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Gödöllői klíma-klub

  

2013. május 29.

  

  

  

Beszámoló

  

  

Helyszín: Civil Ház (Gödöllő, Szabadság út 23.)

  

Jelen volt: 20 fő

  

  

  

Bár közeleg a nyár és a tanévzáró, az időjárás és a klubtagok lelkesedése nem enyhült, így az
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ezúttal összegyűltek újfent gyümölcsöző délutánt tudhatnak maguk mögött.

  

  

1. Bemelegítő Játék

  

A Föld Napi klub alkalmával nagy népszerűségnek örvendett a „főzős activity”, amikor is több
fogásos menüsort kellett elmutogatni a csapattagoknak.

  

A sikerre való tekintettel ismét készültünk hasonló játékkal, ezúttal energiatakarékossággal és
klímatudatossággal kapcsolatos szavakat kellett kitalálniuk a játékosoknak. Ismét kreatív
megoldásoknak lehettünk szemtanúi, miközben remekül szórakoztunk J
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2. Átalakulásban c. film vetítése

  

A filmben megnézhettünk néhány „átalakuló várost”. Olyan emberekkel találkozhattunk, akik
szerint a klímaváltozás enyhítése és az energiaválság – elsősorban a kőolaj csúcs (peak oil) –
kezelése nem várhat egyezményekre, ezért a saját környékükön, a barátokkal, szomszédokkal
együtt próbálnak kialakítani egy ésszerűbb életvitelt.

  

  

Az Átalakuló városok mozgalom rohamosan nő. Világszerte több mint 300 helyi közösség
döntött úgy hogy nem várnak a politikusokra, inkább maguk szervezik saját lakókörnyezetüket
újjá. Újragondolják a saját élelmiszer-ellátásukat, a közlekedést, néhol még a pénzrendszert is.

  

A film itt megtekinthető. http://vimeo.com/18955102
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A film kapcsán bemutattuk néhány hazai átalakulós kezdeményezés plakátját, melyekrőlbővebb információ itt kérhető:  ·  Hajdú-Bihar megyében toldi biobrikett brigád: http://igazgyongy-alapitvany.hu/alapitvany/biobrikett-program/  · Budapest, Kispest kerületében Energiahatékony Wekerle: http://atalakulowekerle.blogspot.hu/ ; http://energiahatekonywekerle.blog.hu/  · Szintén Wekerletelepen Élő Tisza Piac: http://www.elotiszaert.hu  · Wekerlei Bolhapiac: http://wekerletelep.hu/wekerlei-bolhapiac  · Tolna megyében, Nagyszékely faluban a KÖRTE – Közösségi Önellátásra RáhangolóTudatos Együttműködés: http://www.elofaluhalozat.hu/nagyszekely.php  · Budapesten több helyszínen E-cherry adománybolt a KÖSZSZ szervezésében: http://echerry.hu/kapcsolatfelvetel  · Budapest, 7. és 8. kerületében a GrundKert: http://grundkert.blog.hu/  · Spájz Placc – helyi őstermelői piacok: https://hu-hu.facebook.com/pages/Sp%C3%A1jz-Placc/270594666371347  · Zöld Szentgotthárd: http://www.szentgotthard.hu/kereses/kereses.php      3. Fenntartható (Átalakuló?) Gödöllő   Két kiscsoportban azokat a gondolatokat gyűjtöttük össze, hogy a filmben felvetett témamennyire és miben aktuális Gödöllőn és környékén (Mik a helyi kihívások? Mi történikmostanában a témában?A  Klíma-klub miben vehetne részt?).  Az egyes kiscsoportban összeírt gondolatokat megosztottuk egymással plenárisan is. Felmerültötletként, hogy elindíthatnánk egy Átalakuló Gödöllő kezdeményezést, amire reagálva Kristóf ésEdina elmesélte, hogy az elmúlt években már képviselik Gödöllőt (és legfőképp a klíma-klubot)az országos Átalakulós mozgalomban.  A végén arra jutottunk, hogy ez akkora hatalmas tématerület, amit tovább kell bontanunkapróbb résztémákra.  

          4. EnergiaKözösségek Gödöllőn ősztől?  Edina és Kristóf beszámolt róla, hogy tárgyalást kezdtek Tóth Tiborral, Gödöllőalpolgármesterével, hogy helyi szinten el lehetne indítani egy újabb kör EnergiaKözösségekversenyt, amit a többiek támogattak.  
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      Következő összejövetelünk  2013. július eleje: kerti parti a Civil Házban (Gödöllő, Szabadság út 23.)  Az esemény pontos időpontjáról itt lehet szavazni 2013. június 12–ig: http://www.doodle.com/y38p6nuri6hwwc8w        Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkezendő klub alkalmakon is!  
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