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30 éves a Világosi Hírmondó
2021 különleges év településünk életében, hiszen Balatonvilágos 60 éves jubileuma mellett idén 30 éves a Világosi Hírmondó.
Rengeteg történet, emlék, fotó, interjú, beszámoló, kirándulás,
fellépés, ballagás, verseny, fejlesztés, változás … mind-mind örök
emlékké vált a falu újságjainak hasábjain az elmúlt 30 évben.
Büszkeséggel tölthet el minden itt lakót, hogy 30 éve - kisebb
megszakításokkal - megjelenik a falu újságja, aktuális információkat hozva az olvasóknak minden hónapban. A kor előrehaladtával sem halványult jelentősége kis településünkön, máig sokan
keresik a tudott lelőhelyeken a hónap első napjaiban.
A mai rohanó, digitális világban nehezebb megszólítani és elérni
az embereket, rávenni őket a szereplésre, alkotásra, kreatív vagy
szellemi termékeik nyomtatott újságban való megmutatására,
olvasóként viszont vágyunk ezekre az információkra, valódi
kézbe vehető vizuális élményekre. Visszanézve az elmúlt évtizedek lapszámait - melyeket szüleim mindegy szálig megőriztek megelevenedett előttem a múlt, újra átéltem sok gyerekkori
emléket, értelmet kaptak akkor meg sem hallott részletek,
események, sorsok, emberek.
2021. augusztus 20-án a Kultúrházban Önök előtt is feltárul
ennek a 30 évnek a tartalma, öröksége és emléke egy kiállítás
keretében, melyre szeretettel invitálunk minden érdeklődőt a
szervezőkkel.

A Világosi Hírmondó első számának címlapja 1991

Szerkesztőként örülök, hogy részese lettem ennek a történelemnek és arra bíztatom Önöket keressenek írásaikkal, anyagaikkal,

melyekkel örök emlékekké tehetik gondolataikat és segíthetik a
közösségi élet formálódását Balatonvilágoson.
(Téma folytatódik az 5-6. oldalon)
Mihalovics Dóra

Ízelítő a tartalomból

Fotó: Kalinovits Zoltán
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Falunap 2021
Az idén Balatonvilágos nemcsak a Világosi Hírmondó 30.
születésnapját ünnepli, hanem a község fennállásának 60.
évfordulóját is. A járványhelyzet miatt idén márciusban nem
tudtunk méltóképpen megemlékezni erről az eseményről, de a
korlátozások nélküli falunapon már megtehettük ezt.
Takács Károly polgármester úr ünnepi beszédében szokatlan
helyzetről beszélt, az eltelt két év alatt először üdvözölhette a
falunapot polgármesterként, beszélt a változásokról, fejlesztésekről is és köszönetet mondott mindazoknak, akik a községért
bármilyen formában tevékenykednek.

Ezt követően a Világosi Népdalkör, majd a Gímesi Villő Hagyományőrző Csoport lépett fel. Az elmúlt évben a járványügyi
helyzet miatt sajnos a testvértelepülésekkel sem tudtuk tartani a
kapcsolatot és ez a mostani találkozó szervezése is az utolsó
pillanatokra maradt a bizonytalan helyzet miatt, de végre két év
után újra vendégül láthattuk gímesi barátainkat Balatonvilágoson. Sajnos az erdélyi Telekfalvával nem sikerült a találkozó, de
reméljük, hogy nemsokára őket is üdvözölhetjük községünkben.

A rendezvény egyik kiemelkedő része volt az a kiállítás, az a tárlat, amely az itt élő és alkotó művészek keze alól kikerülő alkotásokat
mutatta be, feltett szándékunk, hogy a közeljövőben több és több napos kiállítást is szervezünk.
Kiállítók:

- Matyikó Tibor
- Pintérné Maár Magdolna
- Veres László
- Krollné Csajághy Mária
- Méhesné Ágnes

- Királyné Margit
- Baksáné Zsuzsanna
- Tóth Istvánné
- Wimmer Ágnes

A kézműves kiállítást Tretykó István alpolgármester úr nyitotta
meg. A helytörténeti fotók tárlata Heinrich Pál gyűjtőmunkáját
dicséri; az ünnep fényét az általa összegyűjtött balatoni illetve
aligai, világosi versek emelték, melyeket Forró István a Budapesti
Operettszínház színművésze szavalt el.

