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AUGUSZTUS hava
AUGUSZTUS - Kisasszony hava - Nyárutó Új kenyér hava - Aranyasszony (Bőség) hava
A meteorológusok Nyárutó-ként tartják számon, a régi SzékelyMagyar naptár szerint Új kenyér havának nevezik, eleink (az
Avisura szerint) az Aranyasszony (Bőség) hava elnevezést használták augusztusra, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig
Kisasszony hava.
Augusztust nevezik még Nagyboldogasszony hónapjának, Mária
Szíve hónapjának, Szent István havának is az augusztus 20-iki
ünnepségek kapcsán.
Mielőtt AugustusOctavianus híres római császár átnevezte ezt a
hónapot augusztusra latinul Sextilisnek hívták, utalva arra hogy
ez volt a hatodik hónap a római naptárban.
A császár egy nappal meg is toldotta, mert ugyanannyi napot
akart, mint amennyi a Caesarról elnevezett júliusban van, ezért
van az, hogy két 31 napos hónap követi egymást.
Augusztus a termőre fordulás, az új kenyér és az őszi munkára
való felkészülés évadja.
Népi megfigyelések:
ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen
ha sok az eső augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban
amilyen az idő Bertalan napján olyan lesz az ősz

Márai Sándor Négy évszak
(részlet)
Augusztus
Megtérnek a tengertől, a hegyek közül, az idegen, nagy városokból, ahol minden olyan különös, a reggeli teához sült szalonnát adnak, s az emberek nem veszik le kalapjukat, ha belépnek
egy üzletbe, s a hölgyeknek nem csókolnak kezet: megtérnek a
világból, lelkesen és hadarva adnak elő, két kézzel csomagolnak
ki kagylót, melyben a tenger zúg, egy nő szemének emlékét,
amint Velencében a vaporetto fedélzetén visszanézett, újfaja
ruhafogast, amilyet nálunk nem ismernek.

Tőkés István: Hétköznapok – ünnepnapok
(részlet)
Augusztus
Erre a hónapra esik „az Úr színe változása… annak emlékezetére, hogy halála előtt Krisztus átalváltozott. Alkalmatossága
pedig az volt, hogy ama dicsőséges magyar vitéz Hunyadi János
Nádor Fejérvárat a török ellen nemcsak megtartotta, hanem
Muhamet császárt is alatta megverte 1456. esztendőben,
mellyel az egész keresztyénséget megörvendeztette. Szentelik
augusztus 6. napján” ezt az ünnepet. Ehhez a török elleni
győzelemhez kapcsolódik a déli harangszó.

Ízelítő a tartalomból

Fotó: Kalinovits Zoltán

Augusztus 20. – Így ünnepeltünk! 2-3.o

Kezdődik az óvoda

5.o

MVSE rendezvények, hírek

7-8.o

Augusztus 20. - Így ünnepeltünk!
A Falunap után újabb remek hangulatú rendezvénynek adott otthont a Kultúrház környéke. 2021. augusztus 20-án államalapításunkról,
történelmünkről méltó módom emlékezhettünk stílusos előadásokkal, kulturális és gyermek programokkal, valamint zárásként
látványos tűzijátékkal a magasparton.
A Kultúrházban az esemény teljes ideje alatt megtekinthető volt a Világosi Hírmondó 30 éves történetét bemutató kiállítás és
cikkválogatás. A gyűjtést és a kiállítást Dr. Nagy Miklósné egykori főszerkesztő és Mihalovics Dóra főszerkesztő szervezte és állította össze.
Külön öröm a települési rendezvényeken az egyre nagyobb számú helyi kézműves, termelő és egyéb vállalkozók kitelepülése, akik
termékeikkel Balatonvilágos hírnevét is öregbítik.

