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Mesébe illő ajándékot kapott 
idén ősszel a Móra Ferenc 
Általános Iskola: egy nagy cég 
hatvan dolgozójának önkéntes 
munkájával és félmillió forinttal 
segítette az intézményt, amely 
sajátos nevelési igényû, enyhe 
és középsúlyos értelmi fogya-
tékos gyerekek nevelésével, 
oktatásával, fejlesztésével fog-
lalkozik. Érden és környékén ez 
az egyetlen ilyen iskola: gyógy-
pedagógusok foglalkoznak a 
gyerekekkel, akik 6-12 fős osz-
tályokba járnak, és a tananyag 
elsajátítása mellett fejlesztő órá-
kon, terápiákon is részt vesznek. 
A speciális igényeket kielégítő 
intézmény fenntartása termé-
szetesen nem olcsó (ahogy az 
intézmény igazgatónője fogal-
mazott, vélhetően a Móra Érd 
legdrágább iskolája), de, ahogy 
T. Mészáros András polgármes-
ter a szeptember 24-i iskola-

szépítő napon hangsúlyozta: 
itt értékteremtő munka folyik, 
és ha a gyermekekre fordított 
különleges gondoskodás át is 
számítható pénzre, az értéke 
mégiscsak sokkal fontosabb.

– Ugyanez igaz az önkéntes 
felajánlásokra is, amelyek nem 
feltétlenül pénzben, hanem 
segítő kezekben jelennek meg 
– húzta alá a polgármester, 
köszönetet mondva a Provident 
Pénzügyi Zrt.-nek és önkéntese-
inek az iskoláért tett felajánlásu-
kért, munkájukért.

Az iskolaszépítő napon olyan 
feladatokat tudtak elvégezni az 
önkéntesek a pedagógusok és a 
szülők (no meg a nagyobb gye-
rekek) segítségével, amelyekre 
amúgy nem kerülhetett volna 
sor, anyagi források és elegendő 
dolgos kéz híján. Aki ismeri ezt 
a zegzugos kertben, több épü-
letből álló intézményt, az tudja: 

bizony ráfért már nemcsak a 
kinti, de a benti eszközökre is 
a felújítás. 

– Mikor a Provident Zrt. meg-
keresett minket, és felajánlották 
segítségüket, összeírtuk, meg-
beszéltük, milyen feladatokat 
lehetne megoldani a támogatá-
sukkal: kertrendezés, eszközfel-
újítás szerepelt a terveink között. 
Természetesen ahhoz, hogy az 
önkéntesek dolgozni tudjanak, 
szükség volt a megfelelő szerszá-
mokra, eszközökre is, amit a cég 
félmillió forintos adományából 
vásároltunk meg. Így tudtunk 
beszerezni több kerti szerszá-
mot, talicskát – ezeknek a jövő-
ben is hasznát vesszük kis bio-
kertünkben –, dörzspapírt, festé-
ket, élfóliát, és még sok mindent. 
A pénzadományból vettünk egy 
erősítőt is a tönkrement helyébe. 
Erre már az iskolaszépítő napon 
nagy szükségünk volt, hiszen a 

Provident munkatársaival Varga 
Viktor énekes, a Csillag Születik 
egyik felfedezettje is ellátogatott 
hozzánk, és előadásával megad-
ta a jó hangulatot a munkához, 
a gyerekeknek pedig hatalmas 
élményt jelentett nemcsak a 
zenéje, de a társasága is, hiszen 
el is beszélgetett velük és sok 
közös fénykép készült – mond-
ta lapunknak Dombainé Bokor 
Mária igazgatónő.

Az önkéntesek, illetve a 
pedagógusok és a szülők több 
csapatra osztva vágtak bele a 
munkába: voltak, akik odabent 
a padokat élfóliázták, mások 
a festésre szoruló eszközöket 
szerelték szét, egy másik csapat 
a leszerelt bordásfalat tisztítot-
ta és kente le. A markos férfi-
ak az udvar egyik részét ásták 
fel: ide kerül majd az a nagy 
kerti játék, amit korábban egy 
magánszemély adományozott 
az iskolának. Ezt az eszközt 
most szétszerelték, lefestették, 
leendő helyét előkészítették. 
A kert másik részében újraásták 
a homokozót és a virágágya-
kat, megmetszették a hatalmas 
mogyoróbokrokat, összegereb-
lyézték a faleveleket. Az anyu-
kák egy csoportja hatalmas kon-
dérban főzte a gulyást, mivel 
a reggel kilenctől délután egy 
óráig tartó önkéntes nap közös 
ebéddel zárult. A főépületben 
volt büfé is, ahol a pihenni 
vágyók bekaphattak egy-egy 
falatot, illetve ihattak egy-egy 
pohár vizet, üdítőt.

Az iskolaszépítés egyik fontos 
eleme volt, hogy az önkénte-
sek és a helyi közösség (peda-
gógusok, szülők, gyerekek) 
együtt dolgoztak – hangsúlyoz-
ta lapunknak Földeák Gábor, 
a Provident Zrt. marketingigaz-
gatója. 

