Koncert a bécsi magyar nagykövetségen
Május 11-én egy nagyszabású jótékonysági koncertre került sor a bécsi
magyar nagykövetségen, magánszemélyek kezdeményezésére az
„Europa”-Club valamint a Nemzetközi Duna Filharmónia
közreműködésével. A bécsi támogatók a Szovátai Szent József
Gyermekotthon javára egy jelentős összeget ajánlottak fel.
Az ausztriai-magyar támogatók koncertje révén, az erdélyi intézmény a fűtés és
melegvíz- ellátó rendszerét modernizálhatja. A bécsi nagykövetség márványterme
megtelt, több mint 170 vendég érkezett, de emellett sokan már a rendezvényt
megelőzően is utalás során támogatták ezt a nemes célt. A programon a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány vezetője, Böjte Csaba ferences szerzetes is részt vett.
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„Az ötletet a bécsi magyar nagykövet Perényi János is örömmel patronálta, így sikerült
megvalósítanunk ezt a jótékonysági koncertet. Közel hétezer eurót sikerült
összegyűjtenünk, és ezzel az összeggel kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy Szovátai
Szent József Gyermekotthon egy új fűtés és melegvíz- ellátó rendszert tudjon
megvalósítani, és így az intézmény lakói már problémák nélkül várhatják majd a telet”mondta Kappeter Mária, a rendezvény ötletgazdája.
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A jótékonysági akció társszervezője Sas László, az „Europa”-Club vezetőségi tagja volt,
aki maga járt utána annak, hogy Szovátán a gyerekek milyen körülmények között élnek.
Elmondása alapján erre az anyagi támogatásra már nagy szükség volt. A másfél órás
jótékonysági koncerten a Nemzetközi Duna Filharmónia magyarországi, délvidéki,
felvidéki, és osztrák művészeinek előadásában ismert kalotaszegi és mezőségi népdalok
valamint Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Säens, Sergei Rachmaninoff, Georges
Bizet és David Popper művei mellett Kodály Zoltán szerzeményei is elhangzottak.
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A koncerten maguk a művészek is jótékonykodtak, hiszen honorárium nélkül léptek fel,
ezzel is támogatva a rászoruló gyerekeket. Az ügy érdekében további segítségként
Zászkaliczky Ágnes, Bécsben élő festőművész „Stockholm” című festményét ajánlotta
fel, mely a koncert végére elkelt. A magánszemélyek támogatása mellett a Wiener
Städtische biztosító is egy jelentős összeget ajánlott fel. Az esemény tiszteletbeli
védnöke Maria Rauch- Kallatt, szövetségi miniszter asszony, az Osztrák-Magyar
Társaság elnöke volt.

