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NEGATÍVAN HATHAT A GYEREKEKRE A KÖZÖSSÉGI OLDALAK HASZNÁLATA

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Nem pár másodperces
videókból áll a való életünk

Medvék sétáltak
Kolozsvár határában
Egy anyamedvét és két bocsot
láttak tegnap hajnalban a Kolozsvárral határos Szászfenesen, a község kincses város felőli részén. A
háromtagú medvecsaládot a DN1
jelzésű úton látták a Metro áruház
közelében. » 2.

Rekordszámú halott
és új fertőzött
Rekordot döntött a 24 órán belül
koronavírus-fertőzés szövődményeiben elhunytak és az újonnan
diagnosztizált fertőzöttek száma a
tegnapi adatok szerint: 26 586 PCRés 52 959 antigéntesztből 16 743 lett
pozitív, ami 21,05 százalékos arány.
Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány koordinátora arról beszélt:
országos szinten 30 százalékos az
átoltottság, a 12 éven felüli népesség körében pedig 34. » 5.

Lájkvadászat. A közösségi oldalak gyakori használata függőséget okozhat, az agy nem tud különbséget tenni, a visszajelzés virtuális-e, vagy sem

A közösségi oldalakon gyorsan pörög a túl sok információ, nagy a „lájkvadászat”, és ha a gyerek gyakran használja ezeket a platformokat, megtörténhet, hogy 18 éves korára kiég, a való életet lassúnak, unalmasnak tartja,
nehezen birkózik meg lelki problémáival – mondta el megkeresésünkre
Kalóz János kolozsvári pszichológus. A szakértőt annak kapcsán kérdeztük,
hogy a Facebook volt munkatársa nemrég beismerte: a közösségi oldalak
használata ártalmas lehet a gyerekek lelki és szociális életére nézve. A pszichológus szerint fontos, hogy a gyerek ne a virtuális térben keresse a visszajelzéseket, a sikerélményeket, hanem a saját valós élményeiből, céljaiból,
cselekvéseiből, döntéseiből nyerje el elsősorban. » 4.

ILLUSZTRÁCIÓ.
KÉPÜNK FOTÓ: ZOLTÁN ILDIKÓ

ROBOR: egyelőre
nincs ok pánikra
Tovább nőtt a hét elején a három
hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR), ám a Krónika által
megkeresett szakértő szerint ez
a növekedés még nem tragikus
mértékű, pánikra nincs ok. A
pártizedes százaléknyi emelkedés
ugyanis jelenleg egy 60 ezer eurós
hitel esetében párlejes törlesztőrészlet-növekedést jelent, ha a
ROBOR tovább nő, akkor sem kell
majd pár tucat lejnél többet fizetni
a hitel havi törlesztésekor. » X.

Kiállítást terveznek
Gábor Áronról

»

A való életben normál körülmények közt
nem kapunk száz
dicséretet.

Immár negyedik magyarországi
helyszínen mutatják be az érdeklődőknek Gábor Áron ágyúját, a
felújítás alatt álló sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum egyik
legnagyobb attrakcióját. Vargha
Mihály igazgató bejelentette, reményeik szerint 2024. március 15-én az
ágyúöntő alakja köré tervezett tárlattal avatják fel a megújult Székely
Nemzeti Múzeumot. » 9.

Az energia és az üzemanyag
pörgeti az inflációt » 7.

Ellenzik a vakcinát és gyerekük
beoltását a romániai szülők » 3.

Kelemen Hunor nem fűz nagy
reményeket Cioloșhoz » 5.