Fotók: Balatonvilágosi Népdalkör, Gregor Bernadett és Csengeri Attila, Orfeum Operett Musical társulat, Zenésített versek,
Zenével írt történelem ünnepi műsor, Utcabál, Világosi Hírmondó 30 éves – kiállítás

Világosi Hírmondó

2.oldal

Megemlékezés a Szent Koronánál
„Tisztelt ünneplő közönség!
Augusztus huszadika Szent István királyunk napja. Szent István Magyarország
első koronázott királya és államalapítója volt. Hazánk államalapítása a
kereszténység ezredik évében történt. Azóta Magyarország önálló és
keresztény állam.
Az államalapításunk megünneplése folyamatosan zajlott még a legelnyomottabb történelmi időkben is. Időszámításunk kétezredik évében hazánk
ezeréves államisága és ezeréves keresztény múltunk nagy ünnepi megemlékezésére községünk is felkészült. Az akkor működő képviselő testület 1999
évben elhatározta, hogy méltó emlékművel ünnepli meg a múltunkat és a jeles
napot. A kiirt pályázatra három terv készült, melyből a képviselők a
szentkorona emlékművet választották, melyet Mihály Gábor szobrászművész
az itt látható formában készített el. A mű megvalósulását az akkori képviselők
kétévi tiszteletdíjuk támogatásával segítették. Balatonvilágos akkori lakossága
és nyaralótulajdonosai tudták, hogy mivel
tartoznak településüknek, a nemzet történelmének és a nemzet jövőjének. Felismerték, hogy ez a nap a legnagyobb ünnepe népünknek. Ezen e semény tartotta meg magyarságunkat az időnként fellángoló, nemzetünket és népünket ért pusztító erejű
ellenséges támadások ellenére mai napig. Az emlékművünk a Balaton leglátványosabb magaspartján áll, és emeli községünk távoli látképének minőségét is.
A kialakult helyi ünnepségek között az államalapításunkról és kereszténységünkről méltó módon
koszorúzással emlékezünk meg.”
Takács Károly polgármester

A-LIGA Vándorkupa 2021
Idén is megrendezésre került augusztus 20-án az A-Liga Vándorkupa futballtorna.
Szép számmal jelentkeztek a csapatok, vegyesen a környező településekről. Nagy küzdelmek zajlottak a pályákon, jó hangulatban
telt a délelőtt. Idén a kupa és az érmek mellett a Világosi Pizzéria
és Étterem az első három helyezettnek felajánlott 10-10 ezer
forint értékű utalványt.

A szabadi "Rian" csapata vitte el a vándorkupát. Második
helyezett lett a világosi "Gin-tonic" csapat és a harmadik helyen a
lepsényi "Real Madrid Academi" csapata végzett.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a sok támogatásért:
GEVSZ, MVSE, Debreczeni ABC, Világosi Pizzéria és Étterem,
Blaski Gábor, DJ Paul és Bozsoki Ferenc!
Vörös Tamás
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balatonvilágos
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 12. § ae)
pontja alapján a képviselő-testület által átruházott
hatáskörében a polgármester a 2021/2022. tanévben is
iskolakezdési támogatás címén pénzbeli támogatást
nyújthat a jogosultak részére.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás megállapítására kizárólag a teljes adattartalommal kitöltött és
mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/kal) hiánytalanul
felszerelt kérelem benyújtása esetén van lehetőség.
A számlák csatolása minden esetben kötelező, valamint
változás az idei évben, hogy jövedelemigazolásokat is
mellékelni kell!
A jogosultság lényeges feltételei az Ör. 17/B. §-a alapján:
(1) Balatonvilágos Község Önkormányzat Polgármestere
gyermekenként a szülő által a tankönyvcsomag, iskolaszer - így különösen papír- és írószerek, kötelező iskolai
viseletként előírt tornaruházat (például fehér póló, sötét
melegítő nadrág, stb.) – vásárlására vonatkozó számla
alapján kifizetett összegének megfelelő, de legfeljebb 10
ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt a Balatonvilágoson élő, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelelő családok számára.
(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév
kezdetétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul
felszerelt kérelemre állapítható meg, amennyiben a
tankönyv vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és a
befizetés igazolása másolatban a kérelem mellékleteként
benyújtásra kerül. Felsősokú tanulmányokat folytató
gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell
továbbá az oktatási intézmény által kiállított hallgatói
jogviszony igazolást, továbbá a (4)-(5) bekezdés szerint
meghatározott igazolásokat.
(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint középfokú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsőfokú oktatási
intézménybe beiratkozott, a tanév kezdetét legalább 6
hónappal megelőzően és a kérelem benyújtásának
időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező nappali tagozaton tanulmányokat
folytató gyermekek után vehető igénybe, amennyiben
kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori minimálbér 800%-át.
(1.339.200,- Ft-ot)
(4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén
tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1)
bekezdésben meghatározott összeget el nem érő tan-

