GÖDÖLLŐI KLÍMA-KLUB
2014. MÁRCIUS 25.
Beszámoló
Helyszín: Civil Ház (Gödöllő, Szabadság út 23.)
Jelen volt: 20 felnőtt + 1 gyerek

1. Hatékony Ház nyílt napok
A „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” kampány keretében elkészített magyar
kisfilmet tekintettük meg, melyben három különböző típusú, Gödöllő környéki
épület került bemutatásra. Egy isaszegi nyaraló, egy galgahévízi
szalmabála/vályogház, és egy G kategóriáról A+-os szintre történő felújítás a XIV.
kerületben. A magyar kisfilm a többi résztvevő ország filmjeivel együtt itt megtekinthető:
http://hatekonyhaz.hu/r-vid-dokumentumfilmek.
Ezután bemutattuk a frissen elkészült magyar brossurát, melyben aktív klubtagunk, Keresztényi
Gizella háza is szerepel, illetve egy róluk készült cikk. A kiadvány innen letölthető:
http://hatekonyhaz.hu/sites/www.hatekonyhaz.hu/files/page-files/NZEB_brochure_HU_web.pdf

Végül Vadovics Edina és Kristóf tartottak rövid fényképes élménybeszámolót a berlini
tanulmányútról, ahol német hatékony házakat tekintettek meg március elején építészek és újságírók
társaságában. Az utat a GreenDependent szervezte.
Idén, 2014. november elején is lesznek nyílt napok, melyre a klub tagjait és az érdeklődőket
szeretettel várjuk!

2. Húsvéti energia-böjt
Edina arról mesélt, hogy az EnergiaKözösségek versenyben a csapatok egyik kreatív feladata az volt,
hogy Húsvéti energia-böjtöt vagy Klímabarát locsoló bulit tervezzenek, és ebből mutatott be pár
nagyon jó és motiváló megoldást, hogy a klubban mi is tervezzünk, csináljunk hasonlót.
További info, ötletek és minta böjtök: http://www.energiakozossegek.hu

3. Részvétel helyi közösségi programokon
Gödöllőn sok közösségi program, rendezvény van, amelyen a klub részt vehetne egy info és
tudatosságot növelő standdal (ld. részletesebben a tavaly novemberi klub emlékeztetőt).




Konkrét meghívást kaptunk a májusi Arbofeszt-re (www.arbofeszt.hu), ahol szívesen látnak
minket valamilyen játékkal, kérdőívvel, stb. A fesztivál fő szervezője, Kovásznai Szász Gergely
is jelen volt, és mesélt a tavalyi fesztivál tapasztalatairól, valamint hogy miben kérnék a
klíma-klub segítségét.
Önkéntesnek jelentkezett: Keresztényi Gizella, Vadovics Edina és Kristóf, Várszeginé Edit,
Várszegi Tamás, Kutyik István, Gerhard Csilla és Attila (ha itthon lesznek). A csapat április
végén, május elején véglegesíti a feladatokat és a beosztást. Természetesen, mások is
csatlakozhatnak még. 
Másik ilyen lehetőség a szeptemberi Civil Utca, de erről még későbbi klubon egyeztetünk,
hogy el tudjuk-e vállalni - annak fényében is, hogy hogyan sikerül a szereplés az Arbofeszten.

4. A klíma-klub európai sikere
Edina mesélt arról, hogy a Gödöllői klíma-klubot beneveztük egy EU-s jó példa gyűjtemény
pályázatra/díjra, és nagy örömünkre bekerültünk a nemzetközi könyvbe. Az angol nyelvű EU
Bizottsága által készített kiadvány innen letölthető (a klíma-klub a 150. oldalon található):
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/campaign_desktop.pdf

5. Következő klub-találkozók és összejöveteleink:


2014. április 5. (szombat) – Immár 4. alkalommal, most a Kicsi Szép termelői bolttal együtt
„Palánta és mag csereberét” szervezünk a piac mellett a Kicsi Szépben (Fészek Ház) 10.00 és
14.00 között. Az alkalom specialitása, hogy ételcsere is lesz, melyet Tóth Krisztina szervez.





2014. április 29. (kedd) – A Civil Házban tartandó „hagyományos” klub alkalmon a GATE Zöld
Klub tagjai mutatkoznak be és látjuk őket vendégül. Ez annak a sorozatnak az első állomása
lesz, hogy közelebbről megismerjünk olyan helyben működő egyéb kezdeményezéseket,
melyek valamilyen módon a fenntarthatósággal, klímatudatossággal foglalkoznak.
2014. május 25. (szombat) – A fent említett Arbofeszten veszünk részt, gyertek el minél
többen!

Tervek:
 Tavaszra/nyárra kaptunk egy meghívást Matthew Hayes zsámboki bio kertjébe – az
időpontot majd egyeztetjük.
 Felmerült igényként, hogy a fenntartható építkezés/felújítás témára térjünk még vissza,
esetleg meghívjuk Ertsey Attila ökoépítészt (a Magyar Építész Kamara volt alelnökét),
energetikust stb., hogy erről tartsanak nekünk előadást
 2014. október – Akármilyen hihetetlen, de már 5 éves lesz októberben a klíma-klub a 2009es megalakulása óta. Tervezzük, hogy egy nagyobb rendezvényt szervezhetnénk ennek
megünneplésére.

Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkezendő klub alkalmakon is!

