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Portik Lívia énekesnő szerint a No Sugar zenekar tagjai már nemcsak munkatársak, hanem igaz barátok

Visszaigazolást jelent a tomboló közönség

– Te később csatlakoztál a ze-
nekarhoz, viszonylag új tag-
nak számítasz a tízéves No 
Sugarban. Az első perctől meg-
volt a közös hang? A kezdetek-
től így tudtatok bulizni a szín-
padon, mint most?
– Már lassacskán két éve csatlakoz-
tam a fiúkhoz, és egyre jobban ki-
jövünk egymással. Összebarátkoz-
tunk, és megszoktuk egymás rigo-
lyáit, amelyekre főként akkor derült 
fény, amikor tavaly stúdióban dolgoz-
tunk. Ekkor tizenegy napig voltunk 
összezárva úgy, hogy szinte seho-
va sem jártunk el, egész nap a mik-
rofonok előtt álltunk – ott mindenki-
nek előbújtak a párna alatt rejtege-
tett titkai. Mostanra már egy jól ösz-
szeszokott baráti társaság lettünk, és 
nemcsak munkatársak. A jó hangulat 
mindig adott, végignevetjük az utazá-
sainkat, és úgy gondolom, hogy már 
nemcsak a zene köt össze, hanem az 
emlékek, élmények, és igaz barátai 
lettünk egymásnak.

– Látványosan nő az ismertsé-
getek, népszerűségetek, illetve 
a közönségetek. Milyen érzés 
az, amikor veled együtt ének-
lik, skandálják a dalaitokat?
– Csodálatos érzés, amikor látom a 
közönség szemében, hogy tetszik ne-
kik, szeretik, amit művelünk, és tap-
solnak, dúdolnak, táncolnak a dala-
inkra. Ez kimondhatatlanul jó érzés, 
a pozitív visszajelzések hatalmas ön-
bizalmat adnak, fontos, hogy a rajon-

gók értékelik a sok munkát, amit be-
lefektettünk a dalokba. Tényleg ren-
geteg munka van benne, és a tombo-
ló közönségnél nagyobb visszaigazo-
lás nincs. Kívülálló szemével ez nem 
tűnhet olyan nagy dolognak, de en-
gem az éltet, hogy a színpadon lehes-
sek. Imádom, amikor velem együtt 
bulizik a közönség. Mondjuk, még 
keresem azt az embert, aki úgy fog-
ja végigbulizni a koncertet, ahogy én, 
de ha megtalálom, akkor minden el-
ismerésem, és biztos meg is hálá-
lom neki.

– Nemrég volt az Egyetlenem 
című dalotok premierje. Ho-
gyan született meg ez a zene-
mű?
– Ezt a dalt – mint majdnem mind-
egyiket – Bereczky Botond gitáro-
sunk írta. Egy régebbi témát átala-
kítottunk, újítottunk, írtunk hoz-
zá szöveget. Ez általában úgy szo-
kott kinézni, hogy Boti hoz egy dalla-
mot vagy egy szöveget, akár egyszer-
re mindkettőt, mindenki hozzáadja a 
saját elképzelését, és így lesznek ke-
rekek a zeneműveink. A végleges for-
mát mindig együtt dolgozzuk ki, le-
ülünk a próbaterembe, és ott közö-
sen alakítgatjuk. A szerzemény nyári 
hangulatú, könnyed, szerelmes nóta, 
amihez klipet is forgattunk.

– A magyarországi Kowalsky 
meg a Vega zenekarral tur-
néztatok az elmúlt időszak-
ban. A közös koncertsorozat 

után sokak fejében megfordult 
a kérdés, hogy milyen emberek 
ők a való életben, amikor nem 
egy klipen látjuk őket. Jól kijöt-
tetek egymással?
– Nagyon rendesek voltak, és nagyon 
tetszett nekik a zenénk. Nagyszerű 
emberek, jól telt velük az a pár kon-
cert. A közönség is hihetetlenül ked-
ves volt, mindenki pozitívan fogadott 
minket. Nekünk ez feltöltődés volt, 
remélem, még lesz alkalmunk ve-
lük találkozni akár egy közös turné 
keretében.

– Volt olyan különleges élmé-
nyetek a turné során, amelyet 
nehéz lesz elfelejteni?
– A vége feledhetetlen volt. A tur-
né utolsó állomásaként Sopronban 
léptünk fel. A Kowalsky tagjai már 
korábban mondogatták, hogy ez a 

helyszín „turnétemető”, és – szo-
kás szerint – itt kitolnak velünk, az 
előzenekarral. A dolgok úgy alakul-
tak, hogy nem ők toltak ki velünk, 
hanem az időjárás. Amikor meg-
érkeztünk, akkora vihar volt, hogy 
egyből lemondtunk a koncertről. A 
színpadon is folyt a víz, mi pedig 
esőkabátban ücsörögtünk a tech-
nikus sátra alatt, és vártuk, hát-
ha eláll az eső. Végül a Kowalsky 
biztatására felmentünk a színpad-
ra, időközben még az eső is elállt, 
a hangszerek sem áztak el, úgy-
hogy egy jól sikerült soproni kon-
certet tudhatunk magunk mögött. 
Még egy érdekes élmény kapcso-
lódik a turnébuszhoz. Mi bérelni 
szoktuk a járművet, arrafelé me-
net nem volt semmi baj vele, viszont 
hazafelé, nem tudom, mi történhe-
tett, mert végig szivárgott be a fe-

kete füst az utastérbe. Nagyon „vic-
ces” volt, hosszú kilométereken ke-
resztül úgy jöttünk, hogy eltakar-
tuk a szánkat. Most nevetek rajta, 
viszont akkor nem volt a legkelle-
mesebb élmény.

– A sikeres koncerteken kívül 
már egy élménydús turnéval 
is büszkélkedhettek. Hol talál-
kozhatnak legközelebb veletek 
a rajongók?
– Július 20-án a Rakpart fesztiválon 
adunk koncertet a Kovászna megyei 
Besenyő-tónál, majd augusztus 4-én 
Borszéken találkozhatnak velünk az 
érdeklődők, ahol remélem, nekem 
is lesz lehetőségem találkozni egy 
olyan rajongóval, aki velem együtt 
táncolja végig az egész koncertet.

Gál Viola

Durván sértegeti a hozzászólókat a román pénzügyminiszter a Facebookon

Magyarok Kenyere: búzaadomány a hátrányos helyzetű gyerekeknek

A gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar körül felgyor-

sultak az események: előzenekarként vettek részt a ma-

gyarországi Kowalsky meg a Vega turnéján, megjelent 

legújabb daluk Egyetlenem címmel, és sok fellépés áll 

előttük. Aranytorkú és energikus énekesnőjükkel, Portik 

Líviával a turnéról, az új dalról, erdélyi koncertjeikről be-

szélgettünk, és arról is, hogy miként sikerült beilleszked-

nie a tíz éve megalakult zenekarba.

Rendkívül alpári stílusban vitat-
kozik a közösségi oldalon Eugen 
Teodorovici román pénzügymi-
niszter azokkal, akik politikai vagy 
pénzügyi témában tesznek fel ne-
ki kellemetlen kérdéseket. Eugen 
Teodorovici magatartása nem válik 
a bukaresti kormány dicsőségére. 
A Viorica Dăncilă vezette kabinet tag-
jának sértő, útszéli bejegyzéseire a 
bukaresti sajtó figyelt fel tegnap. Töb-
ben arról faggatták Teodorovici-ot, 
kifizette-e már az állammal szem-
ben felhalmozott adósságát, 2016-

ban ugyanis maga ismerte el, hogy 
73 ezer lejjel tartozik az adóhatóság-
nak. „Ha maga azt állítja, hogy tarto-
zom az államnak, akkor annyi nap-
ja maradjon hátra, amennyi pénzt 
nekem fizetnem kell” – válaszolta a 
pénzügyminiszter a Facebookon az 
Alexandru nevű hozzászólónak. Egy 
másik posztolót piperkőcnek neve-
zett a szociáldemokrata politikus, 
míg másról azt írta, hogy nyakig van 
az ürülékben. Teodorovici legdur-
vább hozzászólása azonban az volt, 
amikor azt írta egy polgárról, hogy 

