Kedves Szülők és kedves Öregdiákok!
„Az Eötvös többet ad.”
2021. február 28-án 19.00 órakor hatodik alkalommal kerül megrendezésre az Eötvös Barátok
Jótékonysági Estje. A pandémia miatt az online formát választottuk, mert semmiképpen sem
szerettük volna megtörni ezt a hagyományt. Kőhalmi Zoltán: Történjen bármi c. önálló estjét
mutatjuk be, előtte a szokásos köszöntőkkel. A műsort 19 óra és 24 óra között tekinthetik meg.
A jegyeladásokból és a tombolákból származó bevétel ezúttal is iskolánk oktatási színvonalának
növelését és a diákok támogatását segíti elő. Ezek a felajánlások nagyban támogatnak bennünket
abban a célkitűzésünkben, hogy az eredményes tanári munkához a megfelelő képzést és tárgyi
eszközöket biztosítsuk, illetve segíthessünk néhány diákot. Ezen törekvéseink sikerét igazolja vissza,
hogy iskolánk kiemelkedően jó helyen szerepel a középiskolai rangsorban (hvg.hu - 2. hely).
Az immár hagyománnyá váló Eötvös Barátok Jótékonysági Esttel emellett tovább szeretnénk erősíteni
az iskolához és egymáshoz való kötődést, illetve a volt diákok közötti kapcsolati háló építését,
amelyet az Eötvös József Gimnázium a mai napig az egyik legnagyobb értékének tart.
Reméljük, hogy február 28-án találkozunk virtuálisan a Dumaszínházban!
A jegyek már elérhetőek az alábbi linken:
https://online-eotvosest.jegy.hu/#/event
A támogatói jegy ára: 5.900 forint/fő
A jegy ára: 2.900 forint/fő
Mindenképpen szeretnénk tombolasorsolást, ami most kicsit nehezebb az online térben, de
megpróbáljuk. Aki szeretne részt venni ezen, annak a következőt kell tennie:
Egy jegy 1000 forint továbbra is. Ahány jegyet vesz valaki, annak megfelelő összeget utaljon át az
iskola alapítványának számlájára, a megjegyzés rovatba beírva a nevét és azt, hogy színházi
támogatás. (számlaszám: Reáltanoda Alapítvány – 11100104-18013038-12000007).
Kérjük, ezt küldje el ímélben is nekünk (mosslaci@gmail.com), amire válaszként megírjuk a kapott
tombolák sorszámait! Határidő: 2021. február 24-e, 24 óra
A sorsolás ismét Litkai Gergely vezetésével lesz, amit online követhetnek a programmal együtt.
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