Ezúton is köszönjük a kiállítók áldozatos munkáját és mindenkit
köszönet illet meg, akik segítettek a rendezvény lebonyolításában!
A hivatalos megnyitó beszédek után következett a születésnapi
torta, majd a színpadon a szórakoztatásé volt a főszerep!

Beszéljenek helyettem a képek!!

Világosi Hírmondó
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Kovács-Krutzler Adrienn

Balatonvilágos 60 Rajz- és fotópályázat
Balatonvilágos fennállásának 60. évfordulója alkalmából Balatonvilágos Község Önkormányzata rajz- és fotópályázatot hirdetett,
melynek ünnepélyes eredményhirdetésére a Falunap színpadán került sor. A pályaművek megtekinthetők voltak a kultúrházban a
rendezvény ideje alatt. Hatalmas köszönet a résztvevőknek, gratulálunk a nyerteseknek, valamint a külön köszönjük a díjakhoz történt
felajánlásokat/támogatásokat! (DRV Zrt. Ajándékcsomagok, Souvla biStro Balatonakarattya: vacsora 1 fő részére, KicsiBusz
Balatonakarattya panoráma túra 4 fő részére, Kalandvár Kft: Zamárdi Kalandpark belépők, Horváth Luna Kft.: Siófok óriáskerék jegyek)
Rajzpályázat eredménye
FELSŐSÖK:
I. Dudás Maja
II. Töttössy Petra Tímea
III. Moreno-Kovács Claudia Léna

ALSÓSOK:
I. Garamvölgy Diána
II. Szemesi Adrienn Alexa
III. Bitera Szonja

FELNŐTT:
I. Horváth Ágnes

Fotópályázat eredménye

I.Sztankóczy Pál

II.Karafiát Éva

III.Simonné Dudás Annamária

Aktuális információk
A BIZTONSÁGOSABB közlekedésért!
Több észrevétel, panasz, megkeresés eredményeként az Önkormányzat 4 új
napelemes sebességmérőt, autós figyelmeztetőt vásárolt és helyezett ki
településünkön.
Vezessünk óvatosan, vigyázzunk egymásra!

FlixBus: nemzetközi távolsági járatok indulnak Siófokról
A távolsági buszszolgáltató júliustól három országgal, Horvátországgal, Szlovákiával és Lengyelországgal köti össze a Balatonparti várost. Közvetlen FlixBus összeköttetések Siófokról közel
tizenöt európai városba.
A FlixBus tíz hónap szünet után indította újra szolgáltatását
Siófokról. Júliustól a helyiek közel tizenöt európai városba
utazhatnak átszállás nélkül. Horvátországban Zágráb mellett a
dalmát tengerpart számos üdülővárosa, Zadar, Biograd, Pakoštane, Pirovac, Vodice, Šibenik, Trogir és Split is elérhetővé vált.
Lengyelországban Krakkóba, Szlovákián belül pedig többek közt
Donovalyba és Besztercebányára utazhatnak a Siófok környékiek. Hamarosan Észak-Olaszország és Szlovénia több városa ismét
közvetlen összeköttetésbe kerül a Balaton-parttal.
„Fontos volt számunkra, hogy ne csak a fővárosból, hanem a
korábban hálózatunk részét képező magyar városokból is
mielőbb újraindítsuk szolgáltatásunkat. Mindent megteszünk,
hogy a lehető leggyorsabban reagálni tudjunk az utazási kedv
növekedésére. Hiszünk abban, hogy kényelmes, rugalmas és
megfizethető közösségi közlekedési lehetőséget biztosítva
nagyban hozzájárulhatunk a turizmus zöld újraindulásához.” mondta el Szabó Imre, a FlixBus magyarországi üzletfejlesztési és

