
Horizon 2020 program által támo-
gatott InSPIRES nevű projekt kere-
tében (hAIRghita kutatási alprojekt) 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Csíkszeredai Kar, 
Biomérnöki tanszékének oktatói a 
levegőminőség és egészség kapcsola-
tát vizsgálták a Csíki-medencében. A 
riport elkészítésében segítségünkre 
voltak dr. Mara Gyöngyvér egyetemi 
docens, dr. Bodor Katalin doktoran-
dusz és dr. Bodor Zsolt egyetemi ad-
junktus, dékánhelyettes. 

Vlaicu Lajos
Biró Vivien 

A Csíki-medence sajátos 
meteorológiai viszo-
nyai lehetővé teszik 

a légszennyező anyagok fel-
halmozódását. A WHO ada-
tai szerint az elhalálozások és 
megbetegedések 22 százaléká-
ért a légszennyezés a felelős. A 
légszennyező anyagok közül a 
szállóporok 2.5–10 mikrométer 
mérettartományba eső részecs-
kéi képesek bejutni a légutakba, 
ezáltal légúti és szív-, valamint 
érrendszeri megbetegedéseket 
okozva – derült ki a felmérés-
ből. A Horizon 2020 program 
által támogatott InSPIRES nevű 
projekt keretében (hAIRghita 
kutatási alprojekt) a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Csíkszeredai Kar, 
Biomérnöki tanszékének okta-
tói a levegőminőség és egészség 
kapcsolatát vizsgálták a Csíki-
medencében. 

A vizsgálat folyamatai

Bodor Katalin doktorandusz és 
dr. Szép Róbert egyetemi okta-
tó a szálló porok mennyiségi el-
oszlását, valamint a Csíkszere-
dai Megyei Sürgősségi Kórház-
ba szív- és érrendszeri, valamint 
légúti megbetegedésekkel be-
utalt betegek számának alaku-
lását vizsgálták. A szálló porok 
évi eloszlását tekintve a megen-
gedett határértéknél magasabb 
értékek az év napjainak 5 száza-
lékában voltak megfigyelhetők, 
de ha ezt szezonális bontásban 
értékeljük, akkor a téli időszak-
ban elmondhatjuk, hogy a téli 
napok 19%-ában nagyon maga-
sak a szállóporértékek, míg nyá-
ron nincs szállóporszennyezési 
határérték-túllépés – hangsú-
lyozza Bodor Katalin. A kórhá-
zi beutalások adatait értékelve 
a kutatók elmondták, hogy a 
légúti betegségek esetében az 
5 év alatti gyermek, valamint a 
60 évnél idősebb beteg korosz-
tály dominált, míg nemi elosz-

lásban a férfiak voltak nagyobb 
arányban. A szív- és érrendszeri 
betegségekkel, valamint tüdő-
daganattal beutaltak főként a 
60 évnél idősebb és a 40–60 év 
közötti korosztályhoz tartoz-
tak. A tüdő- és érrendszeri be-
tegségek esetében nemi eloszlás 
tekintetben nem volt megfigyel-
hető jelentős eltérés, ellenben 
tüdődaganattal nagyobb arány-
ban utaltak be férfiakat. A lég-
szennyezés és megbetegedés 
kapcsolatát vizsgálva elmond-
ható, hogy a szállóporértékek 
jelentős összefüggést mutatnak 
a felső légúti és a tüdő gyulla-
dásos megbetegedéseinek az 
előfordulásával. A többi beteg-
ségtípus, a szívinfarktus kivéte-
lével, az éghajlati tényezőkkel 
hozható összefüggésbe – muta-
tott rá Bodor Katalin.

Részletek feltárása 

A projekt felelőse, dr. Bo-
dor Zsolt egyetemi adjunktus, 
dékánhelyettes elmondta, hogy 
a tudományos kutatás tervezése 
és az eredmények értékelése so-
rán több alkalommal szerveztek 
részvételen alapuló eseményeket, 
megbeszéléseket az online térben, 
amelyekbe bevonták az érintett 
társadalmi szereplőket, ezáltal is 
hozzájárulva a nyílt innováció és 
a nyitott tudomány kutatás-szak-
politikai célkitűzéseihez Hargita 
megyében.

