Szemléletformálás
Cserebere börzék

Mire jó a cserebere? Arra, hogy a tárgyaknak
új gazdát találjunk, így sokáig használatban
maradnak még, és nem végzik idő előtt a
szemétben. Nem kell kidobni, nem is kell
megvenni, mindenkinek tiszta haszon.
Hogyan szervezzünk börzéket?

• Találjuk ki a börze témáját! Pusztán a
kreativitáson múlik, hogy milyen típusú
holmira szervezzük a cserebere börzét.
Világosan határozzuk meg a tárgyak körét,

mert így a csereberélők is pontosan tudni
fogják, mire számíthatnak.
• Válasszunk helyszínt! Csinálhatjuk saját
otthonunkban, de alkalmas a munkahely
valamely helyisége is munkaidő előtt vagy
után. Iskolák, művelődési házak, nagy
helyiségekkel rendelkező könyvtárak, egyéb
közintézmények is többnyire nyitottak ilyen
rendezvények fogadására.
• Készítsünk alaprajzot, hogy mi hová
kerül majd az eseményen, ügyelve arra,
hogy az emberek sokasága kényelmesen
tudjon hömpölyögni az asztalok között.
Gondoljuk végig, hogy milyen felszerelésekre
lesz szükség: asztalok, székek biztosan
kellenek. Ruhabörzénél gondoskodjunk
tükörről és próbafülkéről, kerékpároknál
legalább egy szerszámkészlet, cd-k, dvd-k
csereberéjénél esetleg egy-egy lejátszó legyen
kéznél, és így tovább.
• Remek módszer a börze népszerűsítésére, és
minél
több
ember
vonzására,
a
kísérőprogram. Könyvek börzéjénél lehet
például felolvasást tartani, olvasósarkot
csinálni,
olvasóköröket
toborozni.
Ruhabörzéket fel lehet dobni ötletes redizájn
divatbemutatóval, kerti tárgyak, növények
csereberéjét pedig kertészeti tanácsadással.
• Adjunk lehetőséget arra, hogy a résztvevők
megadják elérhetőségeiket, ha később is
szeretnének értesülni a rendezvényekről. Ha
már írnak, akkor egy vagy két nagyon
egyszerű kérdést is feltehetünk arról, hogy

milyen
cserebere
érdekelné
még, és mi
tetszett, mi nem az
aktuális börzén. Ezek
az információk jól jönnek a
következő börze szervezésekor.
• Tartsuk fent a kapcsolatot! Hozzunk létre
levelezőlistát, esetleg egy olyan weboldalt,
ahová fényképpel és részletes leírással
tölthetik fel a feleslegessé vált holmikat a
társaság tagjai. Ez kiváló csatorna arra, hogy
tudásunkat, munkánkat, szabadidőnket is
felajánljuk a nekünk nyújtott szívességekért.

• Gondoskodjunk arról, hogy a börzén
megmaradt tárgyak jó helyre kerüljenek.
Keressük a szociális intézményeket, átmeneti
otthonokat, árvaházakat, hajléktalanszállókat,
családsegítőket.

Zöld az, aki börzére jár!

Mit csereberéljünk?
Tartsunk félévente lomtalanítást a házunk
táján, de ne dobjuk ki azonnal a megunt
tárgyakat!
Statisztikák
szerint
a
lomtalanításnál kidobott tárgyak 20-40
százaléka (!) még használható lenne. Míg
eleinte többnyire csak a gyorsan forgó
babaruháknak csináltak börzéket, ma már
vihetünk ép ruhaneműt, feleslegessé vált
bútorokat, dísztárgyakat, cédéket, könyveket,
háztartási eszközöket, játékokat, működő
elektronikai berendezéseket, irodaszereket,
barkácsgépeket, cserepes növényeket is

A
cserebere
börzék
nem
csupán
megtakarításra adnak lehetőséget, hanem az
ilyeneken való részvétellel – még inkább a
szervezésükkel – hozzájárulunk ahhoz, hogy
kevesebb
hulladékot
termeljünk,
környezettudatosabban
éljünk.
Fontos
szempont az is, hogy a fogyasztói
társadalomban egyre jobban elszigetelődő
emberek a börzéken ismét olyan közösségek
tagjaivá válhatnak, amelyek tagjai hasonló
értékrendet tudhatnak magukénak. A
cserebere börze remek társasági program!
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