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A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
működési területén elindult a szemétgyűjtési akció,
a „Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében
Elindult Baranya, Somogy és Tolna megyében is a „Tisztítsuk
meg az országot!” program, amelyet egyebek mellett az
illegális
hulladéklerakók
felszámolására
hozott
létre
Magyarország kormánya
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium előterjesztése és koordinációja
alapján 2020. július 30-án került meghirdetésre „Tisztítsuk meg az
országot!” elnevezéssel egy országos program, melynek célja, hogy az
elmúlt évtizedekben felhalmozódott, a közterületeken fellelhető, illegálisan
lerakott, elhagyott hulladék felszámolását elősegítsék, valamint keletkezését
megelőzzék. A projekt négy ütemből tevődik össze, és 2022-ig fog tartani.
Az első szakaszban az erdőkben, a nemzeti parkokban, a folyók, a vasúti és
közúti létesítmények mentén, valamint az önkormányzati közterületen
fellelhető, jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolása a cél. A projektben
közreműködő szervezetként a MÁV Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a települési önkormányzatok mellett
az állami erdészeti társaságok és a nemzeti parki igazgatóságok is részt
vesznek.
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Az első szakaszban az állami feladatkiosztást teljesítik az állami fenntartású
intézmények és szervezetek, közöttük a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
is, meghatározott időszakban és ütemben.
Valamennyi résztvevő szervezet alapvető – de nem kizárólagos –feladata,
hogy feltérképezze és dokumentálja az illegálisan elhelyezett hulladék
helyét, beazonosítsa az elszállítandó hulladék összetételét és szükség esetén
lefolytassa a kapcsolódó hatósági eljárásokat; a központi projekt irányító
bizottsága által jóváhagyott előzetes munkaterv és intézkedési terv szerint
összegyűjtse a felügyelete alá tartozó területeken az illegálisan elhelyezett
hulladékot,gondoskodjon a hulladék elszállításáról, kezeléséről és az azokhoz
kapcsolódó díjak megfizetéséről, hogy kialakítsa a megtisztított területek
felügyeletének, ellenőrzésének rendszerét. A projekt kapcsán mindenki
segítségére számítanak, aki tenni kíván azért, hogy tisztább országban
élhessünk. Így például a HulladékRadar applikáción keresztül bárki
könnyedén bejelentheti, ha illegálisan lerakott hulladékot lát. A bejelentések
helyszíneit azonosítják, ezután a közreműködő szervezetek gondoskodnak
majd a hulladék felszámolásáról.

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság összesen 15 szektorban gyűjt
szemetet a Duna, a Dráva és a kisvízfolyások meghatározott
szakaszán.
A 15 hulladékkal szennyezett, kijelölt terület (ún. szektor) hulladékát 4
átmeneti hulladéktároló depóra, azaz 4 helyszínre gyűjtik össze megbízott
vállalkozóink (Sellyei-, Cserkúti-, Somogy megyei-, Orfűi depók).
A létesített depóniákból ezt követően kerül a hivatalos hulladék-lerakó helyre
a már szelektíven kiválogatott szemét.
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A begyűjtött hulladék összetételét tekintve: kommunális hulladék, építési
törmelék, műanyag fólia, gumiabroncs, műszaki cikk, vegyes hulladék.
Becsült mennyisége összesen mintegy 300-350 m3.
Ebből nagy mennyiség a Dráva folyó nagyvízi hullámtéri medrében, a Vájástó környezetében, illegálisan felhalmozott, közel 100 m3 (azaz mintegy 100
tonna) mezőgazdasági művelésből származó takarófólia.
Ezek a hulladékok a DDVIZIG Sellyei Szakaszmérnökségének udvarán
felépített depóhelyre kerülnek átmeneti tárolásra és szelektív válogatásra.
A Dráva működési területünkön lévő szakaszából mintegy 5 km-t, a Kapos
mentén kb. 8 km-t tisztítunk meg a hulladékoktól, ezen kívül az Orci-patak,
Deseda-patak,
Rinya,
Nyugati-övcsatorna,
Keleti-Bozót
csatorna,
Kiskoppány-patak, Pécsi-víz, Baranya-csatorna, Völgységi-patak, illetve a
Duna mentén mohácsi terület is megtisztításra kerül a projektben.
Kiemelt helyszínünk Mohács, ahol szintén nagy mennyiségű hulladék
található a Duna töltése és a DDVIZIG Mohácsi Felügyelősége között, melyek
a cserkúti depóhelyünkre kerülnek válogatásra. Ezzel kapcsolatosan a
„Tisztítsuk meg az országot!” HulladékRadar applikációján is érkeztek
bejelentések.
A sajtó képviselőivel a terület bejárására 2020. november 13-án
(pénteken) 10 órától került sor, ahol a megjelent televíziós
társaságok és újságírók feltehették kérdéseiket a projekt kapcsán,
valamint megtekinthették az éppen zajló munkálatokat is.
A csatolt fotók a helyszíni szemléken készültek, azok a sajtóban való
bemutatás céljából szabadon felhasználhatók.
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