10 éve szövetségben az éghajlatért
MEGHÍVÓ
az Éghajlatvédelmi Szövetség szakmai és közösségi rendezvényeire

Kunsziget, Kultúrház (Kossuth tér 9.)
2019. szeptember 17‐18. kedd ‐ szerda
Az Éghajlatvédelmi Szövetség 2019‐ben ünnepli alapításnak tízedik évfordulóját. Ez alkalomból
kétnapos rendezvényt szervezünk alapító településünkön, Kunszigeten. A Győrhöz közeli település
2018‐ban elnyerte az Európai Klímasztár díjat, így méltó helyszíne lehet a hazai felhívás idei
díjátadójának és a hozzá kapcsolódó szakmai és közösségi programoknak.
Rendezvényünkön tagjainkon és a pályázókon túl örömmel látjuk a helyi közösségek:
önkormányzatok, civil szervezetek és a sajtó képviselőit!
Programtervezet
2019. szeptember 17. kedd
9:30‐10:00
Megérkezés, regisztráció – Kunsziget, Kultúrház
10:00‐10:15
Köszöntő – Lendvai Ivánné Kunsziget polgármestere, és Lajtmann Csaba az
Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke
10:15‐11:45
Helyi kezdeményezések, európai együttműködés ‐ a Polgármesterek Klíma‐ és
Energiaügyi Szövetsége
‐ Polgármesterek Szövetsége: Egy egyedülálló kezdeményezés – Lajtmann Csaba az
Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke
‐ KlímaSztár Kunsziget – a település fenntarthatósági kezdeményezései ‐ Lendvai
Ivánné Kunsziget polgármestere
‐ Magyarország törekvései az éghajlati politikában ‐ Dr. Botos Barbara az Innovációs
és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára (felkérés
alatt)
11:45‐12:00
Kávé‐ és teaszünet
12:00‐14:00
KlímaSztár 2019 – Települések zöldfelületi mintaértékű tevékenységei
‐ Köszöntő gondolatok: Dr. Nagy István agrárminiszter és Németh Zoltán a Győr‐
Moson‐Sopron Megyei Önkormányzat elnöke (felkérés alatt)
‐ KlímaSztár 2019 díjainak ünnepélyes átadása
‐ KlímaSztár 2019 díjazottak bemutatkozó előadásai
‐ Nyárádgálfalva a környezetbarát község ‐ az első határon túli pályázat bemutatása
14:00‐15:00
Ebéd Kunsziget ízeiből
15:00‐17:30
Az európai együttműködés lehetőségei a Polgármesterek Klíma‐ és Energiaügyi
Szövetségében – szakmai műhelytalálkozó
A műhelytalálkozón a résztvevők aktív részvételével tekintjük át a Polgármesterek
Szövetségének gyakorlatát és lehetőségeit. Levezető Lajtmann Csaba az
Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke

15:00‐17:30

18:00‐19:30

19:30‐21:00

Két keréken a Szigetközben – Közösségi biciklitúra a hédervári Árpád‐tölgyhöz,
Magyarország legidősebb fájához
Az érdeklődő résztvevőknek biciklit biztosítunk, a 30 km hosszú túrán nincsenek
jelentősebb emelkedők. Túravezető Laki György Kajárpéc polgármestere, az
Éghajlatvédelmi Szövetség alelnöke
Környezet – Élmény – Közösség – vidám szemléletformálás és közösségfejlesztés
Erős János – a KASZT (Kunszigeti Amatőr Színjátszó Társulat) előadásának nyilvános
főpróbája
A dzsungel könnye, avagy többet ésszel, mint láncfűrésszel! – A Kajárpéci Vízirevü
előadása
Vacsora

2019. szeptember 18. szerda
9:00‐10:00
Az Éghajlatvédelmi Szövetség rendkívüli tisztújító küldöttgyűlése
10:00‐13:30
Közösségi energia: gyakorlatok és új lehetőségek
‐ Közösségi energia: új lehetőségek a megújuló energia termelésben és
felhasználásban – Kovács Bence a Magyar Természetvédők Szövetségének energia
programmunkatársa
‐ Közösségi tervezés a gyakorlatban az energetika területén – Bozzay Balázs a Pannon
Megújuló Energia Klaszter alelnöke
‐ Kunszigeti energetikai fejlesztések a település közintézményeiben – Lendvai Ivánné
Kunsziget polgármesterének vezetésével tanulmánysétán nézzük meg a megvalósult
fejlesztéseket.
‐ Közben: Kávé‐ és teaszünet
13:30‐14:30
A találkozó zárása, ebéd
Regisztráció ‐ A rendezvény ingyenes és nyilvános, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációhoz kérjük,
hogy legkésőbb 2019. szeptember 10‐ig töltse ki a jelentkezési lapot:
https://forms.gle/EeVJUBHwAqzipGb69
Szálláslehetőség – Távolabbról érkező vendégeinknek Kunszigeten és a környező településeken 2019.
szeptember 16‐ra és 17‐re kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk!
Részletek és bővebb felvilágosítás – Lajtmann Csaba – 06 30 232 6658 – lajtmann@gmail.com
Tisztelettel:
Győr, 2019. augusztus 27.

Lajtmann Csaba
elnök
Éghajlatvédelmi Szövetség

Lendvai Ivánné
polgármester
Kunsziget község önkormányzata