operációs projektvezetője.
A mobilitási cég jelenleg Budapesten kívül Siófokról, Szegedről,
Pécsről és Harkányból kínál nemzetközi utakat.
Magyarországról már tíz európai ország érhető el átszállás
nélkül, és a FlixBus járatain továbbra is szakértőkkel és a hatóságokkal együttműködésben kialakított higiéniai és biztonsági
intézkedések vannak érvényben. A távolsági buszokat rendszeresen fertőtlenítik. A jegyellenőrzés érintésmentes. A szájat és
orrot takaró maszk viselése a felszállástól kezdve az utazás teljes
időtartamán keresztül egészen a leszállásig kötelező. - olvasható
a cég közleményében.
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Több mint 400.000 forint gyűlt össze a rehabilitációra a sütivásáron!

A balatonvilágosi falunapon sütivásárt rendeztek Zsombiért. A
településünkön élő kisfiú másfél évvel ezelőtt lebénult egy ritka
betegség miatt (Guillain-Barrè szindróma), azóta folyamatosan
rehabilitációra hordják a szülei, ami hatalmas anyagi forrásokat
igényel. Létrehoztak egy alapítványt, így hivatalosan tudnak
adományokat fogadni. A település lakói több tucat adag sütit
készítettek, amit felajánlottak a Zsombiért Alapítvány számára. A
nagy népszerűségnek örvendő falunapon ezekből a sütikből
válogathattak az adományozók. Rengetegen álltak meg a
standnál és érdeklődtek a kisfiú hogyléte felől. Az adományokból
összesen 418.700 Ft gyűlt össze, ami Zsombi szeptembertől

karácsonyig tartó robotterápiáját fogja kiegészíteni.
Emberfeletti lakossági összefogást láthattunk a faluban a kisfiúért, rengetegen segítették desszertek sütésével, adományozással vagy az önkéntes szervezéssel.
„Zsombi állapota sokat javult a gyógyszeres kezelésnek, és a
rengeteg fejlesztés hatására. Szeptembertől karácsonyig robotterápiára fogunk járni, ahol remélhetőleg Zsombi megtanulja
bátrabban használni a jobb,
részlegesen bénult lábát. A
sütivásárra több tucat deszszert felajánlás érkezett,
amit önkéntesek kínáltak.
Rengetegen segítették
Zsombit adományokkal a
standnál. Hálásak vagyunk
mindenkinek, aki kis településünkön bármilyen formában segíti gyermekünk
gyógyulását!”
Major-Kiss Nikolett

Hétvégente a Club Aligában a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat tartanak. Bár ezek az események ingyenesek, sokan
szeretnék meghálálni a szuper programokat. A rendezvények szervezői ezért úgy döntöttek, hogy az ilyen módon a nyáron befolyt
adományokat a Zsombiért Alapítványnak utalják, így szeretnék segíteni a településen élő kisfiú rehabilitációját!

Balatonvilágosi Nyugdíjas Egyesület felhívása
2021. augusztus 6-án, pénteken 17.00 órai
kezdettel közgyűlést tartunk a Kultúrházban.
A jelenlegi vezetés lemondása miatt új vezetőség
megválasztására hívjuk a nyugdíjas tagságot.
Üdvözlettel: Vezetőség

fizetett hirdetés

Világosi Hírmondó
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30 éves a Világosi Hírmondó

