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> Könyvadomány Amerikából. Fu
társzolgálat kézbesített négy tekin
télyes csomagot az elmúlt héten a 
Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár 
igazgatójának. Küldője egy Ameri
kában élő magyar család, a debreceni 
származású Szabó Zoltán és Erzsébet. 
A több mint 400 kötetet és számos 
folyóiratot tartalmazó csomagokból 
a második világháború eseményeit, az 
’56os forradalmat, a magyar katona
kultúrát, hadviseléstörténetet tárgyaló 
könyvek, illetve a Szittyakürt amerikai 
magyar újság több évfolyama került 
elő. A kötetek között van olyan, mely 

az őstörténetkutatást nem a jelenleg 
népszerű elmélet szerint taglalja. A 
könyvtárigazgató elmondta: ennek el
lenére ezen kötetek is felvételre kerül
nek, az intézmény nem kíván kedvezni 
egyetlen irányzatnak sem; bemutatja 
az elméleteket, de a kutatókra bízza a 
megítélést.

> Idősek karácsonyváró ünnepsé
ge. Ma 15 órától a gyergyóalfalvi Petőfi 
Sándor Művelődési Házban tartják az 
idősek számára szervezett karácsony
váró ünnepséget. A Gyergyóalfalu Pol
gármesteri Hivatala, a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház és a Caritas Család
segítő Szolgálata által megálmodott 
eseményre szívesen látnak mindenkit. 
Közreműködik a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány helyi gyermekcsoportja, a 
Sövér Elek Iskolaközpont tanulói, va
lamint a Domokos Pál Péter Hagyo
mányőrző Egyesület citeracsoportja. 

> Kötet jelent meg Gyergyószent
miklósról. Csütörtökön, december 
15én délután fél hatkor kezdődik A 
mezővárostól a rendezett tanácsú vá-
rosig című, dr. Garda Dezső által szer
kesztett tanulmánykötetet bemuta

tója. A könyvbemutató helyszínéül a 
Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár 
szolgál, a kiadvány pedig tíz, az Erdélyi 
MúzeumEgyesület Gyergyói Fiókszer
vezete által szervezett nemzetközi kon
ferencián elhangzott, neves történészek 
kutatásán alapuló tanulmány összegző 
gyűjteménye. Olyan múltkutatók gon
dolatai, mint Csukovits Enikő, Tringli 
István, C. Tóth Norbert, Horn Ildikó, 
RüszFogarasi Enikő, Tüdős Kinga, 
Egyed Ákos, Pál Antal Sándor, Boér 
Hunor és Garda Dezső. A könyv megje
lenésében a 16 Patak Egyesület játszott 
szerepet.
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Házibeteg-gondozók osztottak ajándékokat

Betegekhez is jön az angyal
a gyergyói-medence minden 
településén van olyan beteg 
ember, akihez ajándékcsomag-
gal kopogtatnak be a napokban 
a házibeteg-gondozók. a gyula-
fehérvári Caritas munkatársai 
házhoz viszik az adományokból 
vásárolt alapélelmiszereket, 
édességeket a rászorulóknak.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Az Egymillió csillag a rászo
rulókért szolidaritási ak
ció során a medencében 

Gyergyószentmiklóson és Re
metén gyűjtöttek adományokat. 
2200 lej gyűlt Szentmiklóson, 
1431 lej Remetén, ebből állítot
tak össze a Caritas alkalmazott
jai egyenként 40 lej értékű élel
miszer és édességcsomagokat. 
Ezeket olyan nélkülözőkhöz jut

tatják el, akik a szaloncukorhoz 
például nem biztos, hogy hoz
zájutnának – közölte Keresztes 
Edit, a Gyulafehérvári Caritas 
gyergyószentmiklósi alkalma
zottja. 

A remetei önkormányzat segít
ségével történt gyűjtésből 35 cso
magot sikerült összeállítani, ezeket 
a községvezetés javaslatát figyelem
be véve a napokban fogják házhoz 
szállítani. Gyergyószentmiklóson 
53 csomag készítésére futotta az 
adományokból. Ebből a medence 
falvaiba 33 csomagot visznek a 
beteggondozók – azon megfon
tolásból, hogy a november 12i 
gyűjtés alkalmával több vidéki is 
adakozott –, a többit a városban 
osztják ki.

Tegnap már csomagokkal 
megrakottan indult két caritasos 
autó. Isten fizesse – üzenik az ágy

hoz kötött, egyedül élő idősek, a 
négygyermekes, kis keresetből élő 
család, a kisemmizett, magára ma

rad beteg férfi, s mindenki, akinél 
a napokban angyaljárás van az 
adakozók jóvoltából. 

Célba ért adományok. Hogy mindenkinek szebb legyen az ünnep fotó: balázs katalin

tehetségének és népes rajongó-
táborának köszönhetően a leg-
jobb három közé küzdötte be ma-
gát Baricz Gergő borzonti énekes 
az RtL-klub X-Faktor tehetségku-
tató műsorában. A múlt szomba-
ti adásban mentora, keresztes 
ildikó kedvencével, a the black 
Crowes-szal, és a saját kedven-
cével, zorán apám hitte... kezde-
tű dalával nyerte el a mentorok 
és a közönség tetszését.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„A fináléhoz közeledve 
csupán négyen állhat
tak az  XFaktor szín

padára, hogy meggyőzzék a men
torokat és a nézőket: ott a helyük a 
legjobb három között” – olvasható 
az RTLKlub sajtóközleményében. 
Vagyis Muri Enikő, Baricz Gergő, 
Kocsis Tibor és Tarány Tamás szállt 
harcba, hogy a legjobb háromban 
folytassa a versenyt jövő szomba
ton az RTLKlub tehetségkutató 
showműsorában, az XFaktorban. 