„a szülei szükségből csinálták, és 
minden bizonnyal rosszulesett ne-
kik”. Durva sértegetései miatt ren-
getegen elmarasztalták a tárcaveze-
tőt, aki ennek ellenére feddhetetlen 
embernek nevezi magát, mivel állítá-
sa szerint nincs adóssága, és a diplo-
máit sem jogtalanul szerezte. Utób-
bi állításnak azonban éppen korábbi 
beismerése mond ellent. Teodorovici 
a román közszolgálati televízió ta-
valy októberi műsorában elmond-
ta, úgy szerzett oklevelet a Mihai 
Viteazul nemzeti hírszerzési akadé-

mián, hogy részt sem vett a kurzu-
sokon. Ennek hatására a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) felfüggesztette 
az egyetemén működő posztgraduá-
lis képzést, amelyet idén márciusban 
be is zárt. Eugen Teodorovici egyéb-
ként a felsőoktatási intézmény nevét 
sem tudta megmondani, hiszen mint 
bevallotta, egy órát sem töltött a kur-
zusokon, ráadásul az oklevélért sem 
kellett elmennie, hanem elküldték az 
irodájába.

Bede laura

Nyolcadik évébe lépett idén a Magya-
rok Kenyere program. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) főszer-
vezésében és a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Szövet-
ség (MAGOSZ) együttműködésével 
megvalósuló jótékonysági kezdemé-
nyezés keretében a Kárpát-meden-
cében összegyűjtött búzából készült 
lisztet szétosztják a szociálisan rá-
szoruló hátrányos helyzetű gyerme-

keket gondozó magyarországi és ha-
táron túli szervezeteknek – közölte a 
NAK. Az MTI által idézett közlemény 
felidézi, hogy a program támogatott-
sága évről évre növekszik, 2017-ben 
minden eddigi rekordot megdöntött a 
19 magyarországi megyéből és 12 ha-
táron túli régióból származó mennyi-
ség: a 2011-es 10 tonna után 2016-ban 
515, 2017-ben pedig már 628 tonna 
adománybúza gyűlt össze. Még soha 

annyian nem vettek részt adományo-
zóként a programban, mint 2017-ben: 
összesen 3969 – 2392 magyarországi 
és 1577 határon túli – magyar gazda 
gyűjtött búzát. A határon túli terüle-
tek az elmúlt évekhez hasonlóan ak-
tivitásukról tettek tanúbizonyságot, 
a 2016-os 100 tonnát 2017-ben jelen-
tősen túlszárnyalva 155 tonnával já-
rultak hozzá a jótékonysági kezde-
ményezés sikeréhez. A közreműkö-

dő malmok által megőrölt búza mint-
egy 380 tonna lisztet eredményezett, 
amelyet ismét a csaknem 80 ezer rá-
szoruló gyermeket ápoló és gondo-
zó szervezet kapott meg. A liszt nagy 
részét 2017-ben is a program ked-
vezményezettjei kapták, de a korábbi 
évekhez hasonlóan ismét lehetőség 
nyílt arra, hogy minden magyaror-
szági megye karitatív szervezetei ré-
szesüljenek az adományokból.

Egy húron. Portik Lívia szerint már nemcsak a zene köti össze a No Sugar zenekar tagjait, hanem az emlékek, élmények is

Mindenkit kimentettek 
a thai barlangból
Kimentették az utolsó gyereket és 
az edzőt is tegnap a thaiföldi Tham 
Luang-barlangrendszerben napok 
óta tartó mentőakció harmadik 
mentési művelete során. A Reuters 
és a Khaosod című helyi lap tegnap 
közölte, a fiúkat hordágyon vitték a 
mentőalakulat tagjai. Állapotukról 
egyelőre nincs értesülés. Jedszada 
Csokdumrongszuk, az egészség-
ügyi minisztérium vezető tisztség-
viselője elmondta, a barlangból el-
sőként kihozott négy gyerek már 
képes rendes ételt fogyasztani, két 
gyereknek tüdőgyulladása lehet, 
de egyébként mind a nyolc – elő-
zőleg – kimentett gyerek általá-
ban egészséges és jókedvű. A fi-
úk továbbra sem találkozhatnak 
szüleikkel, nehogy fertőzést kapja-
nak, ezért feltehetően még egy hé-
tig lesznek kórházban, hogy elvé-
gezhessék rajtuk a szükséges vizs-
gálatokat. Később közölték: a fia-
tal focisták nem fogadhatják el a 
Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 
meghívóját az oroszországi lab-
darúgó-világbajnokság július 15-ei 
moszkvai döntőjére. 

Fotó: szász adorján




