
 
 

 

 

SAJTÓMEGHÍVÓ 
 

Tízből hét településvezető szerint súlyos problémát jelent a klímaváltozás Magyarországon. A 
lakosság azonban hiába vár el konkrét intézkedéseket az önkormányzattól, a településvezetőknek 
nincs elég információjuk, hogy megfelelő lépéseket tegyenek. Az Energiaklub Klímaválasz projektje 
ehhez nyújt segítséget a 6 napos ingyenes képzéssorozatával, amelyben összesen 140 
önkormányzati és szakterületi vezető, valamint helyi civil szervezet képviselője vesz részt. A 
képzés résztvevői konkrét települési problémák megoldására összpontosítanak, s már működő, jó 
kezdeményezéseket is meglátogatnak.  
 

 
Szeretettel meghívjuk az ENERGIAKLUB Klímaválasz projektje keretében szervezett 

sajtóútra. 
 

Időpont: 2016. január 14. 13.00-17.30 
Helyszín: Budapest, XIII. kerület Angyalföld és XIX. kerület Wekerle telep 

 
Indulás a helyszínekre Budapest, XIII. kerület, Kárpát utca 23.,Radnóti Miklós Művelődési központ, 
13.00-kor. Korlátozott számban biztosított a helyszínek közötti transzfer, ezért kérjük, hogy az erre 
való igényüket feltétlenül jelezzék!  
Csatlakozási pont a helyszínen: 14.45 órakor, 1191 Budapest, Dobó Katica u. 18. Forrásház   
 

A Sajtóúton való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat! 
 

Regisztráció Hegedűs Dánielnél a daniel@evetique.hu e-mail címen, vagy a 70/631-5243 
telefonszámon. 

Szeretettel várjuk!  

 PROGRAM 

12.45-13.00 
Gyülekező majd 13.00-kor Indulás a helyszínekre a XIII. kerület Radnóti Miklós 
Művelődési központtól 

13.15-14.15 
AngyalZöld Program bemutatása  
Gábor Péter, környezetgazdálkodási ágazat-vezető,  
XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt.  

14.15- 
Indulás Wekerle Telepre 

14.45-15.00 
Érkezés Wekerle Telepre – csatlakozási pont 
1191 Budapest, Dobó Katica u. 18. Forrásház   

15.00-15.45 
Tracey Wheatley, az „Átalakuló Wekerle” egyik projektgazdája bemutatja a 
programot   
 

16.00-17.00 

Helyszíni bejárás  
Vezeti Sárkány-Balogh Csilla, a Forrásház vezetője.  
Megvalósult újítások: Forrásház, Közösségi Kert, Komposzt program. 
Megtekinthető a lakossági részvétellel megújult Eperfa és Almavirág tér, az Eperfa 
téren a köztéri Zöld Térkép, és "pillepalack" térbútor.  
Piac: Találkozás a termelőkkel,például a Panel Pékkel vagy a biodoboz programmal, 
és a Zöldség kommandóval.  
 

17.00-17.30 
Gasztroélmény a Forrásházban: 
A helyi piac gazdáinak terményeiből készült fingerfood borkóstolóval és 

file://///ek.energiaklub.hu/EK-Projektek/Önkormányzatok/Klímaválasz/WP4_kommunikáció/PálIldi/ST_sajtómeghívók/daniel@evetique.hu%20
http://panelpek.hu/blog/
http://www.zsambokibiokert.hu/#!doboz-rendszer/c20yx
https://www.facebook.com/wekerleizoldsegkommando/?fref=ts


 
 

 

 
 

 
XIII. kerület Angyalföld 
Az AngyalZÖLD Angyalföld  
 
Budapest XIII. Kerületi Önkormányzata évek óta tudatosan törekszik arra, hogy a zöldhálózatának 
színvonalas fenntartásával, fejlesztésével a városrész lakói számára élhető, vonzó, biztonságos, jól 
működő környezetet biztosítson. E munka kereteit határozza meg az AngyalZÖLD program, 
amelynek küldetése, az épített és természeti környezet harmóniáját valamint az emberek 
életminőségét javító, a közösség igényeihez folyamatosan alkalmazkodó közterületi és zöldhálózati 
rendszer kialakítása és működtetése.  
A hálózattá szervezett kerületi közparkok, közkertek, lakóterületi zöldterületek és városi terek 
pozitív klímaadaptációs hatással bírnak, és egyben fontos élőhelyek. A klíma- és az ökotudatos 
fejlesztések pozitívan hatnak a kerületre és annak lakosaira, közegészségügyi szempontból is 
kifejtik pozitív városökológiai hatásukat. Az Önkormányzat a program során folyamatos 
partnerségre törekszik a civil szervezetekkel, helyi cégekkel, más önkormányzatokkal, közterületi 
szolgáltatókkal és a lakossággal a tervek közös kidolgozására és megvalósítására.  
 

 
XIX. kerület Wekerle telep  
Közösségi kezdeményezések az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében 
 
Az „Átalakuló Wekerle” a hazai átalakuló közösségek mozgalom legismertebb nagyvárosi példája. 
Megmutatja az alulról építkező állampolgári kezdeményezések pozitív közösségépítő erejét, amely 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban is elengedhetetlen. A kezdetben néhány „zöld 
aktivista” kezdeményezéseire a civil élet meghatározó helyi szervezete, a Wekerlei Társaskör is 
fölfigyelt s a Társaskör részeként megalakult a Zöld Hajtás Klub. Az összefogás nagyot lendített a 
zöld kezdeményezéseken, hiszen a civil szervezeti keret pályázati lehetőségeket nyitott meg, 
valamint közvetítői, mediátori szerepet is betöltött a helyi önkormányzat és a lakosság között, 
elfogadott szereplőjévé vált a helyi politikának. A Klímabarát Települések Szövetségének is tagjává 
váltak, s az új szlogen: „Klímabarát Wekerle, Emberbarát Wekerle” lett. A 'Hajtás' tovább nőtt, és 
mint az Átalakuló Wekerle lakóközösségre alapuló helyi fejlesztési program, számos szerteágazó 
szociális-zöld kezdeményezésnek adott kezdeti lökést. 
 
 
Bővebb információ a projektről: www.klimavalasz.hu 
 

a Wekerlei „Tessék Csak” bevásárlókártya bemutatása. 

http://www.klimavalasz.hu/

