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H I R D E T É S

Lezajlott korábban az Előfi zetni főnye-
remény! kampányunk első sorsolása, 
ennek keretében 43 szerencsés előfi ze-
tőnket ajándékoztuk meg.

Nyerteseink már az elmúlt hetekben 
a kotyogós kávéfőzőkkel készíthették el 
a zamatos feketét a reggeli újságolvasás 
mellé, sőt, felnőtt-gyermek kötényszet-
tekben készíthették el a gasztrorova-
tunk receptjeit is. 

Az idén a téli autógumiszett cseréjét 
is könnyedén megoldotta az a 3 sze-
rencsés nyertesünk, aki a Sigma-Gum 
vállalat közreműködésével a saját au-
tóját készíthette fel a hűvös évszak 
útviszonyaira. A gyergyószentmiklósi 
Baricz Tibor, a székelydályai Séra
Attila és székelyudvarhelyi Szász
Ferenc lett gazdagabb a nagy értékű au-
tógumiszettekkel. Előfi zetőink rendkí-
vüli módon örültek nyereményeiknek.

Köszönjük mindazoknak, akik eddig 
részt vettek kampányunkban, és bízunk 
benne, hogy továbbra is esélyt adnak 
maguknak arra, hogy az egyiptomi lu-
xusutazás vagy a három belföldi well-
nesshétvége nyertesei lehessenek. Ter-
mészetesen a kampányban résztvevők a 
december 17-ei sorsoláson túl a garan-
tált ajándékcsomagban is részesülnek, 
melybe egy vászonszatyornyi hasznos 
terméket rejtettünk el. Hogy melyek 
ezek a termékek? Megtalálják a részle-
teket a www.lapok.ro weboldalunkon, 
vagy hívjanak bennünket bizalommal a 
0726-720517-es telefonszámon.

Erdélyi magyar értelmiségiek, egyetemi 
oktatók szerint nem képezheti az erdélyi 
magyar szervezeti kultúra részét a 
Szamosközi István kolozsvári pszicholó-
giaprofesszoréhoz hasonló magatartás-
mód, az ilyen típusú megnyilvánulások.
» PAP MELINDA

M eghaladta az 1200-at azoknak a szá-
ma, akik elhatárolódnak Szamos-
közi Istvántól, a kolozsvári Babeș–

Bolyai Tudományegyetem (BBTE) verbális 
bántalmazással és trágár beszéddel vádolt 
pszichológiaprofesszorától. Mint arról be-
számoltunk, a felsőoktatási intézmény volt 
rektorhelyetteséről nyilvánosságra került 
egy videófelvétel, melyben obszcén szavak-

kal illeti kollégáját és diákjait. A botrány 
kirobbanása után erdélyi magyar értelmi-
ségiek közös állásfoglalást bocsátottak ki, 
melyben elhatárolódnak a jelenleg is oktató 
69 éves professzortól. Rámutatnak: a felvétel 
nyilvánosságra kerülését követő reakciók 
azt mutatják, hogy az eset nem egyedi, és 
a beszámolók szerint Szamosközi István az 
óráin, a vizsgákon, a kollégáival való kom-
munikáció során rendszeresen az emberi 
méltóságot és mások integritását súlyosan 
sértő módon nyilvánult meg. „Tudatosan 
rájátszott a társadalmi hátrányokra, hierar-
chiákra, a meglévő előítéletekre: a túlsúlyo-
sakkal a súlyukra, az alacsonyakkal a ma-
gasságukra, a szegényesen öltözködőkkel az 
anyagi helyzetükre, a falusiakkal a szárma-
zási helyükre célozgatva gúnyolódott. Min-
denekelőtt pedig lealacsonyító módon be-

szélt, diszkriminatív módon nyilvánult meg 
a lányokkal, nőkkel szemben” – mutatnak 
rá a volt és jelenlegi kollégák, értelmiségiek.

Úgy vélik, az évek során Szamosközi neve 
erdélyi magyar egyetemisták generációi, fi -
atal és immár középkorú értelmiségiek szá-
mára a hatalmi pozícióval való visszaélés és 
egy toxikus szervezeti kultúra szimbólumá-
vá vált. „Úgy gondoljuk, hogy ez a magatar-
tásmód, az ilyen típusú megnyilvánulások 
nem képezhetik az erdélyi magyar szervezeti 
kultúra részét. Ezért érezzük felelősségünk-
nek, hogy az agresszió és a lealacsonyítás 
Szamosközi-féle megnyilvánulásaitól a lehe-
tő legélesebben elhatárolódjunk” – jelentik 
ki a kezdeményezők, akik között számos 
egyetemi tanár, pedagógus, pszichológus 
van. Hangsúlyozzák: erőszakos és megalázó 
emberi kapcsolatokra nem épülhet egészsé-

ges munka- és diákközösség. „Aggodalom-
mal fi gyeljük a BBTE Pszichológia és Neve-
léstudományi Kara eddigi lépéseit. Ígéretes 
kezdet lehetne, ha a kar vezetősége biztosí-
taná a közvéleményt a számos jelzés szerint 
évtizedek óta tartó zaklatás, verbális erőszak 
és hatalmi visszaélés alapos kivizsgálásá-
ról” – áll az állásfoglalásban. Kijelentik: tá-
mogatásukról biztosítanak mindenkit, aki 
bátor kiállásával, neve felvállalásával példát 
mutatva hozzájárul a valóság feltárásához; 
egyúttal elutasítják az áldozatok hibáztatá-
sát, megfélemlítését és az elhallgattatásukra 
irányuló törekvéseket. Álságosnak tartják 
azokat az érveket, amelyek a felvétel készí-
tésével kapcsolatban a szabályok megsérté-
sét róják fel. A Transindex portálon elérhető 
petíciót tegnap délutánig több mint 1200-an 
látták el kézjegyükkel.
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Értelmiségiek össztüze a BBTE professzorára

A nyeremények házhoz mentek




