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Budapest, 2013. február 17. 

Tatabányára érkezett a Vodafone Főállású Angyala által képviselt 

művészeti-nevelési program  

 

Februártól órarendbe építve indul a városban a MUS-E program 

A gyermekeket a művészetek segítségével elfogadásra, 

önképviseletre, együttélésre és együttműködésre nevelő MUS-E 

program az ország több nagyvárosa után Tatabányára is 

megérkezett Kravalik Brigittának, a Vodafone Főállású Angyalának 

köszönhetően. A művészeti-nevelési program februártól a 

tatabányai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában az órarendbe 

épített foglalkozásokkal indult el.  

A társadalmi célú MUS-E (Musique-Europe) multikulturális összművészeti program elsősorban hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett sorsú kisiskolás gyerekek nevelésére vállalkozik az iskolai órarendbe épült MUS-E 

művészeti foglalkozások segítségével, amelyeket hivatásos művészek tartanak. 

„Főállású Angyalként a Vodafone Magyarország Alapítvány jóvoltából egy éven keresztül többek között azon 

dolgozom, hogy a MUS-E program az ország minél több rászoruló iskolájába, minél több gyermek számára 

eljusson. Nagy öröm számomra, hogy Tatabánya révén egy újabb város csatlakozott hozzánk: a Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola 1. d osztálya ettől a félévtől kezdve kísérleti jelleggel, rendszeresen, órarendszerűen 

találkozhat a MUS-E művészeivel.” – mondta el Kravalik Brigitta, a MUS-E Magyarország operatív vezetője, 

táncművész és táncpedagógus, a Vodafone Főállású Angyala. 

A MUS-E foglalkozásait Tatabányán két helyi művész, Pápai Ferenc, színész-rendező és Belső Máté 

trombitaművész tartják. A különleges órákon a gyerekek megtapasztalhatják, hogy a különböző művészeti 

ágak – a színházművészet és a zene – gyakorlása a szórakoztató élmény mellet milyen kreatív eszközt 

jelentenek érzéseik, gondolataik kifejezéséhez. 

A program művészei az iskolákon kívül is tartanak foglalkozásokat a nagyközönség számára. A MUS-E program 

és a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház együttműködésének köszönhetően a program bemutatkozhat a 



színház közönsége előtt is. Február 17-én az érdeklődő gyerekek egy izgalmas színházi és zenei foglalkozás 

révén nyerhettek betekintést a MUS-E világába a színház újonnan indult programsorozata, a Jászai Játszó 

keretében, amely kisgyermekek és szüleik részére szól. A következő MUS-E foglalkozásra március 10-én kerül 

sor a Jászai Játszón. 

 

Háttérinformáció 

A Vodafone Főállású Angyal Program egy egyedülálló közösségi kezdeményezés, amely minden évben három, 

társadalmi célok iránt elkötelezett pályázónak nyújt lehetőséget arra, hogy egy éven keresztül az általuk 

fontosnak tartott, a társadalom érdekeit szolgáló feladatokkal foglalkozzanak egy nonprofit szervezettel 

történő együttműködés formájában. A Vodafone Magyarország Alapítvány erre az időre versenyképes fizetést 

biztosít az Angyaloknak, akik így minden energiájukkal programjuk megvalósítására koncentrálhatnak. 

A Program idei felhívását tavasszal hirdetik ki. A jelentkezés és a kiválasztás nyilvánosan zajlik a Vodafone 

Felelősségvállalás Facebook-rajongói oldalán; a három nyertest szakmai zsűri választja ki. 

A neves hegedűművész, Yehudi Menuhin által útjára indított MUS-E (Musique-Europe) nemzetközi művészeti 

program 20 éve működik Európa 11 országában. Hazánkban jelenleg 5 város általános iskoláiban jut el nehéz 

sorsú kisiskolásokhoz, akik a program révén olyan eszközökhöz jutnak, amelyek segítik őket érzéseik 

kifejezésében, kreativitásuk kibontakozásában, életminőségük javulásában. A tapasztalatok alapján a MUS-E 

program hozzájárul a gyerekek közösségi munkában való aktív részvételükhöz, fejleszti az egymásra 

odafigyelés képességét, az elfogadást és a közösséget a résztvevő osztályokban. 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 

 

A Vodafone globális felelősségvállalási politikájának részeként 27 országban hozta létre helyi alapítványát, 

felismerve azt, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett 

társadalmi befektetési programokkal lehet a leginkább kielégíteni. Ezzel kezdte meg működését 2003-ban a 

Vodafone Magyarország Alapítvány, amely megalakulása óta több mint egy milliárd forint támogatást osztott 

ki civil partnerei között. Az adományozáson túl azonban egyre fontosabb szerepet töltenek be a szakmai jellegű 

társadalmi befektetési programok, amelyeket a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország 

Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel közösen szervez.   

A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra fejlesztése mellett. 

Ennek érdekében végzett tevékenysége három fő területre összpontosít: a közbiztonság javítására, közösségi 

programok támogatására és hátrányos helyzetűek oktatására. 

 

 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a 

kapcsolódó eseményekről a megújult Társadalmi Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon. 

 

 

 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/tarsadalmi-felelossegvallalas
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas
http://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas
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