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Beszámoló 

 
Helyszín: Civil Ház, Gödöllő Szabadság út 23. 

Jelen volt: 11 fő + 3 új érdeklődő = 14 fő. 

 
Bár a nyári megérdemelt pihenőjüket mostanra időzítők miatt a szokásosnál kevesebben 
képviseltették magukat a klubon, témákban és aktivitásban bővelkedtünk, úgyhogy egy jó hangulatú, 
tartalmas estét zártunk, melyen az alábbiakról esett szó: 
 

1. Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot hirdet „Tiszta Udvar – Rendes Ház Gödöllő 2012” 
cím elnyerésére 

Pályázhat tulajdonos, használó, társasházak esetében lépcsőház, lakóközösség. 
De be lehet nevezni mást is, pl. a szomszédot, ha ő beleegyezik abba.  
A pályázatokat civil szervezetek, így a GreenDependent Egyesület tagjainak 
bevonásából összeálló bizottság bírálja majd el, akik a tisztaság és 

gondozottság mellett a környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjait is vizsgálják. 
A pályázat benyújtásának a határideje: 2012. július 31.  
A pályázat részletei és a kitöltendő rövidke (1 oldal) adatlap irodánkban és az önkormányzatnál 
beszerezhető, vagy innen letölthető: 
http://godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=47548&newswf2_action=search 
 

2. Hulladékmérési jegyzőkönyvvel kapcsolatos tapasztalatok 
Év elején testületileg elhatároztuk, statisztikát készítünk arról, mennyi hulladék keletkezik 
háztartásunkba. Célunk ezzel bizonyítani, a tudatosabb háztartásokban nem keletkezik annyi kukába 
való, ezért szeretnénk a városban egy olyan hulladékszállítási rendszer kidolgozását előmozdítani, 
amely kompenzálja a kevés hulladékot termelőket. 
Az adatok összegyűjtéséhez készítettünk egy táblázatot, amit a lelkiismeretesebb klubtagok 
szorgosan vezettek is. Ők elmesélték nekünk, milyen megfigyeléseket tettek saját gyakorlatuk, 
szokásaik kapcsán: 

 mióta komposztálnak, alig kerül valami az általános kukába 

 zöld hulladékot nem vitték el: csak a speciális, lebomló zsákba 
tett „zöldséget” szállítják 

Ilyen komposztálható zsákok 40 Ft + Áfa önköltségi áron szerezhetőek be:  
- Mezőgazdasági Bolt, Szabadság út 28/b. 
- Gazdabolt, Szabadság út 60. 
- Peasant Bt., Dózsa Gy. út 51. 
- Rajat Bt., Piac 
- Barkács Center Kft., Testvérvárosok útja 12. 

 zacskók többszöri felhasználásával kevesebb a műanyag 
hulladék, pl.: bevásárláskor hozott zacskóba teszem/kérem 
a zöldséget, gyümölcsöt, kenyeret, vagy szemeteszsákként is jól alkalmazható 

 sok a műanyag, pedig alig veszünk valamit: tejtermékek műanyagba vannak csomagolva, 
inkább vegyük kimérve, saját elmosható edénybe a sajtot, tejet, tejfölt, túrót, joghurtot: 

- piacon 
- posta melletti FUCHS Tej üzletben 

http://godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=47548&newswf2_action=search


 
3. Látogatás a Kerepes melletti Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központba 

Régóta szerepel a klub napirendjén a hulladékkezelő meglátogatása, az előzetes egyeztetések szerint 
a Zöld Híd részéről nincs akadálya a dolognak, úgyhogy októberben sort kerítünk a dologra. Kérdés, 
hogy hétköznap menjünk-e munka után, amikor „akció” közben láthatjuk a zajos gépeket, vagy 
hétvégén, amikor nagyobb a csend, de kevesebb a látvány. Szeptember végén közvélemény kutatást 
végzünk, kinek-mikor a legmegfelelőbb az időpont, hogy minél többen ott lehessünk. 
Közben a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete és a Gödöllői Fészek 
Nagycsaládosok Egyesülete is jelezték részvételi szándékukat, így egy közös buszos utazásban 
gondolkodunk, valamint a Magyar Kerékpárosklub Gödöllői Területi Szervezete felbuzdulva az 
ötleten, biciklis csoportot is indít elegendő jelentkező esetén. 
 

