
Holnaptól kizárólag olyan ciga-
rettákat szabad forgalmazni, 
amelyek úgymond „tűzbizto-
sak”, azaz „önkioltó” kialakí-
tásuknak köszönhetően kisebb 
valószínűséggel okoznak tüzet: 
kialszanak, ha nem szívják 
őket. Az Európai Unió által tá-
masztott követelményről igen 
keveset tudtak a csíkszeredai 
üzletekben.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro„Hát ezért alszik ki 

újabban mindig a 
cigarettám, ha pár 

percre leteszem a hamutartóba!” 
– kiáltott fel egy cigarettázó fér-
fi, mikor megkérdeztük: tudja-e, 
hogy holnaptól kizárólag tűz-
biztos cigarettát árulhatnak az 
üzletek. A tűzbiztos kifejezés tu-
lajdonképpen egy önkioltó meg-
oldást takar: az új cigarettákon 
két-három réteg sűrű papírcsík-
ból készült gyűrűk vannak, ame-
lyeknek köszönhetően, ha az égő 
cigarettát pár percig nem szívják, 
az magától elalszik, növelve így a 
fogyasztók biztonságát.

A tűzbiztos cigaretták beveze-
tését az Európai Unió 2001/95/
CE direktívája írja elő. Ennek 
értelmében mind a cigarettagyár-
tóknak, mind a nagybani forgal-
mazóknak, illetve a kiskereske-
dőknek tilos holnaptól a hagyo-
mányos cigaretták árusítása. Ilyen 
jellegű intézkedés már érvényben 
van az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, Kanadában és Ausztrá-
liában, az Európai Unió országai 
közül pedig mostanig csupán 
Finnország vezette be 2010-ben. 
A magától kialvó cigaretta csök-

kentheti azon tragédiák számát, 
amelyekben cigarettával a szá-
jukban elalvók vesztik életüket, 
illetve mérsékelheti az eldobott 
csikkek miatt keletkezett erdőtü-
zeket is.

Milyen cigaretta?
Legtöbbször ezt a kérdést 

hallottuk tegnap azokban a csík-
szeredai üzletekben, ahol arról ér-
deklődtünk, hogy árulnak-e már 
tűzbiztos cigarettát. Az általunk 
felkeresett csíkszeredai üzletek 
közül csupán a Profiban dolgozó 

pénztáros hölgy tudott a tűzbiz-
tos cigarettáról, és elmondta, hogy 
a náluk lévő készlet egy része már 
megfelel a holnap érvénybe lépő 
szabályoknak. Hogy körülbelül 
mekkora része, azaz mondjuk fe-
le-e vagy csupán egy-két márka 
van már az új cigarettákból, azt 
nem árulta el. Egyébként jól in-
formált volt, tudta, hogy a tűz-
biztos cigaretták, ha leteszik őket, 
elalszanak.

Máshol teljesen értetlenül 
néztek ránk az eladók. A piac-
csarnokban lévő ablakoknál azt 

mondták, fogalmuk sincs, milyen 
új cigarettákról érdeklődünk, a 
Merkúr piaci üzletében sem volt 
semmiféle erre vonatkozó infor-
mációja a pénztáros hölgynek, és 
ugyanígy nem tudtak hozzászólni 
a dologhoz az eladók azokban a 
lakónegyedi boltokban sem, ahol 
érdeklődtünk. Ez persze nem 
föltétlenül jelenti azt, hogy nem 
árulnak újfajta cigarettákat – ezt 
igazolni látszik a cikkünk elején 
szerepeltetett férfi esete is –, mert 
elképzelhető, hogy a gyártók már 
nem gyártják a régi fajtákat, így 

egy ideje már csak a tűzbiztosak 
kerülnek piacra anélkül, hogy 
ez sokaknak szemet szúrt volna. 
Az egyik olyan üzletben például, 
ahol délben még nem tudtak sem-
miféle információval szolgálni, 
délután már közölték a cigaretta-
vásárlóval, hogy újfajta termék-
kel szolgálják ki. Megnéztük a 
dobozt: teljesen azonos a régivel, 
tehát a csomagolásból nem lehet 
megítélni, hogy a hagyományos, 
vagy pedig az új típusú cigaretta-
szálakat tartalmazza. Sőt maguk a 
cigaretták sem különböznek kül-
sőleg semmiben a régitől.

Ellenőrzésekre 
számíthatnak a kereskedők
Constantin Cerbulescu, az 

Országos Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság elnöke szerint minden 
gyártó tisztában van az új szabá-
lyokkal, és november 17-e után az 
ellenőrök nem térnek el a törvény 
betűjétől egyetlen, a szabályt be 
nem tartó gyártó, nagybani, il-
letve kiskereskedő esetében sem. 
A Mediafaxnak adott nyilatko-
zatában Cerbulescu azt állította, 
hogy az előírás be nem tartása 
miatt mind a cigarettagyártók, 
mind a forgalmazók pénzbírság-
gal sújthatók. A Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Hivatalnál is 
érdeklődtünk, hogy várhatók-e 
ilyen jellegű ellenőrzések? Kulcsár 
Béla igazgató azt mondta, a hiva-
tal politikája, hogy nem jelentik 
be előre, mikor milyen ellenőrzé-
seket fognak végezni. 

