Tematikus road show az Alba Plazába
Székesfehérvárra érkezett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság országos roadshowja:

Székesfehérvárra érkezett pénteken az az országos roadshow, melyet a fenntartható
fogyasztási szokások népszerűsítésére indított a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság. Az Alba Plaza előtti téren bemutatott szemléletformáló programon arra
hívták fel az érdeklődők figyelmét, hogy tudatos fogyasztói döntéseikkel miként
hozhatnak pozitív változást a környezeti problémák csökkentésére, megoldására. A
rendezvényen beszámoltak az ÖKO-Plaza programról, melynek keretében már
számos lépést tettek és tesznek a jövőben is a környezettudatosság jegyében.
Kitelepült a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája is, és
bemutatta az életminőséget javító önkormányzati környezetvédelmi intézkedéseket.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság július 25-én indította el a
környezettudatosságot növelő kampányát a Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretében. Az országos szintű projekt célja a fogyasztással, fogyasztói
magatartással összefüggő, azokból következő környezeti problémák, kedvezőtlen
hatások csökkentése a fogyasztói döntések megfelelő orientálásával. A
szemléletformáló kampánnyal szeretnék hozzásegíteni a lakosságot azokhoz a
kézzelfogható, konkrét információkhoz, amelyek birtokában környezeti szempontból
is kedvező döntéseket hozhatnak a mindennapjaikban. A kampány során a
fogyasztók országszerte összesen 39 helyszínen találkozhatnak az NFH
kamionjával, ahol lehetőség nyílik az üzenetek interaktív átadására, személyes
eszmecserére 2015. október 31-ig. Ez a fajta közvetlen információs csatorna
újdonságként jelenik meg a hatóság kommunikációjában. Az NFH szakértő kollégái
várják az érdeklődők kérdéseit és tanácsokat adnak a hozzájuk fordulóknak,
tekintettel minden korosztályra. A gyerekek játékos formában kapnak ötleteket,
melyeket könnyedén beépíthetnek mindennapi életükbe a környezetbarát életforma
elérése érdekében.

A „Fenntartható fogyasztás, fenntartható jövő?” című országos roadshow augusztus
28-án, pénteken Székesfehérvárra, az Alba Plaza előtti térre ékezett, ahol egészen
az esti órákig várják az érdeklődőket.
A rendezvényen Szabó Gabriella, a bevásárlóközpont üzemeltetési igazgatója
bemutatta az ÖKO-Plaza programot, amely szintén a környezettudatosság jegyében
született meg. Elhangzott: az Alba Plazát is üzemeltető központi cégcsoport, a
francia Klepierre nagyon fontosnak tartja a fenntartható fejlődést, és ösztönzi a
bevásárlóközpontokat, hogy tegyenek ennek érdekében. A program keretében
Székesfehérváron számos intézkedést tettek már és tesznek a jövőben is. A plaza
közösségi területein bevezették a szelektív hulladékgyűjtést, és átalakították a
vizesblokkot, ahol az esztétikai felújításon túl víztakarékos felhasználási módot
vezettek be, további nagyon fontos lépésként környezetbarát anyagra cserélték a
bevásárlóközpont hűtőgázát. Az intézkedések apró lépések, ám összességében
nagyon is érződik a pozitív hatásuk. – emelte ki Szabó Gabriella igazgató.
Hozzátette: a várossal és a lakossággal folytatott párbeszédük, együttgondolkodásuk
mellett további lépés lesz, hogy a bérlőikkel is egyeztessenek a további lehetséges
környezetvédelmi intézkedésekről.
A roadshow keretében a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája kihelyezett
tanácsadást tartott, ahol a városlakók megismerkedhettek az önkormányzat
környezetvédelmi feladataival, eddig elért eredményeivel és terveivel. Panasz,
bejelentés, vagy kérdés esetén az iroda munkatársai igyekeztek hasznos tanácsokat,
iránymutatást adni. A programon jelen volt Juhász László környezetvédelmi
tanácsnok, aki elmondta: a Környezetvédelmi Iroda hatóságként látja el feladatait,
emellett azonban tevékenyen közreműködik a fenntarthatóságot hangsúlyozó
közösségi rendezvényeken, így üzenete könnyebben eljut a lakossághoz. Az iroda
mintegy közvetítő, koordinátori szerepet is ellát a város környezetvédelemmel
foglalkozó civil szervezetei, intézményei és a lakosság között. Számos, a
fenntarthatóságot javító közgyűlési döntés született már, a legutóbbi ezek közül a
fásszárú növényeket védő, a fák kivágását és gallyazását szabályozó rendelet.

A faültetések, a parkok létesítése és felújítása, a szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítése, a környezetvédelmi akciónapok szervezése és az illegális
hulladéklerakók felszámolása további fontos lépések a környezettudatosabb,
élhetőbb Székesfehérvárért.
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