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SZÁMOS BOLTOS ZAVARTALANUL KISZOLGÁLJA ITALLAL ÉS DOHÁNYTERMÉKKEL A KAMASZOKAT

Kiskorúak épségével „kereskednek”

 Italosztás pult fölött. A hatóságok csak rajtaütéskor büntethetnek kiskorú kiszolgálása miatt

Hiábavalónak bizonyul a ha-
tósági fi gyelmeztetés, majd az 
azt követő pénzbírság: számos 
kereskedő még így is hajlandó 
alkohol- és dohánytermékekkel 
kiszolgálni a kiskorúakat. Az 
eladók csak az üzleti profi tra 
hajtanak, hidegen hagyja őket a 
tizenéves gyerekek egészségká-
rosítása.

 » SZUCHER ERVIN

S zakemberek szerint a 15 éves 
kor előtt rendszeresen fogyasz-
tott szeszes ital négyszeresére 

növeli a majdani alkoholfüggőséget, 
ugyanakkor különböző betegsége-
ket idéz elő, és pszichikai zavarokat 
okoz. Nemrég alkoholkómába került 
tinédzser életéért kellett megküzde-
niük a marosvásárhelyi orvosoknak. 
Ha tisztában lenne a felsorolt, statisz-
tikákra alapozott megállapításokkal, 
illetve a majdhogynem tragédiához 
vezető esettel, talán még a leginkább 
pénzéhes boltos sem szolgálná ki ci-
garettával vagy alkohollal a kiskorú-
akat. Csakhogy a kereskedők jelentős 
része, fi ttyet hányva a törvényre, lel-
kiismeret-furdalás nélkül igyekszik 
pénzé tenni portékáját.

Az elmúlt hónapban két marosvá-
sárhelyi üzletben fi gyeltük meg az 
eladók hozzáállását. Az Elektroma-
ros Líceum közelében az egyik szu-
permarket 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 betoppa-
nó diáknak. Amikor rákérdeztünk, 
miért tette, azzal mentegetőzött, 
hogy mindössze két szálról van szó, 
semmiként nem egy csomagról. Arra 
nem gondolt, hogy azt a két szálat 
további kettő, majd még kettő követi.

További veszélyekkel jár
„Minden egyes, kábítószert fogyasz-
tó fi atal, aki a nyilvántartásunkba 
kerül, szinte törvényszerűen a do-
hányzók meg az italozók köréből 
kerül ki. Ezt nagyon jól tudják a drog-

kereskedők is, akik nem »irodalmi 
körökben«, hanem klubokban, kocs-
mákban hálózzák be újabb és újabb 
áldozataikat” – mondta el Ion Aleo-
dor Roman, az Országos Drogellenes 
Ügynökség Maros megyei vezetője, 
aláhúzva a zsenge korban kezdett al-
kohol- és dohányfogyasztás veszélye-
it. A rendőrség sok mindent megtesz 
annak érdekében, hogy fékezze az 
italozást és cigarettázást a kiskorúak 
körében, azonban sokszor szélma-
lomharcot vív a kereskedőkkel. Ma-
rosvásárhelyi szinten számos olyan 
kereskedelmi egységről tudnak, 
amely – semmibe véve a törvényt 
– kiszolgálja a kiskorúakat. Emilia 
Blaga, a helyi rendőrség felügyelője 
szerint kollégái sokszor hiába fi gyel-
meztetik az üzlet tulajdonosát, mert 
azt jobbára csak a nyereségszerzés 
érdekli. „A fi gyelmeztetést pénzbír-
ság követi, de van olyan hely, ahol 
ez sem ijeszti el az eladókat, akik to-
vábbra is kiszolgálják a cigarettáért 
vagy italért betérő fi atalokat. Olyan 
esetről is be tudok számolni, amikor 
a tulajdonos kijelentette, hogy ő nem 
tud felelősséget vállalni az eladók 
magatartásáért, bírságoljuk azokat” 
– panaszolta Emilia Blaga.

Ki tehet róla?
Az utóbbi két hónapban csupán 
Marosvásárhelyen 22 pénzbüntetést 
róttak ki a rend őrei a kiskorúak kor-
látlan kiszolgálása miatt. A hatósá-
gok munkáját nemcsak az nehezíti, 
hogy csupán rajtaütés esetén bün-

tethetnek. Bár a pedagógusok nagy 
része jól tudja, az iskola környékén 
a diákok melyik boltból szerzik be 
az élvezeti cikkeket, a rendőrség 
nemigen számíthat az együttmű-
ködésükre. „Minden a cívis szelle-
miségen és a jogrend tiszteletben 
tartásán múlik” – vélekedett a Ma-
ros Megyei Rendőr-főkapitányság 
képviselője, Natalia Dulău. Nem ért 
egyet a káros szenvedélyek korai el-
terjedésével Ioan Macarie sem, a fő-
tanfelügyelő azonban úgy véli, nem 
az iskolán és pedagógusain kell azt 
számonkérni. Szerinte a tanárok 
feladata az oktatás, a nevelést a 
szülőnek kell biztosítania. A tanár 
úgy véli, vannak gondok, különös-
képpen a szakiskolák diáksága kö-
rében, de távolról sem olyan tragi-
kus a helyzet, mint ahogy egyesek 
beállítják.

