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Csíki lány a tehetségkutatóban
Marschal Edina is bejutott a magyarországi X-Faktor élő műsorába
• A Take 3 nevű fris-
sen alakult lányegyüt-
tes tagjaként bejutott
a magyarországi
X-Faktor zenei tehet-
ségkutató műsor elő
show-jába a csíksze-
redai Marschal Edina.
Noha a 16 éves lány
egyéniben jelentkezett
a megmérettetésre, a
mentorok úgy gondol-
ták, két másik lánnyal
párban sokkal ered-
ményesebbek lehet-
nek. Édesapja szerint
Edina lehetőségként
tekint az új felállásra.

ISZLAI KATALIN

A 16 éves csíkszeredai Marschal 
Edina is bejutott a magyaror-
szági X-Faktor zenei tehetség-

kutató műsor hétvégén kezdődő élő 
show-jába. Az igazi megmérettetés 
tehát csak ezután kezdődik, a fi atal 
lány azonban már számos megpró-
báltatáson van túl: noha egyéniben 
jelentkezett a műsorba, végül egy 
lányegyüttes tagjaként kell bizonyíta-
nia a továbbiakban.

Meggyőzték a mentorokat

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, 
ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás 
Peti tetszését, így Edina továbbju-
tott a táborba. A bonyodalmak itt 
kezdődtek, mivel több versenyző 
sem győzte meg egyéniben a men-
torokat, akik ezért úgy döntöttek: 
idén először csapatokat alkotnak. 
Így volt ez a csíkszeredai lány ese-
tében is, akit végül két másik lány-
nyal, a 20 éves Khamitova Madi-
nával és a 15 éves Márity Szonjával 
párosították össze, majd felaján-

lották számukra, hogy vagy ebben 
a formában folytatják a versenyt, 
vagy hazamennek. A lányok vál-
lalták a kihívást, a következő for-
dulóban pedig be is bizonyították, 
hogy érdemes volt második esélyt 
adni számukra. Az akkor már Take 
3 név alatt bemutatkozó új lány-
együttes Ariana Grande God is 
a woman című slágerével lenyű-
gözte a zsűrit a „székes” feladat-
nál, és a zenekarok mentoraként 
Puskás Peti továbbjuttatta őket a 
mentorházba. Itt vasárnap este a 
Little Mix Black Magic című dalát 

adták elő, és ismét bebizonyítot-
ták, hogy van helyük a műsorban, 
legalábbis erről árulkodik Puskás 
Peti döntése, amely szerint egye-
nes ágon vitte tovább a lányokat 
az élő műsorba.

Lánytestvére nevezte be

Az X-Faktor weboldalán olvasható 
bemutatkozóban Marschal Edina 
elmondta, azért jelentkezett a mű-
sorba, hogy valóra váltsa az álma-
it. A csíkszeredai lány azt is elárul-
ta, hogy a szerencsehozó kabalája 

egy aranynyaklánc, amit az édes-
apjától kapott, és egy karkötő, ami 
a nagybátyja és felesége ajándéka. 
A szóban forgó nagybácsi egyéb-
ként Márkos Béla mesteredző, a 
csíkszeredai MBFA harcművészeti 
akadémia alapító elnöke, a lány 
édesapja pedig Marschal Levente. 
Mivel Edina a műsorra való ké-
szülődés miatt már nem elérhető, 
édesapjától érdeklődtünk arról, 
hogyan éli meg lánya az életében 
bekövetkezett változásokat. Mint 
megtudtuk, Edina szülei el-
váltak, és mivel édesanyja 
Magyarországon kapott 
munkát, Edina is vele tar-
tott, de ettől eltekintve napi 
kapcsolatban maradtak az 
édesapjával. A korábbi köl-
tözésnek köszönhetően te-
hát a budapesti helyszín nem 
jelent újdonságot a lány számára, 
a komoly, szakmai felkészülés 
azonban igen. Marschal Levente 
elmondása szerint Edina kiskora 
óta szívesen énekelt, amíg Csík-
szeredában tanult, tagja volt az 
iskolai kórusnak, énektanárhoz 
azonban sohasem járt, hobbiból 
énekelt. Ezért is jelent hatalmas 
lehetőséget számára az X-faktor, 
amelyre nagyobb lánytestvére ne-
vezte be. Édesapja szerint a lánya 
izgatott a verseny miatt, és nagyon 
szeretne bizonyítani. Azt is el-
árulta: Edina nem kudarcként élte 
meg, hogy nem egyéniben mutat-
hatja meg magát, inkább lehető-
ségként tekint a lányegyüttesre.