Világosi Hírmondó

könyv számla mellett elektronikus jegyzet, elektronikus
úton elérhető tananyaghoz kapcsolódó költségek - így
különösen adathordozó (pl. pendrive, SD kártya, külső
winchester) vásárlása, internet szolgáltatás eléréséhez
szükséges eszközök és adatforgalom igénybevételére
vonatkozó szolgáltatás - biztosítására tekintettel kérelmezhető iskolakezdési támogatás az (5) bekezdés szerinti
feltételek együttes fennállása esetén.
(5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján
legfeljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév
kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem
benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező felsőfokú oktatási
intézménybe beiratkozott gyermekek részére amennyiben
a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intézmény
által meghatározott félévek számát a hallgató nem lépte
túl;
b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett tantárgyak között - a korábbi félévek során már felvett és az
elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak eredeti
időszakában nem teljesített - ismételten felvett tantárgy
nem szerepel.
6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott
feltételek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy
elektronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival igazolja
a kérelem és számlamásolatok benyújtásával egyidejűleg.
(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a tanév
kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb december 30.
napjáig, keresztféléves képzés esetén legkésőbb május
30. napjáig nyújtható be.
Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat
ügyfélszolgálatán személyesen is beszerezhető, valamint
az Önkormányzat honlapjáról letölthető.
Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöltött
és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt kérelmet
juttassa el önkormányzatunkhoz - amennyiben gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intézmény tanulója - a
2021/2022. tanév kezdetét, szeptember 1. napját követően, de legkésőbb 2021. november 2. napjáig, felsőfokú intézmény hallgatója esetén az Ör. 17/B. (7) bekezdése szerinti időpontig.
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Takács Károly
polgármester

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei
Hurrá, kezdődik az ovi!
A Balatonvilágosi Szivárvány Óvodában a 2021/22-es nevelési
évet 2021.09.01. szerda reggel 6:45-kor indítjuk. Új gyerekekkel,
felnőttekkel kiegészülve vágnak bele a csoportok a játékba,
mókába és közben sok-sok ismerettel, élménnyel gazdagodnak.
Tavasszal és nyáron folyamatosan zajlott a beiratkozás. Örülünk,
hogy kis óvodánkat egyre többen választják. A szokásos, kötelezően végzendő feladataink mellett, szeretnénk minél több lehetőséggel, programmal gazdagítani kínálatunkat. Új ovisainkat
augusztus 27.-én 10-től 11-ig várjuk az óvodában egy kis
ismerkedésre, játékra.
Az élet nyáron sem állt meg az oviban. Nyári óvodánkat is 15-20
gyermek látogatta. Igyekeztünk tartalmassá tenni a forró napokat, kis pancsolással emelni a hangulatot.
Őszi feladataink egyik fontos eleme a befogadás, mely folyamatos az intézményben egész évben.
Befogadás: melyet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához igazodó, modern, gyermekközpontú, óvodapedagógiai
módszer alkalmaz, a gyermekre való ráhangolódást jelzi, igényeinek elfogadásával azonosul és engedi, hogy saját tempójában
váljék az óvodai közösség részévé.
Az óvodáskor kezdete a családban az első olyan élethelyzet,
amikor a kisgyermek a biztonságos, meleg családi fészekből a
közösségi nevelésbe lép át.
Hogy mit” hozzon otthonról” a gyermek, aki épp elkezdi a
kiscsoportot? :
A pelenkázás személyi és tárgyi feltételei nem megoldottak
óvodánkban, ezért ha csak egy mód van rá, törekedjenek az
ovikezdést megelőző nyáron a pelus elhagyására! Természetesen