A fiatal tehetségek most is két dal
lal, a mentoruk és a saját kedvenc 
számukkal álltak színpadra. Tarány 
Tamás Vad Fruttik és Aerosmith
dallal, Baricz Gergő egy The Black 
Crowes és egy Zoránszámmal, 
Muri Enikő egy Venus és egy Kelly 

Clarksonslágerrel, Kocsis Tibor pe
dig egy Bruno Mars és egy Katona 
Kláriszerzeménnyel küzdött a né
zők szavazataiért. 

Gergő első dalával, a mentor 
kedvencével Keresztes Ildikó sze
rint „felrobbantotta a színpadot”, 

második dalával, a Zorándallal 
pedig Nagy Feró szerint egy olyan 
világba vitte nézőit, ami már nincs. 
Utóbbi dallal viszont itthoni né
zőit is könnyekig hatotta, többek 
közt édesapja, Baricz Gergely 
borzonti vállalkozó is szerencsés
nek ítélte a választást. „Tudom, 
nekem szólt ez a dal, de úgy, hogy 
még sokakat megérintett” – vallot
ta az édesapa, aki a negatív kritikák 
hatásától félti leginkább a fiát, de 
bízik benne, hogy annál erősebb 
Gergő, semmint letörjék a rosszin
dulatú nézői vélemények. Ugyan
akkor ezúttal köszönetet szeretne 
mondani a magyarországi Székely 
Körnek, illetve valamennyi anya
országi és erdélyi támogatónak, 
akik bizalmat szavaztak Gergőnek 
és SMSsel, vagy feltöltőkártyára 
adott pénzzel támogatták őt. „Már 
az is több, mint amit reméltünk, 
hogy az első három közé jutott. De 
ha már itt tart, nagy öröm lenne 
mindannyiunknak, ha ő nyerné a 
versenyt” – közölte Baricz Gergő 
édesapja.

BAricz GerGő Az X-FAktor tehetséGkutAtó műsor döntőjéBen

Célegyenesben a dobogós hely felé
Karácsonyig 
folyósítják

a támogatást
tánczos Barnával, a mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési miniszté-
rium államtitkárával és Has chi 
Andrással, a mezőgazdasá gi 
in ter venciós és kifizetési Ügy-
nök ség (aPia) Hargita megyei 
igaz gatójával találkoztak a gyer-
gyószentmiklósi gazdák. a koro-
na tükörtermében szervezett fó-
rumon a pályázati lehetőségekről, 
a Fiatal gazda pályázati kiírás 
módosításairól, illetve az állami 
támogatásokról tájékoztatták a 
hallgatóságot.

J. A.„Kérdezzenek, mondják 
el a gondjaikat, vagy 
akár szidjanak, mert 

ebből tanulunk” – biztatta népes 
hal lgatóságát Tánczos Barna állam
titkár és Haschi András APIA
igazgató a gyergyószentmiklósi ta
lálkozón, amelyet a mezőgazdasági 
minisztérium és az RMDSZ gyer
gyószentmiklósi szervezete hívott 
össze. Mindkét előadó hangsúlyozta 
a pályázatokon való részvétel fontos
ságát, kijelentve azt is, hogy ma már 
Európában támogatás nélkül nem le
het gazdálkodni. „A gazda egyetlen 
nyeresége a támogatás” – szögezte 
le Haschi András, elmondva, hogy 
„egyegy papír kitöltése 400 eurót 
ér”, ezért pedig megéri foglalkozni 
vele, és pályázatíró irodához fordul
ni. Tánczos arra is kitért, hogy ezen a 
héten véglegesítik a pályázati kalen
dáriumot, ugyanakkor biztosította 
a gazdákat arról, hogy 2012ben 
nem csökkennek a támogatások, 
sőt, hegyvidéki területekre még nö
vekedhetnek is. 2014től azonban új 
rendszer lép életbe a támogatásokat 
illetően, ezért érdemes most kihasz
nálni a lehetőségeket. A gazdákat 
leginkább a pályázatokkal kapcso
latos kérdések érdekelték és azok a 
lehetőségek, hogyan húzhatnának 
hasznot minél több kiírásból. Illetve 
többen is rákérdeztek: mikor folyó
sítják az idei támogatást? Mindkét 
előadó biztosította a jelenlévőket, 
hogy még karácsony előtt, de leg
később a két ünnep közt megérke
zik a támogatás, és arra biztatták a 
gazdákat, pályázati iratcsomóikkal 
nyugodtan keressék fel az illetékes 
minisztérium szakembereit, mert 
szívesen segítenek információkkal.

Baricz Gergő. Sokak szerint akár a versenyt is megnyerheti fotó: jánossy alíz


