
  

MEGHÍVÓ 

    
Tisztelt Tisztelt Tisztelt Tisztelt PartnerünkPartnerünkPartnerünkPartnerünk!!!!    
 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt és/vagy munkatársát az ENERGIAKLUB által szervezett „Települési „Települési „Települési „Települési 
klímavédelem a gyakorlatban” klímavédelem a gyakorlatban” klímavédelem a gyakorlatban” klímavédelem a gyakorlatban” című című című című szakmai előadásra és szakmai előadásra és szakmai előadásra és szakmai előadásra és műhelymunkáraműhelymunkáraműhelymunkáraműhelymunkára, melyet 2011. 
szeptember 15-én, Egerben rendezünk. 
 
Az éghajlatváltozás olyan tényező, amelyet nem lehet, illetve nem érdemes figyelmen kívül 
hagyni a település jövője, az ott élők egészsége, jóléte szempontjából. Az érintetteknek 
tisztában kell lenniük várható hatásaival, a megváltozott körülményekre pedig fel kell 
készülniük.  Az alkalmazkodásért tett éghajlatvédelmi lépések egy-egy település számára 
mindenképpen hasznosak: energia- és pénzmegtakarítást, fejlődési lehetőséget, 
munkahelyeket, nemzetközi elismerést, környezetminőség javulást hoznak. 
 
Rendezvényünk céljacéljacéljacélja, hogy felhívja a figyelmet a helyi éghajlatváltozási stratégia fontosságára, 
elősegítse annak gyakorlati előkészítését és megvalósítását. A műhelymunka során konkrét 
kérdésekkel, tapasztalatokkal, megoldásokkal foglalkozunk a résztvevők visszajelzései alapján. 
 
IdőpontIdőpontIdőpontIdőpont: : : : 2011. szeptember 15.2011. szeptember 15.2011. szeptember 15.2011. szeptember 15.  10.00  10.00  10.00  10.00    –––– 17. 17. 17. 17.00000000 óra óra óra óra    
HelyHelyHelyHelyszín: szín: szín: szín: Eger Eger Eger Eger MJVMJVMJVMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem   Polgármesteri Hivatala, Díszterem   Polgármesteri Hivatala, Díszterem   Polgármesteri Hivatala, Díszterem  ---- Eger, Dobó tér 2. Eger, Dobó tér 2. Eger, Dobó tér 2. Eger, Dobó tér 2.    
 
 
Kinek Kinek Kinek Kinek ajánljuk:ajánljuk:ajánljuk:ajánljuk:        

A műhelymunkára a civil szervezetek képviselőit, az önkormányzati döntéshozókat, 
energetikusokat, városüzemeltetési és környezetvédelmi szakértőket és várjuk.  
    
    
    
    
    
    
    
    
    



A program támogatói: 

  
 

Tervezett program:Tervezett program:Tervezett program:Tervezett program:    

Délelőtti szekció: 
• 10.00-10.30  Köszöntő; előadás: Mi fán terem? – háttérinformációk az éghajlatváltozási 

stratégiáról 
• 10.30-11.30 Műhelymunka: a stratégia megvalósítása előtt álló esetleges akadályok és 

leküzdésük 
• 11.30-11.45  Kávészünet 
• 11.45 -12.15 Előadás: Éghajlatvédelmi intézkedések finanszírozása  
• 12.15-13.15 Műhelymunka: az éghajlatvédelem kommunikációja a településen  
    
EBÉDEBÉDEBÉDEBÉD 13. 13. 13. 13.15151515----14.3014.3014.3014.30    
    
Délutáni szekció: 
• 14.30-15.30 Előadások: Jó példák, gyakorlati tapasztalatok, eszközök az 

éghajlatvédelemben 
• 15.30-15.45 Szünet 
• 15.45-16.45 Műhelymunka: a stratégiával összefüggő célok meghatározása, eszközök 

fejlesztése, együttműködések alapjainak megteremtése  
• 16.45-17.00  Összegzés, zárszó 

 

 

Amennyiben sikerült felkelteni érdeklődésüket, kérjük, részvételi szándékukatrészvételi szándékukatrészvételi szándékukatrészvételi szándékukat a mellékelt 
jelentkezési lap visszaküldésével legkésőbb 2011. szeptember  2011. szeptember  2011. szeptember  2011. szeptember  10101010----igigigig    jelezzék emailen a 
bozso@energiaklub.hu, vagy faxon (06-1-411-3529). A hatékony munka érdekében a 
jelentkezéseket csak korlátozott számban, érkezési sorrendben tudjuk elfogadni. Kérdéseikkel 
forduljanak bizalommal Bozsó Brigittához a 06-1-411-3527-as telefonszámon vagy a fenti email-
címen!  

Felhívjuk figyelFelhívjuk figyelFelhívjuk figyelFelhívjuk figyelmüket, hogy amüket, hogy amüket, hogy amüket, hogy a tréning értéke  tréning értéke  tréning értéke  tréning értéke 22220.000,0.000,0.000,0.000,----    FtFtFtFt/fő , /fő , /fő , /fő , de a részvételde a részvételde a részvételde a részvétel a program támogatói  a program támogatói  a program támogatói  a program támogatói 
révén  arévén  arévén  arévén  azzzz    elfogadott jelentkezőknek elfogadott jelentkezőknek elfogadott jelentkezőknek elfogadott jelentkezőknek ingyenes.ingyenes.ingyenes.ingyenes. A visszaigazolt regisztráció lemondásának 
költségeit szeptember 12. után 5000,- Ft értékben áthárítjuk a regisztrált résztvevőre. 

Budapest, 2011. augusztus 16. 

    

Rólunk:Rólunk:Rólunk:Rólunk:    
Az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ húsz éve dolgozik független, 
non-profit szervezetként a hazai energiafelhasználás ésszerűbbé, gazdaságossá és 
környezetbaráttá tételén, a megújuló erőforrások minél szélesebb körű elterjedésén.  

Az ENERGIAKLUB 2010-ben készítette el Gyöngyös klímastratégiáját, 2011. során pedig Eger 
települési éghajlatváltozási stratégiáján dolgozik. Ezek tapasztalatait is felhasználva 
segítséget tud nyújtani az önkormányzati, vagy lakossági energiafogyasztás csökkentéséhez, 
illetve települési éghajlatvédelmi stratégia elkészítésében. További információ: 
www.energiaklub.hu/onkormanyzatok   


