Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 27.
Telefon/fax: 46/508-301
Mobil: 06-30-678-21-49
E-mail: misgorog@gmail.com
Internetes honlap www.gorkataltisk.hu
____________________________________________________________

HÍRLEVÉL 2022.04.27.
1. „Ne tartsd vissza a jótettől azt, akitől telik,
és magad is tégy jót, ha teheted.” (Péld. 3,27)
Kedves Szülők!
Iskolánk munkatársai, tanulói, alapítványunk kuratóriumi tagjai nevében
szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
2022. május 28-án szombaton 18.30 órától gyermeknapi jótékonysági bálunkra.
Belépődíj: 5000 Ft. Tombola: 300 Ft.
A báli zenét DJ biztosítja.
Az est programja:
18.30 A vendégek fogadása

19.00 Megnyitó: tanulóink táncos műsora, vendégeink
köszöntése

20.00 meleg vacsora desszerttel

22.00 Meglepetésműsor

Éjfél körül: tombolahúzás

A programok közben és után: tánc (2 óráig)

E rendezvényünk bevételét az udvarok további szépítésére, a gyerekek
játszóeszközeinek gyarapítására kívánjuk fordítani.
Ha rendezvényünkön nem lehet jelen személyesen, de szívesen támogatja célunkat,
kérjük, tegye ezt támogatói jegy vásárlásával, tombolatárgy felajánlásával, vagy az alapítvány
számlájára történő befizetéssel: Soltész Nagy Kálmán Úti Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány, Számlaszám: 10700086-47919501-51100005
Kérjük, hogy a lap alsó részén található szelvényt levágva, kitöltve és visszaküldve
gyermekük osztályfőnökének május 15-ig jelezzék, milyen módon tudnák támogatni
céljaink elérését!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A tanuló neve:

osztálya:

A május 28-án megrendezendő jótékonysági bállal kapcsolatosan a következőt jelzem:
1. ______ db báli belépőjegyet igénylek

3. tombolatárgyat ajánlok fel

2. támogatói jegyet kérek ________ Ft értékben

4. nem tudok felajánlást tenni.

……………………………………….
szülő aláírása

2. Már javában tart az adóbevallások időszaka. Kérjük, adójuk 1 %-ának felajánlásakor ne
feledkezzenek meg alapítványunkról! Adószáma: 18416084-1-05. Mivel az utóbbi 2 évben
a COVID fertőzés miatt jóval kevesebb közös rendezvényünk volt és kevesebb külsős versenyt
rendeztek meg, így kevesebb útiköltség- és szállásköltség támogatást kellett adnia az
Alapítványnak, az 1 %-os felajánlásokból befolyt összegből sikerült vásárolnunk egy
nagyméretű interaktív LCD kijelzőt, amit a tanórákon kívül rendezvényeinken is tudunk
használni.
Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy az egyházaknak felajánlható másik 1 %-ot
a Katolikus Egyháznak ajánlják fel – technikai száma: 0011 –, hiszen iskolánkat a
Katolikus Egyház tartja fenn, s részesülünk a felajánlott összegből a Fenntartón keresztül.
Támogatásukat köszönjük szépen!
Pappné Orosz Klára igazgató
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
1 8 4 1 6 0 8 4  1  0 5
A kedvezményezett neve: SOLTÉSZ NAGY KÁLMÁN ÚTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT ALAPÍTVÁNY
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