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Akár súlyos megbetegedéseket okozó kóroko-

zók melegágyává is válhatnak a tömbházak 

szellőzőcsatornái, mégsincs semmiféle egész-

ségügyi előírás azok tisztítására, karbantartás-

ára. A járatok, amelyekben sok esetben évtize-

dekig halmozódik a kosz, csak akkor kerülnek a 

lakóközösség figyelmének középpontjába, ami-

kor teljesen eldugulnak.

Egészségügyi veszélyeket 
rejthetnek a tömbházak 
tisztítatlan szellőzőcsa-

tornái, ugyanis a gyakorlat azt 
mutatja, hogy ezek többségét 
még sosem tisztították ki, így 
gyakran évtizedek óta halmozó-
dik bennük a kosz. A vonatkozó 
egészségügyi törvények közt ku-
tatva mindössze egyet találtunk 
– az egészségügyi minisztérium 
2014/119-es rendeletét –, amely-
nek egyik cikkelye a szellőzőjá-
ratok kialakítására, karbantar-
tására, tisztítására vonatkozó 
előírásokat tartalmaz, ám az is 
csak a közösségi célra használt 
épületekre vonatkozik.

Ismeretlen terület

Nincs tudomása a magán-
lakások tulajdonosaira, illet-
ve a lakóközösségekre vagy 
azok képviselőire vonatkozó, a 
szellőzőjáratok tisztítását elő-
író egészségügyi szabályozás-
ról Vass Elődnek, a Hargita Me-
gyei Népegészségügyi Igazga-
tóság aligazgatójának sem. El-
mondta, még ezzel kapcsolatos 
szakirodalomról sem hallott, de 
ilyen jellegű panaszt, bejelen-
tést sem kapott még az intéz-
mény. Egészségügyi veszélyei 
azonban szerinte is lehetnek a 
tisztítatlan, elhanyagolt szellő-
zőjáratoknak: „ha szabad így fo-
galmaznom, a medve nem jöhet 
be azon keresztül, de azon kí-
vül szinte bármi”. Az egészség-
ügyi kockázat szerinte a szom-
szédtól is függ, a fertőzésve-
szély lehet vegyi és bakteriális 
is, de elképzelése szerint leg-
többen a járatokon át lakásukba 

jutó rovarokkal küszködhetnek. 
Kutatáson alapuló bizonyíté-
kok hiányában azonban jóslás-
nak minősülne arról beszélni, 
hogy ezek a tényezők a gyakor-
latban pontosan milyen mérté-
kű egészségügyi veszélyt jelen-
tenek – hangsúlyozta a megyei 
népegészségügyi igazgatóság 
aligazgatója. Hozzáfűzte, ilyen 
körülmények között mindössze 
annyit lehet kijelenteni, hogy a 
szakszerűen elvégzett tisztítás 
valószínűleg nem árt.

A legionárius betegségtől a 
penészgombákig

A szellőzőcsatornák meg-
felelő táptalajt biztosíthatnak 
különböző baktériumok és pe-
nészgombák elszaporodásá-
hoz. Ezt erősen befolyásolhat-
ja az is, hogy milyen a csa-
tornában a légáramlás – tud-
tuk meg Máthé Istvántól, a 
Sapientia EMTE Csíkszeredai 
Kara biomérnöki tanszékének 
docensétől. Az, hogy a szellő-
zőcsatornákban felhalmozó-
dott kosz mennyire válik jó táp-
talajjá a különféle mikroorga-
nizmusok elszaporodásához, 
attól is függ, hogy mennyi szer-
ves anyag kerül a járatba. „Egy 
konyhai szellőző más, mint egy 
fürdőszobai. A konyhában fő-
zünk, így szerves anyag is ke-
rül a levegőbe, és az hosszú idő 
alatt le tud rakódni ezekben a 
csatornákban, tehát ott elkép-
zelhető a mikrobiális szaporo-
dás. Ez baktérium és penész-
gomba is lehet” – fogalmazott 
a mikrobiológus szakember. 
Ezek nem feltétlenül káros mik-

robák, de azok is lehetnek, sőt 
némelyik kifejezetten veszélyes 
az emberi egészségre. „Ame-
lyek potenciális kockázatot je-
lentenek, általában a magasabb 
páratartalmat és a meleget sze-
retik. A 37 Celsius-fok az ideális 
számukra” – magyarázta Máthé 
István. A legveszélyesebb kór-
okozók közül a Legionella bak-
tériumnemzetséget említette, 
amely a köznyelvben a legioná-
rius betegségként ismert súlyos 
következményekkel járó fertő-
zésért felelős. A meleg, nedves 
környezet miatt ez leggyakrab-
ban légkondicionáló berendezé-
sekben szokott előfordulni, de 
hasonló körülmények között, a 
szellőzőcsatornában is megte-
lepedhet. Egy másik egészség-
re káros mikroorganizmus az 
Aspergillus penészgomba-nem-
zetség, amelynek képviselői az 
aszpergillózis nevű tüdőbeteg-
séget okozzák, de a szellőzőjá-
rat a Pseudomonas aeruginosa 

nevű oportunista patogén bak-
térium melegágyává is válhat, 
ami fertőző gyulladásos megbe-
tegedést okozhat – tudtuk meg a 
Sapientia biomérnöki tanszék-
ének docensétől. Máthé Ist-
ván megjegyezte azonban azt 
is, hogy ha minden körülmény 
adott, és elszaporodik valame-
lyik mikroba, akkor is elsősor-
ban a legyengült immunrend-
szerű emberekre (például da-
ganatos betegekre) jelentenek 
veszélyt, az egészségesek ese-
tében a hétköznapi életben ke-
vés az esély a megbetegedésre.

