
Cigi- és alkoholstop a szentesi játszótereken 

Szentes - Megtiltották a dohányzást és a szeszesital-fogyasztást a szentesi 
játszótereken. Az errıl szóló rendeletet még májusban hozta a képviselı-
testület, de arról széles körben még nem igazán értesültek a helyiek. Egyelıre 
türelmi idı van, január elsejétıl viszont büntetnek. A bírság akár 30 ezer forint is 
lehet. 

Nem szabad rágyújtani és szeszes italt fogyasztani 
Szentes 17 játszóterén – ez a legfontosabb pontja annak 
az új környezetvédelmi rendeletnek, amelyet még 
májusban alkotott meg a Kurca-parti város képviselı-
testülete. Igaz, a közterületen történı 
alkoholfogyasztást a törvény is tiltja, kiemelése a helyi 
rendeletben csupán ennek megerısítését szolgálja. A 
több mint féléve életbe lépett cigi- és alkoholstopról 
azonban egyelıre kevesen tudnak a helyiek közül. – A 
cigarettának semmi keresnivalója a játszótereken, 
hiszen a kicsik játék közben bármikor szájukba vehetik 
az eldobált csikkeket. A füstölgı felnıttek példáját 
követve a nagyobb gyerekek pedig maguk is kipróbálhatják a dohányzást. İk ugyanis 
még nem tudják felmérni e szenvedély egészségre gyakorolt káros hatásait: 
természetes dolognak, a felnıtt élet velejárójának gondolhatják – tudtuk meg a helyi 
rendelet meghozásának legfıbb érveit Baloghné Berezvai Csilla városi fıkertésztıl. – 
A tilalomról folyamatosan igyekszünk tájékoztatni a lakosságot, ehhez a helyi 
médiumok segítségét is kértük. 
 
A játszótereken füstölgık szabálysértést követnek el, ahogy a szeszes italt fogyasztók 
is. A kiszabható bírság legmagasabb összege 30 ezer forint. Az ellenırzéseket 
Szentesen a közterület-felügyelık, a polgárırök és a rendırök közösen végzik. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Baloghné Berezvai Csilla elmondta, hogy a játszóterekre még nem került ki a 
cigaretta- és alkoholstopra figyelmeztetı tábla, azokat jövıre helyezik majd ki. 
Gondot okoz, hogy az ehhez hasonló táblák (például: kutyát sétáltatni tilos) gyakran 
a fémtolvajok áldozatául esnek, így ezt a problémát is meg kell oldaniuk. A tervezett 
új játszóterekre pedig már olyan szemetesek kerülnek ki, amelyeken nincs 
csikkelnyomó rész. A fıkertész hozzátette: a szentesi önkormányzat az év végéig 
hagyott türelmi idıt, azaz a szabálysértıket nem büntetik, csak figyelmeztetik – erre 
egyébként már többször volt példa. 
 
Vásárhelyen nem, Csongrádon csak tervezik 
 
Vásárhelyen tavaly október elseje óta nem szabad rágyújtani a város több mint 50 
játszóterén. Más közterületen ilyen tilalom nincs, csak a csikk eldobása számít 
szabálysértésnek. A csongrádi önkormányzat nem csupán a játszótereken, de egyes 
parkokban, a buszállomáson és a buszváróknál is betiltaná a dohányzást. A 
városközpontban és a Körös-torok homokfövenyén pedig csak a csikktartók mellett 
lehetne rágyújtani. A szigorú rendelet bevezetésérıl még idén döntés születhet.  

A szentesi játszótereket idınként csikktenger borítja – kevesen tudnak még a cigistopról.  
Fotó: Bíró Dániel
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