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EE..OONN  EENNEERRGGIIAAKKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGEEKK  ZZÁÁRRÓÓ  DDÍÍJJKKIIOOSSZZTTÓÓ  

ÉÉSS  55  ÉÉVVEESS  SSZZÜÜLLIINNAAPPII  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYY  
2019. MÁJUS 25. (SZOMBAT) 

 
HELYSZÍN: MEMO - Mesterek és Módszertanok háza 

(1077 BUDAPEST, WESSELÉNYI U. 73.) – A KELETI-PÁLYAUDVARHOZ KÖZEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvény programja 

09:30 – 10:00 Vendégek fogadása, frissítők, regisztráció a rendezvényre 

10:00 – 10:05 Megnyitó – Vadovics Kristóf, GreenDependent Intézet 

10:05 – 10:15 E.ON Hungária Zrt. köszöntője – Pál Norbert, Gazdasági igazgató 

10:15 – 10:30 
A program védnökségének köszöntője - Dr. Bándi Gyula, jövő nemzedékek 
szószólójának képviselője 

10:30 – 10:50 
Az E.ON EnergiaKözösségek közösségi energiamegtakarítási program eredményei a 
2018/19-es évadban és a program 5 évének tükrében – Vadovics Kristóf, 
GreenDependent 

10:50 – 11:00 
A program-rendezvények karbon-lábnyomának semlegesítése: mekkora lábnyomot 
hagytunk és hogyan vállalunk érte felelősséget? - Vadovics Edina, GreenDependent 

11:00 - 11:15 
kávé és frissítő szünet,  

a karbon-lábnyomot semlegesítő gyümölcsfák kiosztásának elindítása 

11:15 – 12:00 
Hogyan takarítottunk meg energiát? 
1-3. helyezett közösségek bemutatása és beszámolója 
A beszámolók moderátora: Vadovics Edina, GreenDependent 

12:00 – 13:00 

Hogyan tovább az EnergiaKözösségek után? 
Az energiaközösségek jövője: inspiráció és lehetőségek 

Energia önellátás:  

Baranyák Zoltán, energetikai mérnök  
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Közösségi energia: 

Botár Alexa, csoportvezető, Magyar 
Természetvédők Szövetsége 

Szalkai-Lőrincz Ágnes, képviselő, 
Energiahatékony Wekerle Civil Társaság    

Kérdések és beszélgetés az előadásokról, moderátor: Vadovics Edina, GreenDependent 

13:00 – 13:20 Ünnepélyes Díjkiosztó: a nyertes közösségek és a klíma-koordinátorok jutalmazása 

13:20 - 13:30 Az E.ON EnergiaKözösségek 5 évének "bajnok" klíma-koordinátorai 

13:30 - 13:40 Az Energiaközösségek programról készült kisfilm bemutatása 

13:40 – 15:00 klímabarát ebéd, helyi, szezonális (Szatyor), bio és fairtrade frissítők (KOFFAIR) 

14:15 - EnergiaKözösség torták felvágása és ünneplés 

A program alatt 
folyamatosan 

 gyerekprogramok – környezettudatosságra nevelő játékok és mese (Ökojáték) 
 E.ON EnergiaKözösségek kvíz - a legjobbak nyernek! 
 a verseny feladatainak beszámolói alapján összeállított tapasztalatok, képek 
 klímabarát, energiatakarékos termékek kiállítása 
 fénykép kiállítás az E.ON EnergiaKözösségek program 5 évéről 
 a rendezvények karbon-lábnyomát semlegesítő őshonos gyümölcsfák kiosztása 

* A program változás jogát fenntartjuk. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

 
További információk: www.energiakozossegek.hu vagy info@energiakozossegek.hu 

 
  Az EnergiaKözösségek program partnere:  

 
A verseny védnöke Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója.  

 
 

Kedvcsináló fényképek ez előző záró rendezvényről: 

 

 
 

További képek és beszámoló: http://www.energiakozossegek.hu 

http://szatyoregyesulet.hu/hu/
http://koffair-hu.webnode.hu/
http://www.okojatek.hu/
https://forms.gle/pCv4rPiZ1QaYXTzFA
http://www.energiakozossegek.hu/
mailto:info@energiakozossegek.hu
http://www.energiakozossegek.hu/hu/eon-energiak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-z%C3%A1r%C3%B3-d%C3%ADjkioszt%C3%B3-rendezv%C3%A9ny-2017-f%C3%A9nyk%C3%A9pes-besz%C3%A1mol%C3%B3

