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„Szennyezés: Románia 
szégyellhetné magát”

„Magyarországi szomszéda-
ink számára mi olyanok 

vagyunk, mint a felső szomszéd, 
aki mindig eláztat” – írta le plasz-
tikusan a Romániából a határ 
menti folyók révén rendszeresen 
Magyarországra jutó szennyezést 
Radu Trufan, a Máramaros me-
gyei önkormányzat alelnöke. Az 
USR–PLUS színeiben megválasztott 
elöljáró szerint a Tisza és Szamos 
folyókon történő rendszeres határ 
menti szennyezés „komoly prob-
lémát” jelent mind a hazai, mind a 
magyarországi hatóságok számá-
ra, és Romániának megoldásokat 
kellene találnia a rendezésére. Az 
Agerpresnek nyilatkozva rámutatott: 
miközben Románia rossz szomszéd-
ként rendszeresen „elárasztja” szom-
szédját, nem tesz semmit a probléma 
megelőzése érdekében, és biztosí-
tékot sem ad arra, hogy többet nem 
fog előfordulni. „Amint a magyar-
országi hatóságoktól megtudtuk: a 
Magyarországra átfolyó Szamoson és 
a Tiszán percenként 50–70 petpalack 
jut át Romániából Magyarországra, 
amit szégyellnünk kellene” – idézte a 
hírügynökség Trufant. A Máramaros 
megyei alelnök szerint mihamarabb 
gyakorlati megoldásokat kell találni, 
a polgármesterek, pedagógusok, 
lelkészek bevonásával változtatni 
a lakosság mentalitásán. Elmond-
ta: a petpalackok összegyűjtésére is 
létezik technikai megoldás, uniós 
támogatással mobilgátakat lehetne 
felszerelni a folyókon, melyek még a 
határ előtt feltartóztatnák a romániai 
szemetet. Az is segíthet a helyzeten, 
mondta, hogy jövőtől visszaváltha-
tók lesznek a műanyag palackok. 
Addig is nem nagyon van, amit 
tenni a szennyezés ellen – vélte az 
alelnök, egy korábbi szemétgyűj-
tési akciót említve. Rámutatott: a 
Lápos folyó partjának kitakarítása 
után pár órával újabb petpalackok 
úsztak a vízen, hét óra múlva pe-
dig ugyanannyi hulladék halmo-
zódott fel, mint a szemétgyűjtési 
akció előtt. Arra is kitért, hogy a 
folyókon úszó műanyag hulladék 
mellett Máramaros megyének a 
rendszeres környezetszennyezéssel 
is meg kell küzdenie. A fakiter-
melés, a nem megfelelően bezárt 
régi bányák, zagytározók révén a 
csurgalékvíz többnyire a folyókba 
kerül, és az Magyarországon köt ki. 
Mint ismeretes, Áder János ma-
gyar köztársasági elnök korábban 
többször is felszólította Romániát, 
tegyen valamit a folyószennyezés el-
len, mely mindkét országot súlyosan 
érinti. (Pap Melinda)

SZAKÉRTŐK ÓVA INTIK A KAMASZOKAT AZ ELEKTROMOS CIGARETTÁKTÓL, AZ ÍZESÍTETT TERMÉKEKTŐL IS

Vészesen sok a dohányzó fi atal

Rászokás. Az utóbbi tíz évben Romániában több mint 
15 százalékkal nőtt a dohányzók aránya

A 13 és 15 év közöttiek egy-
harmada, azaz több mint 220 
ezer romániai gyerek legalább 
egyszer már rágyújtott, ami 
rendkívül nagy veszélyeket rejt 
magában a társadalomra nézve, 
ám a Krónikának nyilatkozó 
szakemberek szerint a hazai 
dohányzásellenes kampányok 
csupán „félénk kis lépések”. Az 
orvosok újfent hangsúlyozzák: 
az ízesített, illetve az elekt-
romos cigaretták is rengeteg 
veszélyt hordoznak magukban.

 » SZUCHER ERVIN

V észesen nő a dohányzó fi ata-
lok száma – nemcsak nem-
zetközi szinten, Romániában 

is. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) statisztikái szerint jelenleg a 
Föld lakosságának 1,1 milliárd lakója 
cigarettázik, és az előrejelzések alap-
ján ez a szám 2025-ig 1,6 milliárdra 
emelkedhet. Corina Mărginean, a 
Maros megyei Stop fumat! (Megálljt a 
dohányzásnak!) elnevezésű központ 
szakorvosa szerint bár az évek során 
számos megszorítással kell szembe-
sülniük, a dohánygyártó cégek még 
mindig jobb és hatékonyabb reklá-
mozási stratégiával rendelkeznek, 
mint azok a kormányprogramok 
vagy civil kezdeményezések, ame-
lyeknek segítségével megpróbálják 
lebeszélni a fi atalokat a cigarettázás-
ról. A marosvásárhelyi tüdőgyógyász 
szerint pénzügyileg szinte lehetetlen 
felvenni a versenyt a gyártókkal, akik 
mindent elkövetnek termékeik el-
adása érdekében.

