
Mérgező füstgáz Törökbálint légterében
A legutóbbi közmeghallgatáson ismételten javasoltam, hogy az önkormányzat tegyen

lépéseket a lakosság hulladékkal történő tüzelése ellen. Sajnos több tíz háztartás 

alkalmanként vagy rendszeresen ebben a műfajban utazik, megkeserítve a környező

lakók életét.

A műanyagok, pozdorja lapok, festett faanyagok égetése mérgező, több esetben 

rákkeltő gázokat pöfékel ki a kéményen. Ezek a mérgek kidiffundálnak a kályhákból, 

kazánokból még a házon belül is, és szétterülnek a környező házak között. 

Beszivárognak a szellőztető nyílásokon, az ablakréseken, bekerülnek a 

szellőztetések alkalmával a lakótérbe. Nem értjük, miért van annyi asztmás a 

településen, miért van annyi allergiás megbetegedés, miért visz el egy-egy lakost a 

rák.

Elek Sándor polgármester a jegyző asszonyhoz irányított, akivel egy szűk körű 

szakmai megbeszélést szerveztünk: a polgármesteri hivatal környezetvédelmi 

irodája, a katasztrófavédelem, a Kerekdomb Egyesület és a Levegő Munkacsoport 

(LMCs) szakemberei ültek le, hogy számba vegyék a lehetőségeket. Többen azt 

hangoztatják, hogy ez megoldhatatlan probléma. Ez nem igaz.

Az LMCs évek óta országszerte küzd a szemétégetés problémájával. Sok esetet 

felderítettek, megoldottak. Megosztották velünk tapasztalataikat: az égetésre 

vonatkozó jogszabályokat, az eljárásrendet, amit a nyílt térben és zárt tüzelő 

berendezésben égetett szemét estén kell alkalmazni. Konkrét eseteket soroltak fel, 

ahol sikerült megoldani ezt a nem egyszerű problémát. Nagyon jó volt találkozni az 

elkötelezettség és a szakmai hozzáértés párosával.

A beszélgetés után Kailinger Ildikó jegyző asszonnyal és Holló Zsuzsanna 

főkertésszel számba vettük a törökbálinti tennivalókat. A széles körű, több hullámban

történő tájékoztatás során a veszélyek felvázolása és a kérés a cél. Akik ebből nem 

értenek, azoknak - sajnos - szembe kell nézniük komolyabb következményekkel. A 

megadott csatornákon bárki bejelentheti majd, ha hulladékégetést észlel, ami 

vizsgálatot, eljárást és komoly szankciókat von maga után.

Az önkormányzat márciusi ülésén elfogadta a javaslatot, mely szerint a szükséges 

szakértői vizsgálat költségeit megelőlegezi az önkormányzat. Ezeket a költségeket - 



ha bebizonyosodik a szemétégetés ténye - az elkövető fogja visszafizetni a közös 

kasszába. Jobb lenne persze, ha ilyen lépésekre nem lenne szükség. De ha kell, 

ezen az áron kell megvédeni Törökbálintot a mérgező gázokfelhőitől!

Sok, de közel sem minden esetben húzódik meg a szegénység a szemétégetés 

hátterében. Ezért szociális megoldások keresésére is szükség van a megoldáshoz. A

folyamat minden esetre elindult, a résztvevők elkötelezettek. Egy lépéssel közelebb 

kerültünk a télen a megoldáshoz…
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