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Gödöllői klíma-klub

  

2011. szeptember 23.

  

  

Gödöllői klíma-klub és Klímabarát Kisközösségek Találkozó

  

  

Jelenlévők: 27 fő.

  

Szeptemberi összejövetelünket gödöllői klíma klub bemutatkozással kezdtük. Szó esett a
kezdetekről – mi inspirálta a klub megalakulását, miért pont úgy, és pontosan mi is az, amit
eddig csináltunk, egy kicsit az eredményekkel is büszkélkedve. 
J
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    A találkozó egyébként nemzetközi volt J  Eljött hozzánk Jane és David Straker, hogy bemutassa nekünk Angliában, Fownhope-banműködő klubjukat, amely a gödöllői klub testvérklubja .  Felváltva meséltek programjaikról, kiadványaikról, jövőbeni terveikről. Többek közöttcsatlakoztak a 350 – az egész világot összefogó kampány a biztonságos CO2 szint eléréséhez– projekthez egynagy faültetési akcióval; biomassza projektjükkel a közeli, kezeletlen erdő erőforrásait szeretnék hasznosítani helyiszinten a fa apríték előállításától annak felhasználásáig. Részt vesznek a herefordi energia héten is saját törekvéseik bemutatásával. 

Elmondták, hogy náluk is kötetlenül folynak a megbeszélések, melyeknek a helyi kocsma (pub)ad otthont. J Szerencsére azok sem maradtak le a történetekről, akik nem beszélik annyirakiválóan az angol nyelvet, hiszen Edina folyamatosan fordított.  Többi meghívottunk is klímabarát kisközösségek szervezésével foglalkozik, illetve érdeklődneka téma iránt. A Klímabarát Kisközösségek program (KLIKK) a klímavédelemben tevékenykedőhelyi, alulról jövő kezdeményezéseket fogja össze. A program a Független Ökológiai Központ(FÖK)  által szervezettműhely-konferenciával indult 2011. május 27-én, melyen a megjelenő „Klímabarát Városok”kézikönyv témájához kapcsolódva egyeztettek a résztvevők a civilek szerepéről éslehetőségeiről a klímatudatosság terjesztése terén. A helyi civil szervezetek szerepe nagyonfontos a lakosság aktivizálásában, hiszen általános tapasztalat az, hogy az „alulról” jövőkezdeményezések mindig eredményesebbek, és legfontosabb teendő az egyének ráébresztésearra, hogy érdekük egy élhetőbb, energiatakarékosabb életformát kialakítani.  Bemutatkozott a Klímabarát Wekerle  kezdeményezés Zöld Hajtás  'Klímabarát, emberbarátWekerle' programjukkal a városrész zöldebbé varázsolását, energiafelhasználásukcsökkentését, a helyi közösség megerősítését tűzték ki célul ezen a különleges területen.Szorosan együttműködnek a Wekerlei Kultúrház és Könyvtárral, a helyi termelőkkel, helyi intézményekkel, hiszen csak így lehet a célokat megvalósítani.  

                  Az Átalakuló Kecskemét kezdeményezés infrastruktúráját a Zöld ernyő  projekt biztosítja,mely egy lakossági szemléletformáló program. A csoport munkája klímabarát hozzáállásra épül.Igyekeznek feltárni a környéken, az élet minden területén alkalmazható klímabarátmegoldásokat. Helyi pénz munkacsoportot alakítottak, biogazdálkodás tanfolyamot szerveztek,Szatyor Kört indítottak, melyben a helyi termelőket kapcsolták össze a helyi fogyasztókkal akereskedők kiiktatásával. Folyamatosan dolgoznak a menzák reformálásán is. Szeretnék, hatöbb helyi, egészséges élelmiszer szerepelne a menükben. Közösségi kertet is létrehoztak,melynek gondozásában hét család vesz részt, bár most épp a kert költöztetését fontolgatják. J  Minden kezdeményezést egy mélyen belülről jövő igény hajt, mely arra ösztönöz, hogyjobbá-szebbé tegyük közvetlen környezetünket, hiszen a világ csak úgy fog megváltozni, ha mimagunk is változunk.  Klímabarát közösségekről általában és a klubban bemutatkozott közösségekről továbbiinformációk a GreenDependent Egyesület „Klímabarát háztartásoktól a klímabarátközösségekig” c. útmutatójában található. Az útmutató letölthető innen .  Az összejövetelen a Solier Cafe  biztosította a finom helyi falatokat és házi szörpöket.  
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http://www.fownhopecrag.org.uk/
http://www.fownhopecrag.org.uk/
http://www.fownhopecrag.org.uk/
http://www.herefordshirenewleaf.org.uk/what-henergy
http://fenntarthato.hu/epites/nevjegyzek/adatbazis/foek
http://fenntarthato.hu/epites/nevjegyzek/adatbazis/foek
file:///D:/Dropbox/GreenDependent/Nagycsalad,%20kis%20labnyom/rendezvenyek/zárókonfer/zarokonfer_előadások/klimabarat-wekerle-emberbarat-wekerle-9eeeltbwih5f-106_064421_914948/prezi.exe
http://www.wekerle.hu/zold_hajtas
http://gyermekhaz.kispest.hu/
http://www.zoldernyo.hu/
http://www.kislabnyom.hu/letolt/Klimabarat%20kozossegek_utmutato_KMOP.pdf
http://helyielelem.blogspot.com/
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    Köszönjük a vendégeknek és az érdeklődőknek a lankadatlan figyelmet és a kellemes perceket!  Gyertek legközelebb is!  
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