
 
Sopron Médiaportál 

 

Jótékonysági koncert - Átadták a 
Fidelissima Vegyeskar adományait 
  2020. január 17. - www.sopronmedia.hu 
 
A „Fidelissima” Alapítvány és a Fidelissima Vegyeskar 2019. december 7-én – immár ötödik alkalommal 
– „ADVENTI FÉNYEK” címmel homokfestéssel kísért jótékonysági koncertet adott Szilágyi Miklós 
vezetésével a soproni Evangélikus templomban. Az öt soproni fogyatékkal élő és/vagy rászoruló 
gyermekeket gondozó intézmény támogatására indították el ezt a kezdeményezést, amelyet a város 
szociálisan érzékeny cégvezetői és lakosai felkaroltak. Január 15-én a kórus látta vendégül az 
intézmények képviselőit, hogy átadásra kerüljenek az adományok. 

A vendégeket Takács Eszter kórustitkár köszöntötte, majd kihangsúlyozta, hogy a támogató cégek számának 
növekedése, illetve az eladott támogatói jegyek száma hozzájárult ahhoz, hogy nagyon szép összeg gyűlt 
össze. A kórustagok tájékoztatására elmondta, hogy az intézmények – munkájuk elismeréseként – az általuk 
eladott jegyek értékének 30%-át eleve megtarthatták. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a koncert bevétele, 
illetve az átutalt adományok, valamint a koncerttel kapcsolatos költségeket fedező nyertes pályázat lehetővé 
tette, hogy 1 137 700 Ft-ot oszthassanak szét az intézmények között. Megdöbbentő volt az intézményvezetők 
lelkes reakciója, amiből kiderült, hogy számukra ez óriási összeg és segítség. A kórustitkár ezután felkérte az 
intézmények képviselőit, hogy mutassák be az általuk gondozott gyermekeket, illetve mondják el, mire fogják 
felhasználni az adományokat. 

A Kozmutza Flóra EGYMI által működtetett Kópé Sport és Szabadidő Egyesületről Czvitkovics 
Erika igazgatóhelyettes, az egyesület elnöke beszélt. Elmondta, hogy intézményükben enyhe fokon értelmi 
fogyatékos, középsúlyos, illetve halmozottan súlyos fogyatékos gyerekek oktatása és nevelése folyik. 
Egyesületüket a tantestület alapította azzal a céllal, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges 
életmódra mutassanak különböző lehetőségeket a gyermekeknek. Vannak rendszeres sportrendezvényeik 
(Mikulás Kupa, Mezei futóverseny), kirándulásaik, illetve korcsolyabérletet vesznek a gyerekeknek. Ezek 
költségeihez szeretnének hozzájárulni a kapott összeggel. 

A Doborjáni Ferenc EGYMI, Speciális Szakiskola, Kollégium gondozottjainak szülei kezdeményezték az „Erdei” 
Doborjáni Iskola Gyermekeiért Alapítvány létrehozását. Máté Beatrix igazgató-helyettes elmondta, hogy 
intézményükben értelmi sérült gyermekek vannak óvodástól szakiskolás korig. Intézményük kollégiumként is 
üzemel, sőt, állami gondoskodásban lévő tanulóik is vannak. Alapítványuk elsősorban a szabadidő hasznos 
eltöltésének lehetőségeit, az egészséges életre nevelést szolgáló rendezvényeket, valamint a táboroztatást 
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támogatja. Részt vesznek a Kozmutza Flóra EGYMI rendezvényein. A kapott adományt elsősorban a 
gyereknaphoz használnák fel, illetve arra, hogy a nyári táborba induló gyerekek ruházatát kiegészítsék. 
 

A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete Gyermekek Átmeneti Otthona életvezetési 
nehézségekkel, szenvedélybetegségekkel küzdő, otthonról elszökött, lakhatási problémákkal küzdő gyermekek 
felkarolására jött létre. Az elmúlt 10 évben több, mint 300 gyermeket gondoztak. A teljes körű ellátást végző 
intézet vezetője, Soósné Nagy Katalin elmondta, hogy a pénzt elsősorban a tavalyi támogatásból megkezdett 
felújításra fordítanák. Folytatják a gyermekek ágymatracainak kicserélését, illetve az egészségügyi festéseket, 
amelyek 10 éve – az intézmény létrehozása óta – várattak magukra. Továbbá igyekeznek minden olyan eszközt 
és lehetőséget megadni a gyermekeknek, amit a szülők nem tudnak biztosítani. 

 
facebook/Fidelissima Vegyeskar 

A Cseresznye Sori Gyermekotthont vezetője, Pichlerné Gábor Beáta képviselte. Árvácska Alapítványuk neve 
is árulkodik arról, hogy állami gondoskodásban élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket gondoznak 
3-tól 18 éves korig. A családot nem tudják pótolni, ezért arra törekednek, hogy élményeket adjanak a 
gyerekeknek. Idén is kirándulást szerveznének e gyerekeknek az adományból, továbbá új 
kezdeményezésüket, a Cseresznye napot tennék színesebbé a kapott összegből. Mindezekhez nyújt számukra 
hatalmas segítséget az adomány. 

A Tóth Antal EGYMI tanulóit támogató Tóth Antal Alapítvány a Hallássérült Gyermekekért 
képviseletében Kovácsné Horváth Erzsébet kuratóriumi elnök beszélt. Elmondta, hogy intézményükben csak 
speciális nevelési igényű tanulók vannak. A siket, nagyothalló, beszédfogyatékos, magatartási és/vagy tanulási 
problémákkal küzdő gyermekek segítésére létrejött alapítvány a felajánlott összeget színház- és 
uszodabérletek, valamint a Tóth Antal Kupa megszervezésére fordítja. Új kezdeményezésük a tallérgyűjtés, 
ami azt jelenti, hogy a jó magaviseletért kapott pontokat tallérokra, a tallérokat ajándékokra válthatják be a 
gyerekek. Ezeket az ajándékokat vásárolnák meg a kapott összegből. 

 
Az intézmények képviselői köszönetüket fejezték ki a magánszemélyeknek és a cégeknek a támogatásért, a 
kórusnak a szervezésért és a koncertért, és azért is, hogy a gyerekekkel a koncert díszvendégei lehettek, mert 
nagyon-nagy élmény volt számukra.  
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Balról: Czvitkovics Erika, Máté Beatrix, Soósné Nagy Katalin, Pichlerné Gábor Beáta, Kovácsné Horváth 
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