
Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Fujii Aki zongoramûvésznõ 
jótékonysági szólóestjére

és a

hangversenyt követõ fogadásra.

Idõpont: 2008. október 26. (vasárnap) 18:00

Helyszín: Megyeháza Díszterme

Meghívó

Az adományokat a következő számlán fogadjuk:

OTP Rt. 11745004-20110479
Református Egyházközség Adományszámla

Támogatók:
•  Aba-Novák Kulturális Központ
• Aktív  Rádió
• Bartók Béla Kamarakórus
• Cora
• Csányi Konyha
• Ecomix Nyomda
• Első Fehér Asztal Lovagrend
• Fotogruppe Kiadó Kft.
• Ínyenc Klub Szolnok
• Szolnok TV

A koncertre szeretettel várja 
•  Fujii Aki zongoraművésznő
•  Izaki Masahiro főzeneigazgató és a Szolnoki 

Szimfonikus Zenekar
•  Jászkun-Japán Baráti Egyesület
•  Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrendje

Részvételi díj: 3.000.- Ft (koncert és fogadás)
Támogatói jegy: 1.000.- Ft

Kérjük, részvételi szándékát 2008. 10. 24-ig jelezze a következő 
e-mail címen: jaczko.zsofia@gmail.com

A jegyek megvásárolhatók az Aba-Novák Kulturális Központ 
jegypénztárában (Szolnok, Hild tér 1.)
Nyitva tartás: H-P 10-13h; 14-18h • Tel.: 56/514-569

„Aki az ilyen kisgyermekek 
közül egyet is befogad az én 
nevemért, az engem fogad be; 
és aki engem befogad, az nem 
engem fogad be, hanem azt, 
aki engem elküldött.” 

Márk evangéliuma 9, 37.



Akár mese is lehetne….

Ha az lenne, bízhatnánk abban, hogy magától szerencsésen 
végződik. Mivel azonban nem mese, hanem valóság, így 
nekünk is segítenünk kell.

Egyszer volt, hol nem volt…. a felvidéki Perbenyik falu re-
formátus parókiájára négy évvel ezelőtt bekopogtatott egy 
9 éves árva  kisfiú. A lelkipásztor asszony és tanítónő lánya
oltalmába vette. A fiúcska csak magyarul beszélt, ám a leg-
közelebbi gyermekotthonban ezen a nyelven nem értette 
volna meg magát, mert ott szlovákul beszélnek. Ötszáz kilo-
méter! Ilyen messze van az az intézet, ahol magyarul szóltak a 
kisfiúhoz. A Pozsony környéki Jóka fogadta be, távol mindat-
tól, ami addig az otthonát jelentette. 

Így született meg egy családi típusú gyermekotthon, a  
„Jó Pásztor Háza Perbenyiken” gondolata, ahol nevelőszülők 
gondoskodása alatt élhetnének az árva gyermekek.  
A gyermekotthon segíthet abban, hogy ezek a gyerekek 
szeretetben, hitben és magyar anyanyelvüket megőrizve 
nőhessenek fel. 

Csakhogy mesebeli segítőkre ebben az igaz történetben is 
szükség van. A nemes cél megvalósítására létrejött “Jó Pász-
tor Nonprofit Szervezet Perbenyik” alapítványnak az elmúlt
négy évben nem sikerült összegyűjtenie a kezdő lépéshez 
szükséges pénzt. Ekkor kapcsolódtak a történetbe a Felvidéki 
Farkasok. Ez a motoros klub magyar társaikat segítségül in-
vitálva gyűjtést szervezett. De még ez sem elég. És a történet 
végül ránk talált!

Egy meseház és egy álom. 

A szolnokiak az elmúlt években Erdély és Kárpátalja legki-
szolgáltatottabb gyermekeiért gyűjtöttek.

A zene, a világ legegyetemesebb nyelve szóljon ismét azokért 
a védtelenekért, akik számíthatnak ránk.

Vegyen részt jótékonysági koncertünkön, és adomá-
nyaival segítse, hogy az árvák beköltözhessenek a 
perbenyiki gyermekotthonba!

“Fohász a gyermekekért”
Műsor:
1-1.  J. S. Bach - F. Busoni: “Wachet 

auf, ruft uns die Stimme…”
orgona korál-feldolgozás 
BWV645 

1-2.  J. S. Bach: c - moll Partita 
No.2 BWV826 

2.  C. Franck: Prelude, Korál és 
Fuga

- SZÜNET -

3.  G. Rossini: Három himnusz (La Fede, La Speranza, 
La Carita - Hit, Remény, Szeretet)
Közreműködik a Bartók Béla Kamarakórus
Szólót énekel: Somogyi Gabriella
Vezényel: Molnár Éva

4 -1  Liszt F.: Consolatio No.3 Desz-dúr

4 -2.  Liszt F.: Változatok J. S. Bach „Weinen, Klagen, Sor-
gen, Zagen” c. kantátájának motívumára és a h-moll 
mise „Crucifixus”-ára
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