SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken” című projekt megvalósításával
megkezdődött egy mikrotérségi központi funkciót betöltő középület komplex környezetbarát
átalakítása.

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül a „Fenntarthatóbb
életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” tárgyú
“Iskolazöldítés
és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken” KEOP-6.2.0/B/11-2011-0045 azonosító
Év
/ hónap / nap
számmal rendelkező projekt 95%-os intenzitás mellett 71.974.657.- támogatást nyert el.
Projekt kezdete: 2013.03.01.
Projekt befejezése: 2014.12.31.

Lakitelek egy közel 5 000 fős település Bács-Kiskun megyében Kecskeméttől és Kiskunfélegyházától egyenlő
távolságra a Tisza partján.
A település kiemelten fontosnak tartja a fenntarthatósághoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások
megvalósítását, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletformálást. A projekt keretében az Eötvös
Lóránd Általános Iskolában víz- és energiatakarékossághoz kapcsolódó fejlesztések kerülnek végrehajtásra,
racionalizálódik a hulladékkezelés, illetve biztosított lesz a kerékpárral érkezők színvonalasabb kiszolgálása.
A szemléletformálás az környezetbarát fejlesztéseket bemutató kommunikációs tevékenységeinek
eredményeként jöhet létre. Statisztikai adatokból megállapítható, hogy Lakiteleken a fajlagos elektromos áram és
vízfogyasztás meghaladja az országos átlagot, ugyanez igaz a megtermelődő szilárd hulladék mennyiségére is.
Ebből következően a projektgazda kiemelten fontosnak tartja olyan rendezvények lebonyolítását, melyek
elősegítik a helyi lakosok pozitív irányú magatartás- és szemléletváltozását, melyek következtében hosszú távon
lényegesen csökkenteni lehet a fajlagos energia- és vízfogyasztást, illetve a szilárd hulladék mennyiségét.
Továbbá a településen már most is az átlagosnál népszerűbb a kerékpárhasználat, a következő években a
tervezett infrastrukturális beruházások még több teret adnak a kerékpárhasználatnak, így a projekthez kapcsolódó
kommunikáció lényeges eleme lesz a kerékpározás (mint környezetbarát közlekedési mód) népszerűsítése, a
biztonságos kerékpárhasználathoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával.
Remények szerint rövidtávon pozitív jellegű attitűdjavulás lesz megfigyelhető a célcsoport körében a
fenntarthatóságra vonatkozóan (különös tekintettel a víztakarékossággal, energiatakarékossággal,
hulladékgazdálkodással és a környezetbarát közlekedési módokkal kapcsolatosan). Hosszabb távon pedig bízni
lehet abban, hogy egy átfogóbb magatartásváltozás is bekövetkezik, melynek következtében az eddig említet
fajlagos értékek (energiafogyasztás, vízfogyasztás, hulladéktermelés) csökkenni fognak.
Bővebb információ: http://www.lakitelekifejlesztesek.hu/
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