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Városon is jó a levegő minősége
Ritkán lépte túl a határértékeket a szennyezés
• Csíkszereda le-
vegőminősége tovább-
ra is jónak mondható 
a mérések alapján, 
viszont a szakemberek 
szerint is érdemes len-
ne a mélyebben fekvő 
városközpontban is au-
tomata mérőállomást 
telepíteni, mivel ott a 
levegő más minőségű, 
mint a város szélén.

KOVÁCS ATTILA

A Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség a város két 
pontján méri naponta a leve-

gő minőségét. Az ügynökség Márton 
Áron utcai székhelyén, amely a város 
központjához közel található, gáz 
halmazállapotú szennyező anyagok 
(nitrogén-dioxid és ammónia), illet-
ve a lebegő részecskék, és az üle-
pedő por mennyiségét mérik, míg 
a zsögödfürdői automata mérőállo-
máson a kén-dioxid, nitrogén-mo-

noxid, nitrogén-dioxid és 
nitrogén-oxidok koncentrá-
cióit is. Az eddigi évek ada-
tai szerint a levegő minősége 
az őszi és téli évszakban, fő-

ként a légmozgás nélküli kö-
dös időszakokban romlik, ilyenkor 
fordul elő, hogy a lebegő részecskék 
koncentrációja átlépi a megenge-
dett határértékeket. A levegőminő-
ség romlásához a hideg évszakban 

hozzájárul a fűtés során kibocsátott 
szennyezés is, a kedvezőtlen értékek 
pedig a termikus inverzió idején is 
jelentkeznek, amikor hideg levegő 
beszorul a Csíki-medencébe.

A központban is kellene

Arról érdeklődtünk Kardos Car-
mentől, a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség labora-
tóriumának vezetőjétől, hogy az 

automata mérőállomás miért a vá-
roson kívül fekvő, tisztább levegő-
jű Zsögödfürdőn rögzít adatokat, 
magasabb ponton elhelyezve, és 
miért nem az autóktól zsúfolt város-
központban, amely a Csíki-meden-
ce legalacsonyabb fekvésű területe, 
és ahol a levegő sokszor érezhetően 
rosszabb minőségű, mint akár a 
magasabban elhelyezkedő Tudor 
lakótelepen. Az illetékes elmondta, 
az automata állomás telepítésekor 

fontos szempont volt, hogy Csík-
szeredában nincs ipari eredetű lég-
szennyezés, ezért nem volt indokolt 
azt a városközpontban elhelyezni. 
Ugyanakkor az autók növekvő szá-
ma jelentősen befolyásolja a levegő 
minőségét, ezért indokolt lenne egy 
ilyen automata mérőállomás felsze-
relése a központban is – értett egyet 
felvetésünkkel a laboratórium veze-
tője. Kardos hozzátette, hasonló be-
rendezést igényeltek még, és ameny-

nyiben rendelkezésre áll majd, 
Csíkszereda forgalmasabb övezeté-
ben szeretnék felszerelni. Domokos 
László, az ügynökség igazgatója 
szerint ez távlati terv, és ha majd 
megvalósul, a mérőállomásnak 
megfelelő helyet kell keresni – más 
lehetőség hiányában az intézmény 
Márton Áron utcai székhelye előtti 
területen is elhelyezhető.

Biztató adatok

Az általános levegőminőséget az 
1-től 6-ig terjedő skálán mérik, ahol 
az 1-es kiváló, a 6-os pedig nagyon 
rossz minőségű levegőt jelent (az 
5-ös és 6-os minősítés számít túllé-
pésnek a szennyezés szempontjá-
ból). A környezetvédelmi ügynökség 
mérései szerint, amelyek adatait 
havonta közzéteszik honlapjukon, 
Csíkszereda levegőjének minősége 
jónak mondható, a kiváló minősí-
tést csak négyszer érte el az év első 
9 hónapjában. Az értékek általában 
a 2-es és 3-as között mozogtak, 4-es, 
azaz közepes minősítés nyolc na-
pon volt, 5-ös, illetve 6-os besorolás 
pedig egyáltalán nem. A mérések 
adatai szerint januártól októberig 
Csíkszeredában 9 napon lépte túl az 
50 mikrogrammos napi határértéket 
köbméterenként a lebegő részecskék 
koncentrációja (PM10). A jogszabá-
lyok szerint évente ez nem fordulhat 
elő 35 napnál többször.

