
Érezhető a levegő minőségén az 
elmúlt években eszközölt útjaví-
tások, illetve az épületek hőszi-
getelésének hatása. A környezet-
védelmi szakemberek által a me-
gyében mért értékek különösen 
a porszennyezés esetében csök-
kentek számottevően. A grafiko-
nok egyértelműen mutatják, hogy 
a jó út és a hőszigetelés nemcsak 
megkönnyíti a közlekedést, illetve 
csökkenti a fűtésszámlát, hanem 
a jó levegőt is szolgálja. 
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Afenyőerdőkkel övezett Csíki-
medence levegője viszony-
lag jó minőségű: közismert, 

hogy a környezetvédelmi szakem-
berek által mért, a levegő minősé-
gét meghatározó paraméterek kö-
zül mindössze egy szokott időként 
a megengedett határértékek fölé 
emelkedni, a PM10, amely olyan le-
begő porrészecskéket jelöl, amelyek 
aerodinamikus átmérője kisebb 
vagy egyenlő 10 mikrométerrel. 
Ennek oka a földrajzi fekvés, illetve 
a légköri jelenségek, amikor a tartós 
légköri inverziónak nevezett mete-
orológiai jelenség miatt viszonylag 
megáll a légmozgás. A csíkiak a je-

lenséget úgy emlegetik, hogy „be-
szorult a köd a medencébe”. A köd-
del együtt azonban a településeken 
kibocsátott üvegház-gázok, illetve 
a lebegő porszennyezés is bent re-
ked. Míg az előbbiek, a kén-dioxid-, 
nitrogén-dioxid-, ammónia-kibo-
csátási mértéke elenyésző a térség-
ben, így az értékek olyankor sem 
emelkednek a megengedett küszöb 
fölé, amikor több napig áll a levegő 
a medencében, addig a porszennye-
zéssel, főként a 10 mikrométernél 
kisebb, nem ülepedő szemcsékkel 
más a helyzet, ugyanis gyakran 
meghaladják a veszélytelennek mi-
nősített küszöbértékeket. 

– Az érdemleges megoldás az 
lenne, ha kivágnák kétfelől a hegye-
ket – hangoztatta tréfásan Olti Ká-
roly vegyészmérnök, a környezetvé-
delmi ügynökség levegőminőséget 
ellenőrző osztályának vezetője. Egy-
szóval a földrajzi adottságok miatt a 
gond megszüntetése nem lehetséges, 
a helyieknek meg kell tanulniuk 
együtt élni vele, különös gondot 
fektetve a „ködbeszorulós” napokra, 
annak tudatában, hogy az emberi 
egészségre a legkisebb porszemcsék 
jelentik a legnagyobb veszélyt.

Örvendetes, hogy az elmúlt évek 
útépítései a levegőminőség szem-
pontjából érezhetően javították a 
helyzetet, mind a szálló, mind pedig 
az ülepedő por mennyisége számot-
tevően csökkent. Mérhető az épüle-
tek hőszigetelésének hatása is.

– Egyszerű a magyarázat: minél 
jobban szigetelt egy épület, annál 
kevesebb üzemanyagot kell elégetni 
a fűtés érdekében, tehát kevesebb 
égéstermék kerül a légkörbe – fej-
tette ki Olti. 
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Azt szokták mondani, az újságíró szájában nem áll jól 
a dicséret. Ez így is van, azonban mégis akadnak olyan 
kivételes helyzetek, amikor a kritika sem állja meg a helyét, 
még akkor sem, ha az a cikkíró szándéka szerint építő jelle-
gű lenne. Van, amikor igenis el kell mondani, számba kell 
venni, hogy a székelyföldi parasztember nem butább, mint 
más, nem lustább, mint más. Látástól vakulásig dolgozik, 
húz ahhoz a földhöz, amit művel, bárányt tart, borjút ne-
vel, és ha megrázza magát, messze földön csodált termékek 
készítésére is képes. Hogy miért mondom mindezt? Mert 
úgy tűnik, egyesek szemében ez még mindig nem jelent 
kellő erényt. Még mindig nem elég ahhoz, hogy a vidéki 
székely embert illendően tisztelje, kellően becsülje.

Hogy kell-e áldozni a mezőgazdaságra? Kell-e fejlesz-
teni a székelyföldi vidékeket, falvakat? Kell-e segíteni, ösztö-
nözni termelőinket? Érdemes-e felkarolni azt a hagyomá-
nyos, megtartó erejű vidéki társadalmat, mely Hargita me-
gye esetében legalább a lakosság felének munkát, kenyeret, 
megélhetést biztosít? A válasz pillanatig sem kérdéses: igen!

