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ÉSSZEL ISZOM!
A Dreher Sörgyárak

felelős alkoholfogyasztás programja

A Dreher Sörgyárak Magyarország vezető sörgyártója, valamint anya-
cége, a világ második legnagyobb sörgyártó vállalata, a SABMiller, 
egyaránt kiemelt jelentőséget tulajdonít a felelős alkoholfogyasz-
tásnak. Ennek alapja a nemzetközi vállalat által létrehozott fenntart-
hatósági keretrendszer, amely leképezi mindazokat a prioritásokat 
és kihívásokat, amelyek az iparág előtt állnak. Ebben helyet kaptak 
globálisan fejlesztendő területek és a Dreher Sörgyárak által kifeje-
zetten Magyarországra szabott programok is.

A Dreher Sörgyárak hazánkban elsőként ismerte fel, hogy a felelős 
sörgyártó vállalat munkája nemcsak az, hogy minél több sört adjon el, 
hanem az is, hogy felhívja az emberek fi gyelmét a kulturált alkoholfo-
gyasztás fontosságára. Ennek érdekében a vállalat Magyarországon 
első ként indította útjára az Ésszel iszom! nevű felelő s alkoholfo-
gyasztás programot, amely magában foglalja az önszabályozást, a 
belso tréningeket, illetve a civil szervezetekkel való együttmű ködést.

Az Ésszel iszom! keretein belül szoros együttműködés alakult ki a 
Veszprémi Rendőrséggel. Minden évben, a népszerű nyári időszak-

ban, a Balaton egy-egy forgalmas útszakaszán közös ellenőrzést, 
alkoholszintmérést végeznek. A cél a fi gyelemfelhívás, a tájékozta-
tás, kiemelve az ittas vezetés veszélyeit és jutalmazva a felelős dön-
tést.

A vállalat a Dreher Sörgyárak területén rendezett DreherFeszten 
szintén kiemelt fi gyelmet fordít a témára. Az idei rendezvényen a Bu-
dapesti Rendőrkapitányság volt segítségükre, amelynek munkatár-
sai játékos formában, de hangsúlyozva a téma komolyságát ismer-
tették a fesztiválozókkal a felelőtlen alkoholfogyasztás veszélyeit. 

Az Ésszel iszom! program új együttműködése a terhesség és szop-
tatás alatti alkoholfogyasztással kapcsolatban kíván lépéseket ten-
ni. Szeptember 9. a magzati alkoholszindróma világnapja, amiről 
kevesen tudnak, a vállalat viszont rendkívül fontosnak tartja, hogy 
felszínre kerüljenek létező problémák, ezáltal bizonyos információk 
elérhetővé váljanak: civil szervezetekkel és dr. Simich Ritával, a téma 
szakértőjével közösen védőnőknek szervez tájékoztató előadásokat, 
a védőnőkön keresztül igyekszik a legtöbb kismamát, leányanyát el-
érni.

A Dreher Sörgyárak területén minden héten induló Sörutazás az ér-
dekességek, izgalmas szórakozás mellett szintén kitér a felelős al-
koholfogyasztásra. A vállalat a következő években a programokat 
további szakértők bevonásával, előadásokkal bővíti.

2,5 tonna hulladék begyűjtésével 
ért véget a 3. PET Kupa

Rekordszámú indulóval zajlott idén a tiszai PET Kupa, ahol a tizen-
hat, főként pillepalack-hulladékból épített hajó legénysége 2,5 tonna, 
azaz több mint 30 000 műanyag palacktól és egyéb hulladéktól tisz-
tította meg a Tiszát. A tisztább környezetnek nem csak a folyó menti 
települések lakói örülhetnek.

A folyó és ártere évszázadok óta különlegesen sokszínű növény- és 
állatvilágnak ad otthont. Az összegyűjtött hulladék elszállítása a 
napokban befejeződik, amelynek eredményeként az újrahasznosí-
tás is elkezdődik.

Az idei, 3. PET Kupa elérte célját: rekordmennyiségű hulladékot gyűj-
töttek össze a résztvevők, megtisztítva ezzel a Tisza Vásárosnamény 
és Cigánd közötti szakaszát. A kupa természetszerető és környezet-
védő kalózai hat nap alatt több mint 30 000 db műanyag palackot és 
egyéb hulladékot gyűjtöttek a folyóból és a partszakaszról. Az úszó 
palackok sokat elárulnak a hulladék forrásáról, többségük Ukrajnából 
és Romániából érkezik.

Az idei rendezvény újdonsága, hogy a résztvevők vállalták: a begyűjtött 
hulladékot szétválogatják és tömörítik. Partner volt ebben az ÖKO-Pack 
Kft., amely önkénteseket verbuvált, hogy naponta több köbméter hul-
ladékot válogassanak és tapossanak laposra. A hulladék elszállítását 
és hasznosításra való előkészítését a nyíregyházi Térségi Hulladék-
Gazdálkodási Nonprofi t Kft. vállalta magára, óriási segítséget nyújtva 

ezzel a projekt megvalósításához. Ennek köszönhetően a kihorgászott 
palackok feldolgozott műanyag alapanyagként új életet kezdhetnek.
A PET Kupából a környező települések is alaposan kivették a részüket: 
mind a szemétszedésben, mind a résztvevők ellátásában óriási tá-
mogatást jelentettek. Példaértékű vendégszeretetben volt részünk 
Vásárosnaményban, Zsurkon és Cigándon.

„Nagyon elégedettek és boldogok vagyunk az idei eredménnyel, hi-
szen elértük a kitűzött célt, miközben különleges élményekben volt 
részünk. Egyelőre kipihenjük a nagy kalandot, és remélem, hogy jö-
vőre már ukrajnai és romániai együttműködéssel zajlik a program, 
idővel pedig megszűnik a szemétáradat a szomszédos országokból”– 
nyilatkozta Molnár Attila Dávid, a programgazda Természetfi lm.hu 
Egyesület vezetője.

A céges csapatok között szerepelt a kupán a Prezi, összefogásban a 
Gödöllői Természetfi lmesekkel, a győzelemig jutó Schneider Electric, 
illetve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is a program fővédnökével, 
Vereckei Ákos olimpikonnal. Médiaoldalról a Petőfi  TV és a Tilos Rádió 
indított csapatot. 
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