GÖDÖLLŐI KLÍMA-KLUB
2014. ÁPRILIS 29.
Beszámoló
Helyszín: Civil Ház (Gödöllő, Szabadság út 23.)
Jelen volt: 17 felnőtt

1. GATE Zöld Klub tagjait látjuk vendégül
5 aktív GATE Zöld Klub tag látogatott meg minket. Az alábbi témákban meséltek magukról:




állandó éves programjaikról (Zöld Forgatag, Tankönyvbörze, Tudatos vásárlás napja),
folyamatos projektjeikről (kolizöldítés, közösségi biokert),
és kísérleti fázisban lévő kezdeményezéseinkről is (szabadbolt, ehető táj, vitafórum).

Az egyik legérdekesebbnek tűnő kezdeményezésük a Szabad Bolt. Ide mindenkit szeretettel várnak!
Az egyetemi kollégium portán le kell hozzá adni a személyit, és akkor beengednek minket. Ha gond
lenne, Bujtás Olimpiát kell keresnünk (telefonszám Edinától és Kristóftól vagy az
info@greendependent.org címen kérhető).

A klub tagjai különösen nagy érdeklődést tanúsítottak még a Zöld Klub közösségi biokertje, és az
ehető táj/város program iránt. Többen felajánlották, hogy az ehető táj programban szívesen részt

vesznek - azaz hozzájárulnak, hogy Gödöllőn is fel legyenek térképezve a közösségi helyeken lévő
ehető növények.
Megállapítottuk, hogy már több éve van kapcsolat a két klub között (Föld napi akadályversenyek,
Klímaébresztő kampány, Babati Aratófesztiválokon együtt standolás, Föld Napi rendezvény a MUZAban 2012-ben, stb.), és megbeszéltük, hogy keresni fogjuk a további kapcsolódási lehetőségeket. A
GATE Zöld Klubosok nagy szeretettel várnak bennünket a klub találkozóikon.

2. „Osztozó városok" (Sharing Cities) mozgalom és hálózat
Vadovics Edina egy olyan Észak-Amerikából indult kezdeményezésről
számolt be, melyben városok vesznek részt különböző megosztó
rendszerekkel (pl.: autó, kerékpár, szerszám, iroda). Fontos eleme a
mozgalomnak, hogy a városok vezetése ezeket aktívan támogatja, a
stratégiájukba beillesztik ill. irodát hoznak létre, amely felméri és
támogatja a közös használatot és megosztást.
Arról is beszéltünk, hogyan lehetne vajon Gödöllő is egy ilyen osztozó,
a közös használatot segítő város, valamint, hogy mi az, ami már most
ezt segíti, milyen kezdeményezések vannak, melyek ennek a részei
lehetnének. Ezekből van sok, tehát nem állunk rosszul:
 Mag és növény cserebere (klíma-klub)
 Élelmiszer csere (Kicsi Szép)
 Könyv-csere polc (Civil Házban)
 ruhák, garázs-bazár (Regina, Nagycsaládosok)
 Szabad bolt (GATE Zöld Klub)
 stb., stb.
3. PAKS 2 – A szakértők szemével
Kristóf arról mesélt, hogy múlt hét szombaton a zöld szervezetek Országos Találkozóján (Zöld OT)
vettek részt Edinával Komáromban, a Monostori Erődben, ahol a GATE Zöld Klub tagjai közül is
többen ott voltak.
A találkozó egyik szakmai szekciója a paksi atomerőmű bővítéséről szólt, ennek tapasztalatait
osztotta meg Kristóf. A beszámoló – és egyben a szekció – érdekessége az volt, hogy nem a
„szokásos” zöld általános atomerőmű-ellenes tiltakozó érvekről szólt, hanem olyan energia és
atormerőművi szakértők ellenvéleményét foglalta össze, akik alapban nem ellenzik a nukleáris
energia használatát, azaz atomerőművet.
A szakértők kifogásai 3 főbb témakör köré csoportosultak:





miért kell kb. 10 évvel korábban megépíteni az új blokkokat, mert így számtalan olyan
járulékos költség és természeti rombolás szükséges (pl. nagymarosi vízlépcső megépítése,
biztonsági gázerőmű), amelyek nincsenek belekalkulálva az eddig kommunikált kb. nettó
3000 milliárd Ft-os költségekbe.
a nyilvános szakmai vita hiánya, és a nyilvánosság hiánya úgy összességében
egyéb – pl. biztosítások, kártérítési alapok

4. Következő klub-találkozók és összejöveteleink:


2014. május 24. (szombat) – Az Arbofeszten veszünk részt standdal is, gyertek el minél
többen!

Tervek:
 nyáron valamikor elmegyünk közösen Matthew Hayes zsámboki bio kertjébe – az időpontot
majd egyeztetjük.
 június elején ismét szervezünk a Civil Ház kertjében közös főzést, evés-ivás-játékot - az
időpontot egyeztetjük, de hétköznap fogjuk szervezni
 2014. október – Mivel már 5 éves lesz októberben a klíma-klub, egy nagyobb rendezvényt
tervezzük ennek megünneplésére, és létrehozunk egy „szervezőbizottságot” is. 

Mindenkit szeretettel várunk az elkövetkezendő klub alkalmakon is!

