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Már össze is sározták a Ladát
Fotó: Magánarchívum

Egy névtelenséget kérő üzletember vásárolta
meg a terepjárót a Symphonia Alapfokú
Művészeti Iskolának.
„Régi álmunk teljesült a Lada Niva megvásárlásával, mely óriási segítséget jelent
a mindennapi munkánkban. Most úgy érzem, vannak csodák és jó emberek!
Nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük!” – írja közösségi oldalán Solymosi
Árpád, a Szimfónia Programot lebonyolító Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatóhelyettese.

Lyukóvölgyből
Azzal folytatta, hogy az autó, ami egy igazi terepjáró, tulajdonképpen legújabb
családtagjuk, és néhány hete állt „csatasorba”.
A Lada Niva évek óta nagy álma volt a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában
tanító kollégáknak. Az intézményben szinte csak halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek tanulnak, közülük nagyon sokan a Lyukóvölgyből érkeznek nap mint
nap iskolába. A zenetanárok gyakran járnak családlátogatásra, és bizony eddig az
úttalan utakon saját autójukat tették tönkre.
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– A Ladát egy névtelenséget kérő adományozó vásárolta meg a Symphonia
Alapítvány részére. A Rézangyalok című film (ez a baptista iskolában folyó zenei
oktatásról szól) egyik budapesti bemutatója után vette fel a kapcsolatot
tanárainkkal egy nagylelkű üzletember, aki szerette volna, ha könnyebbé válik a
kapcsolattartásunk a gyerekekkel és a családokkal a szalonból vásárolt autó
segítségével. Tanáraink és növendékeink nagy örömmel vették birtokba és
„sározták össze” a terepjárót. Nagyon hálásak vagyunk az autóért, mellyel a
lyukóvölgyi szerepvállalásunk új alapokra helyeződött. Köszönjük! – fogalmazott
Solymosi Árpád.

Minden belefér
Elmondta azt is, Lyukóban nemcsak a járhatatlan utak okoztak eddig problémát,
hanem az is, hogy az őszi, téli időszakban, amikor már korán sötétedik, a
gyerekeket nem engedhették haza késő délután vagy este. Számukra ugyanis
veszélyt jelenthetnek az elvadult kóbor kutyák, a vaddisznók vagy a drogosok. A
szülők is féltették gyermekeiket. Így egy-egy fellépés után a pedagógusok vitték
haza zenésztanítványaikat. De induláskor is egyszerűbb volt, ha Lyukóban
találkoztak, és onnan együtt mentek a fellépés helyszínére. Arról nem is beszélve,
hogy a zenetanárok a családokkal is szoros kapcsolatot tartanak, és amiben csak
tudnak, segítenek nekik. Gyakran visznek a szerény körülmények között élőknek
ruhákat, olykor gáztűzhelyet, hűtőgépet, bútorokat. Ezek most mind beleférnek az
ötajtós és dönthető hátsó üléses Lada Nivába. Solymosi Árpád hozzátette: az autó
megvásárlása érdekében nyáron jótékonysági koncertet szervezett a Rotary Club
Miskolci Angyalok és a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A koncert bevételét az
angyalok még 100 ezer forinttal megtoldották. Ez az összeg nagy segítség lesz a
kocsi fenntartásához.
A Szimfónia Programban országszerte 1800 gyermek vesz részt, akik az
úgynevezett El Sistema filozófia alapján tanulják a hangszeres zenét. Megyénkben
1000 diák részese a programnak. A baptista iskolában 230 gyermek tanul zenét,
közülük közel 200-an a Lyukóvölgyben laknak.
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