
Füstbe ment füstrendeletek 

Csongrád, Szentes - Tele vannak csikkel a parkok és a játszóterek, eddig mégsem 
büntettek meg senkit, pedig Csongrádon közel öt, Szentesen 15 hónapja van 
hatályban a közterületi dohányzást korlátozó rendelet. 

Csak a rendeletek elfogadásáig tartott Csongrád és 
Szentes lendülete, a két város parkjaiban és 
játszóterein ugyanúgy pöfékelnek a bagósok, mint 
korábban. A két szomszédvár közül a Kurca-parti volt a 
gyorsabb: ott már tavaly június óta nem lehetne 
rágyújtani a játszóhelyeken. 2008 végén Csongrád is 
beállt a szabadban füstölıket őzı önkormányzatok 
táborába, de a regula csak idén áprilisban lépett 
hatályba. A Tisza-parti kisvárosban nem csupán a 
gyermekek védelmében született meg a szabályozás, 
megtiltották a dohányzást a település öt parkjában, a 
köztemetıben és a fedett buszvárókban, illetve a 
piacokon és a Körös-torok homokfövenyén csak a kijelölt helyen lehetne rágyújtani. 
 

 
Körbejártuk az említett területeket, de csak rengeteg csikket és egy-két 
szabálysértıt találtunk, tiltó táblákat nem. A Körös-torokban és a piacokon pedig 
kijelölt dohányzóhely sincs. Érdeklıdésünkre azt mondták a csongrádi városházán, 
egyelıre nem büntettek meg senkit, és addig nem is fognak, míg fel nem szerelik a 
táblákat. Azt ígérték, a kijelölt dohányzóhely a piacra hamarosan kikerülhet, az 
üdülıterületre pedig sokáig azért nem telepítettek ilyen alkalmatosságot, mert fenn 
volt a víz. Most azt mondták, majd a jövı szezonra felállítják ıket. 
 
– Olvastam róla, hogy a játszótereken és a parkokban nem lehet rágyújtani. Nem is 
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L. Tamás nem tudott arról, hogy a piacon nem lehet rágyújtani – szerinte is jogos a szigor. 
A szezı felvétele 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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megyek be soha cigivel. Az unokáim is ide járnak játszani, és én sem örülnék, ha 
valaki az orruk alá füstölne – mondta lapunknak Nagy István, akit a csongrádi Dózsa 
György téren állítottunk meg.  
 

 
– Nem hallottam még errıl, de egyébként jogos a tiltás – ismerte el Tamás, akit 
rajtakaptunk a piroskavárosi piacon. Szerinte a legtöbb piacra járónak fogalma sincs 
errıl a szabályról, és talán ez lehet az oka, hogy – a kofák szerint – a vásárlóközönség 
és az árusítók fele bátran rágyújt az asztalok között. 
 
Szentesen sem róttak ki még senkire bírságot, pedig a türelmi idı már januárban 
lejárt. Csupán figyelmeztetést kaptak a szabálytalankodók, akiknek zöme a 
közterület-felügyelet szerint fiatalkorú.  

A csongrádi Nagy István olvasott róla, hogy a parkokban nem füstölhet – be is tartja a szabályt. 
A szerzı felvétele

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2110825


