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A rendőrség közleménye 
szerint „a nyomozások 
során kiderült, hogy szep-

tember elsejére virradóan a tettes 
obszcén szavakat festett egy fehér 

színű folyadékkal a marosvásár-
helyi Posta utcában levő egyik 
ingatlan falára és a közelben levő 
buszmegállónál levő létesítmény-
re. Az okozott kár értéke 2000 lej.” 
A 22 éves fiatalt 24 órára őrizetbe 
vették, a további vizsgálatokat a 
Marosvásárhelyi Bíróság melletti 
Ügyészség végzi.

Mint korábban beszámoltunk 
róla, Romániát gyalázó, Magyar-
országot éltető felirat jelent meg 
vasárnapra virradóan a marosvá-
sárhelyi Posta utca egyik házának 
homlokzatán. A fotó gyorsan el-
terjedt a közösségi hálón. Cristian 
Chirtes, a Nemzeti Liberális Párt 
Maros megyei szenátora azzal a fel-
hívással fordult a marosvásárhelyi 
románokhoz és magyarokhoz, hogy 
ne hagyják magukat csapdába csal-
ni ezzel a nacionalista megnyilvá-
nulásokra ösztönző, rendkívül ala-
csony szintű provokációval. Radu 
Bălaș, a Szabad Emberek Pártjának 

marosvásárhelyi tanácsosa Face-
book-oldalán azt írta, egy egymás 
ellen uszító sikertelen próbálkozás-
nak lehetünk tanúi. Hozzátette, „a 
marosvásárhelyiek sokkal éretteb-
bek annál, minthogy ilyen csap-
dák áldozatául essenek, akárcsak 
1990-ben”. Marius Pașcan, a Népi 
Mozgalom Pártjának parlamenti 
képviselője szerint az akció beleillik 
a Románia elleni támadások sorába 
a centenárium évében.

S zeptember 10-től iratkozhatnak 
a Marosvásárhelyi Művészeti 

Egyetemre felvételizők a következő 
szakokra:

Alapképzésen: színész szak (2 
tandíjas hely) – osztályvezető ta-
nár: Gáspárik Attila, Gecse Ramó-
na; rendező szak (3 tandíjnementes 
és 2 tandíjas hely) – osztályvezető 
tanár: Bocsárdi László; audiovizu-
ális kommunikáció – forgatókönyv- 

és reklámírás, média szak (1 tan-
díjas hely) – osztályvezető tanár: 
Schneider Tibor; teatrológia szak 
(7 tandíjas hely) – osztályvezető ta-
nár: Lázok János; bábszínész szak 
(2 tandíjas hely) – osztályvezető ta-
nár: Máthé Rozália; látványtervező 
szak (7 tandíjas hely) – osztályve-
zető tanár: Bartha József; zene szak 
(7 tandíjas hely) – osztályvezető ta-
nár: Benedek Tibor. 

Magiszteri képzésen színész-
képzés indul (3 tandíjas hely) – 
osztályvezető tanár: Berekméri 
Katalin; bábművészet (2 tandíj-
mentes és 7 tandíjas hely) – osz-
tályvezető tanár: Máthé Rozália; 
művészetek és új média (5 tandíjas 
hely) – osztályvezető tanár: Kós 
Anna; teatrológia. művelődésszer-
vezés (7 tandíjas hely) – osztály-
vezető tanár: Balási András; kor-

szerű zenei koncepciók (7 tandíjas 
hely) – osztályvezető tanár: Mak-
kai Gyöngyvér.

A felvételi vizsgák szeptember 
17-én kezdődnek. Bővebb infor-
máció elérhető a www.szini.ro 
honlapon, illetve az egyetem hir-
detőfelületein, székhelyén: Maros-
vásárhely, Köteles Sámuel utca 6. 
szám.  
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Őrizetben egy gyanúsított
A további vizsgálatokat a marosvásárhelyi ügyészség végzi

A buszmegállónál jelenleg is 
olvasható egy Romániát gyalázó 
felirat
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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• A marosvásárhelyi rendőrök kedden őrizetbe 
vettek egy 22 éves személyt, akit azzal gyanú-
sítanak, hogy feliratokat festett az egyik Posta 
utcai épületre. 

Közvetlen értékesítés 
a Webkamránál
Ma délután 5 órától  Liliom utca 
22. szám alatt a Focus Eco Center 
és Webkamra újból megszervezi 
a közvetlen értékesítési akciót, 
ahol sajtok és tejtermékek, méz, 
feketeribizli-, bodza-, áfonya- és 
fenyőrügy-szörp kapható, vala-
mint teakeverékek és lekvárak. A 
Webkamra program a kistermelők 
és a marosvásárhelyi fogyasztók 
között teremt kapcsolatot. 

Szovátai Az év 
praxisának nyertese
Az év praxisa a Kárpát-medencé-
ben pályázatra 300 háziorvost 
ajánlottak. Az elismerést tíz 
határon túli és tíz magyarországi 
háziorvos vehette át Budapesten, 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának díjátadóján. A szavaza-
tok alapján az első Cuzic Melinda 
lett Szovátáról (4671 szavazat) 
és Csullag Zsolt Györéről (9869 
szavazat), a második Vrezgó Er-
zsébet a felvidéki Nagymegyerről 
és Molnár Károly Mezőkövesdről, 
a harmadik pedig Széles Czézár 
Júlia Csíkszeredából és Lavicska 
Enikő Budapestről. Május 10-ig 
ajánlhatták egy rövid történet 
megírásával a háziorvosukat 
a betegek, a beérkezett írások 
alapján zsűri választotta ki azt 
a tíz-tíz magyarországi, illetve 
határon túli háziorvost, akire 
szavazhattak a betegek, május 
20-tól június 2-ig. 

Útlezárás Maroskece 
és Ludas között
Ma reggel 7 és este 7 óra között 
részlegesen lezárják a Maroskece 
és Ludas közötti DN 15-ö ország-
utat, ahol a Marosvásárhely és 
Aranyosgyéres közötti autópálya 
felüljárójának betonelemeit sze-
relik össze. Az autópálya 26+960 
kilométeres szakaszán végzett 
munkálatok miatt a gépkocsikat 
forgalomirányító jelzőoszlopok-
kal terelik egyik sávról a másikra, 
illetve rendszeresen rövid, 10-15 
perces teljes útlezárásokra is 
számítani kell, amikor egy-egy 
betonelemet szerelnek fel. 

Sorsolás
Ma délelőtt 11-kor szerkesz-
tőségünkben (Borsos Tamás 
utca, 11. szám) kisorsoljuk a 
Hűséges olvasó játék, illetve a 
keresztrejtvényfejtőink közötti 
szerencsés nyertest. Érdeklődő 
olvasóink közül bárki részt vehet 
a sorsoláson.

• RÖVIDEN 

Őszi felvételit hirdet a Művészeti Egyetem




