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Gödöllői klíma-klub 

  

2013. október 16.

  

  

  

  

Beszámoló

  

  

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

  

Jelen volt: 14 fő

  

  

1. Hatékony Ház nyílt napok
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A „ Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is! ” kampány keretében a GreenDependent Intézet
és
szakmai partnerei az ország számos településén élő tulajdonosok aktív közreműködésével
energia-hatékony épületeket nyitnak meg 
november 4-10.
között, hogy mindenki megnézhesse, milyen is egy ilyen házat kialakítani, abban élni és
dolgozni. A látogatások keretében lehetőség nyílik a személyes tapasztalatcserére, információ
megosztásra, és adott esetben a szakemberekkel történő beszélgetésre is.

  

A látogatható házak nagyok sokfélék: van köztük új és felújított épület, galgahévízi
ökofaluban található szalmabála ház, minősített passzívház, saját kezűleg felújított ház, épülő
100 lakásos önkormányzati passzívház, valamint a Klíma-klub tagjai közül is lesznek kiállítók:

  

· a Gödöllői Zöld Óvoda alacsony energiaigényű épülete (Benkéné Kruppa Lívia)

  

· és Mandevillené Keresztényi Gizella Zöld Beruházási Program keretében F-ből A+
kategóriásra javított háza.

  

Az épületek és a látogatások időpontja itt található meg , valamint a látogatásokra is ugyanitt
lehet jelentkezni.

  

2013. november 9-én (szombat) buszos kirándulást is szervezünk a Gödöllő és környékén 
található példaértékű családi házak látogatására, melyre több klubtag is regisztrált, így
legközelebb itt is találkozunk 
J
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http://intezet.greendependent.org/hu/node/126
http://www.intezet.greendependent.org/
http://hatekonyhaz.hu/property
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2. E.ON EnergiaKözösségek

  

Újra EnergiaKözösségek verseny: indulnak az „E.ON EnergiaKözösségek”, melyhez gyerek
„energiavadászokat” és felnőtt „klíma-koordinátorokat” keresünk EnergiaKözösségek
szervezésére
.

  

A programban gyerekek által képviselt családok/háztartások csoportjai versenyeznek az ország
egész területén abban, hogy mely csoport tudja a legtöbb (minimum 9%) energiát megtakarítani
otthonában a családja bevonásával. A verseny 2014. január 1. és 2014. május 31. között lesz.

  

A klubban is van jó pár tapasztalt koordinátor (Laurán Csaba, Szabó Csaba, Illésné Marika,
Kaszap István, Zsemberovszky Linda) és néhány lelkes tag, akik most gyerekeikkel együtt is
kipróbálhatják egy energia közösség szervezésének csínját-bínját.

  

Jelentkezési határidő: 2013. november 15-ig. Jelentkezés és bővebb információ itt olvasható .

  

  

  

3. Részvétel helyi közösségi programokon

  

Gödöllőn sok közösségi program, rendezvény van (pl: Zöld oviban is van minden évben
Óvoda-nap, Zöldforgatag az egyetemen, Civil utca, stb.), amelyen a klub részt vehetne egy info
standdal (tippekkel, kis teszttel, ajándékként/nyereményként saját készítésű ételekkel/sütivel,
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http://www.energiakozossegek.hu/
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stb.).

  

Többen jelezték, hogy van kedvük ezeken a rendezvényeken részt venni és a klubot képviselni:
Simó Móni, Bodnár Andrea, Várszeginé Edit.

  

Páran szintén jelezték, hogy jó lenne óvodákban, iskolákban is tartani előadásokat. Ezzel
többen azonosultak, így Kristóf felajánlotta, hogy ha hozzájuk befut konkrét megkeresés, akkor
szívesen bevonnak más Klub tagokat ezen tevékenységekbe.

  

  

  

  

4. Gáz a palagáz? 

  

Az utóbbi időben döntéshozói szinten is egyre többet hallani a kiaknázatlan európai és magyar 
palagáz mezők
ről, a természetvédők viszont figyelmeztetnek, 
kibányászása előre fel nem becsülhető természeti károkat okozhat 
(Forrás: 
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-baj-palagazzal
).

  

Egyik előző klubban is felmerült a téma, ezért utána jártunk és kicseréltük ismereteinket a
palagáz aktuális kérdéseiről.
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http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-baj-palagazzal
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5. Témajavaslatok összegyűjtése – Ki, miről hallana/beszélne szívesen a következő
klubalkalmakon?

  

· előadások, foglalkozások tartása gyerekeknek - Várszeginé Edit és fia, Kovács Bálint

  

· filmvetítések:

  

o A menet – afrikai éhezők elindulnak Európa felé

  

o Ígéret földje – a palagázról egy nagyon jó hollywoodi film
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http://www.port.hu/igeret_foldje_promised_land/pls/w/films.film_page?i_film_id=136279
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· közösségi kert indítása

  

· Ertsey Attila: előadás az aktív/autonóm házról

  

· stb.

  

  

  

  

6. Klub népszerűsítése a Facebook-on

  

Mint már többször említettük, a klub eseményeit a Facebook-on is lehet követni: https://www.fa
cebook.com/pages/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-kl%C3%ADma-klub/435653613200342?r
ef=hl .

  

A klíma-klub facebook oldalának frissítését új tagunk, Simó Zsuzsi vállalta. J
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https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-kl%C3%ADma-klub/435653613200342?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-kl%C3%ADma-klub/435653613200342?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6d%C3%B6ll%C5%91i-kl%C3%ADma-klub/435653613200342?ref=hl
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Következő összejövetelünk:

  

Az esemény pontos időpontja még szervezés alatt, egyik témája a Szívesség bank vagy Időba
nk lesz.

  

A témát klubtársunk, Ecker Józsefné, Bondár Andrea javasolta, aki Ikladon már próbálta
meghonosítani a kezdeményezést. Andi vállalta, hogy a következő találkozóra utána jár,
hogyan működhet ez jól a gyakorlatban, erről tart egy rövid, kb. 15 perces gondolatébresztő
előadást, és ezután megvitatjuk, hogyan tudnánk ezt megvalósítani mi is.

  

A további lehetséges témákat a szervezők még egyeztetik.
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Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkezendő klub alkalmakon is!
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