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> Müszit tizenhetedszerre. Novem-
ber 5–6-án tizenhetedik alkalommal ren-
dezik meg a Műkedvelő Színjátszók Ta-
lálkozóját Gyergyószentmiklóson. „Nem 
verseny ez idén sem, csupán a találkozás 
lehetősége, hogy megbeszélhessük, ho-
gyan volt régebb, és főként, hogy milyen 
lesz a műkedvelő színjátszás sorsa” – fogal-
mazott a rendezvényt ismertető sajtótá-
jékoztatón Danaliszyn József főszervező. 
Nyolc színjátszó csapat mondott igent az 
idei meghívásra, ellátásukat a városi költ-
ségvetésből származó 4000 lejből igyekez-
nek biztosítani. A Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ égisze alatt, a Fábián 

Ferenc Színtársulat által szervezett ren-
dezvény november 5-én, szombaton 14 
órától megemlékezéssel kezdődik: Fábi-

án Ferenc sírjánál, a gyergyószentmiklósi 
köztemetőben emlékeznek a névadóra és 
elhunyt műkedvelő kollégákra. 16 óra-
kor, az ünnepélyes megnyitót követően a 
csongrádi vendégek lépnek színre a Köz-
tes európai pályaudvar című darabbal, 
majd a sepsiszentgyörgyi Visky Árpád 
színtársulat a Vonósnégyest mutatja be, a 
szászrégeni Kemény János színtársulat Ka-
rinthy Frigyes Villa Negráját hozza, a nap 
utolsó előadásaként a székelyudvarhelyi 
Vitéz Lelkek színtársulat Görgei Gábor 
Komámasszony, hol a stukker? című víg-
játékával lép fel. Kísérő rendezvényként 
20.30-tól tartják a Gyárfás Jenő Amatőr 

Képzőművészek Szövetsége közös tárlatá-
nak nyitóünnepségét. A vasárnapi, 17 órá-
tól kezdődő programban a gyergyóújfalvi 
Katorzsa Egyesület kabaréjelenetei sze-
repelnek, ezt követi az erdőszentgyörgyi 
Bodor Péter Színkör vásári komédiája, a 
Fábián Ferenc színtársulat Nevetni kell, 
ennyi az egész előadásának részlete, vala-
mint a Szin-kron csoport Zenés felolvasója. 
Danaliszyn József elmondta, várják a mű-
kedvelő színjátszás támogatóit a kétnapos 
rendezvényre: a belépti díj 4 lej diákoknak 
és nyugdíjasoknak, 6 lej felnőtteknek. A 
jegy a nap minden előadásának megtekin-
tésére feljogosítja vásárlóját. 

Körkép

Megrendülten értesült a 
Gyergyói-medence lakossága a 
hírről, hogy hosszas, türelem-
mel viselt betegség után október 
30-án Kecskeméten elhunyt 
Páll Ágnes táncoktató, a Step 
Dance Sportklub alapítója és 
vezetője. 

