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Kiesett A Dalból a No Sugar
Anevemandras, azaz Kállay-Sa-
unders András nyerte Hazaérek 
majd című dalával A Dal 2021 
második válogatóját szombaton, 
és kiesett a a gyergyószentmiklósi 
No Sugar zenekar, amely a Falak 
című számával lépett fel. A Duna 
Televízióban sugárzott műsorban 
tíz előadó és dal hangzott el, 
közülük a zsűri juttatott tovább 
négyet az elődöntőbe. A GEREN-
DÁS feat. Dárdai Blanka a Senkié 
című dallal végzett másodikként 
31 ponttal, a harmadik helyre 
holtversenyben Noémo (dalának 
címe Hableány) és Szabó Leslie 
(Legyen másnak is jó) került 
egyaránt 30 ponttal. Az ötödik to-
vábbjutót a közönség választotta 
ki szavazataival, a legtöbb voksot 
Andelic Jonathan és az Áldom 
című dal kapta, amely szintén 
bekerült az elődöntőbe. A műsor-
ban megemlékeztek a pénteken 
hosszú betegség után elhunyt 
Siklósi Örsről, az AWS énekesé-
ről. A zenekar 2018-ban Viszlát 
nyár című dalával megnyerte A 
Dalt, és Magyarország képvisele-
tében részt vett az Eurovíziós Dal-
fesztiválon. A Dal 2021 jubileumi, 
tizedik sorozatában nemcsak a 
végső győztes, hanem mind a 
nyolc döntőbe jutó dal előadója 
részesül zenei produkciójának 
fejlesztésére fordítható pénzjuta-
lomban. A március 13-i fi náléban 
a zsűri által legjobbnak ítélt, 
legmagasabb pontszámot kapó 
négy produkcióra szavazhatnak 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 döntős versenyző 
egy-egymillió forint díjazásban 
részesül.
 
Világrekordár egy tehénért
Világrekordot jelentő áron, 262 
ezer fontért (1,4 millió lej) árve-
rezték el a Victoria Beckham után 
Poshspice-nak nevezett tehenet 
Közép-Angliában – közölte a brit 
Limousin Cattle Society tenyész-
tőegyesület. A világon ekkora 
összeget sosem adtak még ennek 
a marhafajtának egy egyedéért, 
az ár a korábbi brit és európai 
rekord dupláját is meghalad-
ta. A kilencvenes évek angol 
sztárbandája, a Spice Girls egyik 
tagját, Victoria Beckhamet hívták 
annak idején Posh Spice-nak, 
róla nevezték el a limousin fajtájú 
üszőt. A Shropshire-ben nevelt 
tehén, melynek teljes neve Wi-
lodge Poshspice, rekorder állatok 
családjából származik. Anyja, 
Milbrook Gingerspice – melyet 
szintén az egyik Spice Girlről 
neveztek el – a brit és az euró-
pai rekordot is tartotta 2014-es 
eladását követően. „Olyan volt az 
árverés, mint egy ötös a lottón” 
– mondta Poshspice tenyésztője, 
Christine Williams a BBC-nek. A 
győztes licit összegét észbontó-
nak nevezte. Williams szerint a 
rekorder egyéves állat „elegáns 
volt és stílusos”, a hatalmas vétel-
árat „annak a bizonyos x-faktor-
nak” tulajdonította.
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Virtuális tortaszelet a nélkülözőknek

A jubiláló Juventutti Alapítvány március végéig tartó akciójával 349 szegény sorsú gyermeket támogat  

Christopher Plummer 82 éves korában kapott Oscar-díjat

A világjárvány miatt megnöve-
kedett azoknak a családoknak a 
száma, amelyek nehéz körülmé-
nyek között élnek – mondta el 
a tíz éve működő, csíkszeredai 
Juventutti Alapítvány vezetője. 
A szervezet jelenleg is jótékony-
sági gyűjtést szervez a nélkülö-
zők támogatására.