a szobatisztaság már nem feltétele az óvodakezdésnek, hisz
gyermekeink egyéni tempójukban fejlődnek, melyet tiszteletben
tartunk a befogadás során.
A gyerekek beszédfejlődése nagyon eltérő, de tudja kifejezni a
szükségleteit. Sok esetben előfordul, hogy a gyerek beszéde
kívülálló számára nem érthető, de ez nagyon hamar megoldódik:
vagy a beszéd tisztul ki, vagy az óvónő füle áll rá a speciális
kommunikációra. A beszédhibák ebben a korban még természetesek.
Az önálló étkezés evőeszközzel nagyon fontos képesség, /kanál,
esetleg villa, kést még nem adunk a kicsik kezébe, pohárból inni/
az is alapvető, hogy evés végéig a helyén üljön, ne ugráljon fel, ne
próbáljon szaladgálva étkezni.
A kiscsoportot kezdő gyerek jó, ha pisilés után meg tudja törölni
magát (feneket törölnie még nem kell), képesnek kell lennie kezet
és fogat mosni. Nem baj, ha az orrát még nem fújja ki tökéletesen,
de legyen tisztában, hogy erre a célra a zsebkendő való.
Az óvónők, dajkák segítenek az öltözködésben, cipzár felhúzásában, ing begombolásában, stb. de mindenki életét megkönnyíti,
ha olyan ruhákat visel a gyermek, amit önállóan is tud kezelni. A
nyár folyamán, nagyon látványos fejlődésen mennek át rövid idő
alatt a gyerekek, de a szülők is sokat tudnak segíteni egy kis
gyakorlással.
Kedves szülők, bátorítsák gyermekeiket az önállóságra, bízzanak
az óvodapedagógusok tanácsaiban, fogadják meg kéréseiket,
hiszen a befogadás folyamatának segítését Ők tanulták,
gyakorlottak ennek a folyamatnak az irányításában és a gyermek
védelmében, érdekében cselekszenek.
Kocsis Gabriella
óvodapedagógus

Hulladékszállítás 2021. szeptember
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. szeptember:
1.,8.,15.,22.,29. kommunális hulladék - 6.,20, papír, műanyag hulladék – 13.,27. papír, műanyag, üveg hulladék
- 1.,15. Zöld hulladék
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Emlékezés
„Emlékezzetek, és kérlek,
ne felejtsetek,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
lányunk, Fekete Orsolya temetésén részt vettek, koszorúkkal,
virágokkal búcsúztak el Tőle.

Emlékezzetek és a végén
túl is szeressetek,

Köszönjük azt a sok segítséget is, melyet az Önkormányzat
dolgozóitól, rokonoktól, barátainktól, ismerőseinktől kapott a
családunk az elmúlt hetekben.

Emlékezzetek, s akkor
talán örökre veletek
lehetek.”

A gyászoló család

/Muráth Richard: Emlék/

Orsi egy jelenség volt, s nem csak kellemes megjelenésének,
sudár termetének, szőke hajának, szép arcának köszönhetően. Egyénisége magával ragadott mindenkit, sugárzott róla az
életkedv, a vidámság. Közvetlen, nyílt természetének köszönhetően igen könnyen teremtett kapcsolatokat, nagyon sok
barátra, ismerősre tett szert. Humora magával ragadó volt,
rengeteget nevetett, folyton mosolygott, s minden tréfában,
kalandban, huncutságban szívesen vett részt. Főiskolai
tanulmányait kiváló eredménnyel (mindig 4,5 átlag felett)
teljesítette. A vizsgákra, zh-kra, beadandókra való felkészülés
mellett azonban mindig jutott elegendő idő a szórakozásra is.
Hetente több buliban vettünk részt közösen, rengeteg
élménnyel, emlékkel gazdagodtunk. Szeretett sportolni, futni,
kosárlabdázni, hetente több aerobik órát látogattunk, s a
néptánc órák is vidám hangulatban teltek.
A Balatonon töltött nyarak is számtalan feledhetetlen emléket
adtak nekünk, melyek hangulatát semmi máshoz hasonlítani
nem lehet. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy találkozhattam
vele, 22 éven át barátja lehettem. Nem utolsó sorban pedig
azért, hogy általa ismerhettem meg a férjemet, s az ő édesapja adott össze minket.
Szívünkben örökké élni fog, a maga után hagyott űrt nem
töltheti be semmi. Marad a temérdek közös emlék, levelek,
fotóalbumok, ezernyi apróság, melyeket felbecsülhetetlen
kincsekként féltve őrzünk tovább...

