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Práger Ádám, Kiss Melinda

Égessünk? Ne égessünk?

Jön az ősz, hullnak a levelek, naponta gereblyézzük, 
söpörjük a kertben, az utcán. Minden jó szándékunk 
ellenére egy idő után megtelik a komposztáló edény. 
Zsákokba tesszük, a szemetes edénybe rejtjük az avart. 
De hosszú távon ez sem megoldás. 
Aztán egy szélcsendes estén fogvi-
csorgatva alágyújtunk a levélhalom-
nak, és reméljük, hogy nem jelent föl 
a szomszéd az önkormányzatnál.
Aztán jön a tél, kivágjuk az idős fá-
kat, és megint keletkezik egy rakás 
gally, amivel szintén kezdenünk 
kellene valamit. A baj a tavaszi 
metszések idején csak fokozódik.

Az idén nyáron a tartós aszály és hőség miatt az utób-
bi évek leghosszabb tűzgyújtási tilalmát rendelte el a 
földművelésügyi miniszter, ami közel három hónapig, 
június 20-tól szeptember 12-ig tartott. Félelmetes hírek 
érkeztek a Horvátországból, ahol több ezer hektáron 
gyulladtak meg az erdők, leginkább a gondatlanság 
miatt. Több mezőgazdasági területen nálunk is voltak 
tűzesetek.

Égetni, sajnos, muszáj. A beteg leveleket, növényi ré-
szeket pedig kötelező! Tegyük ezt szabályosan! A kerti 
avar égetését a települési önkormányzatok rendeletei 
szabályozzák. Tájékozódjunk lakóhelyünkön, és tudjuk 
meg, hogy melyik napokon, mely időszakokban éget-
hetünk. Így a szomszédnak sem lehet ellenvetése.

A hideg őszi estéken szélcsendes időben begyújtott 
száraz lombból, gallynyesedékből rakott tűz hangula-
tos is lehet. Parazsában fóliás krumpli is sülhet. Kínáljuk 
meg vele a szomszédot is!
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