– Az biztos, hogy november 
17-e után bármikor számíthat-
nak a kereskedők ez irányú fo-
gyasztóvédelmi ellenőrzésre – 
tette hozzá. 
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A legőszintébben mondom: minden tiszteletemet 
bírják azok, akik Székelyföld turisztikai potenciáljának 
felszínre hozásán és hasznosításán dolgoznak. Legyen 
szó aszfaltról vagy sípályáról, wellness-centrumról vagy 
népi fürdőről, hagyományos lekvárról vagy székely ka-
puról – meggyőződésem, hogy ezekből a tervekből a ma 
még gyermekbetegségekben szenvedők is jelentős hasznot 
hoznak egyszer a térség lakóinak. Örök aggódóként azon-
ban kénytelen vagyok továbbgondolni a dolgot. Mert mi 
lesz akkor, ha végül már minden olajozottan működik, 
és arra kelünk fel, hogy kifogytunk a hasznosítható érté-
kekből? Itt állok mondjuk két busz hollanddal, a Szent 
Anna-tóhoz ugye nem vihetem őket, mert azt a finnek 
kibérelték két hétre, elugorhatnánk Parajdra, de kinek 
van kedve koreaiakkal gyúródni a mágneses vonaton, 
Zetelaka hanyatlik, mióta ellepték az eltartott ujjal pá-
linkát kóstoló, ha kell, ha nem affektáló franciák, és az 
összes disznóvágás három évre előre van jegyezve, mert 
az oroszok továbbra sem tudják, mi az elég. Nos, ezekben 
a távlatokban jön majd el az én időm. Én ugyanis nem a 
véges számú értékekre alapoznék – a legalább ilyen erejű, 
időtlen energiáktól feszülő, hagyományos butaságot ak-
náznám ki. 

Bosszant és rág, mint minden, amit nem tudok meg-
érteni és megmagyarázni, a tarlótüzek ciklikussága. A 
leszegett fejű makacsság és a melaszos emberi butaság 

mérhetetlen arányú elegye lötyög ebben a minden ta-
vasszal, minden ősszel megismétlődő jelenségben. Tud-
juk, hogy nem szabad: megmondta a tűzoltóparancs-
nok, a polgármester, a rendőrség, a mezőgazdasági kifi-
zetési ügynökség, a környezetvédelmi ügynökség, a mi-
niszter, az Európai Unió, szabtak rá évről évre növekvő 
összegű bírságot, már börtönnel is fenyegettek – hiába. 
A lábán megszáradt fűbe, a betakarítás után hátrama-
radt száraz hulladékba mindig égő gyufa kerül. Valami 
torz népszokássá nőtte ki magát, hogy Csík és Gyergyó 
határában minden évben füstölnek a mezők. Imre tar-
lót éget, Áron pedig nem hagyja magát. A földet műve-
lő emberből kibújik valami lecsúszott szerencsejátékos, 
amelyik elbújva, hátra-hátra tekintgetve, grimasszal az 
arcán dob mindig égő gyufát a fűbe, szándékosan kitö-
rülve tudatából, hogy közel az erdő, odalátszik a falu,  
tőzeges a mező.

Az eddigi statisztikákból már mindenki számára vi-
lágossá válhatott volna: sem a felvilágosító kampányok 
– a tarlóégetés esetenként alkalmas lehet a beteg növény-
zet vagy a gyommagvak és kártevők elpusztítására, de az 
égetés kipusztítja a hasznos bioszervezeteket és megbontja 
a környezet biológiai egyensúlyát –, sem az elrettentésen 
alapuló akciók – jobbára sosem kerül kézre, sosem fizet bír-
ságot a tettes, és ez a területek nagyságát tekintetbe véve 
érthető is – nem vezetnek valós eredményre.

Marad tehát az empátia. Vékony remény, de talán a 
Remete és Alfalu határában 15 hektáron senyvedő tőzeg 
füstje jövőre kormoz valami emléket az emberekbe. Az, 
ahogy szerencsétlenek a Maros vizét is kimerték, miközben 
oltani próbálták a határt, megfeszített munkával árkolták 
körül a területet, és miután mindezt elvégezték, kétségbe-
esve küldték szét a szót: jöjjön oda valaki, aki tanácsot tud 
adni, mert ők már mindent megpróbáltak, mégsem tudják 
eloltani a föld alatti lángokat. 

És az egész történetben nem az elszenvedett kár, az el-
vesztegetett idő és verejték az igazán szomorú. Hanem az, 
hogy vannak az életnek olyan területei, amelyen a rend-
tartó székely falu napról napra vall kudarcot. 

Tűzzel kaszálók
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