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Fesztiváldíjat kapott 
Szőcs Petra fi lmje, a Déva
A cottbusi fi lmfesztivál Dialog-dí-
ját nyerte el Szőcs Petra Déva 
című fi lmje a hétvégén – közölte 
az MTI-vel az alkotás sajtóreferen-
se. A Déva a kolozsvári születéstű 
Szőcs Petra 2018-ban, magyar–
olasz koprodukcióban forgatott 
első nagyjátékfi lmje, amelynek 
világpremierje a 75. Velencei 
Nemzetközi Filmfesztivál Bien-
nale College – Cinema program-
jában volt. A Petrozsényban és 
Déván forgatott alkotást többek 
között a csíkszeredai és kincses 
városi közönség is megtekinthet-
te. A németországi fi lmmustra 
idei programjában Close Up 
HU címmel külön válogatásban 
szerepeltek a közelmúlt magyar 
fi lmjei, rövidfi lmek és egész 
estés alkotások. A közlemény 
szerint a szombati díjátadón a 
Déva a Dialog-díjat kapta. A 3000 
euróval járó elismerést, amelyet a 
kultúrák közötti elfogadásról szó-
ló fi lmnek ítélnek oda, a német 
külügyminisztérium támogatta.

Jótékony kajakozás Norvégiától
Magyarországig
Több mint négyezer kilométeres 
távot tett meg közel fél év alatt 
egy magyar férfi , aki Norvégiából 
Magyarországig kajakozott. Varga 
Richárd május végén szállt vízre 
a norvégiai Lofoten-szigeteknél, 
ahol több mint tíz éve él. Útjá-
nak célja, hogy pénzt gyűjtsön 
a Bátor Tábornak – olvasható a 
HVG.hu portálon. A Norvégiában 
kajaktúra-szervezéssel foglalkozó 
férfi  május 24-én indult, és 4600 
kilométert evezett a norvég, svéd, 
dán tengerpartot követve Német-
országig, aztán a Rajnán, majd 
a Majnán keresztül jutott el a 
Dunáig. Varga Richárd ép bőrrel, 
betegeskedés nélkül megúszta a 
kalandot annak ellenére, hogy az 
utolsó héten például nem tudott 
fedett helyen aludni. A vízen 
töltött hónapok alatt került élet-
veszélyes helyzetbe is: épphogy 
megúszott egy uszálygázolást.

Kalapács alá kerül Napóleon
csizmája Franciaországban
Akár a 80 ezer euró leütési árat 
is elérheti egy november végi 
párizsi aukción I. Napóleon 
francia császár csizmája, ame-
lyet száműzetésben töltött évei 
alatt viselt Szent Ilona szigetén 
– olvasható a Múltkor történelmi 
magazin internetes oldalán. A 40-
es méretű lábbelit Henri Gatien 
Bertrand francia tábornok, Napó-
leon hű társa adta Carlo Maroc-
hetti szobrásznak, aki egy lovas 
szobrot készített Bonapartéról. 
Napóleon hatalmas cipőgyűjte-
ménnyel rendelkezett: lábbeliit a 
párizsi Montmartre egyik cipőké-
szítőjétől vásárolta. Az árverésre 
kerülő csizmát Marochetti fi a 
ajándékozta Paul Le Roux francia 
politikusnak III. Napóleon idején. 
Az 1815-ös waterlooi csatában 
elszenvedett vereséget követően 
Napóleont az Atlanti-óceánban 
található Szent Ilona szigetére de-
portálták, ahová Bertrand is vele 
tartott. Napóleon 1821. március 
5-én halt meg, tábornoka pedig 
visszatért Franciaországba.

MARSCHAL EDINA LÁNYBANDATAGKÉNT BEJUTOTT A MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGKUTATÓ ÉLŐ MŰSORÁBA

Csíkszeredai hang az X-Faktorban

Daldívák. A csíkszeredai Marschal Edina (középen) lehetőségként tekint a lányegyüttesre

A Take 3 nevű frissen alakult 
lányegyüttes tagjaként bejutott 
a magyarországi X-Faktor zenei 
tehetségkutató élő műsorába 
a csíkszeredai Marschal Edina. 
Bár a 16 éves lány egyénileg 
jelentkezett a megmérettetésre, 
a mentorok úgy gondolták, for-
mációként jobb eredményeket 
érhetnek el.
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A 16 éves csíkszeredai Marschal 
Edinát is beválogatták a ma-
gyarországi X-Faktor zenei te-

hetségkutató hétvégén kezdődő élő 
műsorába. Az igazi megmérettetés 
tehát csak ezután kezdődik, a fi atal 
lány azonban már számos megpró-
báltatáson van túl: noha egyénileg 
jelentkezett a műsorba, végül egy 
lányegyüttes tagjaként kell bizonyí-
tania a továbbiakban.

