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Sok-sok ajándék, mosoly és könnyek
A tatabányai advent egyik
legszebb színfoltja a Segítő
Jóbarátok és a hozzájuk
egyre többen csatlakozók
adománygyűjtése, és a
megható átadóünnepség.
Mórocz Károly
Évek óta ismerik a Segítő Jóbarátok nevű „csapatot” Tatabányán és megyeszerte. lendületük nem hagyott alább az
idén sem. A Ho-Máhr Trans
Kft, a VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete és
a DMV Bt. közösen gyűjtött
adományokat az elmúlt hetekben, hónapokban. Az ün-

nepélyes átadás pénteken történt. Jelen voltak a lakásotthonban és a nevelőszülőknél
nevelkedő gyermekek, ötéves
volt a legfiatalabb, tizennégy
éves a legnagyobb.
A gyermekek, mint mindig,
izgatottan, csillogó szemekkel érkeztek. A szervezőkön
- Honosi Mihály, dr. Dombi
Péter, Pordán Zsigmond, Honosiné Máhr Ágnes, Pordánné Balászs Ibolya, dr. Farkas
Károly - kívül eljött az ünnepségre a Talentum iskola képviseletében Fogel Zsolt igazgató, az Iron Trade Hungary
Kft. részéről Vértesi Zita, a
Forrás Rádió képviseletében
pedig Molnár József. A Szent

Vértesszőlősön ötven „figaró” készített 150 gyereknek ünnepi frizurát

Hirdetés

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatót Szügyi János főigazgató-helyettes és Barta László igazgató képviselte.
Honosiné Máhr Ágnes köszöntője után minden jelenlévő támogató szólt néhány kedves szót. Turainé John Katalin, Tatabánya alpolgármestere karácsonyi versel köszöntötte a gyermekeket és méltatta a szervezők munkáját.
A gyermekek mindegyike készült: van, aki verssel,
mások énekkel. Saját mézeskalács-csomagjaikkal lepték
meg a jelenlévő támogatókat.
A szavalásokat és az énekeket hallgatva minden felnőtt
szeme könnyes lett a meghatottságtól. A támogatók ebből
is tudták, hogy jó úton járnak, nekik a napi munkájuk
mellett nagyon fontos, hogy
segítsenek a gyermekeknek,
szerezzenek örömöt, boldog
pillanatokat nekik.
Minden gyermeknek névre
szóló ajándékkal készültek a
szervezők. Összehangolt tépkedés kezdődött, természetesen mindenki azonnal tudni szerette volna, mit is rejt a
csomagolópapír.
Szügyi János főigazgató-helyettes Honosiné Máhr Ágnesnek köszönetük jeléül egy
csodálatos angyalkás képet
adott át a következő idézettel
: ,,Fent a felhő szélén egy angyal mindent lát, hogy a vilá-
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ADOMÁNYOK Összefogás a Segítő Jóbarátok kezdeményezésére, még jótékonysági hajvágás is volt adventen

A Segítő Jóbarátok lelkes csapata az idén is sok kisgyermek arcára csalt mosolyt meglepetéseivel, ajándékaival

got a földön gyerekek rajzolják. Kicsiny hegyezetlen ceruzák Köszönjük, hogy szebbé tették több száz gyermek
karácsonyát.”
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2014, virágcsokorral köszönte meg Pordánné Balázs Ibolya és Vértesi Zita munkáját. Az adományok
átadása következett. Két hatalmas helyiségben amíg a
szem el látott tartós élelmiszer 1380 kg liszt, 470 kg rétesliszt,1176 kg száraztészta, 400 kg piros és zöld alma,
400 db Császári Csemege,
600 kg krumpli, rattan bútorok, tisztítószerek,napernyők, kerti bútorok, beépít-

hető tűzhelyek, mikrohullámú sütők, lámpák, íróasztalok, székek, monitorok, játékok, rengeteg könyv, zongora
„várta”, hogy eljusson új tulajdonosaihoz.
Minden kisgyermek választott magának azonnal
még játékot is majd egy kis
uzsonna, sütizés, kakaózás
következett.
Az idei évben sok új vállalkozás csatlakozott az akcióhoz. Fuvarozó cégek is csatlakoztak az adomány gyűjtéshez, segítségükkel sikerült
telerakni csokoládéval és sok
finomsággal négyszáz (!) Mikulás-csomagot melyet a Télapó december 2-án, az Ago-

ra Jótékonysági Gála kezdete előtt ad át a gyermekeknek.
A nap folytatása volt a
szombati jótékonykodás is, de
kicsit másképpen. Ilyen, úgynevezett ajándékra még aligha volt példa. A vértesszőlősi
művelődési házban jótékonysági hajvágást szervezett Kurucz Erika mesterfodrász ötven kollégájával együtt, aki
az ország minden részéből érkeztek, hogy százötven gyermeknek készítsenek az ünnepekre új frizurát.
Kedden délután négy órakor a Segítő Jóbarátok és a
hozzájuk csatlakozók folytatják: a Vértes Agorájában lesz
jótékonysági gálaest.

