
6–7.

VERBÁLIS AGRESSZIÓVAL VÁDOLJÁK A BBTE PSZICHOLÓGIAPROFESSZORÁT

Kitálaltak Szamosköziről
a volt és jelenlegi hallgatók

Minősíthetetlen hangnemben beszél a hallgatókkal és kollégáival, inzultál-
ja, évek óta megfélemlíti őket Szamosközi István egyetemi tanár. A Babeș–
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) pszichológiaprofesszorának akadémiai 
közegbe nem illő, obszcén stílusa az egyik diák által rögzített videó révén 
került nyilvánosságra, a Krónikának nyilatkozó volt és jelenlegi hallgatók 
azonban ennél sokkal többel vádolják a volt rektorhelyettest. Szamosközi 
István hazugságnak tartja az állításokat, ügyében etikai eljárás indult.

Betelt a pohár. A lapunknak nyilatkozó hallgatók szerint a pszichológiaprofesszor minősíthetetlenül beszél diákjaival, sőt kollégáival is

Nyáltesztes szűrés
a tanintézetekben
Kilencmillió koronavírus-nyál-
tesztet osztanak szét november 
21-étől az óvodák és az iskolák 
között, várhatóan hetente két-
szer szűrik majd a gyerekeket, 
pedagógusokat és a tanintézetek 
kisegítő személyzetét. A tesztelés 
lebonyolítását az egészségügyi 
hatóságokra bíznák, de még 
nem közöltek velük semmit ezzel 
kapcsolatban.  2.»

A nyuszi hozhatja a
karácsonyi ajándékot
Kína energetikai válsága az egész 
világra, Európára és így Romá-
niára is kihat: hónapokat késhet 
minden olyan termék kiszállítá-
sa, amelynek valamely alkotóe-
leme az ázsiai országban készül. 
Ez pedig jelentősen kihathat a 
karácsonyi ajándékozás folyama-
tára.  9.»

Filmvárossá vált 
Kolozsvár
A Nemzetközi Transilvania Film-
fesztivál (TIFF) bízik abban, hogy 
Kolozsvárnak van ereje újjáélesz-
teni a Janovics Jenő-i hagyatékot 
– közölték a nemzetközi szemle 
szervezői annak kapcsán, hogy a 
kincses város felkerült az UNESCO 
City of Film elnevezésű listájára. A 
szervezet 2002 óta listázza a „krea-
tív városokat”; mostanig több mint 
80 ország közel 300 települése 
kapta meg ezt a címet.  8.»

» Tegnapig 
több száz erdélyi 
magyar értelmi-
ségi határolódott 
el a volt rektorhe-
lyettestől.
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Nem számol el a biztosító bizonyos
szolgáltatásokat a háziorvosoknak

3.»

A PSD-vel és az RMDSZ-szel kezdett
koalíciós tárgyalásokat a PNL  5.»

Újabb pánikvásárlási roham
jelei erdélyi üzletekben  9.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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