Szegények bagója
Corina Mărginean úgy véli, nem vé-
letlen, hogy a dohányzók csaknem 
80 százaléka a gyengén vagy köze-
pesen fejlett országokból származik 
– mint amilyen például Románia is. 
A szegénység és az iskolázatlanság 
egyenes arányban növeli a dohány-
zók számát. Az utóbbi tíz évben Ro-
mániában több mint 15 százalékkal 
nőtt a dohányzók aránya. „Mindez a 
15 és 24 év közötti fi ataloknak tulajdo-
níthatóan – magyarázta lapunknak 
Mărginean doktornő. – Elképesztő, 
hogy a 13 és 15 év közöttiek egyhar-

mada, azaz több mint 220 ezer gye-
rek legalább egyszer már rágyújtott. 
Kérdésünkre, hogy miért fordulhat 
ez elő, hiszen az utóbbi években az 
iskolák is egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a fi atalok felvilágosítására, 
a marosvásárhelyi orvos félénk kis 
lépésekhez hasonlította a hazai do-
hányzásellenes kampányokat.

Jelenkori cselezés
A helyzetet az sem árnyalja, hogy 
sok fi atal ízesített, úgymond light 
cigarettát szív – vallja Ábrám Zol-
tán orvosprofesszor, aki maga is a 
dohányzási szokások tanulmányo-
zásával foglalkozik. Egy picit tér-
jünk vissza az időben – javasolta a 
marosvásárhelyi egyetemi tanár. A 
cigizés valamikor az 50-es években 
kezdett divatba jönni és elterjedni. 
Szinte fél évszázadnak kellett el-
telnie ahhoz, hogy az orvostudo-
mány kimutassa azt, amire sokáig 
csak gyanakodott: az 1980-as esz-
tendők vége felé vált egyértelmű-
vé, hogy a dohányzás tüdődaga-
natot okoz. Az ízesített cigaretták, 
köztük a mentolos is, alternatívát 
kínáltak, amelyről újabb tíz-húsz, 
netán 30 év elteltével derülhet ki 
pontosan, hogy milyen károkat 
okoznak. „Ez szinte olyan, mint 
amikor valaki egy újabb gyököt ad 
egy kábítószerhez, mondván, hogy 
ez egészen más, és így már legá-
lis a forgalmazása és fogyasztása. 
Ez egy olyan cselezés, amellyel a 
gyártó időt próbál nyerni” – fogal-
mazott a professzor.

Egy másik nagy gondot az elektro-
nikus cigaretták térhódításában véli 
felfedezni. Azontúl, hogy még egy 
jó ideig újdonságnak számítanak, az 
áruk is kedvezőbb a hagyományos 
cigarettákénál, ami egy fi atal szá-
mára nem elhanyagolandó tényező. 
A WHO arra fi gyelmeztet, nincse-
nek meggyőző adatok arról, hogy az 
e-cigaretta bizonyíthatóan segítene 
a dohányzásról való leszokásban. 
Számos egyéb olyan hatékony és 
biztonságos terápiás lehetőség áll a 
nikotinfüggők rendelkezésére, ame-
lyeknek nincsenek káros mellék-
hatásaik. Corina Mărginean ennél 
is markánsabban fogalmaz. Mint 
állítja, sokak számára az e-cigik bu-
meránghatást váltanak ki: a fogyasz-
tók általuk kapnak kedvet az „igazi 
cigarettára” – hangsúlyozza a Stop 
fumat! központ vezetője.

Noha az elektronikus cigaret-
tákat a gyártók úgy reklámozzák, 
mint a nikotinfogyasztás egyik 
legbiztonságosabb formáját, az 
orvostudomány egészen más vé-
leményen van. Azt mindenki el-
ismeri, hogy valamivel kevésbé 
kártékony a hagyományos cigaret-
táknál, mégis számos kockázatot 
rejtenek magukban. Az aránylag új 
termék egy olyan vegyületet tartal-
maz, amely fagyálló hatással bír, 
és igen toxikus tud lenni az emberi 
szervezetre. A dietilén-glikol mel-
lett más veszélyes anyagokat is 
tartalmaznak az e-cigik, például 
nitrózaminokat, amelyek rákos 
megbetegedésekhez vezethetnek. 
Ezekkel ugyan közvetlenül nem 
érintkezhet a használó, de ha meg-
sérül vagy eltörik az eszköz, akkor 
kiszabadulhat a veszélyes anyag. 
Ugyanakkor tetramethylpyrazine 
is található bennük, amely hosszú 
távon agykárosodást okozhat. A 
WHO szerint az e-cigaretták hasz-
nálata növeli a különböző szív- és 
tüdőbetegségek kockázatát, kü-
lönösen veszélyes a fejlődés alatt 
álló tinédzserek agyára, és károsít-
hatja a növekvő magzatot.

 » Sokak szá-
mára az e-cigik 
bumeránghatást 
váltanak ki: 
a fogyasztók 
általuk kapnak 
kedvet az „igazi 
cigarettára” – 
hangsúlyozta 
a Krónikának a 
Stop fumat! köz-
pont vezetője.
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