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„Jobb velünk a világ!” 

 
2008. november 14.-én Magyarországon elıször megrendezésre kerülı rendezvénynek adott 

otthont a Sportaréna. Jobb velünk a világ! címmel 

fogyatékos emberek szerveztek jótékonysági koncertet 

azért, hogy pénzt győjtsenek a rossz körülmények 

között élı árva gyermekeket felkaroló Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány javára.   

A sérült fiatalokból álló Nemadomfel együttes 

kezdeményezésére fogtak össze a sérült emberek, hogy népszerő sztárokkal közösen, 

koncerten győjtsenek az ép gyermekeknek. 

Az esemény azért rendkívüli, mert sérült emberek próbálnak segíteni, tenni valamit az 

épekért. 

„Mi, sérült emberek úgy gondoljuk, elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy másoknak is tudjunk 

segíteni.” -mondta Farkas Miklós, az est egyik házigazdája -„A társadalomnak adunk egy 

nagyszerő eseményt, mi pedig bizonyítjuk, hogy a sérültségünk ellenére is képesek vagyunk 

profi munkát végezni a színpadon és a szervezésben is. Igyekszünk profiknak látszani.”- tette 

hozzá Miklós, aki maga is értelmi sérült. 

A rendhagyó jótékonysági koncert megálmodója - a Nemadomfel együttes - négy éve alakult, 

a zenekarban tehetséges értelmi, mozgás- és látássérült fiatalok zenélnek együtt.  

Zenélésükkel küzdenek az elıítéletek eltőnéséért, a társadalmi elfogadásért. Két lemezt adtak 

ki, és Álomturné címmel film is készült róluk. Közülük többen a Down Alapítvány 

kliensei.„A rendezvény komoly üzenetet hordoz. A fogyatékos emberek nem csak arra 

szorulnak rá, hogy segítse ıket a társadalom, hanem ık is képesek arra, hogy segítsenek.” – 

mondta Várkonyi Attila, a koncert rendezıje és házigazdája. „İk most saját elhatározásukból 

szervezték a koncertet, nekünk, épeknek annyi feladatunk van, hogy segítsünk a színpadra 

állítani.” 
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A Nemadomfel együttes felkérését sok neves zenész és elıadó örömmel elfogadta. A 

koncerten színpadra lépett Presser Gábor, Rúzsa Magdi, Caramel, Kiki, Novák Péter, 

Mészáros Árpád Zsolt, Révész Sándor, Miller Zoltán, a 4for Dance, a Salsamor Táncegyüttes, 

a Gördülı Tánccsoport, Kállay Bori, a Jazz and More Kórus, a két mősorvezetést Vitray 

Tamás és Várkonyi Attila vállalta. A rendezvény fıvédnöke Sólyom Erzsébet, védnökei 

Göncz Árpádné és Mádl Dalma voltak.  

A koncert elıtt a szervezık vásárral várták látogatókat. 

A vásár mottója „Mi is tudunk dolgozni!”. A sérült 

emebereket foglalkoztató szervezetek – mint a Down 

Alapítvány - bocsáthatták áruba különleges termékeiket, 

így fogyatékosok által készített ajándéktárgyakat, 

kézmőves termékeket, szınyegeket, faliképeket, 

gyöngybıl készült ékszereket. A vásárra több mint húsz szervezet jelentkezett. 

A teltházas koncerten közel 10 millió forintos adomány győlt össze, amelyet a dévai árvaház 

egyik épületszárnyának felújítására fordítottak. 

 