 » KORPOS ATTILA

A csíkszeredai Juventutti Ala-
pítvány 2020-ban több al-
kalommal is jótékonysági 

gyűjtést szervezett a szerény kö-
rülmények között, illetve mélysze-
génységben élő családok támo-
gatására. Tízéves fennállásának 
megünneplése alkalmából újabb 
adakozásra hívja támogatóit. „A jár-

vány előtti időszakban felkerestük 
azokat a rászoruló családokat, akik 
jelentkeztek nálunk, és felmértük a 
helyzetüket. Tavaly a világjárvány 
következtében megduplázódott 
azoknak a családoknak a száma, 
akik nehéz körülmények között 
élnek” – mutatott rá a kiindulási 
pontra Hasenec Tímea. Az alapít-
vány vezetője elmondta, mivel tíz 
éve működik a Juventutti, szimbo-
likusan összevonják az akciót tor-
taszeletekkel, így az adományozók 
egy-egy virtuális szelettel járulnak 
hozzá az akcióhoz, amelynek az 
összegyűjtésre váró célösszege tíz-
ezer lej. Hozzátette, jó alkalom ez 
arra, hogy meg tudják látogatni a 
családokat, nyilvántartásba tudják 
venni az anyagi helyzetüket, és a 
későbbiekben is segíteni tudják 
őket. „Február elején indult az ak-
ció, szeretnénk, ha március végéig, 

a fennállás megünnepléséig elér-
nénk a kitűzött célt” –mondta az 
alapítvány vezetője. Kifejtette, ha-
sonló akcióik révén kialakult már 
egy támogatói bázisuk, akik nem 
késlekednek, ha segíteni kell. „Fő-
leg az elején azok a jóakarók ugra-
nak, akik folyamatosan követik a 
tevékenységünket. Öröm számom-
ra, hogy pár nap elteltével már 
több mint kétszáz tortaszelet gaz-
dára talált, hálás köszönet érte” 
– értékelte az adakozókedvet az 
alapítvány vezetője. A tízezer lejes 
végösszegből leginkább alap- és 
nem romlandó élelmiszereket sze-
retnének vásárolni, hiszen a 113 
család összesen 349 gyermekéhez 
a csomagok eljuttatása több nap-
ba fog telni. Az akció online zajlik 
a Juventutti.ro honlapon megta-
lálható adományozói felületen. 
Egy tortaszelet ára 10 lej.

 » „Főleg az ele-
jén azok a jóaka-
rók ugranak, akik 
folyamatosan kö-
vetik a tevékeny-
ségünket. Öröm 
számomra, hogy 
pár nap elteltével 
már több mint 
kétszáz tortasze-
let gazdára talált, 
hálás köszönet 
érte” – értékelte 
az adakozóked-
vet az alapítvány 
vezetője.
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 » KRÓNIKA

K ilencvenegy éves korában elhunyt 
Christopher Plummer kanadai 

színész, akinek egyik leghíresebb 
szerepe Von Trapp kapitány volt A 
muzsika hangjában, és 82 évesen a 
legidősebb színész lett, aki Oscar-dí-
jat kapott egy alakításáért – számol-
tak be nemzetközi hírügynökségek. 
Az Emmy- és Oscar-díjas színészt 
connecticuti otthonában érte a halál 
– mondta el Lou Pitt, a színész barát-
ja és menedzsere. A hírt a vele 53 éve 
együtt élő felesége, Elaine Taylor is 
megerősítette. A több mint fél évszá-
zad alatt, ameddig fi lmes pályafutása 
tartott, Plummer számos különböző 
zsánerű fi lmben játszott karakter-
szerepeket. A muzsika hangja című 
fi lmmel vált világszerte ismertté, de 
számos híres moziban játszott, egé-
szen idős koráig fi lmezett. Legismer-
tebb szerepe Von Trapp kapitány az 
1965-ben Oscar-díjat is nyert musi-

calben, a Zene hangjában. A muzsi-
ka hangja (eredeti cím: The Sound 
of Music) amerikai zenés fi lmdráma, 
amelyet Robert Wise rendezett 1964-
ben a 20th Century Fox fi lmstúdió 
gondozásában. A fi lmet Hollywood 
egyik klasszikus musicaljeként és a 
világ egyik legsikeresebb fi lmjeként 
tartják számon, amely jelentős előre-
lépést hozott a főszereplő, Julie And-
rews színésznő számára. Christopher 
Plummert élete alkonyán ismét felfe-
dezte magának a fi lm, és 2012-ben a 
Kezdők című vígjáték mellékszerepé-
ért megkapta a Golden Globe-díjat, 
valamint a brit fi lmakadémia és az 
amerikai fi lmakadémia díját. Ezzel 
ő lett a legidősebb színész, aki – 82 
évesen – elnyerte az Oscar-díjat mel-
lékszereplőként. Plummer játszott 
Az ember, aki feltalálta a karácsonyt 
című 2017-es alkotásban is, amely 
Charles Dickens íróról szól, akinek 
Scrooge nevű, fösvény regényalakját 
Plummer formálta meg.

Elhunyt Christopher Plummer amerikai színész




