
 

 

 
 Sajtóközlemény  

 

Négy debreceni multinacionális cég munkavállalói tekernek a biztonságos 

kerékpáros közlekedésért 

 

Debrecen, 2009. október 6. - Négy debreceni multinacionális nagyvállalat - a National 

Instruments, a BT, az IT Services és a TEVA – országos szinten is egyedülálló rendezvényt 

szervez a biztonságos kerékpározás és a környezet védelmének népszerősítése érdekében.  

A kerékpározást népszerősítı rendezvény keretében a mai napon a négy vállalat dolgozóit reggel fél 
nyolckor a szervezık reggelivel várják a Debreceni Fıtéren, majd nyolc óra után a kerékpárosok 
rendıri biztosítás mellett tekernek be a négy különbözı munkahelyre. Az eseményre közel 200 fı 
regisztrált a vállalatok munkatársai közül. 

A négy vállalat környezettudatos vállalati stratégiájának részeként ez az összefogás azért jött létre, 
hogy felhívják a figyelmet a kerékpáros közlekedés elınyeire, az egészséges életvitel, a mozgás 
fontosságára, és az egyéni felelısségvállalásra egy élhetıbb környezet megteremtésében.  

Örömmel látom, hogy város szerte egyre több erıfeszítést tesznek a biztonságos kerékpáros 
közlekedés érdekében. Reméljük, hogy figyelemfelkeltésünkkel minél több munkáltatót arra 
ösztönzünk, hogy teremtsék meg a kerékpárral munkába jutás feltételeit munkavállalóiknak. – mondta 
el Ábrahám László az NI Hungary Kft. ügyvezetıje. Örülök, hogy a közös cél érdekében összefogtak 
a nagy debreceni cégek, kezdeményezésünket mind a Városi Önkormányzat, mind a Városi Rendırség 
támogatja. 

A BT évek óta számos zöld programot mőködtet a gyakorlatban a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésére, ezért nagy örömmel csatlakoztunk a kezdeményezéshez. Biztos vagyok abban, hogy a 
debreceni központunkban tevékenykedı munkatársaink közül sokan részt vesznek a programon, és 
segítségükkel ezzel is hozzájárulunk egy élhetıbb környezet megteremtéséhez. – mondta Ferenczi 
Tamás BT európai regionális szolgáltatási központjának igazgatója. 

Az IT Services Hungary Kft. számára fontos, hogy felelıs vállalatként mőködjön, s az ilyen (egyben 
szórakoztató) programok keretében, mint a közös kerékpározás, munkavállalóinkat is 
környeztettudatosabb magatartásra ösztönözzük.  
A cég nyáron átadott új debreceni központjában kifejezetten gondot fordítottak arra, hogy a 
kerékpározók kényelmesebben és biztonságosabban járhassanak munkába. Egyrészt ırzött 
kerékpártárolók állnak rendelkezésre, másrészt külön zuhanyzókat alakítottak ki az összes emeleten.  
A cégek közötti összefogásnak külön örülök. Bízom benne, hogy hagyományt teremtünk és több 
alkalommal fogunk még össze munkavállalóinkért és Debrecen városáért. – nyilatkozta Nagykálnai 
Andrea az IT Services Hungary Kft. kommunikációs vezetıje. 
 
Az elmúlt években folyamatosan nıtt azon munkatársaink száma, akik kerékpárral érkeznek 
munkahelyünkre, köszönhetıen a kerékpározás népszerősítésére irányuló vállalati kampányoknak, 
akcióknak. Cégünk kiemelt figyelmet szentel a kerékpárral érkezık igényeinek kiszolgálására, 
melynek kapcsán idén nyáron új kerékpártárolóval gazdagodott debreceni telephelyünk. Munkánk 
során nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére és óvására, s ezen túlmenıen 
munkatársainkat is ösztönözzük az egészséges életmód gyakorlására, melyre ez az esemény remek 
alkalmat nyújt - jegyezte meg Majorné Kelsánszky Mária, a Teva Gyógyszergyár Zrt. HR igazgatója. 

További információ: 
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