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Szellőztetéssel a radonsugárzás  ellen
Méréseket végeztek Marosvásárhelyen és négy környező községben, folytatnák az akciót
• A lakás és főleg an-
nak alagsorának rend-
szeres szellőztetésé-
vel szabadulhatunk 
meg az olykor megen-
gedett határérték fölé 
emelkedő radonszint-
től. Radioaktivitása 
miatt a színtelen és 
szagtalan nemesgáz 
rendkívül káros lehet 
az egészségre. Há-
rom éve Romániában 
is egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek 
a mérésekre, illetve a 
lakosságtájékoztatási 
kampányokra.

S Z U C H E R  E R V I N

M arosvásárhelyen és a kör-
nyékén lévő négy köz-
ségben – Ákosfalván, 

Nagyernyében, Dózsagyörgyön és 
Mezőpanitban – két éve zajlik rend-
szeres radonszintmérés. A megyeköz-
pontban működő kulturális és tudo-
mányegyetem bukaresti és kolozsvári 

kutatóintézetek bevonásával, mint-
egy négyszáz érzékelő kihe-
lyezésével 42 közintézményt, 
többnyire iskolát és több tucat 
lakóházat monitorozott. Az 
eredmények „fi nomvegye-
sek”: ott, ahol a világjárvány 

miatt hosszú ideig bezárt az 
intézmény, a megengedettnél maga-
sabb sugárzási szintet, ott pedig, ahol 
napi rendszerességgel folyt a tevé-
kenység, normális értékeket mértek.

Magas értékek Nagyernyében 

„Ez logikus, hiszen a radont leg-
könnyebben a rendszeres szellőz-
tetéssel lehet eloszlatni. Erre külö-
nösképpen a pincehelyiségekben 
és a földszinten kell odafi gyelni, 
hiszen a legtöbb helyen a talajból 
szivárog a gáz. Azokban az épü-
letekben, amelyekben szigetelési 
munkálatokat végeztek, poliész-
terbevonattal vagy termopán ab-
lakok szerelésével, a szokásosnál 
is gyakrabban kell szellőztetni” 
– magyarázta lapunknak Csegzi 
Sándor fi zikus. A Marosvásárhelyi 
Kulturális és Tudományegyetem 
igazgatója és egyben a projekt 
vezetője ugyanakkor felhívta a 

fi gyelmet arra is, hogy a vizsgált 
települések közül Nagyernyében 
a megengedettnél nagyobb érté-
kekkel szembesültek. Ennek okát 
még nem ismerik, kiderítése egy 
következő kutatás részét képez-
heti. A radonsugárzás mértékét 
ugyanis nemcsak a talaj, hanem 
az építőanyagok összetétele is be-
folyásolhatja. Volt ugyanis egy 
időszak, amikor a betontéglák elő-
állításához kohósalakot is hasz-
náltak, ami sugárveszélyessé tette 
a terméket. De sugárforrás lehet a 
cement, a gáz vagy – ritkább eset-
ben – a csap-, illetve a forrásvíz 
is. Tanulmányok szerint például 
számos székelyföldi ásványvízben 
magas radontartalmat mértek. Ez 
nem meglepő, hiszen a vulkanikus 
övezetekben, mint például Hargita 
és Kovászna megye, a radonprob-

léma szoros összefüggésben áll a 
geológiával. Egyfelől a kőzet, más-
felől a földkéreg repedései miatt.

További településeken 
folytatnák

Noha Romániában törvény írja 
elő, hogy az önkormányzatoknak 
az egészségügyi minisztérium irá-
nyításával kötelező módon foglal-
kozniuk kell a radonveszély kérdé-
sével, 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 
igyekszik hangsúlyt fektetni. A fi zi-
kus, aki radonkutatásból doktorált, 
elmondta, hogy a felmérésbe hete-

dik-nyolcadik osztályos diákokat 
is bevontak, ami számukra külön 
élményt és felelősséget jelentett. A 
több hónapos projekt lejárta után, 
amikor a vásárhelyi méréseket ösz-
szevetették a fővárosi és kolozsvári 
szakemberek által végzett méré-
sekkel, kiderült, hogy azonos ered-
ményt sikerült elérni. A tervek sze-
rint a Csegzi Sándor által vezetett 
intézmény ősztől további települé-
seken folytatja a méréseket.

