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Az Újrakezdés nevet viselő 
adománygyûjtő koncertet a Szent 
István Közhasznú Alapítvány, 
valamint Magyar Róbert ope-
raénekes és mûvész barátai 
szervezték, a mesemûsort 
a Batyuszínház rendezte, a 
kézmûves-foglalkozást pedig a 
mûvelődési központ munkatár-
sai, illetve a Poly-Art Alapítvány 

alkotói tartották. Mindhárom 
rendezvényre ingyenes volt a 
belépés, a vendégek pénzt, illet-
ve tartós fogyasztási cikkeket 
adományozhattak a vörösiszap-
katasztrófa által sújtott települé-
sek lakóinak.

– A Szent István Közhasznú 
Alapítvány és a Batyuszínház 
egymástól függetlenül keresett 

meg minket, hogy tudnánk-e 
helyet adni e jótékony célú ren-
dezvényeknek. Mi örömmel 
fogadtuk őket, sőt, a progra-
mot kiegészítettük egy gyer-
mekeknek szóló kézmûves-fog-
lalkozással is. A szervezésben 
nagyon aktívan közremûködtek 
a nagycsaládosok, illetve több 
magánszemély is – mondta el 
az Érdi Újság munkatársának 
Szedlacsek Emília, a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
igazgatója. Mint hozzátette: az 
intézmény nemcsak a helyet és a 
szükséges technikát biztosította 
ingyen, hanem közremûködött 
az adományok gyûjtésében 
is. A befolyt mintegy kétszáz-
ezer forint a Szent István Ala-
pítványtól az érdi önkormány-
zat adománygyûjtő számlájá-
ra kerül, innen jut majd el az 
érintett településekhez. A tárgyi 
adományok eljuttatását szintén 
az önkormányzat vállalta.

A jótékonysági programok 
délután három órakor kezdőd-
tek a Batyuszínház előadásá-
val. A legkisebbeknek is szóló 
mûsorban Kontha Nelli adta 
elő a Holle anyó címû mesét, 
színészi játékkal és bábokkal. 
A kicsik lelkesen, tágra nyílt 
szemmel figyelték Gertrúd, a 
gonosz mostohatestvér és a 
kedves, serény Rozália törté-
netét, majd akinek volt kedve 
– és a harminc-negyven gyerek 
szinte mindegyikének volt –, a 
mûvelődési központ egyik kis-
termében festhetett, ragasztha-
tott, gyöngyöt fûzhetett. 

Öt órakor kezdődött a jóté-
konysági koncert, amelyre 
több mint kétszázan jöttek el. 
A vendégek többnyire pénzt ado-
mányoztak, de volt egy édesapa, 
aki több doboz tartós élelmi-
szerrel, tisztítószerrel érkezett. 
Mint kérdésünkre elmondta, 
mindezeket a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének puszta-
zámori csoportja adományoz-
ta – a termékeket az édesapa 
gyûjtötte össze és hozta el az 
érdi mûvelődési házba. 

A hangversenyen komoly-
zenei mûvek, operák, musical-
részletek, örökzöldek csendül-
tek fel Magyar Róbert operaéne-
kes és mûvészbarátai tolmácso-
lásában. A mintegy háromórás 
koncert elején T. Mészáros 
András, az est védnöke mon-
dott köszönetet a Szent István 

Alapítványnak, amely lehetővé 
tette, hogy a város lakossága 
segíthessen a bajbajutottakon. 

– Köszönetet kell mon-
danom továbbá azoknak a 
mûvészeknek, akik eljöttek 
hozzánk, hogy előadásukkal 
szórakoztassanak minket, és 
egyben segítsék a szerencsét-
lenül jártakat. Köszönet illeti 
a szervezőket is, többek közt 
Fülemen Rózát, aki nagyon 
sokat tett azért, hogy létrejö-
hessen ez az este. Szeretném 
felhívni a figyelmet arra is: a 
jókedvû adakozót szereti és 
megáldja az Úr. Igyekezzünk 
és adakozzunk – zárta szavait a 
polgármester. 

Dr. Mikola István, az 
Országgyûlés Egészségügyi 
Bizottságának elnöke, a jóté-
konysági hangverseny fővédnö-
ke személyes érintettségéről is 
szólt nyitóbeszédében. 

– Életem egy részét, csak-
nem két évtizedet Ajka váro-
sában, az 1972-ben épült kór-
házban töltöttem – ez akkor 
az ország egyik legkorszerûbb 
egészségügyi intézménye volt. 
A belgyógyászati osztályt vezet-
tem, és nagyon sok kolontári, 
devecseri beteget gyógyítottam. 
Jól ismerem az itt élő embe-
reket, a bányászokat, hiszen 
ezeket a településeket, főként 
Kolontárt bányászemberek lak-
ták. Mikor a vörösiszap áttörte 
a gátat, a Parlamentben ültem, 
ott hallottam a katasztrófáról, 
és nagyon jól tudtam, hogy ez 
a hír mit jelent. Ha ilyen súlyos 
helyzetet nem is, de megéltem 
a két évtized alatt több bánya-
szerencsétlenséget, vízbetörést, 
bányaomlást. Azonnal előjöttek 

