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Kétszázan ültették el  
a fákat Ágota Falván

ITTHON/MEGYEI INFORMÁCIÓ 
A  napokban Tass-Alsószent-
tamáson, az Ágota Falva Ifjú-
sági, Szabadidős, Kulturális, 
Képzési és Lelkiségi Központ-
ban elültettek 600 cserjét és 
250 fát. Mintegy 1,7 kilomé-
ter hosszú a sövény, amely 26 
csapatban 220 önkéntes támo-
gató munkájának köszönhető.

– Reggel 10 órakor kezd-
tünk, délután négykor fejeztük 
be – mondja Honosiné Máhr 
Ágnes, a tatabányai Ho-Máhr 
Trans Kft. ügyvezető igazgató-
ja. – A növényeket a Segítő Jó-
barátokhoz tavaly csatlakozó 
Shell Hungary Zrt. igazgató-

sága ajánlotta fel. Gondoskod-
tunk ételről és italról. Egy fi-
gyelmes felajánlásnak köszön-
hetően mindenki kapott meleg 
sapkát és széldzsekit.

Megyénkből a Ho-Máhr 
Trans Kft. tulajdonosai mint 
a Segítő Jóbarátok alapítói-
nak egyik fele, valamint csa-
ládtagok, munkatársak, ba-
rátok, valamint a Szent Ágo-
ta Gyermekvédelmi Szolgál-
tató megyei központjának ve-
zetői, munkatársai és fiataljai 
is részt vettek az eseményen. 
A faültetéshez a teljes beszer-
zést, logisztikát, az egyezteté-
seket Veér Lajos, a Shell Hun-

gary Zrt. igazgatója és Honosi 
Mihály, a Ho-Máhr Trans Kft. 
ügyvezetője bonyolította Kot-
hencz Jánossal, a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató 
főigazgatójával közösen.

– A napsütés gondoskodott 
arról, hogy a terveinket meg-
valósítsuk – teszi hozzá Ágnes. 
– Azt hiszem, fentről, a Jóisten-
től is kaptunk támogatást a ha-
talmas összefogással megvaló-
sult faültetéshez.  M. K.

Neszmélyi konferencia 
a Makovecz-iskoláról

NESZMÉLY Egy életmű to-
vábbélése néven emlékkon-
ferenciát rendeztek a köz-
ség oktatási intézményében, 
amit Makovecz Imre álmo-
dott meg. A nagyszabású terv 
részleteit Zsigmond László 
dolgozta ki, aki elsőként em-
lékezett Kossuth-díjas mes-
terére, aki a szakrális építé-
szet legismertebb képviselő-
je hazánkban, és munkássá-
gát sokszor elismerték külföl-
dön is.

Később Szentessy Lász-
lóné, az intézmény hajdani 
igazgatója idézte fel, hogy mi-
lyen út vezetett az ötlettől a 
létesítmény megvalósításáig. 
Egyebek mellett elmondta, 

hogy a régi iskola nyolc év-
folyamának diákjai négy he-
lyen tanultak nagyon rossz 
körülmények között, ezért 
szükség volt egy új alma ma-
terre.

Kiderült, hogy ennek érde-
kében az akkori oktatási mi-
nisztertől, Gazsó Ferenctől 
kért támogatást, aki hétmil-
lió forintot biztosított a falu-
nak. Ez persze nem volt elég, 
de pályázati támogatásokból, 
téglajegyekből, adományok-
ból és társadalmi munkából 
sikerült kiegészíteni.

Éva asszony akkoriban is-
merte meg Makovecz Im-
re munkáit és szellemisé-
gét, ezért felkérte őt a terv el-

készítésére. A kiváló alkotó 
nemcsak elvállalta a munkát, 
de biztatta is, hogy ne adják 
fel álmaikat. 

Kettejük beszélgetése so-
rán bontakozott ki a madár-
forma koncepciója, melyben 
a diákok tantermei formáz-
zák a szárnyakat, az aula jel-
képezi a szárnyas testét, a ta-
nári és a könyvtár pedig a tol-
las fejét, míg a hőközpont az 
állat szívét.

Mindez végül 42 millió fo-
rintból valósult meg 1988 és 
1990 között, amikor a falu 
polgármestere, Janovics Ist-
ván is diák volt még. Azokra 
az időkre ő is visszaemléke-
zett.  Palásti Péter

Honosi Mihály, Honosiné Máhr Ágnes, Máhr Zoltán és Szabó Éva Tatabányáról érkezett a faültetésre

Zsigmond László tervezőmérnök tartotta az első emlékező előadást az iskolában  Fotó: Palásti P.

Látogasson el hírportálunkra!
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