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Kohéziós Alap

Tisztelt Szülők!
Gyál Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” nevű pályázatával közel 20 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. Ezzel vállalta, hogy a klímaváltozás
közép- és hosszú távú várható hatásaihoz való alkalmazkodás jelentőségének széles körben történő megismertetése, illetve hatékony megelőzési és
alkalmazkodási lehetőségek felkutatása érdekében szemléletformáló akciókat szervez. Lényeges, hogy a szemléletformálást minél fiatalabb korban
kezdjük el, ezt szolgálja jelen kiadvány is, amely a gyáli gyermekekhez szól.
Kérjük, hogy olvassák fel nekik és segítsék a fiatalabb generációt egy környezettudatosabb szemlélet elsajátításában.

Fogmosás közben zárd el a csapot,
hogy ne follyon fölöslegesen a víz!

Kedves Gyerekek!
A modern életmódunk során, közlekedési és energiagazdálkodási szokásaink miatt, olyan káros gázok keltkeznek, amelyek veszélyeztetik bolygónk
jövőjét. Az üvegház hatású gázok miatt, egyre melegebb lesz a Föld hőmérséklete, ezért a sarkvidékeken olvadni kezd a jég, a bolygón megszokott időjárás egyre szélsőségesebbé válik, többször lesznek nagy viharok,
árvizek, míg más területek kiszáradnak, elsivatagosodnak. Ez sajnos nekünk, embereknek köszönhető. Nem vigyázunk a Földünkre, szennyezzük a
levegőt, az óceánokat, felelőtlenül pazaroljuk az energiát, hatalmas őserdőket irtunk ki. Ez a viselkedés hatással van az élővilágunkra is. Kedvenc
állataid, mint a jegesmedvék vagy a fókák is elveszíthetik élőhelyeiket és
kipusztulhatnak, csakúgy mint az óceánok élővilága.
Van egy jó hírünk! Te is segíthetsz abban, hogy ezt a folyamatot visszafordítsuk, megvédjük az állatokat és Földünket a végleges pusztulástól.
Hogyan tudsz segíteni? Takarékoskodj a vízzel, az árammal, ne szemetelj!
Gazdaságosan bánj a papírral, rajzolj mindkét oldalára! Védd a fákat! A fák
és az erdők a legnagyobb segítőtársaink, hiszen tisztítják a levegőt. Szelektíven gyűjtsd a szemetet. A megmaradt ételt ne dobd ki, hanem tedd a
komposztáló ládába, aminek a helye a kertben van.
Ha még több információra vagy kíváncsi, keresd fel a www.gyalklima.hu
weboldalt.
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Ha kimész a szobádból,
mindig kapcsold le a világítást!

Ha rajzolsz, használd fel a rajzlap
mindkét oldalát!

Gyűjtsd össze az
elhasznált rajzlapokat, és papírgyűjtéskor vidd el a gyűjtőpontra!
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Ne dobd el a szemetet!
Gondolj arra, hogy azt másoknak
kell majd összeszedniük helyetted!

6

A megmaradt ételt gyűjtsd össze,
mert komposztként újrahasznosítható!

7

Kösd össze egy-egy vonallal,
hogy a hulladékoknak
melyik kukában van a helyük!
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