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A GREENPROMO-kollekció és  

a törökbálinti faültetés története, 

avagy mi köze a társadalmi szerepvállalásnak a törökbálinti fákhoz? 

 Kracsó Alexandra vagyok, a kollekció alapítója.  

A GREENPROMO-kollekció egy környezettudatos és hulladékmentes reklámajándék 

válogatás, amit a cégek promóciós célokra használnak.  A kollekcióba csak olyan 

reklámajándék termékek kerülnek, amik nem szennyezik a környezetünket, lebomla-

nak, újrahasznosítottak, napenergiával működnek, műanyagot helyettesítenek. A 

kollekciót folyamatosan bővítjük, így egyre több hazai termelő, képzőművész, ipar-

művész terméke válik ismertté a céges környezetben. 

A GREENPROMO-nál küldetésünknek tekint-

jük azt, hogy minél több céggel megismertes-

sük a környezetbarát és hulladékmentes 

reklámajándékozás műfaját. Ugyanis a fo-

gyasztói társadalom miatt, a marketing szfé-

rában mindig szükség van és szükség lesz 

promóciós ajándékokra. A GREENPROMO-

kollekció termékeivel a cégek úgy használ-

hatják ezt a marketing eszközt, hogy közben 

nem szennyezik a környezetet és értéket 

teremtenek.  

Mivel fontos számunkra a környezettudatos 

véleményformálás ezért ahhoz, hogy a 

GREENPROMO-kollekció minél több vállalathoz eljusson, 2016-ban egy edukációs 

kampányt indítottunk útjára, aminek keretében a kollekcióból választó cégeknek a 

vásárlásaikhoz különböző társadalmi szerepvállalásokat biztosítunk. 

A tavalyi évben a GREENPROMO-kollekcióból rendelő cégeknek 150 ezer forint 

rendelési értékenként egy őshonos magyar fát ültettünk Törökbálinton. Összesen 29 

db fát ültettünk ki, négyet tavasszal, 25-öt pedig az őszi ültetésnél.  

A fák beszerzésében és az ültetésben nagyon nagy segítséget kaptunk a Kerek-

domb Egyesülettől, illetve Törökbálint önkormányzatától.  
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A Kerekdomb Egyesület gondoskodott többek között a fák kiválasztásáról, beszerzé-

séről, az ültetésről, és a fák utómunkálatait is ők végzik. 

Köszönjük az önzetlen segítő munkájukat. Bízunk benne, hogy idén is egyre több 

cég fogja választani a GREENPROMO-kollekció termékeit a hagyományos reklám-

ajándékok helyett, így mi a nevükben még több fát tudunk ültetni Törökbálinton.  

Kracsó Alexandra 

 

A szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók 

Az év elején egy kis zavar támadt a szelektív hulladékgyűjtés körül. A szolgáltató 

Vertikál Zrt. és az önkormányzat más hulladékfrakciókat kommunikált. Tisztáztuk az 

érintettekkel a félreértést és most újra szeretnénk megerősíteni, hogy melyik zsákba 

milyen anyagok elhelyezését kéri a törökbálintiaktól a szolgáltató. 

A SÁRGA zsákba a vaskosabb műanyagokat kell tennünk: palackok és egyéb vas-

tagabb műanyaghulladékok. 

A SZÜRKE zsákba a fém hulladékot és a műanyag fóliákat. 

A PAPÍR frakcióba kérik a tiszta újságokat, a tiszta csomagoló papírt és kartont, de 

az üdítőitalos dobozokat és a tejes dobozokat is. 

Kérjük, e szerint válogassák a háztartásukban keletkező kommunális hulladékot! 

Fontos!!! Az idei veszélyes és elektronikus hulladék gyűjtése május 5-én lesz! 

dr. Horváth Gyöngyi 

 


