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MEGHÍVÓ ÉS PROGRAM 
 

Spórolunk@kiloWattal – Zárórendezvény 

Előadások, találkozó, beszélgetés 

2017. május 25. (csütörtök) 10:00-14:00 

 

A GreenDependent Intézet szeretettel meghívja Önöket a „Spórolunk@kiloWattal − Munkahelyi 
EnergiaKözösségek” c. kampány ünnepélyes záró- és díjkiosztó rendezvényére. 

 

10.00 – 11.30 

o Köszöntő dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala) és a 
Spórolunk@kiloWattal verseny védnöke, valamint  a GreenDependent Intézet részéről 

o A S@W energiatakarékossági verseny áttekintése – GreenDependent Intézet  

o Hogyan tovább a Spórolunk@kiloWattal után? - A Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége 
magyar tagjainak tapasztalatai - Panelbeszélgetés (dr. Kovács Lajos alpolgármester – Budapest 
Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata, Ughy Attila polgármester - Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, további résztvevők még felkérés alatt) 

o Kiscsoportos beszélgetés: a verseny tanulságai, jövőbeli energiatakarékossági törekvések 

11.30 – 11.50 – Kávészünet 

11.50 – 13.10 

o Beszámoló a kiscsoportos beszélgetések eredményeiről 

o Eredmények kiértékelésének menete, eredményhirdetés 

o Az egyes kategóriák nyerteseinek előadásai 

o Kérdések 

o A három versenykategória nyereményeinek átadása 

o 4. kihívás eredményhirdetése, gyümölcsfa csemeték átadása 

13.10 – 14.00 – Ebédszünet, tapasztalatcsere 

 (A találkozó résztvevőit vendégül látjuk egy helyi, szezonális, bio/ fair trade élelmiszerekből készült 
ebédre.) 

Kérem, az alábbi linken jelezzenek vissza legkésőbb 2017. május 19-ig, hogy intézményük képviseletében 
ki érkezik! A Spórolunk@kiloWattal kampányban részt nem vett önkormányzatoktól legfeljebb öt főt 
tudunk fogadni, önkormányzatonként egy-egy személyt. A jelentkezés sorrendje dönt, így a jelentkezés 
sikerességéről visszajelző e-mailt küldünk.  

Regisztráció tehát itt: https://goo.gl/forms/A4cANhnUeBOAuJjI2 

  

https://goo.gl/forms/A4cANhnUeBOAuJjI2


 

 

 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2100 Gödöllő, Éva u. 4.  E-mail: info@sporolunk.org 
Tel: 20/334-2889  www.sporolunk.org 

HELYSZÍN: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.) 

 

A programban résztvevő intézmények/települések: 

 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

 Budapest, XII. kerület (Hegyvidék) 

 Budapest, XIV. kerület (Zugló) 

 Budapest, XIX. kerület (Kispest) 

 Eger 

 Kecskemét 

 Miskolc 

 Nemzetgazdasági Minisztérium 

 Pázmánd 

 Pécel 

 Pitvaros 

 Szarvas 

 Tata

 
 

ÜDVÖZLETTEL: 

 
Vadovics Kristóf 
ügyvezető igazgató 
GreenDependent Intézet 
 
 

 
A Spórolunk@kiloWattal projekt védnöke a jövő nemzedékek szószólója. 