1991.szeptember

1996.július

VISSZAEMLÉKEZÉS
30 éve történt: Megjelent Balatonvilágos független havilapja,
a Világosi Hírmondó!
A kezdetek...
1991 augusztus 1-jén jelent meg községünk első havilapja, a
Világosi Hírmondó. A megjelenést megelőző előkészítő munka
több ember összefogását és munkáját igényelte. Szerkesztő
kinevezését, szerkesztőbizottság létrehozását, nyomda kiválasztását és megbízását a feladattal. De mindenekelőtt a lap
arculatának, irányelvének megfogalmazását, kijelölését. Még
ma is emlékszem az előkészületek és az első szám elkészítésének
izgalmára, de a lelkesedés és a szerkesztő személyének hitelessége megadta a biztos tudatot, hogy jó irányba haladunk. A
második szám megjelenési külsejében is már elfogadható volt.
Kovács Béla polgármester a következő gondolatokkal indította
útjára az újságot:
„Bízom abban, hogy rövid időn belül ez a lap a balatonvilágosi
állandó lakosok, nyaralótulajdonosok életének, mindennapjainak részévé válik... Miről is fog tudósítani ez a lap? Folyamatosan
tájékoztatunk az ülések idejéről, helyéről, napirendjéről.
Tudósítani fogunk mindenről, ami a községünkben történik. A
kudarcokról, sikerekről, örömeinkről és gondjainkról egyaránt.”
A polgármester a továbbiakban arról beszélt, hogy mindenkinek,
személynek és egyesületnek biztosít a lap bemutatkozási lehetőséget, hogy a képviselő-testületi ülésekről tájékoztatást kapnak
az olvasók, a testület várja a kritikákat és észrevételeket munkájukkal kapcsolatban, és nem utolsó sorban színesítse az újságot
olvasói levél, és minden olyan vélemény, ami a közösség
problémája és a község fejlődését szolgálja. Nincsenek korlátok,
megkötések a kulturált eszmecseréhez.
Az l. szám 11. oldalán a felelős szerkesztő, Flink Kornél újságíró
így nyilatkozott:
„Igazivá, izgalmassá, demokratikussá és függetlenné csak akkor

1999.szeptember

válik a VILÁGOSI HÍRMONDÓ, ha minden irányba nyitott marad,
ha őszintén tájékoztat. Fogadja, mint saját gyermekét!”
A folytatás...
A felelős szerkesztők személye a kezdetektől többször is változott, ahogy a szerkesztőbizottság tagjaié is. Kiemelendő dr. Nagy
Miklósné, Krutzler Adrienn, Királyné Tímár Piroska, akik több
évig szerkesztették az újságot. A jelenlegi felelős szerkesztő
Mihalovics Dóra, reméljük, az ő kitartása is hosszabb ideig fog
tartani.
2011-ben Fekete Barnabás újraértelmezte az irányt: „az alapításkor megfogalmazott célokat - melyektől az elmúlt évben
alaposan eltérítették az újságot- tekintjük alapelvnek.” Tehát
vissza az eredeti célokhoz!
A szerkesztőbizottság: tagjai gyakran cserélődtek, munkájukat
megköszönjük, volt, amikor igazi csapatmunka folyt, eszmecserékkel, javaslatokkal. Több szerkesztő esetében csak formális
volt a tagság megléte.
Témák...
Az első években igyekeztünk azokat a községben élő személyeket
megkérdezni, akik tősgyökeres lakosok voltak. Velük hiteles
riportokat készítettünk. Foglalkoztunk a község kialakulásával,
„virágkorával”, amikor még rengeteg üdülő működött, volt
amelyik egész évben, működtek üzemek, később vállalkozások.
Ma ezek száma nagyon lecsökkent.
A kiemelkedő havi események mindig helyet kaptak az újságban,
néha tematikus sorozatok is /pl.: Községünkben letelepedő
fiatalok bemutatása, vagy ismerkedés a civil szervezetekkel stb./.
Talán kevesebbszer jelenhetett meg építő jellegű kritika, vagy
javaslat. Jelenleg nincs összefoglaló a testületi ülésekről,
mondván, a község honlapján a jegyzőkönyvek elolvashatók. Itt
meg kell jegyeznem, hogy sok idősebb ember nem tud élni ezzel
a lehetőséggel. Én személy szerint már évek óta kevesellem az
interjúk, riportok számát. A közvetlenség, a személyesség ebben

5.oldal

(folytatás a 6. oldalon)

