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Egyre több fiatal dohányzik
A 13 és 15 év közöttiek egyharmada már rágyújtott
• Vészesen nő a do-
hányzó fiatalok száma 
– nem csak nemzetközi 
szinten, Romániában is. 
Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) sta-
tisztikái szerint jelenleg 
a Föld lakosságának 1,1 
milliárd tagja cigaret-
tázik, és az előrevetíté-
sek alapján ez a szám 
2025-ig 1,6 milliárdra 
emelkedhet.

S Z U C H E R  E R V I N

C orina Mărginean, a Maros 
megyei Stop fumat! központ 
szakorvosa szerint bár az 

évek során számos megszorítással 
kell szembesülniük, a dohánygyár-
tó cégek még mindig jobb és haté-

konyabb reklámozási straté-
giával rendelkeznek, mint 
azok a kormányprogramok 
vagy civil kezdeményezések, 
amelyeknek segítségével a 
fi atalokat megpróbálják le-
beszélni a cigarettázásról. A 
marosvásárhelyi tüdőgyó-
gyász szerint pénzügyileg 

szinte lehetetlen felvenni a 
versenyt a gyártókkal, akik mindent 
elkövetnek termékeik eladása érde-
kében. Corina Mărginean úgy véli, 
nem véletlen, hogy a dohányzók 
csaknem 80 százaléka a gyengén 
vagy közepesen fejlett országokból 

származik, mint amilyen például 
Románia is. A szegénység és az isko-
lázatlanság egyenes arányban nö-
veli a dohányzók számát. Az utóbbi 
tíz évben Romániában több mint 15 
százalékkal nőtt a dohányzók ará-
nya. „Mindez a 15 és 24 év közötti 
fi ataloknak tulajdoníthatóan – ma-
gyarázta lapunknak Mărginean 
doktornő. – Elképesztő, hogy a 13 
és 15 esztendő közöttiek egyharma-
da, azaz több mint 220 ezer gyerek 
legalább egyszer már rágyújtott. 
Kérdésünkre, hogy miért fordulhat 
ez elő, hiszen az utóbbi években az 
iskolák is egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a fi atalok felvilágosításá-
ra, a marosvásárhelyi orvos félénk 
kis lépésekhez hasonlította a hazai 
dohányzásellenes kampányokat.

Időt próbálnak nyerni a gyártók

A helyzetet az sem árnyalja, hogy 
sok fi atal ízesített, úgymond lightos 
cigarettát szív, vallja Ábrám Zoltán or-
vosprofesszor, aki maga is a dohány-
zási szokások tanulmányozásával 
foglalkozik. „Egy picit térjünk vissza 
az időben” – javasolta a marosvá-
sárhelyi egyetemi tanár. „A cigizés 
valamikor az 50-es években kezdett 
divatba jönni és elterjedni. Szinte fél 
évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, 
hogy az orvostudomány kimutassa 
azt, amire sokáig csak gyanakodott: 
az 1980-as esztendők vége felé vált 
egyértelművé, hogy a cigarettázás 
tüdődaganatot okoz. Az ízesített 
cigik, köztük a mentolos is, egy al-
ternatívát kínáltak, amelyről újabb 

tíz-húsz, netán harminc 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 legális a 
forgalmazása és fogyasztása. Ez egy 
olyan cselezés, amellyel a gyártó időt 
próbál nyerni” – magyarázta. Egy 
másik nagy gondot az elektronikus 
cigaretták térhódításában vél felfe-
dezni. Azon túl, hogy még egy jó ideig 
újdonságnak számítanak, az áruk is 
kedvezőbb a hagyományos cigaret-
tákénál, ami egy fi atal számára nem 
elhanyagolandó tényező. A WHO 
arra fi gyelmeztet, hogy nincsenek 
meggyőző adatok arról, hogy az e-ci-
garetta bizonyíthatóan segítene a do-
hányzásról való leszokásban. Számos 

egyéb olyan hatékony és biztonságos 
terápiás lehetőség áll a nikotinfüggők 
rendelkezésére, amelyeknek nincse-
nek káros mellékhatásaik. Corina 
Mărginean ennél is markánsabban 
fogalmaz. Mint állítja, sokak számára 
az e-cigik bumeránghatást váltanak 
ki: a fogyasztók általuk kapnak ked-
vet az „igazi cigarettára”, hangsúlyoz-
za a Stop fumat! központ vezetője.

Veszély és kockázat

Noha az elektronikus cigarettákat 
a gyártók úgy reklámozzák, mint a 
nikotinfogyasztás egyik legbiztonsá-
gosabb formáját, az orvostudomány 
egészen más véleményen van. Azt 
mindenki elismeri, hogy valamivel ke-
vésbé kártékonyak a hagyományos ci-
garettáknál, mégis számos kockázatot 
rejtenek magukban. Az aránylag új ter-
mék egy olyan vegyületet tartalmaz, 
amely fagyálló hatással bír, és igen 
toxikus tud lenni az emberi szervezet-
re nézve. A dietilén-glikol mellett más 
veszélyes anyagokat is tartalmaznak 
az e-cigik, például nitrózaminokat, 
amelyek rákos megbetegedésekhez 
vezethetnek. Ezekkel ugyan közvetle-
nül nem érintkezhet a használó, de ha 
megsérül vagy eltörik az eszköz, ak-
kor kiszabadulhat a veszélyes anyag. 
Ugyanakkor tetramethylpyrazine is 
található bennük, amely hosszú távon 
agykárosodást okozhat. A WHO sze-
rint az e-cigaretták használata növeli 
a különböző szív- és tüdőbetegségek 
kockázatát, különösen veszélyes a fej-
lődés alatt álló tinédzserek agyára, és 
károsíthatja a növekvő magzatot.