Csillag lettél...
Nincsenek megfelelő szavak arra, hogy kifejezzem, mit jelentett a barátságod. A kézimeccsek, a bulik, a nagy beszélgetések, a sok nevetés, mind élénken él az emlékezetemben.
Most mindent beborít a szörnyű fekete gyász, nem vagy
többé. Nem tudjuk már megbeszélni az életünk történéseit,
csak arra gondolhatok, vajon mit mondanál. Sokat gondolok a
szeretteidre, de elképzelésem sincs, min mehetnek keresztül.
Hogyan dolgozhatjuk fel, hogy ilyen fiatalon ragadott el a
betegség? Nem tudom ezt elfogadni, egyelőre nem.
Mivel lehet kitölteni az űrt, amit hagytál?
Attila temetésén láttalak utoljára. Ugyanilyen fiatal volt, mint
te, együtt nőttünk fel. Alig töltötte be a 42 évet, ahogy te is.
Beszéltünk róla, hogy érthetetlen. Láttuk egymást, csak nem
volt alkalmunk beszélgetni kicsit. Eltűntünk egymás szeme
elől azon a nagyon szomorú napon.
Aztán jött a hír, te is elmentél. Csillag lettél te is. Tudtad, hogy
ez be fog következni, mert elbúcsúztál tőlünk. Nem
panaszkodtál nekünk, nem mondtad, hogy félsz. Terveid
voltak, de nem maradt időd a megvalósításra.
Elmentél, s mi itt maradtunk nélküled. Legyen békés az
álmod, ég veled Orsi…

Brigi barátnője

Kőszegi Krisztina

Balatonvilágosi Nyugdíjas Egyesület felhívása
2021. szeptember 10-én, pénteken 17.00 órai kezdettel közgyűlést tartunk a Kultúrházban.
A jelenlegi vezetés lemondása miatt új vezetőség megválasztására hívjuk a nyugdíjas
tagságot.
Üdvözlettel: Vezetőség
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MVSE hírek, rendezvények
A SUP CHALLANGE-SUNSET-SUPFIRE elnevezésű eseményt elsősorban a víz és
a sport szeretete hívta életre, ahol egy
rendhagyó „supos” élményt szerettünk volna szerezni a sporttársaknak
hagyományt teremteni a Mozdulj
Világos Sport Egyesület (és a Magyar
Szörf Akadémia életében)
A nagy érdeklődésnek köszönhetően idén
már két alkalommal is starthoz állhattak a versenyzők, augusztus
15-én és 20-án. A részvevők több korcsoportban tudták
összemérni képességeiket 6-60 éves korig.
A koránt sem mindennapi versenyszámok között volt gyorsasági
futam, ahol 150 métert kellett szélsebesen leküzdeni. Volt SUP
BALL és FRIZBI, ahol két fős csapatok zsonglőrködtek külön
deszkán mindaddig amíg valamelyikül vagy a labda vízbe nem
esett. A SUP BILLEGTETÉS versenyszámban az egyensúlyérzék
került előtérbe, ahol leginkább a gyermekek arattak fantasztikus
sikereket. Itt egy deszkán két ellenfélnek egymással szemben
állva kellett elérnie azt, hogy a másik vízbe essen, anélkül
hogy egymáshoz érnek. A SUP POSE során különleges pózokat
láthattunk, igen magas színvonalon, akár a Rippel fivérek
is megirigyelhették volna a supon bemutatott artista mutatványokat. Végül a SUP CSÓKVERSENY zárta a versenyszámokat.
Az eseményt egyedülállóan, a naplemente színeiben a vízen való
tábortűz rakással terveztük megkoronázni. Sajnos a viharjelzés
az első alkalommal ezt nem tette lehetővé, így az csak
Államalapítás Napján sikerült a SUNSET SUPFIRE megvalósítása.
A pozitív visszajelzések alapján jövőre is szeretnék szervezni jó
hangulatú SUPCHALLENGE-SUNSET-SUPFIRE versenyt, ahol a
sporttársak jó hangulatban meg tudják mutatni SUPer
képességeiket több különböző versenyszámokban. Legfőbb
célunk a sportolás közös élményét átadni gyermekeink számára.
Minden érdeklődőt várunk szeretettel jövőre is: Mozdulj Világos
Sport Egyesület és a Magyar Szörf Akadémia
Suba-Bokodi Éva
Takács Alexa
Csányi Tamás
Tóth Zoltán
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Együtt (l)enni jó

2021.07.24-én a Mozdulj Világos Sport Egyesület egy közösségépítő vacsorára várta ta gjait és a tagok családtagjait. Tagjaink
lelkesedésüknek hangot adva fogadták a meghívást, ami erőt
adott a szervezőknek.
Köszönöm Balatonvilágos Önkormányzatának, hogy engedélyezte és sörpadokkal is támogatta a rendezvényt. Köszönöm
tagjaink és családtagjaik segítségét, akik hozz ájárultak ahhoz,
hogy 100 ember egy szenzációs délutánt, estét tölthessen együtt
a Balaton partján egy fenséges, helyben sütött-főzött vacsora
elfogyasztása mellett.
A sporthoz híven maradva, voltak, akik a vacsora után vízi
sportoltak, de a részvevők java a padokon ülve beszélgetett
felszabadultan, és közben eszünkbe sem jutott, hogy néhány
hónappal ezelőtt még maszkot viselve szabadott akár a
családtagokkal is találkozni.