A megyei sürgősségi kórház nyil-
vántartása szerint az elmúlt évben 
Marosvásárhelyen 65 gyermeket ke-
zeltek italmérgezéssel; a rendőrségi 
statisztikák szerint az alkohol ha-
tása alatt egyre több kiskorú követ 
el bűncselekményt, a leggyakoribb 
közülük a járművek jogosítvány 
nélküli vezetése. Országos szinten 
a 15 éves gyerekek átlagban évi 14,4 
liter alkoholos italt fogyasztanak, 
20 százalékuk viszont már 13 esz-
tendős kora előtt legalább egyszer 
megrészegedett. Európai szinten 
Románia a második helyet foglalja 
el az alkohol okozta fi zikai agresz-
szió terén.

 » A fi gyelmez-
tetést pénz-
bírság követi, 
de van olyan 
hely, ahol ez 
sem ĳ eszti el 
az eladókat, 
akik továbbra is 
kiszolgálják a 
cigarettáért vagy 
italért betérő 
fi atalokat.
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Összefognak ott, ahol
nincs buszjárat 

Hét olyan félreeső települése van 
Maros megyének, ahova nem 

jár autóbusz, mivel a tömegközleke-
dést működtető vállalatoknak nem 
térül meg a befektetés. Bár a Maros 
Megyei Tanács ezekre az útszaka-
szokra is kiírta a versenytárgyalást, 
egy cégnek sem áll szándékában 
rendszeres járatokat indítani. 
Többek közt Nyárádmagyarós 800 
lakosát is érinti a tömegközlekedés 
hiánya. A település tíz kilométerre 
van Nyárádszeredától, aki például 
Marosvásárhelyről szeretne oda 
eljutni autóbusszal, annak a Nyárád 
menti kisvárosból már nincs lehető-
sége tömegközlekedéssel megtenni 
az utat. De aki Magyarósról Szo-
vátára szeretne utazni, annak sem 
áll rendelkezésére autóbuszjárat. 
Kacsó Antal polgármester elmondta, 
ez nagy gondot jelent a falubeliek-
nek, hiszen sokan a szovátai piacra 
járnak terményeikkel, a középisko-
lások is ott tanulnak, illetve sokan 
ott dolgoznak. A Marosvásárhelytől 
30 kilométerre található Nyárád-
magyaróst még az előző rendszer 
megpróbálta ,,kiiktatni” a forga-
lomból, elhatárolni Székelyföldtől, 
ugyanis 1972 óta nincs közvetlen 
buszjárata a falunak – magyaráz-
ta az elöljáró. Aztán Lokodi Edit 
Emőke volt megyei tanácselnöknek 
sikerült lobbiznia, szerződést kötnie 
az útszakasz felújítása érdekében. 
Néhány éve be is fejezték a kor-
szerűsítési munkálatokat, most az 
egyik legjobb út halad át Sóvárad 
és Magyarós között, de – amint 
Kacsó Antal mondja – vagy nincs 
elég busz, vagy nincs elég sofőr, és 
továbbra is hiányoznak a rendszeres 
járatok. Érdekesség, hogy a Maros-
vásárhelyről induló és Székelyföldre 
tartó buszjárat bár áthalad a falun, 
nem állhat ott meg, mert nincs arra 
engedélye.

Hasonló nehézséggel küzdenek a 
jobbágytelkiek is. A Székelyhodos-
hoz tartozó, Marosvásárhelytől 35 
kilométerre fekvő településre csak 
saját járművel lehet eljutni. Ila Ildikó 
Jobbágytelkéről Marosvásárhelyre sa-
ját gépkocsijával ingázik. Lapunknak 
elmondta, szerencsére kölcsönösen 
segítik egymást a falubeliek. Létezik 
egy Facebook-csoport, ahová beírják, 
hogy ki mikor indul otthonról, mikor 
tér haza, de ha valakit látnak a ho-
dosi útkereszteződésnél gyalogolni, 
ahonnan még három kilométerre 
található a falu, azt is felveszik, bevi-
szik a településre. ,,Segítőkészek a fa-
lubeliek, ez a kölcsönösség kialakult, 
szépen működik is” – hangsúlyozta 
Ila Ildikó. (Antal Erika)




