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LELKÉSZEK, PSZICHOLÓGUS VÁZOLJA A PÁRKAPCSOLAT NEHÉZSÉGEIT

Erőssé kovácsol
az életre szóló szövetség

A keresztény ember számára alaplépés, hogy egy társsal életre szóló szövet-
séget köt, amely a gyerekek révén erősödik – mondta el a Házasság Hete ap-
ropóján a kalotaszegi Magyarfenes református lelkész házaspárja, Lengyel-
né dr. Püsök Sarolta és Lengyel István. A lelkészasszony úgy fogalmazott, 
akik ezt a küldetést komolyan veszik, erős emberekké és erős közösséggé 
válnak. A közelgő Bálint-nap apropóján Deme Ilona kolozsvári pszicholó-
gussal, párterápiával foglalkozó szakemberrel arról beszélgettünk, hogy a 
járványhelyzet okozta új szituációk, a kényszerű összezártság, az anyagi 
nehézségek mennyire viselik meg a párkapcsolatokat, házasságokat, és mit 
lehet tenni a felmerülő gondok ellensúlyozása érdekében.

Egymásra támaszkodva. Stabil párkapcsolat nélkül egyik félnek sincs biztonságérzete

Az uzoni elöljáró
lehet a prefektus
Az RMDSZ által Kovászna megyei 
prefektusnak jelölt Ráduly István 
sokat rágódott azon, hogy Uzon 
polgármesteri székét a kormány-
megbízotti tisztségre cserélje, de 
végül elfogadta a kihívást. Célja, 
hogy javítson a prefektus intéz-
ménye és az önkormányzatok 
viszonyán.  2.»

Ismét magyar
a főszerkesztő
Magyar főszerkesztő váltja Alin 
Gelmăreant a Román Televízió 
(TVR) kolozsvári területi stúdiója 
kisebbségi szerkesztőségének 
élén. Pákai Enikő a Krónikának 
úgy nyilatkozott, azt reméli, hogy 
a veszélyhelyzettel együtt járó 
„túlélés” után építkezni is tudnak 
majd.  3.»

Kihívás az uniós
pénzek felhasználása
Óriási kihívás az Európai Unió 
minden tagállamának, hogy gyor-
san és hatékonyan használják fel 
a helyreállítási és rezilienciaépíté-
si eszköz révén rendelkezésre álló 
forrásokat – értékelt a Krónika 
megkeresésére Winkler Gyula 
európai parlamenti képviselő 
annak kapcsán, hogy az EP jóvá-
hagyta az RRF-et, amely a járvány 
hatásainak enyhítésében segíti a 
tagállamokat.  6.»

Iohannis szerint jó a 
helyzet az iskolákban
Jó a helyzet az iskolákban a jelen-
léti oktatás hétfői újraindulása óta 
– jelentette be Klaus Iohannis ál-
lamfő csütörtökön este. Kifejtette, 
mintegy tízezer iskolában tanul-
nak jelenléti oktatásban a diákok. 
Több mint kétmillió diák számára 
iskolai jelenléttel kezdődött újra a 
tanítás, ami több mint 70 százalék. 
Eközben kiderült: többtucatnyi 
diák és pedagógus koronavírus-
tesztje lett pozitív a romániai 
tanintézetekben. 5.»

 » A járványidő-
szak alatt sokan 
a házasságon 
belül is elmagá-
nyosodtak.
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Szakhatósági válaszok
az oltással kapcsolatban  17.»
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