
Riasztó a kép a Dunán: Kétszáz zsák 
szeméttől szabadította meg a folyót a LIFE 

VISPO csapata Esztergom és Budapest 
között 

 
2019. június 7. és 9. között az Európai Unió 

LIFE VISPO önkéntes kezdeményezés a Pó és 
Duna folyókért program keretében az ERI 

Hungary - European Research Institute, az 
olasz Legambiente és Arpa környezetvédelmi 

szervezetek résztvevői az Európai Szolidaritási 
Testület önkénteseivel és iskolások 
közreműködésével közösen próbáltak enyhíteni 

a hulladékáradattól a Duna Esztergom-
Budapest közötti szakaszán. 

Az akcióval arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a folyó menti települések 
vízgyűjtő területén mennyire szennyezett az ártér, ahonnan a szemét a magas 

vízállás következtében a folyóba, onnan pedig a tengerekbe is kerülhet. 

A program június 7-én szemléletformáló programmal kezdődött Esztergomban az 

Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában, ahol többszáz diák vett részt. A LIFE 
VISPO önkénteseivel folytatott beszélgetések mellett a Duna Múzeum és a Duna 

Ipoly Nemzeti Park Pilisi Len Látogatóközpont munkatársai az ökológiai 
szemléletformálás jegyében interaktív játékos foglalkozásokat tartottak;  

   

a független laboratóriumokat 
működtető WESSLING Hungary a 
Parányi Plasztiktalány program 

keretében a mikroműanyag-
méréseiről beszélgetett a 

diákokkal, akik megtekinthették a 
mintavételezést is a Dunán.  

Programunkat Bánhidy László, Esztergom város 
önkormányzatának alpolgármestere is megtisztelte, aki 

köszönetét fejezte ki a lelkes fiataloknak és az Európai Unió LIFE 
programjának a kezdeményezésért. 

Diákok sokasága szedte össze a folyóparton eldobált szemetet, 
főként műanyag és üveg palackokat, sörös dobozokat, 

cigarettacsikkeket. Tapasztalatukat így összegezték „az emberek 
túl sok alkoholt isznak és cigiznek, de a kuka helyett a parton 

hagyják a szemetet”. Az akció után többen megfogadták, hogy 
többé nem dobják el a hulladékot, odafigyelnek a szelektív 

gyűjtésre. Dávid Balázs, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
esztergomi gátőre a Halőri Szolgálat munkatársainak segítségével a Babits Mihály 

Általános Iskola gyermekeivel gyűjtött össze hatalmas kupac szemetet. Lenyűgöző 
volt a gyermekek lelkesedése. 

   



A parti szemétgyűjtés után indult el a LIFE VISPO csapat az evezős 
szemétszedésre 8 kenuval és 3 kajakkal, 11 magyar és 6 olasz fiatal önkéntessel, 

6 tapasztalt Honvéd Aurórás evezőssel és 4 ERI-s evezőssel. Zebegényig 3 helyen 
ötven zsák szemetet gyűjtött össze. Az esztergomi kerékpárúton futó is segített a 

rengeteg szemét gyűjtőpontra való elhelyezésben.  

   

Másnap, szombaton a Veress Pálné Gimnázium iskolásai Süttőné Tóth Katalin 
tanárnővel és a VISPO önkénteseivel a zebegényi 

kerékpárutat takarították meg, majd a vizitúra újabb nagy 
adag szemét összeszedését eredményezte Dunabogdányig. 

Itt kutyasétáltató pár csatlakozott a part megtisztításában. 
A Dunabogdányi Horgász Egyesület paprikáskrumplival, 

Solymosy Bonifác és Horváth Melinda isteni vegán étellel 
várta a szorgos VISPO csapatot. 

     

Vasárnap Tahitótfaluban és Leányfalun tettük le a hatalmas mennyiségű szemetet, 
amit a folyón gyűjtöttünk össze, ezek elszállítását a helyi önkormányzatok 

biztosítottak. Leányfalun egy motorcsónakos társaság kért tőlünk szemeteszsákot, 
hogy a visszaúton ők is gyűjthessék a szemetet, és több kenus is jelezte, hogy a 

következő akcióban szívesen részt vennének. 

    

A folyó felsőbb szakaszain folyamatosan áramlottak a műanyag zacskók, palackok, 

üvegek; később a hulladékok a partszakaszokon akadtak meg. Különösen sok 
szemét rakódott le a települések után, a Dunabogdány alatti szakaszon, ahol a 

meder sok kis, növénnyel borított zátonya fogta fel a hulladék tömegeit. 
Jellemzően a nylonzacskók, palackok, üvegek, sörös dobozok mellett polisztirolt, 

építési műanyag hulladékot, autógumit, számtalan félpár cipőt, papucsot, 
csalidobozt, de még két hűtőgép ajtót is kiszedtünk. A magas vízállás és az erős 
sodrás kihívások elé állította a hulladékgyűjtőket. Összességében 200 zsák 

szeméttől tisztítottuk meg a Dunát a 65 kilóméteren, ami csepp a tengerben.  

Az akció komoly és valós problémára szeretné felhívni a figyelmet, amellyel 

foglalkoznunk kell! Mindenképp szükséges folytatni a munkát, amint visszavonul 
az áradás! Óvjuk meg vizeinket, környezetünket, amely az életet biztosítja! 

 

www.facebook.com/beVisPO www.bevispo.eu nyeromagyarok.eu/eri-hungary 

https://www.facebook.com/beVisPO/