Páll Ágnes 1962. április 
21-én született Csíkszeredá-
ban. Tanulmányai befejezté-
vel a balánbányai kórház ápo-
lónőjeként, később a gyer gyó-
szentmiklósi Nemzeti Bank 
alkalmazottjaként dol  gozott. 
1992-ben, egyéves kül  földi 
tartózkodás után hazatért, 
a gyergyószentmiklósi Fo-
garassy Mihály Általános Is-
kolában biológiát, történel-
met és földrajzot tanított. 
Idő közben útjára indította 
Gyergyószentmiklóson a tánc-
oktatást, majd 1997-ben megalakította a Step Dance Táncisko lát, 
ahol eleinte egyedül oktatott több száz gyereket és felnőttet. A tánc-
iskola az egyre színvonalasabb és nívósabb táncbemutatóinak, ko-
reografált aerobik- és stepelőadásainak köszönhetően sportklubbá 
alakult, az eleinte csupán a mozgás kedvéért táncoló gyerekek közül 
többen is hivatásos versenytáncossá fejlődtek. Az elmúlt tizenöt évben 
nem volt olyan komolyabb rendezvény a Gyergyói-medencében, ahol 
Páll Ági – mert mindenki így ismerte – táncosai ne jelentek volna 
meg legalább egy fellépés erejéig. De a több száz táncos közül – aki-
ket oktatott – a leg jobbak eljutottak rangos országos és nemzetközi 
táncversenyekre, nem egy közülük dobogós helyen végzett, és ma is 
a romániai versenytáncsport élmezőnyében versenyzik. Páll Ágnes 
munkásságára leginkább a sokszínűség, a magas minőségre törekvés, 
a pontosság és a fejlett pedagógiai érzék volt a jellemző. Akkor volt 
mindig a legboldogabb, ha táncosait a színpadon tündökölni lát-
hatta, mert a „gyerekei” sikere volt az ő legnagyobb öröme. Táncosai 
iránti határtalan szeretetét az is jelzi, hogy soha nem beszélt másként 
tanítványairól, mint „lányaim”, „fiaim”, „gyermekeim”. Ő ugyanis 
mindegyik táncosát saját gyermekeként szerette, és jó szülő módjára 
harcolt, küzdött a sikereikért. 

Páll Ágnes temetésének időpontjáról családja még nem rendel-
kezett, hozzátartozói, barátai, munkatársai ideiglenes emlékhelyet 
alakítanak ki számára november elsején a gyergyószentmiklósi 
kultúrház előtt, ahol összegyűlhetnek mindazok, akik szerették és 
becsülték.

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pol-
gármesteri Hivatala is őszinte elismeréssel búcsúzik Páll Ágnestől. 
„Személyében egy olyan munkatársat becsülhettünk, aki őszinte 
odaadással, környezetét lelkesítve építette és formálta egy város la-
kosságának kulturális, esztétikai és művészi értékrendjét. Eltávozása 
felbecsülhetetlen veszteség számunkra, hiszen több mint példaértékű 
a profizmusra való törekvése, a munkához való maximalista hoz-
záállása, valamint az általa képviselt értékrend, lendület. Hála és 
köszönet érte.”

Jánossy Alíz

Komfortos tantermet rendeztek 
be a gyergyószentmiklósi Szabad-
ság tér 20. szám alatti ingatlan 
emeletén – egy nyertes pályázat 
révén négy nyelv oktatása zajlik 
majd itt, ezentúl a Bonus Rt. új 
üzletágaként távoktatásos ECDL 
és kompetenciafejlesztő ismeret-
szerzésre kerülhet alkalom.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A tanulás módozatát tekintve 
újszerű megközelítést kínál 
a Bonus Rt. az e-Learning 

által: önkormányzatoknak, iskolák-
nak, cégeknek biztosít lehetőséget, 
hogy az alkalmazottak ismereteinek 
bővítésével a munka minőségében 

pozitív változás álljon be. Az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap által 
biztosított, a Távközlési és Infor-
matikai Minisztériummal kötött 
szerződés alapján támogatott prog-
ram neve Beruházás az elektronikus 
oktatási rendszerek fejlesztésére, célja 
pedig az elektronikus oktatás, mint 
versenyelőnyt teremtő technológia 
bevezetése, illetve szakmai támoga-
tás biztosítása a hazai intézmények 
és vállalatok részére. Kiss Judit, a 
pályázat megírója elmondta, a pro-
jekt összértéke 2 049 107,44 lej, eb-
ből vissza nem térítendő támogatás  
1 156 754,20 lej. Az első, egyéves 
fázis végére értek, így elkészült az 
oktatóterem, ahol számítógépek fel-
használásával angol, német, spanyol 