ISZLAI KATALIN

A térségben ritkaságnak számí-
tó beruházást zártak le hétfőn 

Csíkszentkirályon: a helyi temető-
ben egyebek mellett térkövezett sé-
tányokat alakítottak ki. Mint Székely 

Ernőtől, a község polgármes-
terétől megtudtuk, koráb-
ban gondot jelentett, hogy 
főként esős időben csúszós-
sá vált a füves talaj a sír-

kertben, és az ott található 
emelkedőt sem volt egyszerű „meg-
mászni”, főként az idősebbeknek. 

Ezért döntött úgy az önkormányzat, 
hogy a hétvégi halottak napjára meg-
könnyíti a sírhelyek megközelítését.

Járdák is épülnek

A polgármester elmondása szerint a 
180 ezer lej értékű munkálat során 
a temető sétányainak 60 százalékát 
sikerült burkolniuk, a fennmaradó 
részt pedig a tervek szerint jövőben 
fejezik be. Jelenleg a temető két ka-
puját összekötő fősétányt és a két 
lekötő, sírhelyek közötti sétányt újí-
tották fel, a földút hátsó részére és a 
ravatalozó környékére azonban csak 
a következő fázisban kerül sorra. 

Emellett, a temető közepén található 
kisebb emelkedő miatt egy lépcsőt és 
egy mozgássérült feljárót is kialakí-
tottak. A polgármester arra is kitért, 
hogy azért válhatott lehetővé a teme-
tő felújítása, mert a település utcái je-
lentős részének aszfaltozásával már 
végeztek a Helyi Fejlesztési Országos 
Program (PNDL) által kapott támoga-
tásnak köszönhetően. Csíkszentkirá-
lyon jelenleg 14,5 kilométer aszfaltút 
található, de ebből hat kilométer me-
zei út, így tulajdonképpen 9,5 kilo-
méter községi út felújítását végezték 
el az elmúlt években. Ebből 5,5 kilo-
méternyi út aszfaltozása idén fejező-
dött be. Az 1,8 millió lej értékű beru-
házásnak köszönhetően a település 
minden főbb utcáját aszfaltburkolat 
fedi, így már csak a zsákutcák ma-
radtak hátra, azaz 444 méternyi köz-
ségi utat kell még leaszfaltozniuk a 
teljes lefedettség érdekében. 

A községvezető azt is elárulta, 
hogy a jövő héten egy újabb hiány-
pótló beruházáshoz látnak hozzá: 

járdát alakítanak ki a település eu-
rópai út menti részén, ahol jelenleg 
igencsak balesetveszélyes a gyalo-
gos közlekedés. Mint mondta, a Pok-
londfalva nevű falurészen, azaz a te-
lepülés Csíkszereda felőli bejáratától 
a turul emlékműig egy 415 méteres 
szakaszon, azt ezt követő Kincseszeg 
nevű falurészen pedig egy további 

264 méteren alakítanak ki járdákat 
az út bal oldalán. Amennyiben ked-
vez az időjárás, ezzel még az idén 
szeretnének végezni, jövőben pedig 
folytatják a munkát további szaka-
szok kiépítésével. 

Már a temetőben is térköveznek
• Térkövezett sétányokon közelíthetik meg szeretteik 
végső nyughelyét a csíkszentkirályiak a hétvégi halot-
tak napján: az önkormányzat tegnap fejezte be a temető 
felújítását. A sétányok mellett lépcsőt és  mozgássérült 
feljárót is kialakítottak a sírkertben, illetve további 
beruházásokra készülnek a településen.

Könnyebben megközelíthetők 
a sírhelyek Csíkszentkirályon a 
felújítás után
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A zsögödfürdői automata mérőállomás. 
A városon kívül rögzíti az adatokat
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