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H I R D E T É S

Függőségekről 
a Nézőpontban

Már a koronavírus-járványt 
megelőzően akut kérdés 

volt Romániában, Erdélyben a 
szenvedélybetegség, a pandémia 
azonban rátett egy lapáttal, ebben 
a helyzetben fokozódtak a függők 
megpróbáltatásai. Bár a legtöbben 
cigarettára, alkoholra, drogokra 
gondolnak, ha szenvedélybeteg-
ségről van szó, függeni sok minden 
mástól lehet, például a játéktól, 
televíziótól, számítógéptől, munká-
tól, sőt az internettől. Hogy miként 
juthat el az ember az addikcióig, a 
kóros függőségig, és hogyan lehet 
kigyógyulni a szenvedélybeteg-
ségből, arról Kalóz János György 
kolozsvári pszichológus, addikto-
lógus beszél a Székelyhon Tv-ben. 
A szakember – akinek szójátékra 
épített mottója úgy hangzik: „Ne 
szúrd el a kariered” – a Nézőpont-
ban kifejti, milyen tényezők játsza-
nak jelentős szerepet a függőség 
kialakulásában, mi a határ, ami 
elválasztja egymástól a szokást, il-
letve a függőséget, és mi mindentől 
függhet az ember, ami már káros, 
kóros. Kalóz János György arról is 
vall a műsorban, hogy miként sike-
rült neki legyőznie a függőségét, mi 
volt az a pont, amikor nemet tudott 
mondani a kábítószernek. 

A fi atalok internetfüggőségéről, 
ennek ellenszeréről is értekező Ka-
lóz János György addiktológussal 
készült interjút pénteken 12 órától 
tekinthetik meg a Székelyhon TV 
YouTube-csatornáján.

A FORGALOM ÉS A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS CSÖKKENÉSÉT PRÓBÁLJÁK ELÉRNI A KEZDEMÉNYEZÉSSEL

Ingyenes pénteki utazás Kolozsváron
Korlátlanul, ingyenesen 
használhatják péntekenként 
a tömegközlekedési eszkö-
zöket a kolozsvári utasok. A 
kezdeményezéssel a kincses 
város a környezetvédelmi 
minisztérium által meghir-
detett Zöld péntek elnevezé-
sű projekthez csatlakozott.

 » KRÓNIKA

I ngyenessé válik a tömegköz-
lekedés Kolozsváron pénte-
kenként. A járműveket bárki 

korlátlanul használhatja, az uta-
záshoz nem szükséges semmiféle 
jegyet vagy igazolást felmutatni. 
Erről e heti ülésén határozott a 
kincses város képviselő-testülete. 
Mint korábban megírtuk, a ko-
lozsvári tömegközlekedési válla-
lat május 26-án átiratban vállalta, 
hogy hivatalosan csatlakozik a 
környezetvédelmi minisztérium 
által kezdeményezett Zöld pén-
tek elnevezésű projekthez. Ennek 
lényege a környezetbarát, autó-
mentes közlekedés meghonosí-
tása az országban. „Itt, Kolozs-
váron is üdvözöltük az Tánczos 
Barna RMDSZ-es környezetvédel-
mi miniszter kezdeményezését. A 

péntekenkénti ingyenes tömeg-
közlekedés lehetővé tételével vár-
hatóan városszerte mérséklődik 
a forgalom, ami a zaj- és a lég-
szennyezés csökkenését is ered-
ményezi” – jelentette ki a kezde-
ményezés kapcsán Oláh Emese, 
a város alpolgármestere. Emil 
Boc polgármester korábban úgy 
nyilatkozott, akkor valósul meg 
az elképzelés, amikor már a város 
lakosságának fele be lesz oltva az 
új típusú koronavírus ellen.

A helyi tömegközlekedési vál-
lalat arra számít, hogy a pénteki 
díjmentes utazás népszerűsíti a 
tömegközlekedést, ami a bérle-
tet váltók számának növekedé-
séhez járul hozzá. A tömegköz-
lekedési vállalat nem vezet be 
pénteki ingyenjegyeket, hogy a 
lehető legegyszerűbbé tegye az 
autóbuszok, trolibuszok és vil-
lamosok használatát. Az ingye-
nesség okozta bevételkiesést a 
vállalat saját költségvetéséből 

pótolja, idén 7 millió lejt utaltak 
ki a célra. A kolozsvári tömeg-
közlekedési eszközökön egyéb-
ként 2,5 lejbe kerül egy utazás. 
A viteldíj a járműveken érintős 
bankkártyával vagy telefonos 
alkalmazáson keresztül fi zethe-
tő. Nemrég vezették be, hogy a 
bankkártyás fi zetés esetén sem 
bocsát ki vonaljegyet az auto-
mata. Ellenőrzés esetén a bank-
kártya utolsó négy számjegyét 
kell bemondani.

Zöld út a zöld utazásnak. A kincses városban minden pénteken ingyen lehet használni a tömegközlekedést
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