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Klímaváltozás itt van

Sokáig azt hittük, hogy mi itt Tolna me-
gyében védettek vagyunk a rendkívüli 
időjárási eseményekkel szemben. 
Sajnos azonban nap mint nap szem-
besülünk azzal, hogy ez nem így van.

Szélsőséges csapadékviszonyok, késő 
tavaszig belvizes területek, majd a nyár 
közepére aszály sújtotta szántóföldek. 
Tolna megyében, Szekszárdon 2010-
ben 1028 mm volt az éves csapadék, 
2011-ben csak 425 mm. Elviselhetet-
len nyári hőhullámok, extrém magas 
UV-sugárzás. Mediterrán zizegő kabó-
cák a városok fáin, ismeretlen poloskák 
és más kártevők inváziója. A 
klímaváltozás itt van! Itt körülöttünk, 
Tolna megye mind a 109 településén.

Mit tehetek én?

Hangzik el a kérdés sok ember részéről, majd a 
saját maga meggyőzése, hogy semmit. Ezt majd a 
politikusok, önkormányzatok vagy valaki más he-
lyettem megoldja.

Pedig ez nem így van! Sok apró változtatást tehe-
tünk mindennapi életünkben, amit ha minél 
többen teszünk, egyre nagyobb eredményt 
érhetünk el. 

Alkalmazkodjunk

Ami szokatlan, azt nehéz elfogadni. Még nehezebb ahhoz al-
kalmazkodni, hogy ezentúl ezek a nem várt jelenségek egyre 
gyakrabban fordulnak elő. Amikor felkészülünk rá, akkor már 
nem ér váratlanul. Akkor már tudunk alkalmazkodni. A 
nehézségek közepette sokszor ez lehet a túlélés kulcsa. Az 
alkalmazkodás.

Minél több időt herdálunk el az alapos 
felkészülésből, annál nehezebb és kín-
keservesebb lesz az alkalmazkodás. 
Látjuk a folyamatokat. A klímaváltozás 
itt van, és a növekedés üteme nem 
mérséklődik. Sem a fogyasztásé, sem 
a globális felmelegedésé.

Lassítsuk a klímaváltozást

Nehéz idők jönnek. Gyorsan változni fognak életkörülményeink, 
amihez nagy kihívást jelent majd az alkalmazkodás. Hirtelen, 
váratlanul jöhetnek olyan események, melyek megnehezítik 
életünket. Úgy sodorhatnak el bárkit, mint egy elszabadult, 
irányítás nélküli expressz vonat. Kell a vonatra egy vezető, aki 
megpróbálja behúzni a féket. Kell valaki, aki visszaveszi a se-
bességet.

Itt az ideje visszavenni!

Gondold végig: Hogyan tudnál takarékoskodni a vízzel, 
energiával, üzemanyaggal? Tudsz-e lemondani? Bármi-
lyen termékről, fogyasztási ikkr l? Amikor vásárolsz, 
szoktad-e inkább a helyi terméket választani? Mi 
akadályoz meg ebben, ha mégsem?
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Fogd meg, tárold az esővizet
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