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Merjünk önmagunk lenni, és 
éljük meg a jelen pillanatot – 
többek között ezt szeretné üzeni 
a Falak című dalával a gyergyó-
szentmiklósi No Sugar zenekar, 
amely szombaton élőben lép fel 
A Dal 2021-ben.

 » BEDE LAURA

A Dal 2021 szombati, második 
válogatójában a gyergyó-
szentmiklósi No Sugar zene-

kar is színpadra lép. „Nagyon várjuk 
már a szombatot, folyamatosan ké-
szülünk. Nagy hangsúlyt fordítunk 
a látványra, mivel a televíziós műso-
rokban ez is fontos. Ferenczi Zoltán 
billentyűsünk állította össze a lát-
ványelemeket, szerintünk ütősre si-
keredett” – mondta a Krónika érdek-
lődésére Bereczky Botond, a zenekar 
gitárosa. Hozzátette, a magyarorszá-
gi versenyre benevezett a Falak című 
dal a járvány okozta kényszerpihenő 
idején született. „A videóklipben 
megjelenik egy maszk, amellyel azt 
szeretnénk üzenni, hogy merjünk 
önmagunk lenni, kiállni a sorból, 
felvállalni önmagunkat. A dalszö-
vegnek is van üzenete: úgy éljük 
meg a jelen pillanatot, hogy azt 
ne mérgezze meg a jobb, nagyobb, 
szebb utáni folyamatos sóvárgás. 
Minden úgy van jól, ahogy van” – 
hangsúlyozta a dalszövegíró, aki 

arra kérte a műsor nézőit, ha szere-
tik a zenekart, munkásságukat és a 
Falak című zeneművet, szavazzanak 
rájuk, ha lehetőség nyílik majd.

A Duna Televízióban romániai idő 
szerint 20 óra 35 perckor kezdődő élő 
műsorban ismét tíz produkciót lát-
hatnak a nézők. A négy válogatóból 
összesen húsz dal jut a két elődöntő-
be, az innen továbbkerülő nyolc pro-
dukció alkotja a március 13-i fi nálé 
mezőnyét. A második válogatóban 

színpadra lép továbbá Andelic Jonat-
han (dalának címe: Áldom), aneve-
mandras/Kállay Saunders (Hazaérek 
majd), GERENDAS ft . Dárdai Blanka 
(Senkié), a LongStoryShort! (Talán 
holnap), Noémo (Hableány), Pejtsik 
Panna (Fehér elefánt), a Phoenix RT 
feat Diószegi Kiki (Jelzőfény), Szabó 
Leslie (Legyen másnak is jó), vala-
mint YOULI (A legjobb).

A Dal 2021 jubileumi, tizedik so-
rozatában nemcsak a végső győztes, 

A SZOMBATI ÉLŐ MŰSORBAN ISMÉT TÍZ PRODUKCIÓT LÁTHATNAK A MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGKUTATÓ MŰSOR NÉZŐI 

„Ledönti” a falakat a No Sugar A Dalban

Bereczky Botond (balra) szerint a zenekar nagy hangsúlyt fordít a látványra a szombati élő műsorban
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hanem mind a nyolc döntőbe jutó 
dal előadója részesül zenei pro-
dukciójának fejlesztésére fordít-
ható pénzjutalomban. A március 
13-i fi náléban a zsűri által legjobb-
nak ítélt, legmagasabb pontszá-
mot kapó négy produkcióra sza-
vazhatnak a nézők, az ő voksaik 
alapján derül ki a végső győztes 
kiléte. Az év dalának előadója 
tízmillió forint pénzjutalmat kap, 
a zsűri pontjai alapján a legjobb 
négy közé kerülő másik három 
produkció öt-ötmillió forinttal 
gazdagodik. A további négy dön-
tős versenyző egy-egymillió forint 
díjazásban részesül.

A múlt szombati első válogatót 
Szőke Nikoletta nyerte Új esély 
című dalával, mellette a zsűri még 
Galda Leventét (Eredő), a Tortugát 
(Törnek az ablakok) és Hajdu Eri-
ket (Szürke madár) juttatta tovább 
pontszámaival. Az ötödik tovább-
jutót a közönség választotta ki 
szavazataival, a legtöbb voksot a 
Mudfi eld és a Nincsen szerencsém 
című dal kapta, amely szintén be-
került az elődöntőbe.

A Dal 2021 műsorvezetője két 
korábbi győztes, Orsovai Renáta 
és Fehérvári Gábor Alfréd „Fred-
die”. A versenyről részletes infor-
mációk A Dal 2021 honlapján, va-
lamint Facebook-, Instagram- és 
YouTube-oldalán találhatók, eze-
ken extra tartalom, videó és cikk 
is elérhető a műsorról.

 » A Duna Tele-
vízióban románi-
ai idő szerint 20 
óra 35 perckor 
kezdődik az élő 
műsor.

