Közösségben az élhető településekért
Répceszemere Kultúrház
2022. november 10-11.

MEGHÍVÓ
az Éghajlatvédelmi Szövetség találkozójára
A helyi közösségeknek fontos szerepük van abban, hogy követhető mintákat állítsanak elénk.
Programunkon a települési zöldfelület-, esővíz-, és energiagazdálkodás témáját dolgozzuk fel
előadásokkal, jó példákkal és gyakorlati foglalkozásokkal.
A találkozón a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz között.
Jelentkezési lap: https://forms.gle/hCQVk61hh4FbK6SCA
Jelentkezési határidő: 2022. november 7. hétfő
Programtervezet
2022. november 10. csütörtök
9:30-10:00
Megérkezés, regisztráció, büfé
10:00‐10:10
Köszöntő – Radics László, Répceszemere község polgármestere
10:10-13:00
Természetalapú innovációkkal az élhető településekért
- Természetlapú megoldások a településfejlesztésben – Katona Attila szakértő,
Polgármesterek Szövetsége;
- A természet mintát mutat – a zöldfelület- és esővízgazdálkodás jó példái – Lajtmann
Csaba elnök, Éghajlatvédelmi Szövetség;
- Természetalapú települési útválasztó – kiscsoportos műhelyfoglalkozás és
fórumbeszélgetés
közben: kávészünet
13:00-14:00
Ebédszünet
14:00-17:00
Energia a közösségben
- Kihívások és lehetőségek a közösségi energiában - Szalkai-Lőrincz Ágnes szakmai
munkatárs, Magyar Természetvédők Szövetsége;
- Úttörő energiaközösségek jó példái – Kovács Bence közösségi energia
programvezető, Magyar Természetvédők Szövetsége;
- Települési lehetőségek az energiaszegénység elleni küzdelemben – Lajtmann Csaba
elnök, Éghajlatvédelmi Szövetség
- A közösség energiája (The power of Community) – játékos műhelyfoglalkozás és
fórumbeszélgetés
közben: kávészünet
17:00-21:00
Közösségi programok, vacsora

A programot az Európai Unió támogatja, az esemény nem tükrözi a támogató álláspontját.
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MEGHÍVÓ
az Éghajlatvédelmi Szövetség találkozójára
2022. november 11. péntek
8:00-9:00
Reggeli
9:00‐12:30
Az Éghajlatvédelmi Szövetség közösségi programjai
- Tiszta levegőt! – A levegő szálló por tartalmának mérése – Lugosi Bea
programvezető, Reflex Környezetvédő Egyesület;
- Többet ésszel, mint láncfűrésszel! – szituációs foglalkozás – Lajtmann Csaba elnök,
Éghajlatvédelmi Szövetség;
- Répceszemere hős fái – A fa érték! táblák elhelyezése a település védett fáinál;
- Energiaközösség tervezése - milyen szempontokra kell ügyelni és miket kell felmérni
az ingatlanon - Kovács Bence és Szalkai-Lőrincz Ágnes, a Magyar Természetvédők
Szövetsége;
- Klímasztár Répceszemere – helyi jó példák – Radics László polgármester.
12:30-13:30
Ebéd
Bővebb információ a találkozóról: Lajtmann Csaba – 30 232 6658 – lajtmann@gmail.com
Győr, 2022. október 14.
A szervezők nevében tisztelettel:

Lajtmann Csaba
elnök
Éghajlatvédelmi Szövetség

Radics László
polgármester
Répceszemere község önkormányzata

A programot az Európai Unió támogatja, az esemény nem tükrözi a támogató álláspontját.