Újabb évad, újabb erdélyi szereplő az X-faktorban. 
A Take 3 lányegyüttes tagjaként bizonyíthat a 
csíkszeredai Marschal Edina (középen)
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GERGELY IMRE

A 9–10. osztályosok egy az idő, a 
11–12. osztályosok a szerelem 

témájához kötődő, majd egy szaba-
don választott Ady-verssel állhattak 
a közönség elé. A zsűri értékelése 
alapján a 9–10. osztályosok első dí-
ját megosztva kapta Sólyom-Bíró 
Orsolya (Salamon Ernő Gimnázium) 
és Wéber Kitti (Balassi Bálint Gim-
názium, Budapest), továbbá a máso-
dik és harmadik helyen is salamonos 
szavalók végeztek, Csibi Alexandra 

és Kinda Csilla személyében. A kö-
zönségdíjat szintén a rendező gimná-
zium diákja, Lukács Gergő kapta. A 
11–12. osztályosok versenyében az el-
ső és második díjat a szovátai Domo-
kos Kázmér Szakközépiskola diákjai, 
Szász Bernadett és Kelemen Irénke 
nyerték el. Az utóbbit megosztva a 
Székelyudvarhelyi Tamási Áron Gim-
názium diákjával, Kacsó Bencével. 
Harmadik díjat is ketten kaptak: Kis 
Vivien (Palló Imre Zene- és Kép-
zőművészeti Szakközépiskola, Szé-
kelyudvarhely) és Kaltenecker Evelin 
(Veres Pálné Gimnázium, Budapest). 
A közönségdíjat Balázs Helga (Sala-

mon Ernő Gimnázium) érdemelte ki. 
Hargita Megye Tanácsának különdí-
jait Halász Réka (Balassi Bálint Gim-
názium, Budapest) és Pintér Laura 
Franciska (Veres Pálné Gimnázium, 
Budapest) kapták. A zsűri különdíját 
Balló Mária (Márton Áron Főgimná-
zium, Csíkszereda) vehette át. 

Ady Endrére emlékeztek a szavalóversenyen

A 30. Őszi szavalóverseny 
támogatói

Az Őszi szavalóverseny megszer-
vezését, anyagi hátterét pályázati 
források és támogatók biztosítot-
ták. Ezek a következők: Salamon 
Ernő Gimnázium, Hargita Megye 
Tanácsa, Communitas Alapítvány, 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, Karácsony János 
Alapítvány, Ben Com Mixt. (x)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

A z előző évekhez hasonlóan,
Gyergyószentmiklóson idén is a 

Szent Miklós Napok keretében dísz-
tanácsülésen adják át a Pro Urbe-dí-
jakat és a díszpolgári kitüntetéseket. 
A díjakat odaítélő önkormányzat a 
várja a városlakók javaslatait, jelölé-
seit arra, hogy kit vagy kiket látná-

nak méltónak az elismerés-
re. Amint a városháza közli, 
olyan személyek jelölését 
várják, akik példaértékű 
közösség- és városépítő 
tevékenységet folytatnak, 
vagy folytattak Gyergyó-

szentmiklósért. A díszpolgá-
ri cím erkölcsi elismerés, amellyel a 
település tiszteletét és háláját fejezi 
ki a kitüntetett személynek. Az nyer-
heti el, aki a közösség érdekében 
kifejtett tevékenységével, magatar-
tásával eredményesen elősegítette a 
település anyagi és szellemi értékei-
nek gyarapítását, illetve a politikai, 

gazdasági, kulturális élet területén a 
település rangjának emelése, hírne-
vének növelése érdekében jelentős 
tevékenységet fejtett ki.  A Pro Urbe 
díjat azoknak adományozzák, akik 
több éven keresztül kifejtett mun-
kásságukkal kiemelkedő érdemeket 
szereztek, a város közösségének fej-
lődésében, illetve akik a település 
értékeinek hazai és külhoni megis-
mertetésében, valamint az adott kap-
csolatainak gazdagításában. Ahhoz, 
hogy a jelöltség a képviselő-testület 
asztalára kerülhessen, 50 személy 
támogató aláírása szükséges, illetve 
csatolni kell a dokumentációhoz a je-
lölt személy fényképét, életrajzát, egy 
kísérőlevelet, amelyből kiderül, miért 
tartják érdemesnek a díjra. A jelölési 
ívek a polgármesteri hivatal ügyfélfo-
gadójában találhatók meg. Az elisme-
rések odaítéléséről a képviselő-testü-
let zárt körben dönt majd, a jelölések 
leadási határideje november 22. (G. I.)

Kik legyenek a díjazottak?
• Harmincadik alkalommal rendezte meg a hétvégén a
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium az Őszi
szavalóversenyt, ahol ezúttal hat székelyföldi és két
budapesti középiskola összesen húsz tanulója adott elő
Ady Endre-verseket a költő emlékéve kapcsán.




