TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI ÚTON TÖRTÉNŐ
SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
Tisztelt Törökbálintiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a szúnyogok okozta egyre fokozódó probléma és kellemetlenségek megfékezése érdekében, polgármesteri jogkörömmel élve, településünkön (a lakó- és
üdülőövezetek mellett Pistály és Idamajor területén is) elrendeltem a földi úton történő
szúnyoggyérítést.

Ennek időpontja: 2020. augusztus 4. - a napnyugta utáni órákban
(kedvezőtlen időjárás esetén augusztus 5., illetve 6. napján).
Az alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A szakemberek által javasolt készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/
hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, emberre, melegvérű állatokra nem
veszélyes - hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított
ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a
külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.
A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
Tisztelt Törökbálintiak!
Mint ismeretes, a 2019. évben városunk képviselő-testülete a Törökbálint Holnap Egyesület
javaslatára rendeletben tiltotta meg bizonyos szúnyogirtó szerek (például a deltametrin
(szúnyoggyérítésre alkalmas szer) és a glifozát (gyomirtó szer) tartalmú szerek) használatát.
Ezzel párhuzamosan, szintén az ő javaslatukra, felhatalmaztak arra is, hogy intézkedjek a
biológiai szúnyoggyérítés megrendeléséről.
Az előremutató döntésünknél azonban nem számoltunk azzal, hogy a biológiai irtás egy
hosszú folyamat, a tényleges megvalósulása csak jövőre lehet esedékes - a törökbálintiak
érdekében pedig gondoskodni kell az átmeneti időszakról is.
Ezért is javasoltam a legutóbbi testületi ülésen a rendelet felfüggesztését a következő évig azaz csakis addig, amíg nem kezdődhet meg biológiai gyérítés.
Tisztán kell látnunk! A javaslat elfogadása esetén sem tértünk volna le a testület által kijelölt
útról, de átmeneti megoldás kell erre a valós, mindennapjainkat megkeserítő problémára!

Az elmúlt időszak esős és kedvezőtlen időjárása miatt országszerte oly mértékben
elszaporodtak a szúnyogok, hogy a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve
földi, kémiai módszerekkel már nem biztosítható, ezért a Nemzeti Népegészségügyi
Központ - figyelembe véve a szúnyogok okozta betegséghullám kockázatát is - a napokban
közleményt adott ki, melyben 180 napra újra engedélyezi a légi szúnyogirtást.
Bár a szakértők bevonásával meghozott, a magasabb szintű jogszabályoknak maximálisan
megfelelő javaslatom nem talált támogatásra a Törökbálint Holnap képviselői részéről,
döntöttem!

Az Önök egészségének és jogosan elvárt kényelmének védelme fontosabb, mint annak
a rendeletnek a hatályossága, mely jelen pillanatban városunk területén tiltja a deltametrintartalmú szerrel történő szúnyoggyérítést.
Jogi értelemben meg volt és meg van kötve a kezem, de ennek ellenére - vállalva minden
következményt - utasítottam a Hivatalt a szúnyogirtás megrendelésére.
Ezen a ponton már nincs helye a politikának!
Nem megengedhető, hogy bárkit szúnyog által terjesztett betegség kockázatának tegyük
ki, ahogyan az sem megengedhető, hogy törökbálintiak ezrei szenvedjék meg a képviselőtestület egy részének dackorszakát.

Elég volt a döntésképtelenségből!
Nekem az Önök érdekében kell cselekednem!
A megrendelés folyamatánál nyomatékosan kértem a szolgáltató céget - akik Budaörsön is
végezték tevékenységüket -, hogy kizárólag olyan engedélyezett szerrel végezze az irtást,
ami kifejezetten ebben a környezetben használandó, és a legkevésbé sem jelent veszélyt
sem az emberekre, sem az állatokra.
Nincs fontosabb az Önök biztonságánál, így amennyiben szakmailag indokolt, a földi irtás
után kérvényezni fogom a légi úton történő irtást is!

Törökbálint, 2020. július 31.
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