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> Gyergyószéki Fiatal Pedagógusok 
Fóruma. Harmadik alkalommal szervezi 
meg Hargita Megye Tanácsa és a Gyergyó 
Területi Ifjúsági Tanács a Gyergyószéki 
Fiatal Pedagógusok Fórumát november 
25–26-án. A gyergyószentmiklósi Lázár 
Panzióban tartott rendezvényre valamennyi 
gyergyói-medencei fiatal pedagógust várják 
a szervezők. „Szükség van az ilyen rendez-
vényekre, hiszen itt nemcsak barátságok 
szövődnek, hanem szakmai téren is gyara-
podhatnak a fiatal pedagógusok” – magya-
rázta a Hargita Népe kérdésére Erős Levente 
főszervező, aki szerint a visszajelzések alapján 
30–40 résztvevőre számítanak. A rendez-

vény célkitűzései között szerepel: alkalmat 
teremteni a környék fiatal pedagógusai nak, 
hogy egymással megismerkedjenek, össze-
barátkozzanak; támpontokat nyújtani az 
oktatás gyakorlati szintjén a pedagógusok 
munkájához a jelentkező problémák kifejté-
se és értelmezése által; az oktatási módszerek 
pozitívumainak és korlátainak megvitatása; 
szakmai tapasztalatok megosztása, valamint 
új elméleti és gyakorlati tapasztalatok elsa-
játítása. A rendezvényen előadást tartanak, 
illetve műhelymunkákat vezet Veres-Nagy 
Tímea, a PONT Csoport munkatársa 
(szakterülete a projektmenedzsment és a csa-
patépítés); Szőcs Edit kommunikációs szak-

ember; György Emőke, a Johannes Kájoni 
Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója 
és szaktréner, valamint dr. Dézsi Zoltán, a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem előadó-
tanára. 

> 90 éves a szárhegyi labdarúgás – az 
évfordulóra a Bástya Sportklub ünnepi gála-
műsort szervez november 26-án a sportcsar-
nokban. Az esemény futballmeccsel kezdő-
dik 15 órakor: Mátraderecske – Bástya SK 
és a Bástya Öregfiúk csapatai csapnak össze. 
17 órától megemlékeznek a szárhegyi futball 
90 évéről, és díszbeszédek hangzanak el. 18 
órától pedig újabb rangadókra kerül sor, ez-

úttal a Szárhegyi Bástya és a Gyergyói Jövő 
csapatai, illetve a Bástya I., Bástya II. után-
pótláscsapatok mérik össze tudásukat.
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A borzonti énekest szülei élőben láthAtták Az X-FAktorbAn

Baricz Gergő a legjobb hat között

könyvek minden korosztálynAk

Egy szerző két kötete

A legjobb hat versenyző közé 
küzdötte magát baricz Gergő az 
rtl-klub X-Faktor című tehet-
ségkutató műsorában. A borzonti 
énekest időközben meglátogatta 
családja, akik az első sorból néz-
hették végig a műsort és szurkol-
hattak Gergőnek.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nem lehet szavakkal ki-
fejezni, mekkora él-
mény volt látni a fiun-

kat a színpadon – jelentette ki a 
Hargita Népe kérdésére Baricz 
Gergely, Gergő édesapja. A 
borzonti vállalkozó elmesélte, 
a tehetségkutató műsorban ver-
senyző fia kérésének tett eleget 
azzal, hogy feleségével, lányával 
és vejével Budapestre utazott. 
Eleinte kissé feszélyezte, hogy 
mindenhová operatőrök kísé-
rik, és „minden második lépés-
nél kíváncsiskodó újságíróba 
botlik”, de belátta: „ez a verseny 
ezzel jár”. Amúgy, amikor Ger-

gő megjelent a színpadon, már 
egyáltalán nem érdekelte, filme-
zik-e vagy sem, akkora élmény 
volt látni a fiát. Bár – mint me-
sélte – fenntartott helyük volt 
az első sorban, már a nézőtérre 
sem volt egyszerű bejutni, a fel-
vétel miatt az adás kezdete előtt 
majdnem két órával el kellett 
foglalniuk helyüket, és minden 
nézőt biztonságiak ellenőriztek 
a belépéskor. 

