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„Az emberiség egyre erőteljesebben szembesül avval a kihívással, hogy a XXI. század talán
legfontosabb környezeti eleme a víz. Igaz ez hazánkra nézve is. Magyarország vízben gazdag,
mégis gyakran tapasztaljuk a hiányát, ugyanakkor hatalmas társadalmi összefogással kell
szembe szállni a fenyegetés ellen. A víz ügye életünk, nemzeti jövőképünk, benne
biztonságpolitikánk meghatározó eleme.”
(Kvassay Jenő Terv).
Hazánkat a jövőben jelentősen érintik a klímaváltozás hatásai. Várhatóan átalakul az időjárás,
jelentős hőhullámok megjelenésével kell számolni. Mindez előre vetíti a nyári időszakban az
eddigieknél jóval nagyobb kárt okozó szárazság és aszály kialakulását, az erdőtüzek és bizonyos
esetekben a villámárvizek bekövetkezését. Az éghajlat melegedésével nemcsak a hőmérséklet
változik, hanem a lehulló csapadék időbeli eloszlása is. Ennek megfelelően a hosszabb nyári
száraz időszakokat jóval csapadékosabb téli és kora tavaszi időszakok követik majd. A

megváltozott időjárási körülmények ki fognak hatni az ország településeinek gazdaságára,
különösen a mezőgazdaságra, a települési környezetre és komoly egészségügyi és szociális
kockázatokat is hordoz magában. A változó éghajlat kihívására az adaptív vízgazdálkodás
eszközével kell válaszolni. A meglevő vízgazdálkodási rendszerek átalakíthatósága és
módosíthatósága (rugalmassága) alapvetően határozza meg az alkalmazkodás lehetőségét.
A Klímabarát Települések Szövetsége által szervezendő konferenciára olyan, a területükön
elismert szakértőket kértünk fel előadónak, akik közérthetően és gyakorlatorientált módon
mutatják be az adaptív vízgazdálkodás szemléletét.
Idén

ősszel rendezik meg

a Budapesti

Víz Világtalálkozót

(BWS), amelynek

társrendezvénye a Konferencia. A szervezésben a Köztársasági Elnöki Hivatallal is
együttműködünk.
A konferenciával kapcsolatos információkat az e-mailben olvashatja.
A találkozás reményében üdvözlettel,

Kovács Lajos
elnök