Nyitni kell. Műanyag nyílászárós 
lakásokban a szokásosnál is 
gyakrabban kell szellőztetni

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

A színtelen 
és szagtalan radon

A radon egy színtelen, szagtalan 
és az egészségre ártalmas radio-
aktív nemesgáz. A radioaktív hát-
térsugárzás mintegy 40 százalé-
kát a radon és rövid felezési idejű 
bomlástermékei okozzák, melyek 
mindig jelen vannak a lakóhelyisé-
gek légterében és kisebb koncent-
rációban a szabad levegőben is. A 
szabad levegőn mért radonaktivi-
tás-koncentráció mérsékelt égövi 
világátlaga köbméterenkénti 
5 bequerel (Bq), a lakóhelyisé-
gekben mért radonkoncentráció 
világátlaga 50 Bq/m³. A gondok 
ott jelentkeznek, ahol az érték 
meghaladja a köbméterenkénti 
300 bequerelt. 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 százalé-
kát okozza a radon, a tüdőráknak 
pedig csaknem 9 százalékát. És 
ugyancsak egy kutatás arra hívja 
fel a figyelmet, hogy Hargita, 
Kovászna és Arad megyében 
kiemelkedően magas a gyomorrá-
kos megbetegedésben szenvedők 
aránya.

A N T A L  E R I K A

A szelektív hulladékgyűjtéssel 
a szeméttermelést 60 száza-

lékkal szeretnék csökkenteni idén 
– jelezte Márk Endre, Szászrégen 
polgármestere, hozzátéve, hogy 
ugyanakkor a tiszta környezet és a 
jó minőségű levegő megőrzése is a 
célok között szerepel. Az észszerű 

hulladékgazdálkodás tudatosítá-
sáért a Szászrégeni Polgármesteri 
Hivatal szórólapokon tájékoztatja 
a lakosságot, hogy miként válogas-
sák és tárolják a háztartásaikban 
keletkező szemetet, illetve azt a 
programot, amely szerint a szolgál-
tató hetente elszállítja. „A szelek-
tív hulladékgyűjtéshez szükséges 
szemeteszsákokat, illetve azokat a 
szórólapokat, amelyek útmutatóul 
szolgálnak a helyes gyűjtéshez, az 

elkövetkező napokban minden ház-
tartásba eljuttatjuk. Ahhoz, hogy 
minél jobb eredményeket tudjunk 
elérni a szelektív hulladékgyűjtés 
terén, megkérünk mindenkit, hogy 
megfelelően gyűjtse a szemetet és 
legyen partner a hulladékgyűjtés 
helyes kezelésében” – hangsúlyoz-
ta a polgármester, hozzátéve, hogy 
jelenleg a szelektív hulladékgyűj-
tést illetően mindössze 4 százalék-
nál tart a város.

Színes zsákok

A sárga zsákokba a műanyag cso-
magolóeszközt, az egyszer hasz-
nálatos műanyag evőeszközöket, 
tányérokat, poharakat, palackokat, 
konzervdobozokat, tálcákat gyűjtik. 
A kék zsákba mindent, ami papírból 

készült: cipősdobozokat, poharakat, 
tojástartókat, ajándéktasakokat, 
fényképeket, borítékokat, újságot, 
folyóiratot, füzetet, konyhai papír-
törlőt; a zöldbe az üveget gyűjtik, 
ami lehet kozmetikai csomagolóesz-
köz, üres palack és befőt-
tesüveg. Ide viszont nem 
dobható törött ablaküveg 
vagy tükör, villanyégő, il-
letve más, veszélyes anya-
got tartalmazó üvegpalack 
vagy tégely. A szerves 
háztartási hulladék, mint az 
ételmaradékok, egyszer használatos 
pelenkák, cigarettahamu, porcelán 
és kerámia egy negyedik, fekete 
színű zsákban gyűjthető. A szolgál-
tató kéthetente gyűjti össze és szál-
lítja el a szelektív hulladékot, azon a 
napon, amikor a háztartásit is. 

Hulladékgyűjtés Szászrégenben, színes zsákokban
• Megkezdték a héten Szászrégenben a szelektív 
hulladékgyűjtéshez szükséges tárolóeszközök kézbesí-
tését, illetve szórólapokkal a lakosság tájékoztatását, 
hogy miként gyűjtse a különböző természetű hulladé-
kot, és mikor, milyen órarend szerint szállíttatja azt el a 
polgármesteri hivatal.

Lezárul a csíkszéki 
lomtalanítás
Közel két héttel ezelőtt tavaszi 
lomtalanítási akció kezdődött 
Csíkszeredában és a környező 
falvakban. A mai az utolsó 
napja a csíkszeredai polgár-
mesteri hivatal, valamint az 
Eco-Csík regionális hulladék-
gazdálkodási vállalat közre-
működésével megvalósuló 
akciónak, a program szerint 
ma Csíkszeredában és Lövétén 
dolgoznak. A lomtalanítás 
során a lakosságnak lehetősé-
ge nyílik civilizált körülmények 
között, ingyen megszabadulni 
a háztartásokban felesleges-
sé vált nagyobb használati 
tárgyaktól, a lomtalanításból 
származó hulladékoktól.

• RÖVIDEN 




