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VARGHA JENŐ LÁSZLÓ IS FELTÁRTA A BBTE PROFESSZORÁNAK TÚLKAPÁSAIT

Volt oktató Szamosköziről: 
„aki nem nyalt, az repült”

Szakmai előrehaladása alapján Szamosközi István teljesen méltatlan a tanári pozíció-
ra – jelentette ki a Krónikának a minősíthetetlen magatartása miatt össztűz alá került, 
a BBTE rektora által állásából ideiglenesen felfüggesztett pszichológiaprofesszorról 
volt kollégája, Vargha Jenő László pszichoterapeuta. A nyugalmazott adjunktus – aki 
1990-től tavaly októberig tanított a BBTE pszichológia karán – állítja: a botrányba ke-
veredett professzornak nincs a titulusának megfelelő szakmai felkészültsége, és rajta 
múlott, hogy Erdélyben nincsenek képzett magyar klinikai pszichológusok.

A BBTE magyar tagozatának vezetősége eddig úgy foglalt állást: „a tagozat és az egyetem működését az európai egyetemi értékrend irányítja” 

Megvan a pénz a
regionális kórházra
Aláírták csütörtökön a fi nanszí-
rozási szerződést a kolozsvári 
regionális kórházra az Európai 
Fejlesztési és Újjáépítési Bankkal 
(EBRD) – közölte a Kolozs megyei 
önkormányzat. A 305 millió euróra 
rúgó szerződés a kormány és az 
európai pénzintézet között kötte-
tett.  2.»

„Rázós” ügyek
a fűtésszezon elején
A technológiai újítások elmaradása 
és a szolgáltató cégek rossz me-
nedzsmentje miatt vannak gondok 
a távhőrendszerekkel, de ezekről 
leválni csak azoknak érdemes, akik 
elégedetlenek a szolgáltatással – 
mondta a Krónikának Antal Lóránt 
szenátor, a felsőház energiaügyi 
bizottságának elnöke. Az RMDSZ-
es politikus szerint feltöltötték a 
gáztározókat, így nem fenyeget az a 
veszély, hogy gáz nélkül maradunk 
a tél folyamán.   15.»

Magyar fesztivál
Nagyszebenben
A pandémia idején is fontos az az 
üzenet, hogy a szebeni magyarok 
számára sokat jelent a magyar kul-
túra – állapította meg lapunknak 
Serfőző Levente, az Ars Hungarica 
rendezvénysorozat főszervezője. 
A személyes részvétellel, a jár-
ványügyi szabályok betartásával 
szervezett fesztivál pénteken 
kezdődik, november 21-ig tart, és 
számos kulturális eseményt kínál 
az érdeklődőknek.  4.»

» „Mindenki 
tudott arról, 
hogy mi folyik, 
de nem jutott 
eszébe senkinek 
ellenszegülni, 
mert féltek az 
eltávolítástól”.
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Jogerős nem a kolozsvári
Marianum restitúciójára  3.»

Újabb halálos kórháztűz, két beteg
halt meg Ploieşti-en  5.»

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP
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