Szerencsére a fenti kérdésekre is születtek már és születnek 
még gyakorlati válaszok. Ha úgy tetszik, egyrészt országos, 
másrészt specifikus, hargitai, kovásznai válaszok. Elindultak, 
és egyre látványosabban bontakoznak ki azok a folyamatok, 
amelyek– autópályás hasonlattal élve – a felhajtó-, kapasz-
kodósávból belátható időn belül lépésről lépésre, sávról sáv-
ra beljebb sorolva, a legbelső, előzősávba irányítják a megye 
agráriumát, gazdatársadalmát. Ilyen gyorsító, sávváltó kez-
deményezésekkel a megye egyre több településén találkozha-

tunk – igaz, csakis ott, ahol a gazdák mellett megvan hozzá 
egy erős szervezet és a helyi önkormányzat szándéka is.

Merem állítani, ilyen kezdeményezés-kibontakozás lát-
ható például Gyergyóremetén. Aki járt ott, aki ismeri, annak 
nem kell bemutatni, hogy a település gyakorlatilag a semmiből 
hogyan növi ki magát szabad szemmel is jól látható módon 
egyik napról a másikra a Gyergyói-medence egyik legerősebb, 
legfejlettebb településévé. De ugyanez igaz Csíkkozmásra is, a 
két éve átadott – jobbára gazdapénzből vásárolt – burgonya-
csomagoló példájára, a térségben – sajnos máig követők nélkül 
– egyedülálló értékesítési szövetkezetének hatékonyságára. At-
tól, mert még nem hívnak össze nemzetközi sajtótájékoztatót a 
burgonyacsomagoló elindításakor, nem hirdetik ki a kisdobos-
sal, hogy naponta hány kamionnyi eladott pityóka hagyta el 
a szövetkezet udvarát Bukarest vagy valamely más romániai 
nagyváros felé, még léteznek és működnek. Hasonlóan csendben 

újul meg a székelykeresztúri vajgyár, ahová a homoród-, nyikó- 
és küküllőmenti gazdákkal megállapodva heteken belül napi 
szinten 5800 jószágtartó fogja szolgáltatni a tejet. De szintén 
a nagy hírverést mellőzve, csendben kezdenek újjáéledni a né-
hány éve bezárt kistérségi vágóhídjaink is, a tej mellett alter-
natívát kínálva a hús- és haszonállat-értékesítésre is. Tovább 
is lehet sorolni: az elmúlt hónapok alatt több tucat hargitai 
sajtkészítő leste el a szakmát olyan magyarországi mesterektől, 
akiknek termékei semmivel sem maradnak el a világ leghíresebb 
francia, holland, olasz vagy épp svájci mesterek sajtremekeitől. 
És hogy mit tanultak atyánkfiai? Aki vette a fáradságot, hogy 
kilátogasson a három hete tartott csíkszeredai őszi vásárra, az 
saját szemével, a sajtokat kóstolgatva saját ízlelőbimbóival is 
meggyőződhetett arról, amiről beszélek.

Nem állítom, hogy nincsenek problémák, hogy minden 
rózsás és tökéletes lenne. A valóság azt mutatja, a székely 
gazdaember egyelőre még kétszer többet dolgozik német, 
osztrák társánál, ám harmadannyi, negyedannyi haszo-
nért. És akkor talán még optimistán is fogalmaztam. A 
Hargita Népe napilap és a kifejezetten vidéki embereknek 
szóló Székely Gazda magazin révén saját szerény eszköze-
inkkel mi is azon lennénk, hogy erőt leheljünk a vidékbe. 
Igen, kritizálunk is, minden téren, ahol bőven látszanak 
javítanivalók. De nem kötekedési vágyból, hanem ezért, 
hogy alternatívákat és új lehetőségeket mutatva – köz-
tünk élő gazdák példáján keresztül – jobb teljesítményre 
sarkalljunk mindenkit. Magunkat is, önöket, gazdákat is. 
Hajrá, Gazdák, hajrá, Vidék!

Hajrá, Gazdák, 
hajrá, Vidék!

 NézőpoNt n Domján Levente

Hirdetés

hargitanépe

Csökkent A porszennyezÉs

Jó út, jó levegő!

 olti károly

A csíkiak a jelenséget 
úgy emlegetik, hogy 
„beszorult a köd a me-
dencébe”. A köddel 
együtt azonban a tele-
pülések által kibocsátott 
üvegház-gázok, illetve a 
lebegő porszennyezés is 
bent reked.


