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Tisztel't lgazgató Asszony l lgazgatő Úrl.

A Fővárosi Nagycirkusz nemzeti el'őadó-művészeti intézményként

oktatási és nevelési intézményeinek munkáját támogassa, segítse'

helyes, hatékony felnevelése közös fetelősségÜ n k.

Ehhez kívánunk az e[mÚ[t évekhez hason[óan hozzájáru[ni azzal, hogy va[amennyi áLtatános iskolás kitűnő

ta nu [ó gyermeket egy ci rkuszi bel'épő ku ponna I j utalmazu nk.

Tisztel'ettet kérem Önt és az isko[a tanárait, segítsenek a jegyek név szerinti kiosztásában, abban, hogy a

kitűnő tanuLók méLtó, unnepélyes körÜl.mények között kaphassák meg bí-zonyítványuk metlé ajándékunkat'

Tisztetettei kérem az osztályÍőnököket, segítsenek a nevek felvezetésében, va[amint az iskola pecsétjének

elhetyezésében a kártyákon.

ÖrömmeL tájékoztatom, hogy az MÁV Zrt' idén is utazási kedvezményt biztosít a tanu[óknak. A kitűnő ta-

nul'ó kisdiák 9To/o-os, egy Íő kísérője pedig 50%-os kedvezménnyet utazhat a fővárosba vonattaL az Atlantic
Flight - Nagy cirkuszi utazás című vízi cirkuszi etőadást megtekinteni.

A Fővárosi Nagycirkusz mellett több utazó cirxu'sz is csatlakozott a kezdeményezésÜnkhöz, így a kuponok

felhasználhatók a következő cirkuszokban is: Magyar Nemzeti Cirkusz, Richter FLórián Cirkusz, Eötvös

Cirkusz, Exit Cirkusz, Hungária Nagycirkusz, Horror Cirkusz, CircusAmerica, Ca[ypso Cirkusz, Utaző Buda-

pest Nagycirkusz és Duna Cirkusz'

Bízunk benne, hogy ajándékunk jó motivációt nyÚjt a jövőie nézve mind a kitűnő, mind a kitűnő minősítést
elérn i szándékozó ta nu Lók számára'
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Budapest, 2018. május 20.
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kieme|t cél'jának tartja, hogy hazánk
HisszÜk, hogy a jcívő generációjának

Tisztetettet,

Fekete Péter
miniszteri biztos

Í őigazgató, F ővárosi Na gyci rkusz
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