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Megjelent a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkár-

ságának idei pályázati felhívása 
a dr. Szász Pál tanulmányi ösz-
töndíjra, amelyre külhoni magyar 
jogászhallgatók jelentkezését vár-
ják április 1–30. között – közölte 
Potápi Árpád János. A nemzet-
politikáért felelős államtitkár ki-
emelte: a pályázat célja a külhoni 
magyarság „jogi gyarapodásának 
elősegítése”, kiemelten fontos, 
hogy a határon túli magyar kö-

zösségek minél több jól képzett, 
a nemzet iránt elkötelezett, a ma-
gyar és a többségi állam jogrend-
jét és szaknyelvét egyaránt ismerő 
fi atal jogásszal rendelkezzenek. 
Idén 30 jogászhallgatót tudnak 
támogatni, Erdélyből tíz diákot. 
A hallgatók 12 hónapon keresztül 
összesen 1,2 millió forint támoga-
tásban, szakmai képzésben része-
sülnek. Részletek a www.bgazrt.
hu és a www.kulhonimagyarok.
hu oldalon. (Krónika)

Ösztöndíj jogászhallgatóknak

Vezető nélkül
a vásárhelyi kórház

N incs veszélyben a marosvá-
sárhelyi sürgősségi klinikai 

kórházba beutalt betegek ellátá-
sa, az egészségügyi szolgáltatás 
biztosítása; hacsak rendkívüli 
eset nem történik, nincs szükség 
a menedzser aláírására – tud-
tuk meg, miután kiderült, hogy 
kórházmenedzser nélkül marad 
Marosvásárhely, illetve Szé-
kelyföld legnagyobb kórháza. 
Előre láthatóan az egészség-
ügyi minisztérium kinevez egy 
ideiglenes vezetőt, közben a 
vezetőtanács kijelölte az állás 
betöltéséhez szükséges verseny-
vizsga időpontját. A kórházat 
az elmúlt hat évben Claudiu 
Puiac vezette, akinek a második 
hároméves megbízatása tavaly 
decemberben járt le, és akkor az 
egészségügyi miniszter három 
hónapra kinevezte ideiglenes 
kórházmenedzsernek. Azonban 
az elmúlt hétvégén ezen megbí-
zatása is lejárt. Nem hivatalos 
források szerint a helyi, megyei 
és országos, kormányon levő 
politikai pártok képviselői nem 
tudtak megegyezni, hogy kit 
nevezzenek ki ideiglenes mene-
dzsernek. 

A kórház vezetőtanácsának 
elnöke, dr. Benedek Imre profesz-
szor hétfőn összehívta a vezető-
tanácsot, amelynek tagjai arról 
döntöttek, hogy a versenyvizsgát 
május 10-én tartják. A Székely-
hon megkeresésére Benedek 
Imre elmondta, jelenleg nincs 
veszélyben a betegek ellátása, 
a munkájukat folytatni tudják. 
Csak rendkívüli esetben, például 
tömegbaleset vagy fontos egész-
ségügyi gép megvásárlása, átvéte-
le esetén van szükség a kórház-
menedzser aláírására. Benedek 
Imre szerint bevett szokás, hogy a 
minisztérium ideiglenes mene-
dzsert nevez ki, s úgy tűnt, hogy 
most is ez fog történni, ezért nem 
döntöttek korábban a verseny-
vizsga megszervezéséről. Ugyan-
akkor Vass Levente egészségügyi 
államtitkár lapcsaládunknak 
úgy fogalmazott, elsősorban a 
vezetőtanács feladata és köte-
lessége lett volna, hogy időben 
megszervezze a versenyvizsgát, 
nem kellett volna megvárnia, 
hogy a kinevezés lejárjon, hanem 
időközben intézkednie kellett vol-
na. Úgy tudjuk, hogy a sürgősségi 
kórház élére a szív-érgyógyászati 
és transzplantációs intézet volt 
gazdasági igazgatóját nevezik ki. 
(Simon Virág)

MÉRÉSEKET VÉGEZTEK MAROSVÁSÁRHELYEN ÉS NÉGY KÖRNYEZŐ KÖZSÉGBEN, FOLYTATNÁK AZ AKCIÓT

Szellőztetéssel a radonsugárzás ellen
A lakás és főleg annak alag-
sorának rendszeres szellőz-
tetésével szabadulhatunk 
meg az olykor megengedett 
határérték fölé emelkedő ra-
donszinttől. Radioaktivitása 
miatt a színtelen és szag-
talan nemesgáz rendkívül 
káros lehet az egészségre. 
Három éve Romániában is 
egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a mérésekre, illet-
ve a lakosságtájékoztatási 
kampányokra.

 » SZUCHER ERVIN

M arosvásárhelyen és a 
környékén lévő négy 
községben – Ákosfal-

ván, Nagyernyében, Dózsagyör-
gyön és Mezőpanitban – két éve 
zajlik rendszeres radonszintmé-
rés. A megyeközpontban mű-
ködő kulturális és tudomány-
egyetem bukaresti és kolozsvári 
kutatóintézetek bevonásával, 
mintegy négyszáz detektor ki-
helyezésével 42 közintézményt, 
többnyire iskolát és több tu-
cat lakóházat monitorozott. 
Az eredmények vegyesek: ott, 
ahol a világjárvány miatt hosz-
szú ideig bezárt az intézmény, a 
megengedettnél magasabb su-
gárzási szintet, ott pedig, ahol 
napi rendszerességgel folyt a te-
vékenység, normális értékeket 
mértek.