 – A kutatócsapatunk már 
többéves kutatási múlttal ren-
delkezik, a Csíki-medence és 
más régió légszennyezésének 
vizsgálatával, elemzésével. Köz-
ismert, hogy a Csíki-meden-
cében, és kifejezetten Csík-
szereda esetében főleg a hideg 
periódusokban erőteljes köd-
képződés jellemző, ami főként 
a zárt típusú medence jellegé-
nek köszönhető, ahol a stabil 
hőinverzió eredményeképpen 
a légtömegek megrekednek és 
felhalmozódhatnak a különböző 
légszennyezők. Ezért fontosnak 
tartottuk egyrészt jobban meg-
érteni a folyamatok hátterét, 
másrészt feltárni a lehetséges 
kapcsolatokat a légszennyezés 
alakulása és a megbetegedések 
között – hívta fel a figyelmet 
dr. Bodor Zsolt. Arra a kér-
désre is választ kaptunk, hogy 
a légszennyezés milyen mérték-
ben függ össze a populációval. 

– Tekintettel arra, hogy a 
Csíki-medence populációja nem 
egy megaváros lakosságával ha-
sonlítható össze, ahol eseten-
ként jelentős ipari tevékenység 

jellemző, ilyen típusú összeha-
sonlítást nem végeztünk, inkább 
kutatásainkban a meteorológiai 
hatások és az adott térség lég-
szennyezése kapcsolatát és a 
fontosabb légszennyezők forrá-
sait vizsgáltuk – hívta fel a fi-
gyelmünket a kutatásért felelős 
szakember. Hozzátette: számos 
tényező szerepet játszik egy 
térség szállópormennyiségének 
alakulásában például kibocsátás, 
diszperzió, légtömegek által a 
térségbe hozott mennyiség, ami 
akár több száz kilométerről is 
érkezhet, csakhogy egy párat 
említsünk. Ugyanakkor, a sze-
zonális eloszlásból jól látható, 
az említett téli fűtési periódus-
ból származó többlet kibocsátás 
(a szállópor származhat közle-
kedésből, szilárd tüzelőanyag 
tökéletlen égéséből, tőzeg- és 
erdőtüzekből), és a kedvezőt-
len meteorológiai viszonyok a 
hideg időszak beköszöntével 
meghatározó mértékben hozzá-
járulnak a magasabb szállópor 
értékekhez.

A kutatás eredményei 

A kutatásból kiderült, hogy a 
felső légúti megbetegedések és 
a tüdőgyulladás nagyon szoros 
összefüggést mutat a megnöve-
kedett szálló porok koncentrá-
ciójával, ami a szezonalitással 
is szoros kapcsolatban áll. A ka-
rantén miatt tapasztalható hosz-
szabb-rövidebb idejű leállás kö-
vetkezményei a légszennyezés 
tekintetében, már számos ta-
nulmányban beszámoltak, hogy 
gyakorlatilag a világ bármely 
részén a karantén ideje alatt 
jelentős minőségjavulás volt ta-
pasztalható. 

