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EE..OONN  EENNEERRGGIIAAKKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGEEKK  ZZÁÁRRÓÓ  DDÍÍJJKKIIOOSSZZTTÓÓ    
2017. JÚNIUS 10. (SZOMBAT) 

 
HELYSZÍN: EÖTVÖS10 (1067 BUDAPEST, EÖTVÖS UTCA 10.) – AZ OKTOGON SZOMSZÉDSÁGÁBAN 

 

 
 

9:30 – 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 védnökének köszöntője – Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, AJBH 

10:30 – 10:50 Az E.ON EnergiaKözösségek közösségi energiamegtakarítási program eredményei: a 
2016/17 évadban és a program 6 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 ** 

Hogyan takarítottunk meg energiát? 

11:15 – 12:00 1-3. helyezett közösségek bemutatása és beszámolója  

 A beszámolók moderátora: Vadovics Edina, GreenDependent 

Hogyan tovább az EnergiaKözösségek után? 

12:00 – 12:45 Az energiaközösségek jövője: inspiráció és lehetőségek 

 A globális klímaváltozás és a háztartások, családok – Gyulai Iván, ökológus, Ökológiai Intézet a Fenntartható 
Fejlődésért Alapítvány elnöke 

 Kinek az ügye az energiahatékonyság? Szegénység és energiamegtakarítás – Feldmár Nóra ipari ökológus, 
Védegylet, Átalakuló Közösségek 

Az előadások után: kérdések és beszélgetés, moderátor: Vadovics Edina, GreenDependent 

12:45 – 13:15 Ünnepélyes Díjkiosztó: a nyertes közösségek, valamint klíma-koordinátorok és 
energiavadászok köszöntése és jutalmazása 

13:15 - 13:25 Az Energiaközösségek programról készült kisfilm bemutatása 

http://bit.ly/2pERDwe
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13:25 – 15:00 *** klímabarát ebéd, helyi, szezonális (Szatyor), bio és fairtrade frissítők (KOFFAIR) ***  

14:15  EnergiaKözösség torták és kisebb csoportokban beszélgetés:  
  hogyan tovább? mit viszünk tovább? kinek adjuk át? hogy tartjuk meg a változást? 

 
A program alatt folyamatosan: 

 gyerekprogramok – környezettudatosságra nevelő játékok és mese az Ökojátéktól 
 a verseny 3. feladatának keretében készült poszterek kiállítása 
 klímabarát, energiatakarékos termékek kiállítása 
 fénykép kiállítás a program korábbi éveiről 
 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 a tavalyi záró rendezvényről: 

 

 
 

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

http://szatyoregyesulet.hu/hu/
http://koffair-hu.webnode.hu/
http://www.okojatek.hu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBBsODpEkzpYWrpdJoQQC8bNaWENYKEFUPC9WVE-eK2q4fSw/viewform
http://www.energiakozossegek.hu/
mailto:info@energiakozossegek.hu
http://www.energiakozossegek.hu/hu/z%C3%A1r%C3%B3-rendezv%C3%A9ny-%C3%A9s-5-sz%C3%BClet%C3%A9snapi-%C3%BCnneps%C3%A9g-2016-f%C3%A9nyk%C3%A9pes-besz%C3%A1mol%C3%B3