 » KRÓNIKA

Az egyik legösszetettebb ágazat, 
a környezetvédelem, vízgazdál-

kodás és az erdészet irányítását 
látja el a tavaly decemberi válasz-
tások nyomán létrejött koalíciós 
kormányban Tánczos Barna. A tár-
cavezetőre többek között olyan 
feladatok várnak, mint a korszerű 
hulladékgazdálkodás megterem-
tése, a hatékony vadgazdálkodás 

– beleértve a medvék okozta gon-
dok – megoldása vagy az illegális 
fakitermelés felszámolása. Hogy 
milyen stratégiát követ e téren, ar-
ról magát Tánczos Barnát faggatja 
ezen a héten a Székelyhon Tv. A 
Nézőpont című műsorban a kör-
nyezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter elmondja a véleményét, 
miért törnek be a medvék lakott 
településre, és támadnak emberre, 
mennyi ragadozó kilövését tart-
ja indokoltnak évente, egyáltalán 
miként lehet megteremteni ember 
és nagyvad együttélésének felté-
teleit. A tárcavezető elmondja, va-
lóban húszmillió köbméterre rúg-e 
a Romániában évente illegálisan 
kitermelt faanyagmennyiség, ho-
gyan lehet megálljt parancsolni a 
törvénytelen erdőirtásnak, és mi-
ként segít ebben a törekvésben a 
faanyag automatikus követésére 
szolgáló rendszer (SUMAL) új, feb-
ruárban működésbe lépett változa-
ta. Bár a szelektív hulladékgyűjtés 
is égető probléma, ez még gyerek-
cipőben jár az országban, Tánczos 
Barna elmagyarázza, miként lehet 
felgyorsítani a folyamatot. A tárca-
vezető arról is nyilatkozik, miként 
lehet megállítani a folyószennye-
zést, tisztábbá tenni élővizeinket.

A környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti miniszterrel készült in-
terjút pénteken 12 órától tekinthe-
tik meg a Székelyhon Tv Nézőpont 
című műsorában.

 » SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi polgármesteri 
hivatal szervezeti felépítésének 

átalakítása részeként a marosvásár-
helyi állatkertben is versenyvizsgát 
hirdettek a két vezetői – igazgatói 
és aligazgatói – állásra. Ezt azért 
tartották fontosnak, hogy több év 
után állategészségügyi végzettség-
gel rendelkező igazgató kerüljön az 
intézmény élére. Az igazgatói állást 
hatan pályázták meg, de egyikük-
nek sem volt szakvégzettsége, így 
újabb versenyvizsgát szerveznek. 
Az aligazgatói állást ketten pályáz-
ták meg, és Kopacz András jelenle-
gi aligazgató töltheti be továbbra is 
ezt a feladatot – hangzott el a teg-
napi évnyitó sajtótájékoztatón.

Az aligazgató röviden beszélt a 
negyven hektáron fekvő és 700 ál-
latnak otthont adó létesítményről. 
Mint mondta, a romániai állatker-
tek közül csak itt található elefánt, 
az 54 éves Tánya és a 47 éves Hella. 
Rámutatott, fogságban az elefán-
tok átlagosan 45 évet élnek, nagyon 
ritka esetekben érik meg a 60 évet.

Arról is beszámolt, hogy a jár-
vány nagymértékben befolyásolta 
a marosvásárhelyi állatkert láto-
gatottságát is, ahol elmaradtak a 
közkedvelt foglalkozások. Tavaly 
két és fél hónapig zárva volt az in-
tézmény, s ez a látogatók számában 
is látszott, hiszen 70 ezerrel keve-
sebben voltak, mint előző években, 

amikor 260 ezren keresték fel az 
állatkertet. Viszont a marosvásár-
helyiek, Maros megyeiek, de a kör-
nyező megyebeliek körében is nép-
szerű az állatkert, hétvégenként, a 
vakációban is sokan látogatják.

Kopacz András reméli, hogy idén 
változik az elmúlt években tapasz-
talt irányvonal, amely alapján min-
den évben egyre kevesebb pénzt 
szántak az állatkertre, ellehetetle-
nítve a tervezést, újabb munkálatok 
elkezdését. Az aligazgató azt szeret-
né, hogy idén méltányos legyen az 
intézmény költségvetése, lehetősé-
gük legyen növelni az alkalmazot-
tak létszámát, és megnyitni a nagy-
közönség előtt a zöld pavilont. A 
2011-ben uniós pénzalapból készült 
épületben többek között nagyraga-
dozók laknak, amelyeket nem lehet 
kintről látni, s eddig létszámhiány 
miatt nem tudták beengedni a láto-
gatókat az épületbe. Ahhoz, hogy 
látogatható legyen, állandó fel-
ügyeletet kell ott biztosítani, s erre 
eddig nem volt személyzet.

Továbbá körvonalazódik, hogy az 
állatkert igazgatósággá alakul, és 
átveszi a Somostető ügykezelését is.

Ugyanakkor amennyiben a jár-
ványügyi helyzet megengedi, új-
rakezdik a nevelési, oktatási fog-
lalkozásokat, és szeretnék, ha az 
állatkertben kis koncerteket is tar-
tanának, amelyeken elsősorban a 
művészeti szakközépiskola diákjai 
lépnének fel.

Miért jár a medve iskolába? Járványhelyzetben is népszerű az állatkert

 » Tavaly két és 
fél hónapig zárva 
volt az intézmény, 
s ez a látogatók 
számában is 
látszott, hiszen 70 
ezerrel keveseb-
ben voltak, mint 
előző években, 
amikor 260 ezren 
keresték fel az 
állatkertet.




