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jótékonysági lemezbemutató koncert, a műsoron saját szerzemények

2013. november 12., kedd 19 óra
Kecskeméti Kulturális Központ
6000 Kecskemét, Deák tér 1.
Tel.: 06 76 503-880

A rendező Kecskeméti Jazz Alapítvány a koncert teljes bevételét 
a kolozsvári Napsugár gyermeklapkiadó munkájának segítésére fordítja.

Védnökök: Farkas Gábor elnök (Európa Jövője Egyesület)
Varga Nándor elnök-lelkész (Kecskeméti Református Egyházközség)

Díszvendég: Buda Ferenc Kossuth-díjas költő
Belépőjegyek 1500 Ft-os (felnőtt) és 1000 Ft-os (diák, nyugdíjas) áron vásárolhatók 
a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ pénztárában illetve rendelhetők 
a help@bohemragtime.com email-címen és a 0620/336-4620-as mobilszámon, 
valamint a Bohém Webáruházban (www.bohem.hu).

www.napsugar.ro
www.bohem.hu



Jótékonysági koncert a kolozsvári Napsugár Kiadó javára

Néhány szó a kiadóról:
A Napsugár 57, a Szivárvány 34 éve az erdélyi magyar 
gyermekek kedvence. A Napsugár a 8–12 éves kisdiákok 
irodalmi, ismeretterjesztő folyóirata, a Szivárvány csupa 
színes kép, játék, mese, vers az óvodások és az első 
osztályosok számára.

A folyóiratok nem magazin-jellegűek, nem a felszínes 
szórakoztatást, hanem nevelői és közösségi célokat 
szolgálnak: az anyanyelvi készség fejlesztését, az 

egyetemes és a magyar kultúra értékeinek megismerését, 
hagyományaink ápolását.

A lapok munkatársai a legjobb jelenkori és klasszikus 
magyar írók, költők, grafikusok és a gyermekolvasók. 
„Mérgekkel” teli korunkban a Napsugár és a Szivárvány 
egészséges szellemi, lelki, művészi táplálékot kínál 
gyermekeinknek. A kis olvasókat játékra, kalandra hívják. 
Fedezzék fel az olvasás, az alkotás örömét, a világ titkait, 
készüljenek felnőtt feladataikra.

A tanítóknak, óvónőknek szakmai, baráti együttműködést, 
igényes és megbízható segédanyagot, új ötleteket 

kínálnak a lapok az irodalom, történelem, természetismeret, földrajz, erkölcsi és 
kézimunka témákhoz.

Jó lenne, ha a magyarországi kisgyermekek is megismernék a két gyereklapot, s 
előfizetőkké válnának, hiszen ahogy egy nagyváradi kisdiák, Szilágyi Dominik írta: 
„A Napsugár tele van okossággal és boldogsággal.”

A koncerten megvásárolható a Bohém Ragtime Jazz Band
 legújabb CD-je. A saját számokat tartalmazó Bohém Originals c. album 

minden helyszínen eladott példányának bevételéből 1.000 Ft-ot  
a Napsugár Kiadónak ajánlunk fel! 

A CD ára a koncerten: 3.500 Ft (normál ár: 4.000 Ft)

SzpONzOROK: 7.D. n Bácsépbau n Bácsvíz Zrt. n Bausoft Kft. n Botond Kft 
n COMP-JU-THERM n Energotrade n Építészműhely n Építő Simon n Farkas 
Építésziroda n FreeLine Kft. n Hőérzet Kft. n Kamleithner Budapest Kft. n 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata n KEFO Tanítóképző n KÉOSZ 
n MÉGSZ n ÖVEGES KÉPZŐ n Plan Zrt. n Print 2000 n Rehau n Rome Kft. 
n Statikus Kft. n Termostar Kft. n Tormási Autóház n Treffterv n Viessmann

TámOGATóK: Aurora+ n B.BAU-PLAN n Guttmann Szabolcs n Dr. Pánczél Gyula 
n Pászti András n RAPITERV Bt. n ST-TERV Bt. n Szimmetria Plusz Építésziroda
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gyErmEKIrodalmI lap

Ím, a város. ElébEd Nyújtom, 
tudvÁN, HogY KöZöS KINCSüNK moSt mÁR… 
SZŰKEBB, édES HaZÁNK: KoLoZSvÁR.
                 (szIlágyI domoKos)
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