Szedték a repteresek is!
A Debreceni Nemzetközi Repülőtér munkatársai is csatlakoztak a Debrecenben zajló Te Szedd! De
inkább ne dobd el! szemétszedési akcióhoz. A repülőtér környékén 2019. augusztus 7-én mintegy 10
000 négyzetméternyi területet tisztítottak meg. Barcsa Lajos alpolgármester és Vajda János
ügyvezető is kivette a részét az önkéntes munkából.

Magyarországon 2011 óta rendezik meg az egy hétig tartó TeSzedd! szemétszedési akciót, hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalmát, melyhez Debrecen is évek óta csatlakozik. A programban résztvevő
városok célja az ország megtisztítása az illegálisan lerakott, meggondolatlanul eldobált szeméttől,
továbbá a környezet tisztán tartása iránti szerepvállalás erősítése az emberekben. Idén az országos
TeSzedd! akciót Debrecen tovább gondolta és egész évre kiterjesztette.
A TeSzedd! De inkább ne dobd el! elnevezésű akciót a debreceni önkormányzat azzal a céllal folytatja
egész évben, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatosság fontosságára. Emellett az illegális
szemétlerakók felszámolása évi 20 millió forintos költséggel jár a városi költségvetés terhére, mely
összeget más, hasznosabb dologra is lehetne fordítani, például két új játszóteret lehetne építeni.
- A Debreceni Nemzetközi Repülőtér több mint negyven munkatársa örömmel csatlakozott a
szemétszedési kampányhoz, hiszen minden kollégánk számára fontos a környezetünk védelme,
szeretnénk a városunkat és a munkahelyünk környékét tisztának, igényesnek látni. – mondta Vajda
János, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér ügyvezető igazgatója. Azt is kiemelte, hogy a repülőtér idén
kezdte el megújítani környezetvédelmi programját annak érdekében, hogy a működés során
csökkenteni tudja a légikikötő környezeti hatásait.
Magyarországon már 2011 óra rendezik meg az egy hétig tartó TeSzedd! akciót, melyet a város
újragondolt és egész évben folytat. Az akcióban résztvevő önkéntesek részére az önkormányzat
biztosítja a kesztyűket, a zsákokat és az összeszedett szemét elszállítását a megfelelő helyre. Bízom
benne, hogy a TeSzedd! De inkább ne dobd el! akció egyre népszerűbb lesz a városban és a
Debrecenben működő vállalkozások csatlakoznak majd a szemétszedési kampányhoz. Idén tavasz óta
a több ezer debreceni diák mellett csatlakoztak még debreceni élsportolók, a FideszKDNP képviselői,
az Auchan nagyáruház és most a Debreceni Nemzetközi Repülőtér is. – mondta Barcsa Lajos
alpolgármester.
A TeSzedd! De inkább ne dobd el! segít népszerűsíteni a lakosság körében az önkéntességet, emellett
komoly közösségépítő szerepet is betölt, hiszen kiváló alkalmat kínál a helyi természeti értékek
megismerésére, a helyi közösségek hasznos együttműködésére. A tapasztalatok szerint, aki egyszer
már részt vett az országos szemétgyűjtési akcióban, az később sokkal jobban odafigyel környezete
tisztántartására.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosította a szemétszedéshez szükséges kesztyűket és

zsákokat, amelyeket a nap végén el is szállítottak a megfelelő helyre.
Fotók: Miskolczi János

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/hireink/szedtek-a-repteresek-is