és francia nyelvoktatás zajlik majd, 
ugyanakkor elkezdődött az Elektro-
nikus Oktatási Keretrendszer, illetve 
az ismeretek átadását szolgáló tan-
anyagok értékesítése. Már sikerült 
szerződést kötni az első tíz partnerrel, 
akik ily módon fognak új ismerete-
ket szerezni. – Nagy előnye a képzést 
segítő programoknak, hogy román 
és magyar nyelvűek, ebben élenjáró 
a Bonus – közölte Borsos Géza cég-
vezető, Lukács Zoltán Levente, az 
üzletág vezetője pedig megjegyezte, 
az olcsó, otthon vagy munkahelyen 
is egyéni tanulási lehetőséget biztosí-
tó módszer iránt nagy az érdeklődés, 
s bár főként Székelyföldnek szánták, 
az ország román lakosságú megyéi-
ből is érkezik megkeresés.
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In mEmoRIam PáLL ágnES

Táncosai sikeréért élt

Uniós támogatásból képzési központ

Élő irodalomóra Éltető Józseffel GyerGyóalfaluban

Az olvasás fejleszti a kritikai érzéket
az antropocentrum Egyesület 
meghívottjaként Éltető József – 
családi nevén Wellmann – költő, 
szerkesztő, dramaturg, műfordító 
és tanár élő irodalomóráján vehet-
tek részt tegnap a gyergyóalfalvi 
Sövér Elek Iskolaközpont diák-
jai a Petőfi sándor művelődési 
Házban. a fordulatos, humoros 
előadásból az érdeklődők többek 
között megtudhatták: az olvasás 
fejleszti a kritikai érzéket.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Nem látok nagy különb-
séget köztetek és a bu-
dapesti tanítványaim 

között” – tisztázta mindjárt az elő-
adása elején Éltető József tegnapi élő 
irodalomóráján Gyergyóalfaluban. 
Mint mondta, ugyanazokat az eré-
nyeket és ugyanazokat a hibákat 
látja a gyergyóalfalvi gyerekekben is 
a délelőtti óralátogatásai után, mint 
a budapestiekben. Kifejtette, szo-
morúan tapasztalja, hogy az olvasás 
egyre inkább „kimegy divatból”, és 
egy olyan időtöltéssé kezd válni, ami 
néhány ember „furcsa hobbija”, de 
eltűnt belőle az az öröm, ami 30-40 
évvel ezelőtt még megvolt. „Mi tör-
ténhetett? Miért vált furcsa hobbivá 
az olvasás?” – tette fel a kérdést Él-

tető, kifejtve, noha a világ dolgairól 
sokkal tájékozottabbak a mostani 
fiatalok, mint a 30-40 évvel ezelőtti-
ek, mégis mintha valami nagyon je-
lentős dolog elveszne az olvasás hiá-
nya miatt. Ezután párhuzamot vont 
a nagymamák által olvasott Piroska 
és a farkas főhőse és a rajzfilmekből 
ismert Tom és Jerry, Micimackó fi-
gurái között, rávilágítva arra, hogy az 
olvasmány által megismert Piroska 
annyiféle lehet, ahány gyerek hallot-
ta a mesét, hiszen mindenki másként 
képzeli el, de Tom és Jerry hallatán 
mindenki ugyanarra a rajzfilmfigu-

rára gondol, amelyet készítője meg-
alkotott. Mint magyarázta, a vizu-
ális korszakban, amiben jelenleg 
élünk, képszegény információszer-
zésnek minősül az olvasás, ezáltal 
uniformizálódik a fiatalság, szolgai 
módon aláveti magát mások fantá-
ziájának és elsorvad a kritikai érzé-
ke. „Márpedig az egészséges kritikai 
érzék éppúgy szükséges az élethez, 
mint az immunrendszer munkája 
a test egészségéhez” – szögezte le 
Éltető, feltéve a kérdést – „Vajon 
tudjuk-e ellenőrizni, hányszor cse-
lekszünk mások hasznára?”

Az olvasás fontosságát tanította Éltető József az alfalvi gyerekeknek  fotó: jánossy alíz


