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ORVOSOK, PSZICHOLÓGUSOK A FIATALOK VESZÉLYES SZOKÁSÁNAK OKAIRÓL

A biztonságérzet hiánya
vezet a túl korai italozáshoz

Leginkább azok a fi atalok válnak rendszeres alkoholfogyasztókká, akik 
otthon azt érzik, hogy nem fi gyelnek rájuk – állapították meg a Krónikának 
nyilatkozó szakemberek, akiket annak kapcsán faggattunk, hogy egy felmé-
rés szerint uniós szinten listavezetők a romániai kamaszok az italozás te-
rén. Orvosok, pszichológusok segítségével jártuk körül, mennyire aggasztó 
a helyzet a hazai társadalom számára, milyen okai és következményei van-
nak, lehetnek a túl korán kezdett italozásnak. A helyzet nagyon összetett, 
kétélű, hiszen egy természetes folyamat része, hogy 14–15 évesen a szülő-
nek el kell engednie a gyermek kezét, de eközben nagyon fontos, hogy azért 
ott legyen mellette, támogassa. 4.»

Csak mértékkel. Vehemens tiltás helyett inkább arra kell megtanítani a fi atalt, hogy hol a határ az alkoholfogyasztásban

Pacepa beírta magát
a történelembe
A napokban elhunyt Ion Mihai 
Pacepa munkássága akkor is 
nyomot hagyott a történelemben, 
ha könyve, a Vörös horizontok 
amerikai projektként akár propa-
gandatermékként is felfogható 
– állapította meg a Krónikának 
Fodor János marosvásárhelyi 
történész. Az egyetemi oktató 
emlékeztetett rá: az egykori 
kommunista hírszerző az erdélyi 
magyarok elnyomását sem hall-
gatta el.  6.»

Cîțu szerint semmit
nem adnak ingyen
Három év múlva tudja az uniós 
követelményeknek megfelelően 
3 százalék alá szorítani Romá-
nia az államháztartási hiányt, 
amely meghaladja a 7 százalékot 
a költségvetés idei tervezetében. 
Bár a miniszterelnök nem számít 
módosító javaslatokra a koalí-
ció részéről a parlamentben, a 
hatalom részéről is érkezhetnek 
meglepetések.  7.»

Megérzik a hosszú
kiesést a téli sportok
Bár a koronavírus-járvány kirob-
banása a téli sportok előző sze-
zonjának végét érintette, a lassan 
egy éve tomboló pandémia komo-
lyan befolyásolta az alpesi sízők, 
a sífutók vagy a korcsolyázók új 
idényét. Szakembereket kérdez-
tünk az elmúlt és az előttünk álló 
időszakról.  10.»

Bocsokat zaklattak,
eljárás indult
Bűnvádi eljárást indított a Hargita 
megyei rendőrség, miután a 
közösségi oldalakon olyan videó 
jelent meg, melyben négy férfi  
fi atal medvebocsokat zaklatott. 
Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter szerint elfogadhatatlan, 
ami történt, és a medvék élőhe-
lyének a védelmét jogszabályok is 
biztosítják. 12.»

 » Ha a fi atallal 
nehéz is beszél-
ni, de ott kell 
lenni mellette, 
kell kérdezni, 
hogy érezze, van 
egy biztonsági 
háló, van családi 
támogatottság 
mögötte.
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Még mindig szivárog
a bányavíz a szabadba  2.»

Székelykeresztúr: lemondott
az ütlegelő RMDSZ-es tanácsos 3.»

Több már a beoltott Romániában,
mint a koronavírus-fertőzött  5.»
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