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Ital és cigaretta kiskorúaknak
Elrettenthetetlen alkohol- és dohánydílerek
• Hiábavalónak bizo-

Ki tehet róla?

nyul a hatósági figyelmeztetés, majd az azt
követő pénzbírság,
számos kereskedő
még így is hajlandó
alkohol- és dohánytermékekkel kiszolgálni
a kiskorúakat. Az
eladókat csak az üzleti
profit érdekli, hidegen
hagyja őket a tizenéves gyerekek egészségkárosítása.
SZUCHER ERVIN

kasszásnője határozottan elutasította a 16–17 éves suhancokat, akik
késő délután mindössze egy-egy általuk ártatlannak nevezett dobozos
sört próbáltak vásárolni. Ezzel szemben a város túlsó felében, a főtérhez
közeli Művészeti Líceum szomszédságában lévő kisüzletben az eladó
kérdés nélkül átnyújtott két szál
cigarettát a szünetben betoppant
diáknak. Amikor rákérdeztünk, miért tette, azzal mentegetőzött, hogy
mindössze két szálról van szó, semmiképp nem egy csomagról. Arra
nem gondolt, hogy azt a két szálat
további kettő, majd még kettő követi.

Veszélyekkel jár
„Szinte törvényszerűen minden
egyes kábítószer-fogyasztó fi atal,

aki a nyilvántartásunkba kerül, a
dohányzók meg az italozók köréből
kerül ki. Ezt nagyon jól tudják a
drogkereskedők is, akik nem az irodalmi körökön, hanem klubokban,
kocsmákban hálózzák be újabb és
újabb áldozataikat” – mondta el Ion
Aleodor Roman, az Országos Drogellenes Ügynökség Maros megyei
vezetője, mintegy nyomatékosítva
a zsenge korban kezdett alkohol- és
dohányfogyasztás veszélyeit. A rendőrség sok mindent megtesz annak
érdekében, hogy fékezze az italozást
és cigarettázást a kiskorúak körében, azonban sokszor szélmalomharcot vív a kereskedőkkel. Kiderült, hogy marosvásárhelyi szinten
számos olyan kereskedelmi egység
van, amely a törvényt semmibe véve kiszolgálja a kiskorúakat. Emilia

Van, ahol elutasítják, máshol
viszont gond nélkül kiszolgálják
tiltott termékekkel a kiskorúakat

▴

KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.
FOTÓ: KRISTÓ RÓBERT

Blaga, a helyi rendőrség felügyelője
szerint kollégái sokszor hiába fi gyelmeztetik az üzlet tulajdonosát, mert
azt jobbára csak a nyereségszerzés
érdekli. „A figyelmeztetést pénzbírság követi, de van olyan hely, ahol
ez sem ijeszti el az eladókat, akik továbbra is kiszolgálják a cigarettáért
vagy italért betérő fi atalokat. Olyan
esetről is be tudok számolni, amikor
a tulaj kijelentette, hogy ő nem tud
felelősséget vállalni az eladók magatartásáért, bírságoljuk azokat” –
panaszolta el Emilia Blaga.

Marosszék

A

szakemberek szerint a 15
esztendős kor előtt rendszeresen fogyasztott szeszes
ital négyszeresére növeli a majdani alkoholfüggőséget, ugyanakkor
különböző betegségeket idéz elő és
pszichikai zavarokat okoz. Nemrég
alkoholkómába került tinédzser életéért kellett megküzdeniük a marosvásárhelyi orvosoknak. Ha tisztában lenne a felsorolt, statisztikákra
alapozott megállapításokkal, illetve
a majdhogynem tragédiához vezető
esettel, talán még a leginkább pénzéhes boltos sem szolgálná ki cigarettával vagy alkohollal a kiskorúakat. Csakhogy a kereskedők jelentős
része, fittyet hányva a törvényre, lelkiismeret-furdalás nélkül igyekszik
pénzzé tenni portékáját. Az utóbbi
hónapban két marosvásárhelyi üzletben figyeltük meg az eladók hozzáállását. Az Elektromaros Líceum
közelében az egyik szupermarket