Úgy vélem, egy ilyen összejövetel a járványidőszak után
különösen fontos ahhoz, hogy továbbra is érezzük: társas lények
vagyunk, egy csapathoz tartozunk és együtt (l)enni jó.
Pernecker Judit MVSE elnök

Olimpiai élménybeszámoló első kézből - TOKIO 2020
Az MVSE szervezésében 2021. augusztus 6-án olimpiai élménybeszámolón vehettek részt az érdeklődők. A tokiói éleményeiről
Utassy Loránd, a Magyar Szörf Akadémia alapítója, Cholnoky
Sára (Sasi) szörf olimpikon edzője beszélt, akinek ez volt az 5.
olimpiája szövetségi kapitányként, ill. később csatlakozott hozzá
Sasi is aki egyedül képviselte hazánk színeit RS:X szörf osztályban.
A rögtönzött „közönségtalálkozó” megszervezésére nagyon
rövid idő állt rendelkezésre, de ennek ellenére több mint 20 fős
lelkes sportrajongó gyűlt össze, hogy meghallgassa a két sportember friss éleményeit erről a koronavírus árnyékában megrendezett, rendhagyó olimpiáról.
Az idei olimpiát lényegében egy ötkarikás buborékban rendezték
meg, ami azt jelenti, hogy a játékokra érkezők csak a versenyhelyszínek és a szállásuk között mozoghattak és csak a szervezőbizottság által biztosított járatokkal. A tokiói tömegközlekedést,
taxikat nem lehetett használni. Emellett folyamatosan tesztelték
is a résztvevőket. Megtudtuk továbbá, hogy Sasi felkészülését
megnehezítette többek között az is, hogy a pandémia miatt
elmaradt több külföldi edzőtábor és verseny, valamint az idei
olimpia volt az utolsó, amikor RS:X-el versenyeztek, mert a 2024es párizsi olimpián ezt az osztályt felváltja a iQFoil (támasztó-
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uszonyos szörf). Az
előbbiekből következik, hogy a legtöbb
szörfversenyző már
áttért az iQFoil-ra, így
Sasinak nehéz volt versenyek nélkül felkészülnie.
Mindezek ellenére egy érdekes és pozitív hangvételű élménybeszámolót hallhattunk a szövetségi kapitánytól és a második
olimpiáján 25. helyen végzett sportolótól, aki néhány nap múlva
indult is tovább a következő versenyére, ami egyben már
felkészülés a 2024-es olimpiai kvótaszerzésre.
Helyezéstől függetlenül ezúton is gratulálulnk valemennyi
olimpikonnak és az őket felkészítő edzőknek, segítőknek.

8.oldal

Kékesi Lilla
MVSE tag

Zöldebb élet könnyedén!

Greenwashing, azaz „zöldre festés”
Mi is jelent az angol „greenwashing” kifejezés? Magyarra „zöldre
festésnek” vagy „zöldre mosásnak” fordíthatjuk le. Olyan reklámstratégiák sorát jelenti, amelyek segítségével egy adott cég
környezettudatosnak, környezetbarátnak, a természeti és emberi környezetért felelősséget vállalónak mutatja be önmagát,
vagy termékeit, miközben technológiájában, szervezetében,
nyersanyag-felhasználásában nem tesz lényegi lépéseket e célok
elérése felé.
A hamis, vagy csak részben igaz „zöld” arculatot ugyanakkor arra
használja fel, hogy nyereségét maximalizálja a környezeti (és
társadalmi) kérdések iránt egyre fogékonyabb és igényesebb
piacokon, hiszen ezzel a zöld álcával környezettudatos vásárlókat
is magukhoz tudják csalogatni.
A „greenwashing” kifejezést egy New York-i környezetvédő, Jay
Westerveld alkotta meg 1986-ban, amikor észrevette, hogy egy
szálloda hamisan hirdeti környezettudatos lépésként a vendégek
törölközőinek újra használatát, miközben csupán költségcsökkentési céljai voltak. Azóta a „zöldre mosás” kifejezés már
szakkifejezéssé vált,
A Greenpeace 1992-ben kibocsátott kiadványában röviden
összefoglalja a jelenség kialakulásának történetét. A 70-es és 80as években az egyre súlyosbodó környezeti károsodások következtében egyre erősödő zöld irányultság következtésben nőtt a
tudatosság a vásárlók körében. Mindezek hatására a nemzetközi
nagyvállalatok addigi stratégiája, amely figyelembe sem vette a
környezetkárosító hatásait, már nem volt tovább fenntartható.
Új marketing módszer jelent meg, a látszat zöldítés.

