
A dohányzás kapcsán két táborra oszlanak 
az emberek, egy része dohányzik, másik része 
pedig elítéli. Mindenkinek vannak érvei és el-
lenérvei, de igazságot tenni nem lehet. 

Az embernek joga van, hogy felelősségének 
teljes tudatában azt tegyen, amit akar, tehát 
nyugodtan dohányozhat, még akkor is, ha ez 
önpusztító, egészségre káros tevékenység. Más-
részt pedig senki nem köteles szívni a mások 
által pöfékelt füstöt, ami akár árthat is neki. 
Én a második táborhoz tartozom, nagyon za-
var a cigifüst, és általában nem is vagyok haj-
landó elviselni. Tapasztalom azonban, hogy 
igen nehéz elkerülni a füstöt. Bár a különböző 
vendéglátóegységekben kötelező volna nem-
dohányzó részleget is fenntartani, ez többnyi-
re egy feliratban merül ki, a helyiségek nincse-
nek megfelelően elkülönítve. Nálunk az sem 

divat, hogy esetleg társaságban a dohányosok 
megkérdezzék, zavar-e valakit, ha rágyújta-
nak. Főként, ha a cigisek vannak többségben, 
gyakran szava sem lehet a nemdohányzónak. 
Az országban csak kismértékű korlátozás van 
a dohányzásra vonatkozóan, de törvényterve-
zet létezik a szigorításra. Nehezen értem meg, 
hogy miért is ragaszkodnak ennyire az embe-
rek a cigihez. A dohányfüst évente hatmillió 
embert öl meg, pedig ez megelőzhető lenne. A 
cigi egyre drágább, ismerek olyan házaspárt, 
ahol az egyikük havi keresete csak e káros 
szenvedélyre megy el. Mégsem tudják abba-
hagyni. De mit tehetünk? Meg kell várnunk, 
amíg szigorítják a törvényt vagy az emberek 
maguktól rájönnek, hogy saját egészségük fon-
tosabb. Addig szívunk mindannyian: van, 
aki a cigit, mások a füstöt. 
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Seriff vagy börtöntervező lehet 
Schwarzenegger
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Várunk minden olyan lencsevégre kapott fo tót, 
amely véle ményük sze rint el tér a megszokott 
lát ványtól, hír   érté kű vagy sa játos szemszögből 
láttat ja a világot. Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket 
és a javasolt kép alá írást a benedek.eniko@
har  gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer kesz-
tőségünk postai cí  mére (530190 Csíkszereda, 
Szent  lélek utca 45. szám) várjuk. 

*
A fotót Kiss Réka, a Hargita Megyei Mű  vészeti 
Népiskola fotó szakának másodéves diákja készí-
tette.

sudoku

Káros, de nélkülözhetetlen
         villanás n Lázár Hajnal

Felhős vagy borult lesz az ég, nyugaton némi nap
sütés mellett többször erősen megnövekszik a felhő
zet. Eső, zápor továbbra is várható, a hegyvidéken 
kisebb havazás is kialakulhat.
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Két új filmterv iránt is érdeklődik Arnold 
Schwarzenegger. A volt kaliforniai kor
mányzó seriffként vagy börtöntervező

ként térhet vissza a filmvászonra.
A Lionsgate stúdió Last Stand című produkci

ója Liam Neeson kiugrása után Schwarzeneggert 
szeretné megnyerni. A történet a mexikói hatá
ron játszódik, ahol a seriff a helyi kartellek főnö
keivel veszi fel a harcot. 

Az akciósztárként megismert Schwarze
negger szereplését két dolog is bizonytalanná te
szi. Egyfelől még találkoznia kell a filmet rendező 
délkoreai Jiwoon Kimmel, másfelől egy másik 
produkcióval való egyeztetésen is elbukhat a do
log. A színészt ugyanis Antoine Fuqua The Tomb 
című készülő thrillerjével is kapcsolatba hozták a 
hollywoodi bennfentesek. A sztoriban biztonsá
gi szerkezetek szakértőjét alakítaná, aki hirtelen 

egy olyan szuperbiztos börtönben találja magát 
a rácsok mögött, amit ő tervezett. A Fuquafilm 
forgatása azonban még odébb van, mivel a ren
dező előbb még ezen a  nyáron felveszi a Tupac 
Shakur életéről szóló életrajzi drámát. A vára
kozás miatt viszont a mielőbb visszatérni vágyó 
színész könnyen úgy dönthet, hogy inkább egy 
hamarabb sorra kerülő produkciót választ.
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