
                                        
 
 
 
 

  

 

MEGHÍVÓ 
a LIFE-MICACC regionális konferenciasorozatra (roadshow) 

 
„Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című 

LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú LIFE-MICACC projekt 2017. szeptember 1-jén vette kezdetét. A projekt azzal a célkitűzéssel 

indult el, hogy az éghajlatváltozás által felerősített szélsőséges időjárási események (árvíz, villámárvíz, belvíz, aszály) negatív hatásait 

mérsékeljük, egyúttal a települések alkalmazkodó-képességét tovább erősítsük. 

A projekt keretében 5 partner önkormányzatnál ún. természetes vízmegtartó megoldások kerültek megtervezésre és kivitelezésre, 

melyek költséghatékony és lokális szinten jól működő megoldások. A konferenciasorozat alkalmával ezeket a mintaterületeket 

szeretnénk közelebbről bemutatni az érdeklődőknek. Emellett a projektben elért további eredményeket is ismertetjük a résztvevőkkel. 

A partnerség célkitűzése, hogy a lokális vízmegtartás és alkalmazkodás fontosságára rávilágítsunk, és tapasztalataink átadásával, 

megosztásával további önkormányzatokat és településvezetőket ösztönözzünk hasonló megoldások kialakítására. 

Az eseményeken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

 

A jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: https://forms.gle/hmW8EgSkmX6kd2N78  
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Roadshow események: 

Régió Település Időpont Regisztrációs határidő 

Dél-Dunántúl Kaposvár (Városháza Díszterem, 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 
Program: 
https://drive.google.com/file/d/17dg5quNVnzQcfiJeFZxrZOioHlMYCbeB/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/390256695877671/  

szeptember 28.  szeptember 26. 

Nyugat-
Dunántúl 

Szombathely (Agora Szombathelyi Kulturális Központ, 9700 Szombathely, Március 15. tér 
5.) 
Program: 
https://drive.google.com/file/d/1QgDQ7Y2JtOyK8itHdbzILVPv6HjimUZl/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/6328657653818635/  

október 1. szeptember 29. 

Dél-Alföld Bátya (Bátyai Könyvtár, 6351 Bátya, Rákóczi utca 2.) 
Program: 
https://drive.google.com/file/d/1vAs7mgtfZrfadxWuEkIKwyslytzb7at5/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/580435093151921/  

október 5.  október 3. 

Észak-Alföld Rákócziújfalu (Rákócziújfalui Művelődési Ház és Községi Könyvtár, 5084 Rákócziújfalu, 
Felszabadulás út 31.) 
Program: 
https://drive.google.com/file/d/1FBjQVaYfdIdcFkJiCsps4h6GvrSgjN1U/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/448161653124343/  

október 7. október 5. 

Dél-Alföld Ruzsa (Ruzsa Polgármesteri Hivatal, 6786 Ruzsa Alkotmány tér 2.) 
Program: https://drive.google.com/file/d/1QZXbxTTIGr6n8mHCM25fPMYNCkwiN-
lA/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/337029334825468/  

október 11. október 9.  

Közép-
Dunántúl 

Mány (Leimen-ház panzió és rendezvényközpont, 2065 Mány, Szent István u. 1.) 
Program: https://www.facebook.com/events/1447659722280514/ 
https://drive.google.com/file/d/1ERi7RJgNJL7ZxxZgIXiLnwnKdNlU1ujW/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: 

október 12. október 10. 
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Észak-
Magyarország 

Tiszatarján (Tiszatarjáni Polgármesteri Hivatal, 3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.) 
Program: https://drive.google.com/file/d/1k5W7-
3686Fb6LhgXAHKAwSXSJAhaw5zA/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: 

október 14. október 12. 

Közép-
Magyarország 

Püspökszilágy (Püspökszilágyi Polgármesteri Hivatal, 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos út 
9.) 
Program: https://drive.google.com/file/d/1it2heneXKLNlmaUclEJ54-
t44hkJsjDM/view?usp=sharing  
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/326855022569404/  

október 19.  október 17.  
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