Megjegyzések az új égetési szabályokhoz
A tavaszi fejlemények a tűzgyújtás országos szabályozása körül felkavarták a kedélyeket, sokunkban
fellángolt a remény, hogy hátha radikális változások lesznek végre ebben a régi rossz szokásban.
Korábbi számainkban több cikket írtam a kerti hulladék elégetésével járó egészségügyi és környezeti
ártalmakról, csakúgy mint a tavaszi szabályozási félreértésekről. Most a képviselőtestület is
napirendre vette a kérdés megvitatását. A számunkban közlésre kerül az aktuális, megújított
rendelet. Most az abban történt változásokat szeretném kiemelni és azokat a pontokat, amelyek
egyáltalán nem újak, mégis valahogy a rossz szokás mellékhatásaiként szinte rendszeres jelenségként
voltak megfigyelhetőek. A legfontosabb változás az időbeni korlátozás, amely a kerti hulladékok
tipikusan a legnagyobb mennyiségű jelentkezésére szorítkozik, így két őszi és két tavaszi hónapban
engedi azok elégetését. A többi időszakban véleményünk szerint a kertben előforduló hulladékok
mennyisége és minősége olyan, hogy kerten belül megoldható elhelyezésük, hasznosításuk.
Leszögezi a rendelet, igazodva az országos alapvető irányelvhez, hogy elsődlegesen a kerti
hulladékok komposztálással vagy egyéb módon történő hasznosítására kell törekedni! De ha már
elkerülhetetlennek tartjuk ezek elégetését, mire is figyeljünk? Első kérdés, hogy mit is égethetünk? A
kerti hulladékok körét leírja a rendelet. Egyéb hulladékok égetése tilos! A kerti hulladékok állapota
sem mellékes: szikkadt ill. száraz állapotban megengedett égetésük. Tehát nem friss kaszálékra vagy
zöld növényi részekre gondolunk, amelyek irreálisan nagy füstterhelést okoznak! A mennyisége sem
mellékes, egyszerre csak kisebb (1 talicskányi) adagokban gyújtható meg. Ez a füstterhelés
csökkentése mellett a tűzveszélyességet is korlátozza. A kerti hulladékok égetése a (rendelet által
meghatározott) különböző intézmények 100 méteres közelségében azok működési ideje alatt tilos!.
A füst eddig nem kímélte sem az iskolát, sem az óvodát! Gondoljunk csak bele! A rendelet kiterjed a
közlekedésbiztonságra is, tehát a látótávolságot nem csökkentheti! Ebbe a kerékpárút is
beletartozik!
Tudom, hogy sokan a tüzelők többségét portájuk rendezési igénye vezeti (viszonylag kevesen vannak,
akik visszaélve az eddigi megengedő szabályozással, egyéb, veszélyes hulladékot is égettek), ezért
magam részéről felajánlom segítségemet, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Meggyőződésem, hogy a
zöldhulladék komposztálással kis helyen, „rendetlenség” nélkül kezelhetők, sőt hasznosíthatók. A fás
hulladékok már több odafigyelést igényelnek, ezeknél jöhet szóba végső esetben az égetés.
Elérhetőségem az önkormányzaton hozzáférhető. Azok számára, akik az égetést komposztálásra
váltaná, az első 10 jelentkezőnek felajánlok egy-egy komposztálókeretet az induláshoz.

