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Az éghajlatváltozás kapcsán olyan változásokra van szükség, 

amelyek segítik a lakosság egészséges életfeltételeit, a 

közösséget és az egyént eltartó munkavégzést, a társadalom 

megmaradását. A „megmaradás” ebben az összefüggésben a 

társadalom által eddig elért materiális és szellemi javak 

megőrzését, a környezet terhelését nem fokozó fejlesztését, és 

következő generációk számára a környezet megfelelő szinten 

való biztosítását jelentik. 

Minden olyan anyag levegőbe jutását csökkenteni kell, amelyek 

a légköri sugárzásátvitelben szerepet játszanak. Ezen belül az 

üvegházhatású gázok esetében hatványozottabban igaz ez a 

cél. Térségünkben a közlekedés és a mezőgazdasági 

tevékenység jelent szennyezést. Ezek áttekintése, a kibocsátás 

csökkentését szolgáló gyakorlatok kialakítása és kontrollált 

folytatása, fenntartása szükséges. 

A hulladékkezelésnek két fontos szempont erősödését kell 

szolgálnia. Az egyik, hogy a hulladék jelentős része 

újrahasznosítható. Az ezúton nyerhető nyersanyag 

használatával a környezet terhelése csökkenthető. A másik, 

hogy a megváltozó meteorológiai körülmények között (magas 

léghőmérséklet) a különböző hulladékok eltérő mértékben, de 

fokozott veszélyt jelenthetnek az élő szervezetekre, emberre, 

állatra egyaránt. A megfelelő kezelés megválasztása és 

fenntartása kulcskérdés. 

A víz alapja az életünknek, alapja a mezőgazdaságnak. Ezért 

annak rendelkezésre állását biztosítani kell. Minden olyan 

megoldás számbavétele indokolt, amely a felhasználható víz 

mennyiségének a biztosítását, növelését szolgálja. 
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A víz biztosításánál egyre fontosabb a víz minőségének a 

kérdése az élő szervezetek egészsége megőrzése és a 

különböző módon összegyűjtött felhasználhatósága érdekében. 

Egyre többet kell foglalkozni a felszín alatti vízkészlet 

védelmével, annak kinyerése korlátozásával. 

Az időjárás során adódnak olyan helyzetek, események, 

amelyek során az ember, az ember épített környezete és a 

gazdálkodásra használt táj, továbbá az ott tartott, élő állatok 

komoly terhelés okán veszélyeknek vannak kitéve. Ezeket a 

helyzeteket ismerve a megfelelő védekezés, prevenció 

gyakorlatát ki kell alakítani és fent kell tartani. 

Mindezen célok elérése az érintettek kellő felkészítésével, 

szemléletük alakításával és a megoldások gyakorlata során 

aktív közreműködő szerep útján való bevonásával érhető el 

sikeresen. 

Szükséges a vízrendszerrel kapcsolatos alaposabb és 

szakszerűbb tájékoztatási rendszer kiépítése, valamint előbb-

utóbb meg kell teremteni ezen rendszerek jelenleginél jóval 

precízebb felügyeletét. 

Célszerű lenne egy központi informatikai adatbázist készíteni, 

illetve a helyi adatokból egy olyan adatbázist létrehozni, amely 

az illetékesek számára elérhető, és amely alapján a lakosság 

pontos tájékoztatása is megoldható. 

 

 

 


