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Elhalasztják a CityRocks 
Kolozsvár zenei fl ashmobot
A jelenlegi járványügyi helyzetre 
való tekintettel a 2020. szeptem-
ber 5-re meghirdetett CityRocks 
Kolozsvár elnevezésű könnyűzenei 
fl ashmobot 2021-re halasztják 
– jelentették be csütörtökön a 
szervezők. Mint írták, a rendezvény 
pontos időpontjáról és további 
részleteiről a későbbiekben tájé-
koztatják a közönséget, az eddig 
elfogadott jelentkezések azonban 
továbbra is érvényesek és aktívak 
maradnak, illetve a Cityrocks.ro 
oldalon továbbra is várják azon 
zenészek jelentkezését, akik csatla-
kozni szeretnének az eseményhez. 
A Magyarországon már többször 
megszervezett fl ashmobot (villám-
csődületet) először hirdették meg 
Kolozsváron olyan hangszeresek-
nek és énekeseknek, akik óriás-
zenekart alkotva tíz előre kijelölt 
zeneszámot adnának elő.

Nia DaCosta rendezi 
a Marvel Kapitány folytatását
Nia DaCosta fogja rendezni a nagy 
sikerű Marvel kapitány második ré-
szét – közölte az MTI a The Variety 
című fi lmes portál beszámolójára 
hivatkozva. Azt már korábban 
lehetett tudni, hogy az első fi lmet 
íróként és rendezőként is jegyző 
Anna Boden és Ryan Fleck nem 
vesznek részt a folytatás elkészíté-
sében. A Disney és a Marvel egy fel-
törekvő új forgatókönyvírót, Megan 
McDonnellt kért fel a kasszasiker 
második részének megírására. 
McDonnell első komoly munkája 
a WandaVízió című minisorozat, 
amely hamarosan debütál a Disney 
Plus streamingszolgáltatáson. 
DaCosta (portrénkon) a negyedik 
nő és egyben az első fekete bőrű 
nő, aki fi lmet rendez a Marvelnél. 
A 30 éves fi lmes karrierje a Tessa 
Thompson főszereplésével készült 

Little Woods című 2019-es füg-
getlen fi lmmel indult, és ő jegyzi 
az októberben a mozikba kerülő 
Kampókéz című horrort. A 2019-es 
Marvel kapitány volt a Marvel első, 
női főszereplővel forgatott szuper-
hősfi lmje. A világszerte 1,1 milliárd 
dollár jegybevételt hozó moziban 
az Oscar-díjas Brie Larson alakítja 
a főhős Carol Danverst, a légierő pi-
lótáját, aki két idegen világ közötti 
harc közepén találja magát, amely 
a Földet fenyegeti. A kilencvenes 
években játszódó fi lm Danvers 
szuperhőssé válását, Marvel kapi-
tány születését mutatja be. Túl sok 
részletet nem tudni a folytatásról, 
csak annyit, hogy az 1990-es évek 
helyett napjaikban fog játszódni, és 
a főhőst ismét Brie Larson alakítja. 
A jelenlegi tervek szerint a fi lm 
2022. július 8-án kerül a mozikba az 
Egyesült Államokban.

ELHATÁROLÓDIK A SAPIENTIA KOLOZSVÁRI KARA A BARÁTNŐJÉT BRUTÁLISAN MEGVERŐ OKTATÓJÁTÓL

Felügyelet alatt az erőszakos tanár

Értesüléseink szerint az oktató nemcsak ütlegelte, hanem rugdosta is a földre került fi atal nőt

Elítéli a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
kolozsvári kara annak az ok-
tatójának a cselekedetét, aki 
a napokban agyba-főbe verte 
barátnőjét, az áldozat emiatt 
súlyos sérüléseket szenve-
dett. Rendőrségi forrásból 
megtudtuk, hogy a férfi  ellen 
ütlegelés és egyéb erőszakos 
cselekmények miatt bűnvádi 
eljárás indult, az ügyészség 
pedig hatósági felügyelet alá 
helyezte.
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S úlyosan bántalmazta volt 
barátnőjét múlt héten a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tu-

dományegyetem egyik oktatója. 
A kolozsvári kar munkaközössége 
csütörtökön tett közzé állásfog-
lalást az ügyben a felsőoktatási 
intézmény honlapján. „Megdöb-
benéssel értesültünk arról, hogy 
karunk egyik oktatója fizikailag 
súlyosan bántalmazott egy vele 
ismeretségben álló hölgyet. Az 
egyetem akadémiai közössége tel-
jes mértékben elítéli, az oktatói 
státussal ellentétesnek és az egye-
temi tanári, emberi értékekkel 
össze nem egyeztethetőnek tartja 
B. F. magatartását és cselekedete-
it, elhatárolódik a történtektől és 
egyszersmind együttérzését fejezi 
ki az áldozattal szemben” – szere-
pel a Sapientia kolozsvári karának 
közleményében. A felsőoktatási in-
tézmény közölte azt is, hogy belső 
szabályainak értelmében, saját ha-
táskörben is kivizsgálást indít az 
említett oktató ellen, s kezdemé-
nyezi az oktató felelősségre voná-

sát. Tonk Márton, a kar dékánja a 
Maszol portálnak úgy nyilatkozott, 
ha a bántalmazás gyanúja beiga-
zolódik, az oktatót eltávolítják az 
egyetemről.