– Ilyen típusú kutatásokat 
mi is végeztünk Romániában 
(Bukarest), a kapott eredmé-
nyek közlésre való előkészíté-
se folyamatban van, ami ese-
tünkben is kijelenthető, hogy 
nem minden légszennyezőnél 
volt egyértelmű a változás, de 
a finom szálló por koncentrá-
ciójában jelentős csökkenés 
figyelhető az adott periódus-
ban. Természetesen a kibocsá-
tás megelőzése vagy legalábbis 
mértékének csökkentése jelenti 
a hosszú távú megoldást, de en-
nek megvalósítása összetett és 
soktényezős rendszer. Véde-
kezés lehet például a zsúfolt és 
csúcsforgalom kerülése, de nyil-
vánvaló, hogy a maszk használa-
ta is jelentős mértékben csök-
kenti a kitettséget – összegzett 
dr. Bodor Zsolt. 
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Célegyenesbe érkeztek a jelentkezők 
Lezárult az idei Tudományos Diákköri Konferenciára (TDK) való 
jelentkezés. A korábbi dolgozatok leadási határideje április 16., 
péntek éjfél volt, azonban az eredeti dátumhoz képest két nappal 
később, vasárnap éjfélig küldhették be munkáikat a konferenciára 
jelentkezők. A Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karán az online 
konferenciát május 11-én tartják. A TDK célja, hogy ösztönözze a 
tudományos diákköri tevékenységet, és teret biztosítson a hallgatók 
pályamunkáinak ismertetésére. A Kari TDK-k az összes romániai 
felsőoktatási intézmény diákjai számára nyitottak. Az idei XVIII. 
Kari Tudományos Diákköri konferencián negyven hallgató 38 dol-
gozattal jelentkezett összesen hét tudományterületen – számolt be 
lapunknak dr. Máthé István egyetemi docens, a Kari TDK főszer-
vezője. Ezekben a hetekben zajlik a tudományterületenkénti Or-
szágos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), ahol a tavaly 
a kari TDK-án legjobb helyezést elért dolgozatok jelölést kaptak a 
konferenciára. Ebből kifolyólag a Sapientiát számos hallgató és té-
mavezető tanár képviseli a rangos konferencián. A Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Káráról Bagoly Anabella és témavezetője, Biró A. 
Zoltán professzor első helyezést értek el, az idei OTDK-án a Tár-
sadalomtudományi szekcióban. 

 (Vlaicu Lajos)

IFEMPOWER tavaszi iskola
Az IFEMPOWER tavaszi kiadása április 7–13. között zajlott. A kép-
zés női vállalkozói ismeretekről szóló fakultatív tantárgycsomag. Ez-
úttal az eredeti tervek szerint a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem adott volna otthont a rendezvénynek, de a járvány-
helyzet miatt az online térben találkoztak. Az utolsó napon pedig szak-
mai bírálóbizottság előtt kellett a résztvevőknek bemutatniuk három 
percben az ötleteiket. Az első nap a szokásos, szükségesszerű ismerke-
déssel kezdődött. A kilenc résztvevő hölgy négy különböző országból 
jelentkezett (Magyarország, Spanyolország, Szlovénia és Románia), 
az ötleteik meg érdekesebbnél érdekesebbek, valamit aktuálisaknak is 
bizonyultak. Az előadók és a partnerek palettája pedig még több or-
szággal is kibővült, mint Németország, Ausztria és Írország. Ezután 
már rögtön a dolgok közepébe vágtunk, hiszen Czirjék Katalin már az 
utolsó napi bemutatóra készített fel minket, hasznos tippeket és útmu-
tatást adva a sikeres bemutatóhoz. A délutáni workshopokra 3-4 fős 
kis csoportokra oszolva, együtt jártuk végig a három állomást, így le-
hetőségünk adódott, hogy ne csak a saját ötletünk fejlődését láthassuk, 
hanem a társainkét is. A zárónapi programon mindenki részt vehetett, 
aki előzetesen regisztrált. A napot egy rövid bemutatóval kezdtük az 
IFEMPOWER projektről, ezt követően Sógor Enikő, Csíkszereda 
alpolgármestere tartott előadást. Majd következett az általunk nagyon 
várt programpont: a vállalkozásötleteink bemutatása 180 másodperc-
ben. Elképesztő, ahogy nemcsak magunkért, hanem egymásért is iz-
gultunk, hogy mindenkinek jól sikerüljön. A hét végére már nemcsak 
kilenc résztvevő voltunk, hanem „osztálytársak”, kollégák. A délutáni 
kerekasztal-beszélgetés után a zárómomentum következett, ahol elme-
séltük élményeinket és kiértékeltük a hetet. Az Sapientiát képviselő 
oktatók, dr. Gergely Orsolya és dr. Bakó Rozália az eseményen is kép-
viselték egyetemünket.

 (Horváth Réka)