„Ez logikus, hiszen a radont 
a legkönnyebben a rendszeres 
szellőztetéssel lehet eloszlatni. 
Erre különösképpen a pince-
helyiségekben és a földszinten 
kell odafi gyelni, hiszen a leg-
több helyen a talajból szivárog 
a gáz. Azokban az épületekben, 
amelyekben szigetelési munká-
latokat végeztek, poliészterbe-
vonattal vagy termopánablakok 
szerelésével, a szokásosnál is 
sűrűbben kell szellőztetni” – 
magyarázta lapunknak Csegzi 
Sándor fi zikus. A Marosvásár-
helyi Kulturális és Tudomány-

egyetem igazgatója és egyben 
a projekt vezetője ugyanak-
kor felhívta a fi gyelmet arra 
is, hogy a vizsgált települések 
közül Nagyernyében a megen-
gedettnél nagyobb értékekkel 
szembesültek. Ennek okát még 
nem ismerik, kiderítése egy 
következő kutatás részét ké-
pezheti. A radonsugárzás mér-
tékét ugyanis nemcsak a talaj, 
hanem az építőanyagok össze-
tétele is befolyásolhatja. Volt 
ugyanis egy időszak, amikor a 
betontéglák előállításához ko-
hósalakot is használtak, ami su-
gárveszélyessé tette a terméket. 
De sugárforrás lehet a cement, 
a gáz vagy – ritkább esetben 
– a csap-, illetve a forrásvíz is. 
Tanulmányok szerint például 
számos székelyföldi ásványvíz-
ben magas radontartalmat mér-
tek. Ez nem meglepő, hiszen a 
vulkanikus övezetekben, mint 
például Hargita és Kovászna 
megye, a radonprobléma szoros 
összefüggésben áll a geológiá-
val. Egyfelől a kőzet, másfelől a 
földkéreg repedései miatt.

Noha Romániában törvény 
írja elő, hogy az önkormányza-
toknak, az egészségügyi minisz-
térium irányításával, kötelező 
módon foglalkozniuk kell a ra-
donveszély kérdésével, számos 

polgármester még csak nem is 
hallott a periódusos rendszer 
86. eleméről – nemhogy annak 
rákkeltő hatásairól. Éppen ezért 
a Marosvásárhelyi Kulturális és 
Tudományegyetem a méréseken 
kívül a lakosság tájékoztatására 
is hangsúlyt próbált fektetni. 
A fi zikus, aki radonkutatásból 
doktorált, elmondta, hogy a 

felmérésbe hetedik-nyolcadik 
osztályos diákokat is bevontak, 
ami számukra külön élményt 
és felelősséget jelentett. A több 
hónapos projekt lejárta után, 
amikor a vásárhelyi mérése-
ket összevetették a fővárosi és 
kolozsvári szakemberek által 
végzett mérésekkel, kiderült, 
hogy azonos eredményt sikerült 
elérni. A tervek szerint a Csegzi 
Sándor által vezetett intézmény 
ősztől további településeken 
folytatja a méréseket.
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Nyitni kell. Műanyag nyílászárós lakásokban a szokásosnál is sűrűbben kell szellőztetni

A színtelen és szagtalan radon

A radon egy színtelen, szagtalan és az egészségre ártalmas radio-
aktív nemesgáz. A radioaktív háttérsugárzás mintegy 40 százalékát 
a radon és rövid felezési idejű bomlástermékei okozzák, melyek 
mindig jelen vannak a lakóhelyiségek légterében és kisebb koncent-
rációban a szabad levegőben is. A szabad levegőn mért radonakti-
vitás-koncentráció mérsékelt égövi világátlaga köbméterenkénti 5 
becquerel, a lakóhelyiségekben mért radonkoncentráció világátlaga 
50 Bq/m³. A gondok ott jelentkeznek, ahol az érték meghaladja a 
köbméterenkénti 300 becquerelt. Az Egészségügyi Világszervezet 
statisztikái szerint a természetes sugárzásnak, amelynek ki vagyunk 
téve, több mint fele a radonból származik. Szintén a felméréseknél 
maradva, a tudomány jelen állása szerint a rákos megbetegedések 2 
százalékát okozza a radon, a tüdőrákét pedig csaknem 9 százaléka. 
És ugyancsak egy kutatás arra hívja fel a fi gyelmet, hogy Hargita, 
Kovászna és Arad megyében kiemelkedően magas a gyomorrákos 
megbetegedésben szenvedők aránya.

 » A vizsgált települé-
sek közül Nagyernyé-
ben a megengedettnél 
nagyobb értékekkel 
szembesültek. Ennek 
okát még nem ismerik, 
kiderítése egy következő 
kutatás részét képezheti.