Az utóbbi két hónapban csupán
Marosvásárhelyen
huszonkét
pénzbüntetést róttak ki a rend őrei
a kiskorúak korlátlan kiszolgálása
miatt. A hatóságok munkáját nem
csak az nehezíti, hogy csupán rajtaütés esetén büntethetnek. Bár a
pedagógusok nagy része jól tudja,
hogy az iskola környékén melyik
boltból szerzik be a diákok az élvezeti cikkeket, a rendőrség nemigen
számíthat az együttműködésükre.
„Minden a cívis szellemiségen és a
jogrend tiszteletben tartásán múlik” – vélekedett a Maros Megyei
Rendőr-főkapitányság képviselője,
Natalia Dulău. Nem ért egyet a káros szenvedélyek korai megjelenésével Ioan Macarie főtanfelügyelő,
azonban úgy véli, nem az iskolán
és pedagógusain kell ezt
számon kérni. Szerinte a
tanárok feladata az oktatás, a nevelést a szülőnek
kell biztosítania. A tanár
úgy véli, vannak gondok,
különösképpen a szakiskolák diáksága körében, de távolról sem olyan tragikus a helyzet,
mint ahogy egyesek beállítják. A
megyei sürgősségi kórház nyilvántartása szerint az elmúlt évben
Marosvásárhelyen 65 gyermeket
kezeltek italmérgezés miatt; a rendőrségi statisztikák szerint alkohol hatása alatt egyre több kiskorú
követ el bűncselekményt, ezek között leggyakoribb a járművek jogosítvány nélküli vezetése. Országos
szinten a 15 éves gyerekek átlagban évi 14,4 liter alkoholt fogyasztanak, 20 százalékuk viszont már
13 esztendős kora előtt legalább
egyszer megrészegedett. Európai
szinten Románia a második helyet
foglalja el az alkohol okozta fizikai
agresszió terén.

Jövőben is folytatódó szárhegyi fejlesztések
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Gyergyószék

gyergyószárhegyi Iskola utcában
egy kilométer hosszan aszfalton
járhatnak az ott élők a most év végén
megvalósult beruházásnak köszönhetően. Ez nyilván lényegesen könnyebbé teszi a közlekedést, de vannak,
akik elégedetlenek vele. A polgármester szerint a munka befejezése
jövőre várható. Egyes helyiek
mérőeszközökkel vizsgálják,
hogy milyen vastag a szárhegyi Iskola utcában a nemrég
leterített aszfalt, azt feltételezve, hogy nem megfelelő
minőségű az elvégzett munka
– értesült Danguly Ervin, a község
polgármestere. Az aszfalt tényleg nem
elég vastag még, de csak azért, mert a
munkálat jövő tavasszal lesz befejezve, egy újabb réteg ráhúzásával – elsősorban ezt akarta közölni azon az
utcafórumon, amelyre hétfőn délután

került sor. A fórum kapcsán kerestük
meg Dangulyt, aki a jelenleg Szárhegyen zajló és közelgő beruházást is
ismertette. Mint elmondta, az Iskola
utcai aszfalt csak az „előzetese” egy
nagyobb útfejlesztésnek, ami jövőre
várható. Ennek fedezetét, 1,21 millió
lejt saját erőből, erdőgazdálkodásból
teremtették elő, mert ez a rész kimaradt az uniós forrásokból megvalósuló
közelgő beruházásból. Annak során
6,5 kilométernyi utcahálózat kap új
burkolatot Szárhegy felszegi részén.

Ivóvíz- és szennyvízhálózat
Mint a fórumon megjelentek is hallhatták, azért csak egy réteg aszfalt
került most az útra, mert a föld alá
idén kerültek a víz- és csatornavezetékek is, így várhatóan jövő tavaszig
még lesz, ahol megmozdul a föld,

megsüllyed az út, és ezek kijavítása
után történhet meg az útépítés véglegesítése. Az ivóvízhálózat kiépítésében is kételkednek néhányan, pedig
2020 nyarára ezzel is elkészülnek,
jelenleg 75 százalékban van kész a
rendszer – mondta el a polgármester. A közel 4 millió eurós fejlesztés
Gyergyószentmiklósról juttatja el
az ivóvizet Szárhegyre. Gondolnak
azonban arra is, hogy lehetnek esetek, amikor nem jut majd elég víz a
faluba, ezért az alszegi részen, Veres-érben, ahol kiváló minőségű víz
van, két kutat is fúrnak, és ezzel biztosítják majd a szükséglet fedezését.
Szintén jövőre fejeződik be teljesen a
több éve zajló csatornarendszer-építés is. Mindemellett minden tavaszszal hóolvadáskor árvízzel kell szembenézniük a helyieknek. Az árkok,
patakmedrek tisztításán, mélyítésén,

az elmosott utak kijavításán idén is
dolgozniuk kellett, amihez nagy segítség volt a megyei önkormányzat
hozzájárulása – ismertette Danguly
Ervin. Dolgoznak továbbá a községháza szomszédságában a patikának
és könyvtárnak is helyet adó épület

felújításán, az iskola udvarán pedig
épül az új napközi. A falak már állnak, idén be is födnék az épületet,
amikor elkészül, három csoportnak,
60–70 gyermeknek adhat helyet.
Csak legyen minél több gyermek –
tette hozzá a polgármester.
Friss aszfalton, új vízvezetékek
fölött zajlott a fórum
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