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Baricz Gergő a legjobb tizenkettőben

Több ezren jelentkeztek az RTL Klub 
népszerű zenei tehetségkutató műso-
rába, az X-Faktorba. Közülük azon-

ban csupán 24 produkció jutott el a Men-
torok házába, ahol a mentorok a segítőikkel 
közösen választották ki, hogy kik azok, akik 
a legjobb 12 között szerepelhetnek élőben, 
október 15-től.

Keresztes Ildikót férje, Kicska László, az 
Edda Művek gitárosa; Geszti Pétert egyik 
legjobb barátja, az Első Emelet énekese, Kiki; 
Malek Miklóst egyik kedvenc magyar elő-
adónője, Tóth Gabi segítette a döntésben. 
Nagy Feróval pedig az X-Faktorban tavaly 
már bizonyító, az Eurovíziós Dalfesztiválon 
Magyarországot képviselő Wolf Kati osztotta 
meg véleményét a jelentkezőkkel kapcsolatban  
– aki egyébként a tavalyi versengésben éppen a 
rocker mentoráltjaihoz tartozott.

Mint a 2010-es X-Faktorban már kiderült, 
kategóriánként csupán 3-3 előadó juthat be az 
élő adásokba, így végül a következőknek szavaz-

tak bizalmat a mentorok.  A huszonöt évesnél 
idősebbek közül Gyucsík Tibor, Tarány Tamás 
és Kocsis Tibor énekelhet jövő héten Malek 
Miklós vigyázó tekintete mellett. A fiatal srá-
cok csapatát Keresztes Ildikó mentorálja, ő így 
döntött: Baricz Gergő, Demes Tamás és Lil C. 
Geszti Péter a csapatok közül a Rocktenors-t, 
az Apollo 23-at, valamint a Hajdu-ikreket vá-
lasztotta maga mellé, míg Nagy Feró a Muri 
Enikő, Kováts Vera, Bagosi Alexa trióval akar 
eljutni a végső győzelemig.
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skandi pályázati szelvény 2011. október 11.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Sosem gondoltam, hogy megyeköz-
ponti intézmény mellékhelyisége és annak 
teljhatalmú úrasszonya fog egyszer témát 
szolgáltatni nekem jegyzetíráshoz. 

Ez történt. 
Munkám olyan helyre vezetett, ahol 

naponta több százan is megfordulnak, s 
az ügyintézés jellegénél fogva akár 5-6 órát 
is ott töltenek az egyszerű emberek. Előfor-
dul tehát, hogy igénybe kell, kellene vegyék 
a mellékhelyiséget is. Kínos kényszerűsé-
gemben én is közéjük tartoztam, s a belső 
rend őrétől érdeklődve kiderült, természe-
tesen van toalett, de ajtaja záros. Kulcsot 
kértem, hiába, hisz azt a vécés néni tartja 
markában, ő pedig lebetegedett, ma nem 
lesz, kérdéses, hogy holnapra felépül-e. 

Mi tagadás, csak nevetni tudtam a 
kellemetlen helyzeten, s eldöntöttem, tár-
saim javára, ha megtudnám a nénike 
lakcímét, nem lennék rest almakompóttal 
kedveskedni neki. Gyógyuljon meg miha-
marabb! 

Nem vet fel a pénz, s szabadidőben sem 
dúskálok, de becsszó, szívesen segíteném 
a hasonló beosztású embereket gyógyu-
lásukban, hisz ők is, ha épen, egészségesen 
a munka mezején lehetnek, naponta akár 
százak picikének tűnő problémáiban segí-
tenek. Hogy lehetne pótnéni? Akár lehetne 
is egy ilyen helyen, de amíg e kardinális, 
gondolom, óriási anyagi vonzatú problé-
ma nem oldódik meg, a világ minden vécés 
nénijének jó egészséget kívánok!

Egészséget, vécés néni!
          villanás n Balázs Katalin

Ma estig tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, 
nyugaton még néhány órás napsütés várható. Me-
legfronti hatás miatt fejfájás, vérnyomásingadozás 
jelentkezhet, gyakoriak lehetnek a reumatikus pana-
szok, nőhet a reakcióidő.
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