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ZÖLDÜLNEK A KIRÁLYOK
A Magyar Telekom Nyrt. „Hello holnap! Fenntartható tudatformálás”
témakörében kiírt pályázatán nyertes „Zöldülnek a Királyok” mintaprojektet a
Survive Enviro Nonprofit Kft. dolgozta ki, amelynek keretében a cég
zöldüzletversenyt rendez. A zöldüzlet mintaprojekt megvalósításának
helyszínéül a kft. a budapesti és a pécsi Király utcákat választotta, mivel
szeretnék a belvárosi üzleteket és vendéglátóegységeket támogatni,
forgalmukat élénkíteni. A március 19-én a Kazinczy utcai Club22-ben
megtartott sajtótájékoztatón részt vett Hassay Zsófia polgármester és
Kordásné Matokanovic Lídia környezetvédelmi és környezeti nevelési tanácsnok is.
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Diófási Orsolya, a Survive Enviro Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertetőjében kiemelte: az egyéves program célja, hogy a
budapesti és a pécsi Király utcákban és környékükön található üzletek tulajdonosait, dolgozóit, beszállítóit és vásárlóit
környezettudatosságra ösztönözze. A zöldüzlet-koncepcióban idén 19 üzlet vesz részt, köztük a Club22 kávézó is, amely a
rendezvénynek otthont adott. A részt vevő cégek a program keretében biztosított ökotréningen és folyamatos, személyre szabott
tanácsadáson keresztül válnak az egy év alatt zöldüzletté. Európában számos országban működnek hasonló
zöldüzletprogramok, hiszen a cégek rájöttek arra, hogy szakértő segítséggel komoly költségcsökkentést tudnak elérni. A
Magyarországon úttörőnek számító kezdeményezés keretében az üzletek lépéseket tesznek környezeti teljesítményük javítására
például az energiahatékonyság, az anyag- és energiahasználat racionalizálása, a zöldbeszerzés, a környezetbarát termékek
árusítása, a csomagolás ésszerűsítése vagy a környezetbarát termékekkel történő takarítás területén.
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Nagyon jó a helyszínválasztás, hiszen a pesti Király utca polgári miliőt tükröz, a tradicionális, családias üzletek a mai életvitellel
párosulnak a történelmi városkép adta keretek között – hangsúlyozta Hassay Zsófia polgármester. A terézvárosi önkormányzat
kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, már csak azért is, mert a kerületben a zöldfelület nagysága az 1 százalékot sem
éri el. Tavaly készült el a Hunyadi téren egy valódi park, tavasszal pedig átadjuk a megújult őstermelői piacot.
Nagy taps fogadta a polgármester azon bejelentését, mely szerint a Király utca egy újabb szakaszát szeretnék sétálóutcává
alakítani a fővárossal és Erzsébetvárossal közösen. A tavalyinál 5 millió forinttal többet költ az önkormányzat fa- és
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virágtelepítésekre, növénykandeláberek kihelyezésére. A fővárosi tulajdonú Podmaniczky utcai fasort is fejleszteni szeretnék, de
a felújított Zeneakadémia előtt is egy zölddé váló teret alakítanak ki. A kerület vezetése fontosnak tartja a szemléletformálást,
ezért továbbra is támogatja az iskolák környezettudatos nevelési programjait, segíti a pedagógusok szakmai továbbképzését és
terepgyakorlatát, a helyi média pedig tájékoztatási felületet nyújt mindehhez. Az önkormányzat szelektív hulladékgyűjtő
programjához harminc helyett 200 társasház csatlakozott. Idén is csatlakozik a kerület a Te szedd! szemétgyűjtő akcióhoz, az
autómentes napon pedig környezetvédelmi programokkal várják az érdeklődőket – a fővárosi kerületek közül elsőként.
Hamarosan közösségi kert is lesz Terézvárosban Kordásné Matokanovic Lídia munkájának köszönhetően.
A Zöldülnek a Királyok projekt sikere érdekében a kereskedelmi tevékenység önkormányzati feltételeinek biztosítását emelte ki
Hassay Zsófia a jó együttműködésre alapozva.

Bartusné Benedek Barbara, az erzsébetvárosi önkormányzat szociális és egészségügyi tanácsnoka és Kordásné Matokanovic
Lídia környezetvédelmi és környezeti nevelési tanácsnok
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