4. Gazdátlan környéki gyümölcsösök feltérképezése 
A Waldorf Iskola diákjainak jó példáján buzdulva, akik Szadán 
szervezték meg egy parlagon heverő gyümölcsös szüretelését, mi is 
hasonló akciót hirdetünk. Kérünk mindenkit, aki jártában-keltében 
érett gyümölcstől roskadozó fák csoportját pillantja meg, jelezze 
felénk, mi igyekszünk megszervezni a termések betakarítását. 
Mivel az elkövetkezendő 3-4 hétben nem igazán leszünk, szívesen 
vesszük önként jelentkező klubtársunk jelentkezését a koordinációs 
feladatok elvégzésére. 
 

5. Civil utca 2012 
Idén szeptember 8-9-én kerül megrendezésre a Gödöllői Belvárosi Napok rendezvény, amin a klíma-
klubnak is lehetősége van megjelenni kiadványaival, molinójával, klímatudatossági tesztjével. Sajnos 
a GreenDependent idén nem tudja vállalni a szervezést és a jelenlévők sem tudták most bevállalni, 
hogyéljünk a lehetőséggel, majd talán jövőre. 
 

6. Ősztől folytatódik az EnergiaKözösségek program 
Edina és Kristóf beszámolt arról, hogy a Kislábnyomhoz hasonló energiatakarékossági programban 
több klubtagunk is részt vett (Marika, Csaba, Magdi, stb.). Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék 
kipróbálni magukat a játék 2. fordulójában egy energiaközösség tagjaként, amelyben 16 európai 
ország 5-10 háztartás által alakított kis közösségei tűznek ki maguknak 9%-os energia-megtakarítási 
célt. Felmerült a gondolat, hogy esetleg a klub tagjai is alkothatnának egy vagy több közösséget, 
hátha együtt, egymást segítve eredményesebbek lehetünk, úgyhogy októberig várjuk azon klubtagok 
jelentkezését, akik családostul kipróbálnák a megmérettetést. 
 
Következő összejövetelünk:  

2012. szeptember 19-én (szerda) lesz a Civil Házban (Gödöllő, Szabadság u. 
23). Kezdés szokás szerint 17 órakor, a téma pedig új tagunk, Kutyik István 
jóvoltából a sörkollektor lesz. István saját kezűleg épített otthonában ilyen 
szerkezetet, most vállalta, hogy - a nagy érdeklődésre való tekintettel - 
megosztja velünk tapasztalatait. 
 
További fontos dátumok: 

 a 2012. októberi klubban az előzetes tervek és javaslat alapján 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. 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu?selcountry=8
http://sorkollektor.uw.hu/index.html
http://kislabnyom.hu/


 Tervezünk egy faültetési akciót az ősz folyamán: A GreenDependent által júniusban tartott 
nemzetközi konferencián adományokat gyűjtött a résztvevőktől a rendezvény karbon-
lábnyomának semlegesítése céljából. A befolyt összegből 45 db 
őshonos gyümölcsfát tudunk beszerezni, melyeknek ezúton 
keresünk gondos, szerető gazdákat. Már történt egyeztetés az 
Önkormányzat részéről Tóth Tibor alpolgármesterrel is, hogy pár 
fát közterületen, közintézmények területén is szívesen ültetnénk, 
de olyan magánkertekbe is fog jutni, akik vállalják a fák hosszú 
távú gondozását. 

 Látogatás októberben az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő 
Központba 

 
 
 
Mindenkit szeretettel várunk következő találkozóinkra is! 