A csíkszeredai lány Rihanna Love 
On The Brain című dalával mutat-
kozott be az X-Faktor színpadán a 
válogató alkalmával. A produkció 
elnyerte a mentorok – Dallos Bogi, 
Bye Alex, Gáspár Laci és Puskás 
Peti – tetszését, így Marschal Edina 
továbbjutott a táborba. A bonyo-
dalmak itt kezdődtek, mivel több 
egyéni versenyző sem győzte meg 
a mentorokat, úgy döntöttek: idén 
először csapatokat hoznak létre. 
Így volt ez a csíkszeredai lány eseté-
ben is, akit végül két másik lánnyal, 
a 20 éves Khamitova Madinával és 
a 15 éves Márity Szonjával tettek 
egy csapatba, majd közölték velük, 
hogy vagy ebben a formában foly-
tatják a versenyt, vagy hazamen-
nek. A lányok vállalták a kihívást, 
a következő fordulóban pedig bebi-
zonyították, hogy érdemes volt má-
sodik esélyt adni számukra. A Take 
3 néven bemutatkozó banda Ariana 
Grande God is a woman című sláge-
rével lenyűgözte a zsűrit a „székes” 

feladatnál, és a zenekarok mento-
raként Puskás Peti továbbjuttatta 
őket a mentorházba. Itt vasárnap 
este a Little Mix Black Magic című 
dalát adták elő, és ismét bebizonyí-
tották, hogy a műsorban a helyük, 
legalábbis erről árulkodik Puskás 
Peti döntése, miszerint egyenes 
ágon vitte tovább a lányokat az élő 
műsorba.

Az X-Faktor honlapján olvasható 
bemutatkozóban Marschal Edina 
elmondta, azért jelentkezett a mű-
sorba, hogy valóra váltsa álmait. 
A csíkszeredai lány azt is elárulta, 
hogy a szerencsehozó kabalája egy 
arany nyaklánc, amit az édesapjától 
kapott, és egy karkötő, ami a nagy-
bátyja és felesége ajándéka. A szó-
ban forgó nagybácsi egyébként Már-
kos Béla mesteredző, a csíkszeredai 
MBFA harcművészeti akadémia 
alapító elnöke, a lány édesapja pe-
dig Marschal Levente. Mivel Edina a 
műsorra való készülődés miatt már 
nem elérhető, édesapjától érdek-
lődtünk arról, hogyan éli meg lánya 

az életében bekövetkezett válto-
zásokat. Mint megtudtuk, Edina 
szülei elváltak, és mivel édesanyja 
Magyarországon kapott munkát, a 
lány is vele tartott, ennek ellenére 
édesapjával napi szinten tartják a 
kapcsolatot. A korábbi költözés-
nek köszönhetően a budapesti 
helyszín nem jelent újdonságot a 
lány számára, a komoly, szakmai 
felkészülés azonban igen.

Marschal Levente elmondta, 
Edina kiskora óta szívesen énekel, 
amíg Csíkszeredában tanult, tag-
ja volt az iskolai kórusnak, ének-
tanárhoz azonban sohasem járt, 
hobbiból énekelt. Ezért is jelent 
hatalmas lehetőséget számára az 
X-Faktor, amelyre nagyobb lány-
testvére nevezte be. Édesapja sze-
rint lánya izgatott a verseny miatt, 
és nagyon szeretne bizonyítani. 
Azt is elárulta: Edina nem kudarc-
ként élte meg, hogy nem egyénileg 
mutathatja meg magát, inkább 
lehetőségként tekint a lányegyüt-
tesre.

 » Marschal 
Edina kiskora óta 
szívesen énekel, 
amíg Csíksze-
redában tanult, 
tagja volt az 
iskolai kórusnak, 
énektanárhoz 
azonban soha-
sem járt, hob-
biból énekelt. 
Ezért is jelent 
hatalmas lehető-
séget számára az 
X-Faktor.

Versmondódobogón 
a borszéki Elek Ágota

A borszéki Elek Ágota (első sor, 
jobbról a második) második 
díjjal tért haza a 4. Nemzeti 
VERSeny döntőjéről, amelyet 
vasárnap tartottak a budapesti 
Nemzeti Színházban. A sep-
siszentgyörgyi Plugor Sándor 
Művészeti Líceum végzős diákja 
az Ismeretlen barátok társasága, 
avagy Piknik egy japán szőnye-
gen című osonós előadás fősze-
replője. A verseny célja a vers- és 
prózamondó találkozó mellett a 
klasszikus és kortárs költészet 
újszerű bemutatása, a költészet 
és a versmondás népszerűsítése, 
a kulturális identitás erősítése 
volt, kiemelt fi gyelemmel a 
rendszerváltoztatás 30. évfor-
dulójára, valamint Ady Endre és 
Weöres Sándor évfordulós költők 
életművére. 
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