csomagolásánál nagyon gyakran találkozhatunk ezzel. Fontosabb lenne azonban megvizsgálni inkább a termék összetevőit,
mint csupán a környezetbarát látszatnak hinni.
Egyértelmű példa a „greenwashingra” például a Coca Cola is,
amely hatalmas összegekkel támogat környezetvédelmi célokat,
miközben saját környezetszennyező szerepén nem enyhít, a
legszennyezőbb vállalatnak minősül, ráadásul komoly erőforrásokat fordít arra, hogy megakadályozzon olyan környezettudatos törekvéseket, mint például a betétdíjas rendszer bevezetése.
Jól mutatja még ezt a marketingstratégiát a gyönyörű erdei és
hegyvidéki tájakon suhanó autós reklámok és poszterek, miközben a közlekedés erősen környezetszennyező.
Megemlíthető még a Shell olajipari multi egyik plakátja is, A Shell
egyik plakátján egy olajfinomító sziluettje fölött füst helyett
virágok szállnak az égbe, fölötte pedig felirat: „Ne dobj semmit
el, mert nincs olyan, hogy „el”!”. A reklám félrevezetően ábrázolja a vállalat tevékenységét környezetbarátként.
A „zöldre festés”, mint marketing tevékenység életünk minden
területén megjelenik, szinte mindenhol találkozhatunk vele. És
természetesen van, amikor egy vállalat valós környezettudatos
lépéseket tesz, nem csupán mutatni próbálja. Nehéz tehát a
dolga egy tudatos vásárlónak, ezért is fontos, hogy tudjunk erről
a jelenségről, így könnyebben felismerhetjük, és nem dőlünk be
ennek a stratégiának, ha találkozunk vele. Fontos, hogyha
valóban környezetbarát termékeket szeretnénk vásárolni, akkor
tájékozódjunk a márkáról, a vállalatról, és minden információ
birtokában, tudatosan döntsünk, ne hagyjuk manipulálni
magunkat.

Lássunk pár példát a „greenwashing”-ra!
Nagyon gyakori a zöldre festés a divatiparban. A fast fashion
környezetszennyező hatásáról már írtam. Logikusan következik,
hogy a nagy fast fashion márkák (Zara, H&M) is felismerték,
lépniük kell a zöld marketing téren. Megjelentek a bio, organikus,
zöld, újrahasznosított feliratok a címkéken, amelyek célja, hogy
nyugodt szívvel vásároljanak a környezettudatos emberek is
üzleteikben. A fast fashion azonban sosem lesz összeegyeztethető a fenntarthatósággal, ahhoz strukturális változtatásokra
lenne szükség.
Gyakori „zöldremosás” stratégia, amikor konkrétan zöldbe csomagolnak termékeket, ezzel próbálva a környezetkímélő mivoltukat bemutatni. Mosószerek, öblítők, tusfürdők samponok
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Takács Alexa

MÁV hírek
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy szeptemberben pályakarbantartási
munkák miatt módosul
egyes vonatok menetrendje.

A MÁV-START Zrt. ezúton is értesíti tisztelt utasait, hogy 2021.
szeptember 12/13-tól 2021. szeptember 14/15-ig éjszakánként
Lepsény – Siófok állomások között végzett pályakarbantartási
munkák miatt a 30 Székesfehérvár – Siófok vasútvonalon a

8718 és 8719 sz. vonatok módosított menetrend szerint
közlekednek.
Lepsény – Siófok állomások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az
állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a
MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.
mavcsoport.hu honlapon.

Anyakönyvi hírek
Elhunyt
Balatonvilágos Önkormányzatának havi lapja
www.balatonvilagos.hu

Töttössy Péter
2021.05.29-én 67 évesen
Nyárfa u. 6.
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