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Gödöllői klíma-klub

  

  

  

2011. december 14.

  

  

  

Jelen voltak: 13 fő.

  

Kis kihagyás után, de újult erővel és nagy lendülettel vágtunk bele idei utolsó találkozónknak,
hogy méltóképpen ünnepeljük meg az év sikeres zárását és ötleteljünk a jövőt illetően.
Munkánkat segítette a frissen készített forralt bor és a házi sütemények széles választéka.
Elsőként – a gyors bemutatkozást követően, mivel sokan voltunk „újak” – Edina vázolta fel a
2011-es klíma-klubos eseményeket és eredményeket, kiemelve a legfontosabbakat. Szívesen
emlékeztünk többek között a garázs bazárra , a közös filmnézésekre vagy a szeptemberi nagy
találkozóra ,
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amelyet részben a 
KLIKK
projekt keretében szerveztünk.

  

A beszámoló után-közben sorra vetődtek fel az aktuális események, kampányok, mint például a
Gödöllői Kerékpáros Klub megalapításának gondolata. Laurán Csaba tolmácsolásában
megtudhattuk, hogy áll pillanatnyilag a gödöllői kerékpárosok helyzete, mit tesz az
önkormányzat és mit kellene tennünk nekünk ahhoz, hogy nagyobb élvezet legyen Gödöllőn a
kerekezés. Néhányan jelezték belépési szándékukat a klubba, így segítve létrejöttét és a
kétkerekűek használatának népszerűsítését a klímabarát életmód jegyében.

  

Az aktualitások után áttértünk a süteményekre és a teákra, de ezzel párhuzamosan elkezdtük
gyűjteni a jövő évi teendőket, terveket, összeírtuk, hova szeretnénk ellátogatni, mit szeretnénk
feleleveníteni. Így került a listára:

  

·a Zöld Híd meglátogatása,

  

·elgondolkodtató filmek összegyűjtése és kölcsönzési lehetőségük biztosítása.
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·Felmerült az igény a fogyasztásmérő táblázat újraküldésére és a háztartási auditok újbóli
elkészítésére, megbeszélésére.

  

·Érdekesnek tartottuk ismét felhívni a figyelmet arra, hogy hulladékunk mennyiségének
tükrében fizessünk a szolgáltatásért, és erről egy cikkben is hangot adnánk majd.

  

·Ismét lehet műanyag kupakot gyűjteni mások megsegítésére! Simó Móni ismerősét tudnánk
így támogatni mi is.

  

·Természetesen nagy az igény a palánta és mag csereberére, és

  

·felmerült a közterületen kialakított közös kert, gyümölcsös ötlete is.

  

Egy dologban azonnal megegyeztünk, jövőre is lesz közös bográcsolás!

  

A továbbiakban az eszegetés, iszogatás közben a következő évi előadások témáit vitattuk meg.
Mindenki elmondhatta, miről szeretne a későbbiekben még többet megtudni vagy milyen témát
ajánlana megfontolásra.

  

Így jutottunk el

  

· az örök slágerként működő komposztálásig (mindig lehet újat tanulni róla),

  

· a kiskertekben is megvalósítható biológiai növényvédelemhez (mit lehet tenni még azon felül,
hogy nem permetezünk?),
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  · informálódnánk a helyi energia potenciálról, vagy  · bármilyen témáról legyen is szó, azt szeretnénk hallani, hogyan tudjuk a jó megoldásokatotthon, mi is kivitelezni.  · Felvetődött a biogáz felhasználhatósága a háztartásokban, ami sokakat felvillanyozott, ígymivel tudunk egy gödöllői példáról, jövőre ezt sem fogjuk kihagyni.  · Ismerkedünk majd a gombákkal is! A helyi gombaszakértőt igyekszünk majd bevonni agombászás iránt érdeklődők kíváncsiságának kielégítésére.  ·  Mindeközben pedig jó lenne közösen kertészkedni, ötleteket, tapasztalatokat cserélni.  Következő összejövetelünk várhatóan 2012. január 25-én (szerda) lesz, a helyszín mégegyeztetés alatt van! Új tagjainkat ezúton is szeretettel köszöntjük, a régieket pedig továbbra isvárjuk!  

 4 / 4