Gyergyószentmiklósi helyzetkép

Székelyudvarhelyen ritkán, 
évente egyszer jelzik lakótár-
sulások vezetőinek, hogy igény 
lenne aknatisztításra, akkor, 
ha már teljesen el van dugulva. 
Gyergyószentmiklóson nem ta-
láltunk erre példát. Furcsállta 
kérdésünket a Cazantech mun-

katársa, amikor arról érdeklőd-
tünk, a kéményseprést is vál-
laló céget milyen gyakran ke-
resik tömbázlakók szellőzőak-
na-tisztításért. Czirják Hunor 
elmondta, egyetlen ilyen kérés 
sem érkezett hozzájuk. Az a ta-
pasztalata, hogy nemcsak erre 
nem fordítanak elegendő gon-
dot a lakók, hanem a kémények 
tisztán tartására sem. Legtöb-
ben csak olyankor igénylik a 
szolgáltatásukat, amikor a ké-
mény teljesen eldugult. 

A gyergyószentmiklósi hely-
zet más szempontból is érde-
kes, hiszen amellett, hogy töb-
ben kéményként használták, 
használják a szellőzőt, olyan 
lakrészek is vannak, melyek 
szellőzője nem a nagyobb járat-
ba, hanem a szomszéd lakásá-
ba nyílik, így szabad áramlást 
engedve a kártevőknek, szag-
nak és szónak egyaránt.

SZÉCHELY ISTVÁN, BALÁZS KATALIN

Baktériumok és penészgombák táptalajává válhat a szellőzőjárat

A kórokozók direkt útja

Szellőző – van, ami kimegy rajta, és van, ami bejön
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Mától házasság hete rendezvények
Közel két évtizede Angliából 

indult el ez a kezdeményezés, 
amely Valentin-nap környékén 
minden évben egy hétig a házas-
ság és a család fontosságára kí-
vánja irányítani a figyelmet, és 
idén az Éltető sodrásban címet 
viseli. Gyergyószentmiklóson 
ma kezdődnek a rendezvények 
és vasárnapig tartanak. 

Ma 19 órára a Szent István plé-
bániára várják az érdeklődőket 
a Házasságkötésről kötetlenül 
című rendezvényre, a meghívott 
házaspárok megosztásaira. 

Február 14-én szintén a Szent 
István plébánián 19.30-tól lesz 
filmnézés. 

Február 15-én 18 órától az 
unitárius templomban lesz 
áhitat, melyet Babos Judit 
pszichoterapeuta előadása kö-
vet. Feléd, felém fordulva címet 

viseli a házaspárok egymásra 
hangoló beszélgetése az előadá-
son elhangzottakról, Péter Ró-
bert irányításával.

Február 16-án 19.30-tól  
szentségimádás lesz a Szent 
Miklós templomban a házasu-
landó párokért, házaspárokért 

és a válságban levő házassá-
gokért.

Február 17-én 19 órától kezdő-
dik a romantikus vacsora a Roz-
maring vendéglőben. Erre elő-
zetes bejelentkezés szükséges 
a 0742-149.943-as telefonszá-
mon Kovács Ritánál vagy a 0728-

247.058-as számon Oláh Enikő-
nél, legkésőbb február 16-ig.

Február 18-án ünnepi szent-
miséket tartanak 8.30-tól a Mun-
kás Szent József templomban, 
10 órától az örmény katolikus 
templomban, 10.30-tól a refor-
mátus templomban, 11 órától a 
Szent István templomban és az 
unitárius templomban, 12 órától 
a Szent Miklós templomban. A 
lelkipásztorok és lelkészek ar-
ra kérik a házaspárokat, üljenek 
egymás mellé. 

A szervezők közlik azt is, 
hogy egész héten a plakáton 
feltüntetett vendéglátóegysé-
gekben 10 százalékos kedvez-
ményben részesülnek azon há-
zaspárok, akik a Házasság he-
te szórólap aljáról kiollózzák és 
felmutatják a szelvényt.

BALÁZS KATALIN

Tavaly sok embernek adott erőt a Bencze-házaspár megosztása

Rajtolt az érettségi

Elkezdődtek az érettségi 
vizsgák szóbeli próbái, a  
román nyelv és irodalom 
próbái után ma és holnap 
anyanyelvi ismeretekből 
vizsgáznak a tizenkettedikes 
diákok. Február 16-án, 
19-én és 20-án a tanulók 
számítógépes kompetenciáit 
tesztelik, majd február 21-én 
és 22-én lesz az idegennyelv-
szóbeli – számol be az 
Agerpres. A tanévrend szerint 
az első írásbeli vizsga június 
25-én lesz román nyelv és 
irodalomból, június 26-án 
anyanyelvből, június 27-én a 
szakosodás szerinti kötelező 
tantárgyból, majd 28-án a 
szaknak megfelelő választott 
tantárgyból kell vizsgázniuk a 
végzős diákoknak. Az óvások 
utáni végleges eredményeket 
július 9-én teszik közzé. 

MOLNÁR RAJMOND