(folytatás az 5.oldalról)
a publicisztikai műfajban jelenik meg leginkább. Viszont nagyra
értékelem a megjelenő fotók számát, ami emlék, visszaemlékezést nyújthat a jelenben is.
A jövő...
Elérkeztünk, s a szeptemberi számmal át is lépjük a lap
létezésének 30. évét. Mindenkit arra szeretnék bíztatni, hogy
gondolataival, javaslataival üljön a gép elé, ragadjon tollat, vagy
keresse a szerkesztőt, mert csak így tudjuk megőrizni a község
jelenét, s marad történelmi múlt.
S ezen az úton haladva még egy dolgot szeretnék közölni: a lap

születésnapját augusztus 20-án tartjuk a kultúrházi kiállítással.
Kérem, látogassák meg a rendezvényt, ahol valamennyi lapszámot, érdekesebb fotókat és cikkeket kiemelve megtekinthetnek.
Akkor látják igazán, hogy mennyi érték és szépség van a
községről, és hogy 30 évnyi történelmet tarthatnak a kezükben.
Az újság digitalizált változatát pedig 2004-től megtalálhatják a
község honlapján.

Dr. Nagy Miklósné

30 éves a Világosi Hírmondó
2002 őszén tanárságom első évében a balatonvilágosi iskola
folyosóján megszólított Fekete Barnabás polgármester úr. Mai
napig emlékszem a pillanatra, ahogy magázódva, udvariasan
megkérdezte, hogy jól hallotta-e, hogy kommunikáció szakon
végeztem a főiskolán és újságírást tanultam és volna-e kedvem
újraéleszteni az egykori Világosi Hírmondót. Valójában akkor és
ott beszéltünk először és itt kezdődött az én „kulturális” létezésem Balatonvilágoson.
Az elmúlt napokban az évfordulótól, a 30. születésnaptól
függetlenül - véletlenek egybeesése - egykori tanítónőm, Kokas
Évi átküldte nekem a majd’ 20 évvel ezelőtti cikket „A főszerkesztő bemutatkozik” címmel. Jót mosolyogtam a fotómon, a
soraimon. Pályakezdő tanárként és pályakezdő újságszerkesztőként... Naívan és hittel...
És bár az évek teltek, még sokszor naiv vagyok és még mindig
hiszek… A sorokat ma is magaménak érzem, továbbra is felelősnek érzem magam a tanítványaimért, a tanítványaim nyelvtudásáért, erről írtam akkor és arról, hogy mennyire fontos, hogy
közösen írjuk a község újságját. Valóban hírmondó volt akkor a
Világosi Hírmondó, nem volt még mindennapunk része a
facebook, nem kerültek perceken belül világhálóra a hírek,
kommentek, kritikák; sokkal fontosabb volt a nyomtatott sajtó.
Sok fotót tettünk közzé, a benne szereplők imádták, ha róluk
írtunk vagy ha róluk, a gyermekről, az unokáról fénykép jelent
meg.

2003.augusztus

Világosi Hírmondó

A most papírra vetett írásom előtt átböngésztem az egykori
lapszámokat, órákig ültem mosolyogva a gép előtt és néztem bájos gyermekarcokat, akik mára felnőtt családanyák, családapák
lettek, hiába eltelt majd’ 20 év. Nézem a lapok fotóit és olyan jó
látni néhány embert, akik ma már nem lehetnek velünk. Rég
elfeledett bálok, farsangok, színdarabok kerültek szemem elé és
megannyi emlék.
A mindennapokról szóló tudósítások közepette Heinrich Palit
is elém sodorta az élet a helytörténeti cikkeivel, fotóival,
verseivel, nagyon sok történelmet tudtunk így becsempészni a
lapok közé.
Sok cikk, levél, tudósítás, szösszenet íródott az évek alatt,
igyekeztünk mindenről írni, ami történt a községben vagy ami
foglalkoztatta az itt élőket. Írtunk járdaavatásról, a magyarszlovák barátság létrejöttéről, Telekfalváról, falunapokról, óvodáról, iskoláról, népdalkörről, színjátszókörről, civil szervezetekről, szemetelésről és szemétszedésről... felsorolni is lehetetlen…
ajánlom mindenkinek a történelmi barangolást - a község
honlapján fent vannak a rég elfeledett események, emlékek, lapszámok.
Mostani soraimat éjszakába nyúlóan írom, kavarognak a
fejemben gondolatok, események, fotók, emlékek.
Köszönöm, Balatonvilágos!
Kovács-Krutzler Adrienn