Amíg Budapesten voltak, 
Bariczék láthatták azt is, hol, mi-
lyen körülmények között lakik a 
gyermekük, ismeretséget köthet-
tek a versenyzőkkel és elbeszélget-
hettek Keresztes Ildikóval, Gergő 
mentorával. 

– Csupa szív és lélek, törékeny 
nő, aki keményen harcol azért, 
hogy mentoráltjait minél tovább 
versenyben tartsa – magyarázta 
az édesapa, aki szerint „úgy tű-
nik, Gergő sorsának alakulását 
különösen szívügyének tekinti 
mentora, ami nem meglepő, hi-
szen Keresztes Ildikó is erdélyi 

származású”. A versenyzőkkel 
kapcsolatosan elmondta: nagyon 
erős a mezőny, Gergőnek nem 
lesz könnyű a legjobbak közé 
jutni – annál is inkább, mert a 
döntő szó a közönségé. Célja el-
érését még az is nehezíti, hogy 
az itthoni barátai, rokonai a ver-
senyszabályzat értelmében nem 
küldhetnek támogató szavaza-
tokat SMS-ben. Bár a helyzetet 
csak kismértékben orvosolja, 
magyarországi rokonaiknál hagy-
tak pénzt feltöltőkártyára, hogy 
az itthoniak nevében szavazzanak 
Gergőre. 

– Mindenkinek köszönöm, 
aki támogatja a fiamat – összeg-
zett az édesapa, megjegyezve: 
megható az összefogás, amit az 
erdélyiek tanúsítanak azért, hogy 
Gergő minél tovább versenyben 
maradhasson.

Baricz Gergő egyébként a ve-
télkedő utóbbi fordulóján beju-
tott a legjobb hat versenyző közé, 
ráadásul úgy, hogy még nem ju-
tott párbajhelyzetbe.Baricz Gergely. Örül fia sikerének, és meghatónak tartja a támogatást fotó: jánossy alíz

Aki írni és olvasni tud, tartoz-
zon bármely korosztályhoz, an-
nak ajánlott mindkét kötet, hisz 
játszani a felnőtt és aggastyán 
is szeret, az erdei gombákat pe-
dig nem lehet elég korán megis-
merni – így kínálhatók zsigmond 
Győző Gyergyószentmiklósra 
hozott könyvei. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Zsigmond Győző állítja, haj-
dan, amikor Isten a talen-
tumokat osztogatta, ami 

játék a keze ügyébe került, mind 
a magyaroknak adta. A szerző 
játszásra invitálta tegnap délben 
közönségét, amikor telt ház előtt 
mutatta be bővített, újra kiadott 
Nyelvi rejtvény, játék, verseny című 
könyvét. A Pallas–Akadémia 
gondozásában megjelent kötet a 
huszonkilenc éve épp Zsigmond 
Győző által életre hívott Kőrösi 
Csoma Sándor anyanyelvi vetél-
kedőket idézi, feladványai játékos 
módon gazdagítják a diák vagy 
akár tanár, szülő tudástárát. 

A játékórás könyvbemuta-
tót délután egy újabb követte: 
a Népi gombászat a Székelyföl-
dön című kötetet ismertették. 
A szerző, aki a László Kálmán 
Gombász Egyesület elnöke, az 
etno-mikológiáról mint új, ro-
hamosan fejlődő tudományágról 
szólt, kötete pedig – bemutatása 
szerint – egy fedél alatt gomba-
határozó, amely tartalmazza a 
gombához kötődő székely szó-
lásokat, népköltészetet, gombás 
mesterséget, mi több, említés 
esik benne a szárhegyi tojásmú-
zeumban található, gombamotí-
vumos hímes tojásról is.

„Amellett, hogy hová szü-
letünk, meghatároz az is, hogy 
hogyan viszonyulunk a gom-
bákhoz” – vallja a szerző, felhív-
va a figyelmet, hogy a székelység 
számos szállal kapcsolódik a 
gombákhoz, a légyölő galócá-
nak piros és barna válfaját csak 
itt különböztetik meg, s nem 
titok: már táltosaink is éltek az 
ebből származó hallucinogén 
anyaggal. Játsszunk a nyelvünk kínálta lehetőségekkel, és vegyük komolyan a gombákat. Zsigmond Győző diákok körében fotó: balázs katalin


