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FENNTARTHATÓSÁGI AKCIÓ ÉS JÁTÉK INDUL A
JANCSÁRKERTBEN
A tisztább, hulladékmentes piacozásért hirdetett akciót a KDRIÜ és a Ki? Ti & Mi civil szervezet: a
kampányban nemcsak információkat szerezhetünk a fenntartható életmódról, hanem pontokért
is játszhatunk, ha vászontáskába vagy kosárba vásárolunk a műanyag zacskók helyett.

  SZEKESFEHERVAR.HU (MAILTO:FEHERVAR@FEHERVAR.HU)    .

Műanyagmentes július a Jancsárkertben! – ezzel a felhívással fordul
minden piacozóhoz
(https://www.facebook.com/events/714944012600921/?
event_time_id=714944015934254) egy fenntarthatóságért dolgozó
összefogás, csatlakozva a Plastic Free July nemzetközi kampányhoz.
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Szombatonként a tisztább, hulladékmentes piacozással kapcsolatban várják környezettudatos
termelőkkel, információkkal és pontgyűjtő akcióval a vásárlókat. A játék lényege, hogy aki az
árusoktól nem kéri a műanyag zacskót, hanem vászontáskával, saját dobozzal vagy bármilyen
tartós eszközzel indul vásárolni, aláírást kap egy pontgyűjtő füzetkébe – ahány árus, annyi aláírás.
A legtöbb füzetbe a legtöbb pontot összegyűjtők július végén ajándékcsomagot kapnak.

A kezdeményezésben a Ki? – Ti & Mi csapata mellett a Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség, a 2LIFES közösség, a Sárréti Ökokör, a Mum Goes Green és a Táska Rádió is részt
vesz.
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320 MILLIÓS FEJLESZTÉSSEL NÖVELTE TERMELÉSI KAPACITÁSÁT A...
Európai Uniós támogatás felhasználásával, mintegy 320 millió forintból növelte versenyképességét és
termelési...

 2020.09.13.

ÖNJÁRÓ ELEKTROMOS, INTELLIGENS SZERVIZKÉPESSÉGŰ AUTÓBUSZ...

 2020.09.09.

FEHÉRVÁRON ADTÁK ÁT HAZÁNK EGYIK LEGKORSZERŰBB AUTÓBUSZ-JAVÍTÓ ÉS...

 2020.09.08.

A VÁROS SZÜKSÉGES HŐMENNYISÉGÉNEK A 85 SZÁZALÉKA ELŐÁLLÍTHATÓ A BAKONY...

 2020.09.01.
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EMELETES VONATOK FEHÉRVÁRON, VILLAMOSÍTJÁK A...
A 2021-2027-es európai uniós pénzügyi ciklusban kötöttpályás beruházásokra várhatóan rendelkezésre
álló...

 2020.08.25.

800 MILLIÓ FORINTTAL JAVULT AZ ALFÖLDI TEJ KFT. EREDMÉNYE 2019-BEN

 2020.08.24.

KATEGÓRIAGYŐZTES AZ ÉV GYÁRA VERSENYBEN A FEHÉRVÁRI ADU ALBA

 2020.08.12.

ÚJRA SZÁRNYALHATNAK A SZÉKESFEHÉRVÁRI PANELÁRAK

 2020.08.11.
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