2017.május

6.oldal

2021.január

Mozdulj Világos Sport Egyesület Hírei
2021.07.03-án újjá varázsolt lépcső került vízre a
Club Aliga azon végébe, ahol az önkormányzati
terület található.
Köszönetemet fejezem ki az Új Vinoservice Kft.
dolgozóinak munkájukért és azoknak az MVSE
tagoknak és strandoló férfiaknak, akik a lépcsőt
vízre tették!
Pernecker Judit

Mozdulj Világos Sport Egyesület egyik lelkes sportolója, Laskay Erzsébet írta:
egész túra alatt alkalmazhattuk, gyakorolhattuk hasznos tanácsait. A kezdeti technikai gyakorlatokat egy gyors evezés követett, ahol keményen küzdöttünk, megpróbáltuk tartani a tempót
a legjobbakkal, lemaradtunk, de igyekeztünk, nem adtuk fel. Ami
ezután következett, arra korábban gondolni sem mertem: „Na
most cseréljünk SUP-ot”- mondta Éva. Megállt bennem a levegő,
hogy én egy ilyen szuper deszkát kipróbálhatok. Félve araszoltam
át az igencsak mozgékony deszkára, de ilyen adrenalin bombát
nem lehet kihagyni. Remegtem, mint a nyárfalevél, előbb csak
nagyon félénken, majd egyre bátrabban kezdtem lapátolni.
Egyszer csak éreztem, hogy már élvezem, és nehéz szívvel fogom
visszaadni ezt a szuper eszközt. Amikor ez a pillanat eljött,
mégsem tudtam szomorkodni, hisz közben megérkezett a
naplemente. Fotózkodtunk a Nap aranyhídján, pózoltunk a naplementében, hallgattuk a partról odaszűrődő zenét, és ha
elsodort a víz visszaeveztünk és élveztünk minden pillanatot.

’ A Mozdulj Világos Sport Egyesület (MVSE) 2021. július 8 -ára
SUP -os naplemente túrát hirdetett. Örültem a kezdeményezésnek és izgatottan vártam az eseményt, mivel az elmúlt másfél
évben - amióta először deszkára álltam - szinte mindig egyedül
lapátoltam a vizet. Nagyon vártam, milyen lesz társaságban, csapatban hódolni kedvenc vízi sportomnak.
A túra jóval naplemente előtt indult. Először megismerkedtünk
túravezetőnkkel, Suba-Bokodi Évával, előkészítettük felszereléseinket és irány a víz. Volt ki sajátjával, volt ki az MVSE SUP-jával
vett részt az eseményen.
Az elmúlt másfél évben sokat gyakoroltam és már-már azt hittem
tudom, hogyan kell csinálni, de 5 perc sem kellett, hogy
kiderüljön, igencsak vannak technikai hiányosságaim. Nem jó a
lapáthossz beállítása és a „SUPozáshoz” bizony lábmunka is kell.
Éva mindenkit személyre szabott információkkal látott el, így az

Gyorsan elrepült az idő, már szürkületben tértünk vissza a partra,
Még egy utolsó fotózást követően élményekkel teli, felfokozott
hangulatban pakolgattuk vissza az eszközöket, és mindannyian
egyetértettünk abban, hogy ezt mindenképpen meg kell ismételni. Köszönjük az élményt Éva, köszönjük, hogy részesei
lehettünk ennek a fantasztikus túrának!’

Hulladékszállítás 2021. augusztus
2021. január 1. és 2021. december 31. között a hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti
közterületre kihelyezni, a későn kihelyezett gyűjtőedény ürítését a közszolgáltató nem köteles pótolni.
Éves hulladékszállítási naptár elérhető: http://siokom.hu/sites/default/files/Balatonvilagos.pdf
Szállítási napok 2021. augusztus:
1.,8.,15.,22.,29. kommunális hulladék - 6.,20, papír, műanyag hulladék – 13.,27. papír, műanyag, üveg hulladék
- 4.,18. Zöld hulladék
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Zöldebb élet könnyedén!

