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Egyeztetés az akciónap reggelén a gyűjtési
pontok elhelyezkedéséről, és a megjelent
önkéntesek létszámáról

Az önkéntesek kiszállítása és a megtöltött
zsákok összegyűjtésének előzetes koordinációja
a Felügyelőség önkéntes gépkocsivezetőivel

A felügyelőség környékének megtisztítása most is szívügyünk. Ennek a feladatnak egyik részét idén is a
Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály vállalta. Indulás előtt meghatároztuk a gyűjtési kör kiterjedését

Az előkészületek után jó hangulatban indult a Felügyelőség környéki szemétszedés

Munkahelyi környezetünk megtisztításának másik iránya a Kálvária domb, Perczel Mór utca, Avasi
Arborétum, melynek részletes útvonalát a Hulladékgazdálkodási Osztály dolgozóival pontosítjuk

A csodálatos kulturális örökség környezetében is elrejtik a szemétkupacokat,

de a Hulladékgazdálkodási Osztály önkéntesei elől nincs menekvés!

A Levegőtisztaság- és Zajvédelmi Osztály és a Mérőközpont 2 önkéntese sok-sok zsákkal felkészülve indul
a szétszórt szemét elleni harcra

A kiemelt turisztikai jelentőségű Avasi pincesoron nagyon sok helyen találtak elhagyott, odahordott,
szemetet,

de a lelkes önkéntes csapat nem ismert könyörületet, munkájuk eredményét a megtöltött zsákok
bizonyítják, melyeket az ÉMI-KTF irodaépülete előtt gyűjtöttek össze

A Felügyelőség szemétszedésre legnagyobb létszámban Miskolc-Tapolcán jelent meg

Jelenléti ív aláírása,
Zsák, kesztyű, kötöző és ásványvíz kiosztása

Gyülekezés a találkozási ponton

Öt zsák szemetet fogsz
összegyűjteni?

Munkavédelmi oktatás, eligazítás a gyűjtés menetéről

A szemétszedési munkacsoportokat az osztályok alkották. Térképen meghatározva a gyűjtőponttól
7 csillagszerű irányban Miskolc-Tapolca közel teljes területét átfésülték a szemétszedéssel,
kiemelt figyelmet fordítva a már ismert, szennyezett területekre

A munkacsoportok gyűjtési helyszíneinek egyeztetése

A Miskolc-Tapolcai autós parkolóban lévő találkozási ponton ügyeletet tartottunk

és elindult a munka

A Környezetvédelmi és Engedélyezési Osztály
az út mentén talált változó összetételű szemétkupacokat, amit valószínűleg gépkocsiból raktak ki

A Mérőkozpont a Játszótér, a Kalandpark
és a Bob pálya feletti területet tisztította meg

Az Igazgatási Osztály a Csónakázó-tó környékén
is talált szemetet, annak ellenére, hogy az
rendszeresen takarított terület

A Természetvédelmi Osztály a Miskolc-Tapolca
feletti erdő Autós Kemping melletti részét
tehermentesítette a szeméthalmoktól

A Gazdasági Iroda az Iglói utca felső részén
gyűjtött

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi Hatósági
Osztály a kerékpár út mentén győzte
le a szemetelők tevékenységének nyomait

A Vízvédelmi Osztály a Hejő patak mentén
gondoskodott szemétmentesítéssel a patak
védelméről

A

zsákokba szedett szemetet a parkolóban
kialakított gyűjtőpontra szállítottuk.

A nap végére a Felügyelőség körül és Miskolc-Tapolcán
122 zsák elhagyott, eldobált szemetet gyűjtött össze a Felügyelőség 104 fős önkéntes csapata.
A Felügyelőség dolgozójaként és önkéntesként Miskolc-Tapolcán, az erdőkkel körülvett természeti
adottságairól és szépségeiről híres üdülő és lakó övezetben, valamint a Felügyelőség környékén
közvetlenül tapasztaltuk, hogy továbbra is nagyon sok teendőnk van még a környezetvédelem terén.
A gyűjtés során mindannyian megállapítottuk, hogy némileg kevesebb a szemét az elmúlt időszakokhoz
viszonyítva, de a TeSzedd akciót még éveken át hirdetnünk kell, hogy változzon a társadalom
felelősségérzete, az emberek szemlélete, csökkenjen a kidobott, elhagyott szemét mennyisége és
gyermekeinknek egy tisztább, élhetőbb környezetet adjunk át.

