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EGYRE GYAKRABBAN FOGYASZTANAK ALKOHOLT A FIATALOK, A SZAKEMBER SZERINT KULCSFONTOSSÁGÚ A SZÜLŐI FELELŐSSÉG 

Ne hunyjon szemet a felnőtt, ha iszik a kiskorú
Egy friss felmérés szerint a romániai 
társadalom jelentős hányada, egy-
harmada hallgatólagosan egyetért a 
kiskorúak alkoholfogyasztásával. 
A témával kapcsolatban Kalóz János 
György kolozsvári pszichológus 
megkeresésünkre elmondta, helyte-
leníti ezt a hozzáállást, és a szülői, 
társadalmi példa fontosságát hang-
súlyozta.

 » DEÁK SZIDÓNIA

Ó riási tévedés, hogy a társadalom 
egyharmada természetesnek tartja 
a kiskorúak alkoholfogyasztását – 

mondta el megkeresésünkre Kalóz János 
György kolozsvári pszichológus, akit annak 
a friss felmérésnek a kapcsán kérdeztünk, 
miszerint a romániai lakosság egyharma-
dának nincs kifogása a gyerekek alkohol-
fogyasztásával szemben. Ez az arány há-
romszor nagyobb, mint Magyarországon 
és Csehországban – derül ki a Diageo alko-
holforgalmazó és -gyártó által megrendelt 
esettanulmányból, amelynek eredményeit 
a Mediafax hírügynökség közölte.

A magyarországiak körültekintőbbek
A Romániában, Magyarországon és Cseh-
országban végzett közvélemény-kutatás 
rámutat, a romániai megkérdezettek 33 
százaléka természetesnek tartja, hogy a 
kiskorúak bizonyos helyzetekben alko-
holtartalmú italokat fogyasszanak, ezzel 
szemben a magyar és a cseh válaszadók-
nak csupán 11, illetve 16 százaléka ért ezzel 

egyet. A kutatásból ezek szerint az követ-
kezik, hogy a magyarországiak felelősség-
teljesebben viszonyulnak az alkoholfo-
gyasztáshoz. A felmérést készítők a felelős, 
tudatos alkoholfogyasztásra szeretnék 
felhívni a fi gyelmet. A Romániában 8000 
ember megkérdezésével végzett felmérés-
ből kiderül, a válaszadók több mint fele 
úgy gondolja, elegendő információval ren-
delkezik a tudatos alkoholfogyasztásról. 
35 százalékuk szerint, ha gyerekkorukban 
fogyasztanak kis mennyiségű alkoholt, 
a fi atalok a jövőben majd tudatosabban 
viszonyulnak a szeszes italokhoz. Az eset-
tanulmány rávilágít, a romániai fi atalok 
átlagosan 13 évesen kezdenek el alkohol-
tartalmú italokat fogyasztani, míg Európa 
többi részén az első üveg sör vagy pohár 
bor elfogyasztása később következik be.

A felmérés továbbá kitér arra is, noha 
a szakemberek hangsúlyozzák, hogy mi-
lyen káros következményekkel jár a korai 
alkoholfogyasztás, a belügyminisztérium 
hatáskörébe tartozó Országos Drogellenes 
Ügynökség (ANA) adatai szerint a romániai 
iskolások 82 százaléka fogyasztott már éle-
tében alkoholt, 7 százalékuk pedig alkohol-
mérgezést is szenvedett.

Nyíltan beszélni a függőségekről
Kalóz János György szerint hiba, óriási té-
vedés, hogy egyesek természetesnek tart-
ják a kiskorúak alkoholfogyasztását. „En-
nek tudatosítása nem úgy működik, hogy 
korán elkezdünk alkoholt fogyasztani. 13 
éves korban már kell foglalkozni az alko-
hollal és más függőségekkel is, tematizálni, 
nyíltan kell beszélni róla, de nem úgy, hogy 
helyesli a társadalom” – mutatott rá a pszi-
chológus. Kiemelte továbbá a szülői hoz-

záállás jelentőségét a kiskorúak alkohol-
fogyasztását illetően. „Fontos, hogy otthon 
milyen az alkoholhoz való viszonyulás. Ha 
a család tolerálja, és úgy áll hozzá, hogy 13 
évesen rendben van, ha alkoholt fogyaszt a 
gyermek, semmiképp nem az az üzenet jut 
el a gyerekhez, hogy lehet veszélyes is az 
ivás. Az ivás társadalmunk része, a kipró-
bálással én is egyetértek, de nem 13 éves 
korban” – hívta fel a fi gyelmet a szakem-
ber. Hozzátette, valamivel később, 16–17 
évesen bizonyos eseményeken helye van a 
koccintásnak, a szociális alkoholfogyasz-
tásnak, de ezzel semmiképp nem tolerál-

juk azt, hogy iszunk. „Fontos a társadalmi 
példa. Ha a fi atal egy esküvőn azt látja, 
hogy a felnőttek asztal alá isszák magu-
kat, ebben nő fel, akkor ezt viszi majd 
ő is tovább” – fogalmazott Kalóz János 
György. Arra a kérdésre, hogy a pandémia 
okozta bezártság, korlátozottság, draszti-
kus életmódváltozás miként befolyásolta 
a fi atalok körében az alkohol- vagy drog-
fogyasztást, mennyire lettek fogékonyab-
bak a szerhasználatra, a pszichológus 
azt válaszolta, tapasztalata szerint ez nem 
volt jellemző, viszont a képernyőfüggőség 
nagymértékben felerősödött.

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: H

AÁ
Z 

VI
NC

E

A romániai társadalom egyharmada természetesnek tartja a kiskorúak alkoholfogyasztását

Károkat okozott az időjárás 
Huszonkét megye 51 településén okozott 
károkat a szélsőséges időjárás a hétvégén 
– közölte a katasztrófavédelmi főigazga-
tóság (DSU). 162 településén rongálódott 
meg az áramszolgáltatási rendszer, több 
mint hatvanezer fogyasztó maradt áram 
nélkül. A katonai tűzoltóknak egy házból, 
16 udvarból és két pincéből kellett kiszi-
vattyúzniuk a vizet, az úttestre dőlt 226 fát 
és 6 villanyoszlopot kellett eltakarítaniuk. 
Tíz személyautó megrongálódott, a szél 
több építmény tetejét megrongálta. Fehér, 
Argeş, Arad, Bákó, Bihar, Brassó, Buzău, 
Kolozs, Krassó-Szörény, Konstanca, 
Kovászna, Gorj, Hunyad, Ilfov, Ialomiţa, 
Máramaros, Maros, Szatmár, Suceava, 
Temes, Teleorman és Vâlcea megyében 
okozott károkat a szélsőséges időjárás.
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