Miért lenne jó, ha Balatonvilágosnak lenne saját repohara?
Először is lássuk csak, mi is az a repohár. A repohár egy környezetvédelmi megoldás a rendezvények hulladékcsökkentése érdekében. Emellett a poharakon megjeleníthető grafika (általában
körszitázási technológiával történik) igazi marketingértékkel is
bír, emiatt használatuk egyre elterjedtebb. Színben és mintázatban teljes mértékben az adott rendezvény, szórakozóhely, esemény vagy márka arculatához igazítható, így kiváló reklámfelületet is nyújt. Polipropilén (vastag falú) műanyagból készülnek, minimum 100 mosást bírnak.
Miért környezetbarát megoldás a repohár? Mint már régebben
többször is írtam, a műanyagokon belül is a legfőbb probléma az
egyszer használatos műanyaggal van, hiszen ezeket megvásárlásuk után, (többnyire) csupán egyszer használjuk, majd rögtön
kidobásra kerülnek. Rendezvényeken a műanyag egyszer használatos poharak használatával hatalmas mennyiségű szemét

halmozódhat fel. A repoharak lényege pedig éppen az, hogy ez
ne történjen meg, ne termeljen az adott rendezvény feleslegesen szemetet, hanem használjon olyan poharakat, amelyek
többször használhatók, nem törékenyek, hosszabb élettartamúak, valamint visszaválthatóak.
Miért éri meg valakinek repoharat alkalmazni? Jogos kérdés,
hiszen drágábbak, mint az egyszer eldobható pohár, miért éri
meg mégis inkább ezt választani? Egyrészt, ami véleményem
szerint a legfontosabb, hogy csökkentjük a hulladék mennyiségét (erről már írtam). Ezen kívül egyértelmű marketing szereppel
bírhat. Ezeken felül pedig anyagi szempontokat figyelembe véve
is megérheti repoharakat használni. A poharakat ugyan vissza
lehet váltani, de természetesen magával is vihetik a vásárlók, ez
egy jó dizájn esetében gyakran előfordul. Ez pedig, mivel a
felvásárlási árnál valamivel magasabb áron értékesíthetők, a
poharak költségeit is fedezheti.
A poharak használata akkor lenne a legoptimálisabb, ha minél
többször újra igénybe vennénk őket. Fontosnak tartom a
fogyasztók nevelését arra, hogy megértsék, mi a repohár
lényege, mennyire pozitív dolog az, ha nem termelünk még több
szemetet szórakozásunk során. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy
ne vásároljanak mindig újabb és újabb poharat, hanem igyekezzenek a meglévő repoharaikat magukkal vinni, és azokba italt
kérni.
Úgy gondolom Balatonvilágos számára is jó ötlet lenne, ha
megfelelően megtervezett, saját, egyedi repoharakat készíttetne. Ezeket pedig tökéletesen fel lehetne használni a falu
rendezvényein (szezonnyitó, falunap, augusztus 20., stb.), ezáltal
csökkentve az ezeken termelt hulladékmennyiséget. Egy jól
kitalált visszaváltási rendszerrel, illetve azzal, ha használók
ösztönözve lennének arra, hogy magukkal hozzák poharaikat a
rendezvényekre, úgy gondolom mindenképpen megérné Balatonvilágos számára a saját repohár.
Takács Alexa

fizetett hirdetés
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Somogyi János
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életének 87. évében.
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Emlékét megőrizzük!

Lapzárta minden hónap 20-án.
Keressenek bizalommal, témajavaslatokkal,
képekkel!
Mihalovics Dóra
(dora.mihalovics@gmail.com, +36-20/342-7725)
Kövessen minket Facebookon is:
www.facebook.com/balatonvilagoskozsegonkorm
anyzata

Világosi Hírmondó
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