Mikola István: Az országban újraéledt az egymás iránti felelõsségvállalás

Több mint kétszázezer forint gyûlt össze 
a jótékonysági hangversenyen
Mintegy kétszázezer forint gyûlt össze a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban múlt szombaton megrende-
zett jótékonysági hangversenyen és gyermekmûsoron, 
amelynek bevételét az iszapkatasztrófa károsultjainak 
juttatják el. A rendezvényre a helyi közélet szereplõin 
és a tehetõsebbeken kívül eljöttek olyan kispénzû 
családok, nyugdíjasok is, akik úgy érezték: akkor is 
adniuk kell, ha maguknak sincs sok. Mikola István, a 
rendezvény fõvédnöke is arról beszélt: az utóbbi hóna-
pokban megváltozott valami az országban, mindenhol 
az egymás iránti felelõsségvállalás, a szolidaritás 
újraéledését tapasztalhatjuk.

bennem ezek a tragikus élmé-
nyek, eszembe jutott az a hősies 
magatartás, amit a bányászem-
berek nap mint nap tanúsítot-
tak. 

Mikola István beszélt arról 
a bányaigazgatóról is, aki egy 
szerencsétlenség után a tíz kör-
mével tépte ki az embereit az 
iszap alól, és a kórházban – ahol 
súlyosan roncsolt kézzel feküdt 
– azt kiabálta, hogy előbb a nálá-
nál súlyosabb eseteket lássák el. 

– Később, már a rendszer-
váltás előtt egy bányászrendez-
vényen beszédet mondott Pap 
János elvtárs, a valamikori bel-
ügyminiszter, majd veszprémi 
párttitkár. A bányászok valami-
kor nagy támogatói voltak. Pap 
elvtárs nem szerette a bánya-
igazgatót, és a beszéde közben 
tett rá egy gonosz megjegyzést. 
Ekkor felemelkedett az egyik 
bányász, akit én kezeltem a 
bányaszerencsétlenség után, és 
azt mondta: Pap elvtárs, ha még 
egyszer ezt mondja, kitolom a 
szemét! Így indult el a térség-
ben a rendszerváltás…

– Azóta sok idő eltelt, jóma-
gam már szakpolitikával foglal-
kozom, mégsem tudok elsza-
kadni a térségtől, az embe-
rektől. Úgy érzem, amit most 
nekik adunk, mind hasznosulni 
fog, és nemcsak a katasztrófa-

sújtotta térségben, hanem az 
egész ország javára. Észre kell 
vennünk: az országban valami 
megváltozott, mindenhol az 
egymás iránti felelősségválla-
lás, a szolidaritás újraéledését 
tapasztalhatjuk. És ami döbbe-
netes: a nagy pénzintézetek, a 
nagy jövedelemtulajdonosok 
alig-alig vagy egyáltalán nem 
tiltakoznak az ellen, hogy most 
tőlük is kérjük a pénzt, ami-
vel hozzájárulhatnak az ország 
boldogulásához. Nézzenek csak 
körül – a nemzeti összefogás és 
együvé tartozás elkezd kitelje-
sedni. És ha valami boldogít-
hatja ezt az országot, benne 
Kolontárt és Devecsert, akkor az 
ez lehet – zárta szavait Mikola 
István.

Magyar Róbert operaénekes 
Márai Sándor zenéről írott hal-
hatatlan mondatait idézte, majd 
az Elindultam szép hazámból 
címû mûvel nyitotta meg a kon-
certet, amely sokaknak okozott 
maradandó élményt – és nem-
csak zeneit, hanem az adakozás, 
a segítés élményét is. Ahogy 
egy nyolcvanadik évében járó 
asszony, Kató néni mondta: én 
koncert nélkül is adtam volna. 

– Mikor láttam a televízióban 
a pusztítást, elsírtam magam. 
Kisnyugdíjas vagyok, mégis úgy 
éreztem, szeretnék segíteni, és 
kerestem a módját, hogyan ada-
kozhatnék. Most itt a lehetőség, 
és örömmel jöttem, főleg, hogy 
nagyon szeretem a zenét. Ezer 
forintot adtam – többre nem 
telik, de ezt mindenképp kigaz-
dálkodtam – tette hozzá az egye-
dülálló idős hölgy. Bizonyára 
nem ő volt az egyedüli, aki nem 
könnyû körülmények közt él, 
mégis úgy gondolta: segíthet 
a bajbajutottakon, a nálánál 
még szerencsétlenebbeken – ha 
mással nem, pár csomag tész-
tával, egy flakon tisztítószerrel, 
átérezve a közhelyesnek tûnő, 
mégis igaz mondás valóságát: 
az kap, aki ad.

 Ádám Katalin

A mesemûsorra érkezõ gyermekek maguk dobták be a család adományát 
a gyûjtõurnába
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A Batyuszínház mesejátéka kisebbeket és nagyobbakat egyaránt elvarázsolt

A kézmûves-foglalkozáson festhettek, vághattak, gyöngyöt fûzhettek a gyere-
kek a Poly-Art Alapítvány és a mûvelõdési központ munkatársai segítségével

Dr. Mikola István szerint az elmúlt hónapokban feltámadt az országban  
a szolidaritás, az egymás iránti felelõsségvállalás érzése


