
Viola wittrockiana, avagy árvácska, a legtöbb ember számára egy kedves, színes kis virág. 

Ám akik április 14-én este a Duna Palotában jártak, már tudják, hogy Árvácska egyben az 

állami gondozott gyerekekért történő összefogás jelképe is. Most szombaton tartotta a 

MINYATA Egyesület és a bejegyzés alatt álló Szikvirág Alapítvány Első Árvácska 

Jótékonysági Est és Árverés elnevezésű rendezvényét. 

 
Jótékonysági árverés 

Az Est érdekessége volt, hogy a segíteni vágyóknak alkalmuk nyílt nem csak egy nagy közös 

„kalapba” helyezni adományaikat, hanem személyesen is támogathatták a gyerekeket. A 

jótékonysági árverés során a Hűvösvölgyi Gyermekotthon és a Szabó Lőrinc Két Tannyelvű 

Általános Iskola és Gimnázium rajz szakköre által készített mintegy harminc mű került 

kalapács alá. „A gyerekek ültek csendben és feszülten figyeltek. Nem a pénz miatt, szerintem; 

olyan volt, mintha abban a pillanatban értették volna meg, a jelenlevőket ők és az alkotásaik 

érdeklik. A licitálók valóban komolyan vették a feladatukat, minden műre érkezett licit, 

csodás volt látni, hogy egymás számára ismeretlen emberek ennyire összefognak, csupán, 

hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára... azt hiszem, elértük a célunkat”- mondta Sipos 

Mónika, a Szikvirág Alapítvány elnöke az árverésről. 

Az árverés további részében kortárs művészek munkái is kalapács alá kerültek, többek között 

Benkő Katalin, Varga Zsolt, Glazov Viktória, Mátyási Péter, Kósa Dániel, és Gáll Gregor 

szobrászművész által felajánlott alkotások. Az elkelt művekből befolyó összeget a két 

szervezet az állami gondozott gyerekek készségfejlesztésével foglalkozó Nyújtsd a kezed 

program költségeinek fedezésére fordítja.  

Miért egy jótékonysági est és miért így? Merülhet fel a kétkedőkben a kérdés. A MINYATA 

Egyesület és a Szikvirág Alapítvány szervezőinek alapötlete egyszerű volt: a gyerekekről a 



gyerekekért a gyerekekkel. „Mindenképpen szerettük volna, hogy a gyerekek maguk is részt 

vegyenek az esten. Sokat dolgoztak és nem volt okunk, hogy ne mutassuk meg, mennyire 

ügyesek.”- nyilatkozta az egyik szervező.  

 
Versmondás 

Kik szervezték az estet? Olyan fiatalok, akiknek nem állt a hátuk mögött egy komplett profi 

stáb, csupán egy maroknyi megbízható, segítőkész barát. Olyan emberek, akik nem tudják 

elképzelni az életüket a gyerekek nélkül. Belevágtak és megcsinálták. Talán mert nem tudták, 

hogy lehetetlen, talán csak nem fogadták el ezt a választ. Annyi viszont biztos, hogy örömet 

és életre szóló élményt szereztek a gyerekeknek és a vendégeknek egyaránt. Hogyan tovább? 

A válasz egyszerű: folytatják a munkát, hiszen áprilisban lesz az állatkerti projektnap, nyáron 

pedig a tábor, amit meg kell szervezniük. 

 

További információ: 

www.minyata.hu 

 

http://www.minyata.hu/