A dohányzásellenes hazai kampányok félénk 
kis lépések a szakember szerint

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Az optimalizált költségvetés-terve-
zetet szerdán mutatta be a sajtó-

nak a Szabad Emberek Pártjának frak-
ciója. A tárgyalások eredményeként a 
párt „betartotta ígéretét”: a helyi in-
gatlanadók mértékének megemelését 
javasolják, hogy az így keletkező több-
letből az európai uniós pályázatok ön-
részét tudja fedezni a város. A lakosság 
teherviseléséért cserébe azt az ígéretet 
tették korábban, hogy jelentős költ-
ségcsökkentést eszközölnek a hivatal 
működésében is. Székelyudvarhely 
városvezetése múlt héten jelentette be, 
hogy lefaragtak a költségekből, a most 
közölt számok szerint a csökkentés tel-
jes értéke 1,7 millió lej lesz: a Tourinfo 
iroda tervezett személyzeti költsége-

itől 150 ezer, a helyi rendőrségtől 300 
ezer, a polgármesteri hivatal anyagi 
költségeiből 1,3 millió lejt vágnak le. 
200 ezer lejjel csökkentik a polgár-
mesteri hivatal személyzeti költségét 
is: mindez azt jelenti, hogy „létszáms-
top” lesz az intézménynél. A 200 ezer 
lejes csökkentést átcsoportosítják a 
sportpályázatok alapjába, így az idén 
megpályázható összeg 1,35 millió lej 
lesz. András Lehel frakcióvezető kifej-
tette: dolgoznak más lehetőségeken is, 
például a villany- és gázszolgáltatásra 
fordított összegek csökkentése önkor-
mányzati szinten. „A kórház nélkül 
éves szinten az intézményrendszer víz- 
és gázköltsége 5,5 millió lej. Ha csak 
tízszázalékos árcsökkenést érnénk 

el, az is évi 500–550 ezer lejes megta-
karítást jelentene” – matematikázott 
András Lehel. Egyébként idén ösz-
szesen 6,02 millió lejre van szüksége 
a városnak az EU-s pályázatok önré-
szére: 2,7 millió beruházási önrész, 0,3 
millió nem beruházási önrész, és 3,02 
millió a pályázatokhoz szüksé-
ges tanulmányok elkészíté-
séhez kell. A természetes és 
a jogi személyek épületadó-
jának megemeléséből évi 
1,45–1,45 milliót várnak, 
ehhez adódik hozzá a most 
„megspórolt” 1,5 millió lej. A 
hiányzó összeget saját költ-
ségvetéséből fedezi a város:  
ebben Hargita Megye Tanácsának se-
gítségére is számítottak, ám a megyei 
önkormányzat továbbra sem adott 
választ arra vonatkozóan, hogy a 
személyi jövedelemadóból származó 
visszaosztás után Székelyudvarhely-
nek mennyi jut majd.

Kovács Eszter

Kevesebből gazdálkodhat a városvezetés
• A „közteherviselés” jegyében újabb költségcsökken-
téseket foglalt bele Székelyudvarhely költségvetéster-
vezetébe a Szabad Emberek Pártjánák (POL) frakciója: 
összességében 1,5 millió lejjel csökkent a helyi polgár-
mesteri hivatal és alintézményeinek költségvetése.

Az MPP is módosítaná a büdzsétervezetet
A költségvetés-tervezetből az tűnik ki, hogy nem valósult meg a 
közös teherviselés a többségben lévő Szabad Emberek Pártja (POL) 
által eszközölt adóemelés után – jelentette ki egy szerdai sajtótá-
jékoztatón Bindea Dániel székelyudvarhelyi MPP-s önkormányzati 
képviselő. Ezenkívül rámutatott, hogy több pontból álló módosító 
javaslatot nyújtott be a polgármesteri hivatalhoz az említett terve-
zettel kapcsolatban, amelyet a lakókkal konzultálva állítottak össze 

csapatával, ám ebből nem született semmilyen szintű egyeztetés. 
Közölte, hogy noha nem mond le a módosító javaslatokról, 
ezekkel kapcsolatban nem nyújtanak be indítványt a csütörtö-
ki önkormányzati ülésen. Azt viszont hivatalosan is kérni fogja, 
hogy mintegy 400 ezer lejt foglaljanak bele a költségvetés-ter-
vezetbe a Székelyudvarhely fenyédi és felsőboldogfalvi vége 
között elképzelt terelőút megvalósíthatósági tanulmányának 

finanszírozására. Szerinte ugyanis erre az útra nagyobb szük-
ség van, mint a Szejkefürdő és a város fenyédi vége közötti szakasz 
megépítésére, amelyre némi pénzt elkülönítettek a megszavazása 
előtt álló határozatban. Utóbbit azzal indokolta, hogy több sűrűn 
lakott városnegyed mellett is elhaladna a terelőút, így a lakók is lé-
nyegesen könnyebben közlekedhetnének. Mindemellett szerinte erre 
a projektre lehetne támogatást kérni Hargita Megye Tanácsától, a 
gyergyószentmiklósi elképzelésekhez hasonlóan. A szükséges pénzt 
a költségvetés-tervezet beruházással kapcsolatos alpontjainak egyes 
részeiből vonná el. (Fülöp-Székely Botond)
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