MOZAIK

2010. május 2.

Az Oktel Kft. is beszállt a programba
A cég munkatársai közel 200 köbméter szemetet gyûjtöttek
Gyerünk kollégák, szedjünk szemetet!
Na ne, hiszen elmegy egy teljes munkanapunk vele, addig nem haladnak
az aktuális feladataink, egyébként is
mennyi minden más teendõnk lenne
otthon, a kertben, a családdal, és amúgy is, reggel még hûvös van, délben túl
meleg, és fárasztó is, meg minek ez az
egész...
Döcögõsen indult az Oktel Kft. szemétszedõ akciója a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” program keretében, aztán késõbb egészen jól alakult, és még
értelmet is nyert.
A Gemenci Tájvédelmi Körzet felé
vezetõ Keselyûsi út elején áll az Oktel
Kft. székháza. Ahogy indulnak egy-egy
telepítésre, karbantartásra az itt dolgozó mûszerészek, útjuk idõnként keresztül vezet ezen a fákkal szegélyezett útszakaszon. A szemétszedés ötlete még kora tavasszal született, amikor
a ritkás növényzet látni engedte az eldobált szemetet. Az idõpont április 23a, a Föld napjához illeszkedett, ami önmagában szép gondolat, de az aljnövényzet már szárba szökkent, ami nehezítette a munkát. A reggel 8 órai
gyülekezés-eligazítás után 35-en indultak csapatokba szervezõdve, zsákokkal, kesztyûkkel és szöges botokkal felfegyverkezve Gemenc irányába.
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Rengeteg szemetet gyûjtöttek össze az Oktel Kft. munkatársai

Hogy mi minden hevert az útmentén és az árkokban? Aki nem látta, talán el sem hinné. Találtak TV-készüléket videókazettákkal, traktorgumikat,
teherautónyi mennyiségû mûanyag
palackot, viszonylag ép állati koponyát (talán kecske lehetett), autóalkatrészeket és mindezek ellenére – milyen csodálatos a természet – még a
kucsmagomba is megélt.
Néhány napig még látni lehetett az
út mentén az összegyûjtött szemeteszsákokat: ezen a 9 kilométeres szaka-

szon mintegy 200 köbméter (!) hulladékot gyûjtöttek össze. Ez több mint
tízszerese annak, mint amire „számítani lehetett”. Miután ezeket elszállítják, ennyivel is „könnyebb” lesz környezetünknek, ennyivel is kevesebb
ártalommal kell megküzdeni ennek
Keselyûsi úti darabka természetnek.
Ez az értelme az egésznek.
A fáradt társaságot bográcsban fõzött vegyespörkölt várta a cég székházban, és akinek még volt kedve gitározott, énekelt estig.

