ADOMÁNYGYŰJTŐ

Jótékonysági est

A BIATORBÁGYI BREGOVITS CSALÁD HÁZÁNAK ÚJJÁÉPÍTÉSÉÉRT

2012. április 24-én kedden, 18 órai kezdettel
A SZENT IMRE GIMNÁZIUM DÍSZTERMÉBEN (1114 Budapest, Villányi út 27.)

Az est folyamán összegyűlt adományok átadására a rendezvény végén kerül sor!
A rendezvény fővédnöke:

Pelczné Dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő, a FIDESZ női tagozatának elnöke
Közreműködnek:
a Magyar Örökség és Prima Primissima Díjas

Csillagszemű Táncegyüttes Timár Böske vezetésével

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanulói:

Pechlof Júlia és Pechlof Luca Érdemes sporttáncosok (Kalkuttai Boldog Teréz osztály)
Kovácsházi Domonkos (Keresztelő Szent János osztály) és
Kovácsházi Gergő (Kalkuttai Boldog Teréz osztály) – négykezes zongora
Farkas Máté (Szent Hedvig osztály) – marimba
A Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói:

4.a osztály – tapsgyakorlat Kauszmann Nóra osztályfőnök vezetésével
Komáromi Veronika – hárfa (6.b osztály)
Siska Johanna – népi ének (8. osztály)
Az est sztárvendégei:

Sasvári Sándor színművész, musicalénekes és
Sáfár Mónika színművész, énekművész a Van erőd című koncertjükkel támogatják a családot
Kedves segítő szándékú Barátunk!
Szörnyű tragédia ért egy gyermekeit egyedül nevelő nagycsaládos anyát, aki három gyermekével és 88 éves édesanyjával él együtt, róla is gondoskodva. Március 25-e vasárnapra virradóra – még tisztázatlan körülmények között – kigyulladt a házuk, amely a tűzoltók önfeláldozó küzdelme ellenére szinte lakhatatlanná vált. A tető teljes mértékben
megsemmisült. A ház felújításának várható költségei megközelítik egy új építését és berendezését. A környéken lakó
ismerősök, barátok azonnal összefogtak, hogy segítsék elviselhetővé tenni a megpróbáltatásokat, de ez most a szó
szoros értelemben csak a túlélésre elegendő. Ahhoz, hogy a család élete belátható időn belül normalizálódhasson,
most komoly összefogásra és természetesen anyagi segítségre van szükség.
Amennyiben szeretné támogatni a családot, az alábbi számlaszámra küldött adománya közvetlenül hozzájuk érkezik:
11773425-87049956, számlatulajdonos: Farkas Tímea. Mint minden ilyen esetben, a legapróbb összeg is számít!
A belépés ingyenes, de mivel a nézőhelyek száma korlátozott, jegyek igényelhetők a gyertek.segiteni@gmail.com
e-mail címen. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik!
Támogatóink:

