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Beszámoló

  

2012. szeptember 19.

  

  

Helyszín: Civil Ház, Gödöllő Szabadság út 23.

  

Jelen volt: 12 felnőtt + 3 gyerek = 15 fő.

  

A hosszú nyári szünet után ismét összegyűltünk és sok hasznos és érdekes információt
osztottunk meg egymással, melyeket ezúton szeretnénk a távol maradókkal megosztani:

  

  

1. Látogatás a Kerepes melletti Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központba

  

Régóta szerepel a klub napirendjén a hulladékkezelő meglátogatása, most végre szeretnénk
véglegesíteni az időpontot.
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Mivel többen jeleztétek, hogy a hétvégék alkalmasabbak számotokra, három szombati
időpontot javaslunk (október 13, október 20 és november 17).

  

Amennyiben kedved és időd engedi, az alábbi linkre kattintva, a lista aljára neved beírásával
és a számodra megfelelő időpontok jelölésével
jelezd felénk részvételi szándékodat: 
http://doodle.com/wh4hz3ut96pfc6zd

  

Aki nem tudja használni a doodle-t a vera[kukac]greendependent.org címre írja meg a számára
megfelelő időponto(ka)t, vagy az alábbi telefonszámokon kérhet segítséget: 28/412-855;
20/334-2889.

  

  

  

  

  

2. Hogyan építsünk sörkollektort házilag?

  

A klub fő témája a sörkollektor volt, melynek építési fortélyait Kunyik István osztotta meg velünk.
Néhány elhangzott, jól hasznosítható tipp és segítség azoknak, akik úgy gondolják, belevágnak:

    

 2 / 5

http://doodle.com/wh4hz3ut96pfc6zd
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    -  ezen a honlapon  minden, a témában fontos adat és információ jó eséllyel megtalálható  
    -  2 m2 kollektor építési anyagköltsége kb. 50.000 Ft  
    -  minden háztartásban/baráti körben fellelhető néhány félretett, „majd jó lesz valamire”
dolog, ami valószínűleg kollektor építés céljára is alkalmas alapanyag, s segítségével a
költségek csökkenthetőek   
    -  akinél mégse lenne otthon semmi használható alapanyag, látogasson el erre a honlapra ,
ahol bontott vagy feleslegessé vált építőanyag hirdetésekből válogathat
 
    -  hasznos befektetés lehet a kész kollektor üzemeltetéséhez a LED kijelzős sörkollektor
vezérlő, ami itt beszerezhető   
    -  nyáron is jól használható aszalásra a kollektor, mellyel pár nap alatt több kilónyi zöldséget
és gyümölcsöt raktározhatunk el télire (Istvánék aszalt almája tökéletesre sikerült, klub végére
nem is maradt a kóstolóból)   
    -  akik mesterfokon űzik az építést, benevezhetnek a rendszeresen megrendezésre kerülő
sörkollektor építő versenyre is J   
    -  egyedi fűtésrendszerrel rendelkező társasházaknál is kipróbálható a sörkollektor  
    -  ha egyedül állsz neki a dolognak, kevésbé élvezetes és időigényesebb, azonban 5-6 fős
kalákában 1 hétvége alatt 1 család számára elkészíthető egy sörkollektor   

  

Azoknak, akik nem tudtak itt lenni, itt egy video az építés folyamatáról .

  

  

  

3. Önkéntes klíma-koordinátorokat keresünk

  

A GreenDependent Intézet önkéntes klíma-koordinátorokat keres energiaközösségek
projektjének megvalósításához.

  

Miért jó klíma-koordinátornak lenni? Mit biztosít a GreenDependent?
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http://www.sorkollektor.hu/
http://nemsitt.hu/
http://www.vicsys.hu/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=muuQIND6W4c&playnext=1&list=PL9D67E910DCDE117C&feature=results_main
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    -  A koordinátorok a 2 képzés során értékes szakmai (elsősorban háztartási
energia-megtakarítással kapcsolatos) és csoportszervezési információkat és tippeket kapnak
háttér kiadványokkal együtt;   
    -  A klíma-koordinátorok számára – a képzéseken felül – a GreenDependent munkatársai
folyamatos szakmai támogatást biztosítanak;   
    -  Energiafogyasztás mérő a program időszakára, amit a közösség tagjai használhatnak;  
    -  A koordinátorok oklevelet kapnak a képzések elvégzéséről;  
    -  Az egész versenyt teljesítő közösségek koordinátorait megajándékozzuk a záró
rendezvényen, ezen felül a legeredményesebb koordinátorokat külön jutalmazzuk.   

  

Részletes felhívás és a jelentkezési lap honlapunkról letölthető .

  

A jelentkezéseket a kitöltött jelentkezési lapon, elektronikus formában várjuk a
vera[kukac]greendependent.org címre 2012. október 10-ig.

  

  

  

  

Következő összejövetelünk: 

  

2012. október 17-én (szerda) lesz a Civil Házban (Gödöllő, Szabadság u. 23).

  

Kezdés szokás szerint 17 óra, s a Kislábnyom  kampányban legjobban szereplő gödöllői
családok – akik közül többen is a klub tagjai – számolnak be arról, háztartásukban milyen
praktikákat, jól bevált gyakorlatokat alkalmaznak, melyekkel a spóroláson túl környezetüket is
kímélik.
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http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/%C3%B6nk%C3%A9ntes-kl%C3%ADma-koordin%C3%A1torokat-keres%C3%BCnk
http://kislabnyom.hu/
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Mindenkit szeretettel várunk következő találkozóinkra is!
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