Lapunk úgy tudja, hogy az ag-
resszor a filmművészet, fotómű-
vészet és média szak tanársegéd-
je. Értesüléseink szerint B. Ferenc 
egy nézeteltérés nyomán súlyosan 
bántalmazta barátnőjét Kolozs-
vár belvárosában, a nyílt utcán. 
A múlt héten, éjszaka történt in-
cidens során az egyetemi oktató 
nemcsak ütlegelte, hanem azután 
is rugdosta a fiatal nőt, miután az 
áldozat a földre került. Informáci-
óink szerint a történteket térfigye-
lő kamera is rögzítette, eszerint 
a támadó mintegy nyolc percen 
keresztül bántalmazta, ütlegelte, 
rugdosta áldozatát.

Andreea Andrada Vișan, a Ko-
lozs megyei rendőr-főkapitányság 
szóvivője csütörtökön délután a 
Krónikának megerősítette, hogy 
az ügyben bűnvádi eljárás indult. 

A 30 éves áldozat július 30-án, 
csütörtökön tett feljelentést a 
rendőrségen, miszerint a 29-éről 
30-ára virradó éjszaka a volt élet-
társa megverte. A szóvivő szerint 
a támadó 41 éves férfi Arad me-
gyei illetőségű, kolozsvári lakcí-
me nincs. A feljelentés nyomán 
a rendőrség ideiglenes, azonnal 
hatályba lépő, öt napra érvé-
nyes távoltartási végzést bocsá-
tott ki B. Ferenccel szemben, ez 
idő alatt a férfinak tartózkodnia 
kellett attól, hogy volt barátnő-
jével közvetlenül vagy közvetve 
érintkezésbe lépjen. Ezzel pár-
huzamosan a rendőrség bűnvádi 
eljárást indított a feltételezett 
elkövető ellen ütlegelés és egyéb 
erőszakos cselekmények miatt. 
Andreea Andrada Vișan lapunk-
nak elmondta, a kolozsvári bíró-
sági ügyészség augusztus 3-án, 
hétfőn 24 órára őrizetbe vette, 
majd másnap 60 napos hatósági 
felügyelet alá helyezte az egyete-
mi tanársegédet.

 » Informá-
cióink szerint 
a történteket 
térfi gyelő kame-
ra is rögzítette, 
eszerint a táma-
dó mintegy nyolc 
percen keresztül 
bántalmazta, üt-
legelte, rugdosta 
áldozatát.
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Skovrán Tünde Los Angelesben 
élő sepsiszentgyörgyi színésznő 

a hollywoodi realitásról, 600 színész-

nek szinkronmunkát nyújtó cégéről és 
legújabb, Afrikában forgatott fi lmjéről 
is mesél Székely Blanka meghívottja-
ként a Nézőpontban. Legújabb fi lmje, 
az Akkor mi a szabadság? az 1951-es 

bánsági kommunista deportálás áldo-
zatainak állít emléket. A színművész a 
Kolozsváron zajló Transilvania Nem-
zetközi Filmfesztivál (TIFF) vendége, 
amelynek román fi lm napjait nyitotta 
az Andrei Zinca rendezte produkció. 
Az 1951 nyarán a román kommunista 
rezsim tömeges kitelepítést bonyolított 
le a Jugoszláviával határos területeken. 
Több mint 44 ezer embert deportáltak 
az akkoriban román Szibériának is ne-
vezett Bărăgani-ba, ingatlanvagyonu-
kat az állam elkobozta. A kitelepítettek 
közül több ezer soha nem tért haza 
élve. A fi lm alapjául Ana Blandiana, 
az idei Nobel-díjra jelölt román írónő 
műve szolgált.

„A kitelepített emberek között nyil-
ván magyarok is voltak ugyanúgy, 
mint szászok, románok. Ebben a fi lm-
ben a rendező meg szerette volna mu-
tatni ezt a sokszínűséget, így esett rám 
a választása” – mesélte Skovrán Tünde 
a Székelyhon Tv Nézőpont című műso-
rában. A teljes beszélgetés megtekint-
hető a Székelyhon Tv YouTube-csator-
náján.

Skovrán Tünde színésznő: Hollywood kemény hely
 » A teljes be-

szélgetés elérhető 
a Székelyhon Tv 
YouTube-csator-
náján.

Skovrán Tünde (előtérben) a Székelyhon Tv Nézőpont című műsorában mesél munkájáról, új fi lmjéről




