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Százötven gyerek arcára varázsoltak mosolyt a mesterfodrászok
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Középen dr. Dombi Péter és dr. Molnár Attila beszélgetnek

Profi fodrászszalon jelleget öltött a művelődési ház Fotók: Nagy T.

Idén csaknem negyven mesterfodrász csatlakozott a nemes kezdeményezéshez

Mosolyt csaltak az arcokra
Kilencedik alkalommal szervezett Jótékonysági Hajvágást szombaton Komáromban a Segítő Jóbarátoknak
köszönhetően Kurucz Erika és Kurucz Ágnes mesterfodrász. Ők és az ország számos pontjáról érkezett hajszobrász társaik több mint
150 gyermek arcára varázsoltak mosolyt.
Nagy Tamás
tamas2.nagy@mediaworks.hu

KOMÁROM Csaknem negyven mesterfodrász gyűlt öszsze szombaton a szőnyi városrészen található Petőfi Sándor
Művelődési Házban, ahol idén
is megrendezték az úgyneve-

zett Jótékonysági Hajvágást.
A korábbi évek hagyományát
folytatva idén is a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gondozásában lévő gyermekeknek varázsoltak új hajkoronát a fodrászok. Az eseményen
megjelenteket Balogh Zsolt, a
Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató országos igazgatóhelyettese köszöntötte, többek
között Molnárné dr. Taár Izabellát, a Komáromi Járási Hivatal vezetőjét, dr. Molnár Attila polgármestert, Honosiné
Máhr Ágnest és Honosi Mihályt, a Ho-Máhr Trans Kft.
vezetőit, valamint dr. Dombi
Pétert, a tatabányai Szent Borbála Kórház orvos-igazgatóját.
Molnárné dr. Taár Izabella kö-

szöntőjében elmondta, milyen
nagyszerű dolog, ha azt mondhatjuk valakire, hogy jó barát.
–A Segítő Jóbarátok ráadásul
egy olyan közös célt is megtaláltak, amivel akarnak és tudnak is, nagyon sok gyermeknek örömet szerezni – emelte

ki a járási hivatal vezetője. Dr.
Molnár Attila arról beszélt a
jelenlévőknek, hogy mit jelent
jónak lenni, mit jelent az, hogy
adni öröm. Ehhez egy Böjte
Csaba ferences szerzetes által
írt idézetet hívott segítségül.
Honosiné Máhr Ágnes úgy fo-

Kik azok a Segítő Jóbarátok?
A Segítő Jóbarátok és Barátaik
8 éve szánták el magukat, hogy
segítséget nyújtsanak azoknak
a gyermekeknek, akiknek nélkülözniük kell sok más egyéb
mellett, az igazi családjukat is,
és nem csak az ünnepek alatt.
Ők azok, akik időt és energiát
nem sajnálva keresik a további

lehetőségeket, hogyan tudnak
újabb és újabb mosolyt csalni
ezeknek a gyerekeknek az arcára. A mostani hajvágás mellett, egy ezerfős gyermeknapot
és egy jótékonyági gálát is megszerveztek idén. Segítségnyújtásuk már átlépte a megye határait is, amelyre nagyon büszkék.

galmazott, hogy ebből az öszszefogásból is látszik, hogy a
Segítő Jóbarátok minden szegmensben megtalálják azokat a
segítőket, ismerősöket és barátokat, akik a munkájukkal valamilyen formában hozzá tudnak adni egy olyan dolgot egy
kezdeményezéshez, amely a
gyerekeknek örömet okoz.
– A Segítő Jóbarátok célja, hogy segítenek azoknak a
megyében élő gyermekeknek,
akiknek nélkülözniük kell
sok más egyéb mellett az igazi családjukat is – emelte ki a
Ho-Máhr Trans Kft. ügyvezetője. Kurucz Erika főszervező elmondta, hogy idén is öszszehívták a fodrász barátaikat az ország számos pont-

járól, akik készségesen eleget tettek a meghívásnak és
csaknem negyvenen el is jöttek a szombati rendezvényre.
– Az úgynevezett Jótékonysági Hajvágáson a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató
a megyénkben élő, a vér szerinti családjuk nélkül lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyerekek frizuráját készítettük el – emelte
ki a főszervező, aki hozzátette: emellett Bács- Kiskun megyéből is érkezett mintegy ötven gyermek. A divatos hajkoronák elkészítése mellett büfével, csillámtetoválással, arcés körömfestéssel, valamint
kreatív sarokkal is várták a
fiatalokat.
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