– Idén vagyunk tízévesek. 
Ebből az alkalomból szerettünk 
volna tíz helyi kisközösséget 
megajándékozni. Arról, hogy 
az ország egyes körzeteiben 
milyen jótékonysági progra-
mokat valósítsunk meg, kollé-
gáink és ügyfeleink szavazata 
döntött. Az országos program 
keretében több mint hetvenezer 
szavazat érkezett, ebben a régi-

Hatvan önkéntes szépítette a Móra iskolát

Százhúsz kéz ajándékba
A Provident Zrt. hatvan munkatársa segítségével szépülhettek meg a Móra Ferenc 
Általános Iskola tantermei és kertje. Az önkéntesek, a pedagógusok és a szülõk 
ástak, padot festettek és élfóliáztak, metszettek, terepet rendeztek, kerti eszközöket 
újítottak fel egy délelõtt alatt. A munkához szükséges eszközöket a cég félmilliós 
adományából tudta megvásárolni az iskola. A „hangulatfelelõs” Varga Viktor éne-
kes, a Csillag Születik felfedezettje volt.

óban pedig összesen négyezer, 
és a voksok fele erre az iskolára 
esett – mondta Földeák Gábor, 
aki hatvanadmagával érkezett 
az iskolába. A nyár folyamán 
szinte minden hétvégén elláto-
gattak a Provident önkéntesei 
egy-egy településre: hol óvodá-
ban, hol játszótéren, hol iskolá-
ban nyújtottak segítséget. Érd a 
tizedik, egyben utolsó állomása 
volt az önkéntességi akciónak. 

Akik eljöttek szombat dél-
előtt, láthatták: az élet nem 
olyan, mint egy iskolapélda, 
hatvan ember ugyanis nem 
hatvanszor annyit tud elvégez-
ni négy óra alatt, mint egy, 
hanem jóval többet: szervezés, 
szorgalom, segítőkészség kér-
dése az egész. Az itt dolgo-
zók pedig egyiknek sem voltak 
híjával.

 Ádám Katalin

Készül a famászóka helye. Kilenc óra után kezdtek ásni az önkéntesek, tizenegykor már a fóliát terítették
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Nemrég fajátékot kapott ajándékba egy magánszemélytõl az iskola. Most 
ez is megújulhatott.

Ebben a tanteremben nem ruhát, hanem fóliát vasalnak – az asztalok élére

A régi homokozót is újjávarázsolták az önkéntesek (képünkön a jobb szé-
len Földeák Gábor, a Provident marketingigazgatója)

A Budapesti Operettszínház 
mûvészének nem sok ideje jut 
pihenésre az utóbbi idõben. 
A Miss Saigon nyári soproni, 
majd õszi budapesti premier-
je után egybõl elkezdõdött a 
Cigányszerelem próbafolyamata. 
A látványos operett október 20-tól 
tekinthetõ meg.

– Mennyire sikerül mindenhol 
helytállni?

– A Miss Saigon sodort 
magával, utána pedig egybõl a 
Cigányszerelemben találtam 

magam. Egy betegség miatti 
rövid kényszerpihenõ után már 
újra részt veszek a próbákon. 
Szeretem, ha mindig van mivel 
elfoglalni magam…

– Újra Béres Attila fõrendezõvel 
dolgoznak együtt. 

– Ez a harmadik közös munkánk 
a Lili bárónõ és a Koldusopera 
után, örömmel tölt el, hogy ismét 
együtt dolgozunk. Remek humo-
rát, amit már a Liliben is tapasz-
talhattunk, a Cigányszerelemben 
is megismerhetik a nézõk. 

– Kinek a szerepében láthatjuk 
a darabban?

– Józsit, a cigánylegényt ját-
szom. Õ a darabban a bonviván, 
rajta keresztül mutatja be a szerzõ 
a világot: a cigányságot képviseli, a 
rájuk jellemzõ szabadságvággyal. 
Nem véletlen, hogy Józsi szóló-
jának Vad cigánylegény vagyok a 
címe, amely, azt hiszem, mindent 
elárul a szemléletükrõl… Nagyon 
jó érzés újra az operettes csa-
patban lenni, ráadásul korábban 
sosem játszottam együtt Kalocsai 
Zsuzsával, Frankó Tündével, 
Verebes Istvánnal és Szulák 
Andreával sem, örülök, hogy 
közösen lépünk színpadra.

Játsszon velünk 1 hónapon keresztül, és nyerjen hetente jegyeket a Cigányszerelem október 19-i sajtóbemutató-
jára! Aki mind a 4 kérdésre válaszol, azok között fõdíjként 2 db belépõt sorsolunk ki a Budapesti Operettszínház 
2012. január 1-jei újévi operettgálájára! A válaszokat a ciganyszerelem@helyitema.hu címre várjuk!

kérdésünk:
Melyik dal szerepel a Cigányszerelem címû operettben?
a) Ringó vállú, csengeri violám, b) Messze a nagyerdõ,
c) Te rongyos élet

Dolhai Attila – premier premier után
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