Félmilliós banki ajándék – mindenhol meglenne a helye
Még szűk egy hétig lehet szavazni arra, hogy melyik civil szervezet kapja
Sajtóközlemény
Tíz - pécsi, kaposvári, illetve villányi – jelölt verseng a DRB Bank „Civil Karácsony”
nyereményjátékában. Az győz, amelyik ezen a Facebook-alkalmazáson a legtöbb voksot
gyűjti be. A szavazókra is várnak nyeremények, a győztes civil szervezet pedig a bank
500 ezer Ft-os adományát kapja. Hogy mire költené, azt már mindegyik aspiráns tudja.
- A Pannon Filharmonikusoknak (Pécs) hangszervásárláshoz, valamint a programjaik
színvonalának emeléséhez is jól jönne az összeg.
- A Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. (Kaposvár) a következő előadásuk, A Pál utcai fiúk
színpadra állítására költené.
- A Pécsi Szabadtéri Játékok (Pécsi Horvát Színház) hang- és fénytechnikai fejlesztést, vagy
konyhai belső felújítást valósítana meg
- A Pécsi Gyermekklinika Életmentő Gyermek-Intenzív Alapítvány elsődleges célja most az,
hogy egy EEG monitort vásároljon
- A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesületnek sportfelszerelésekre lenne szüksége a 60-80
diák tagja miatt
- A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. a fenntartási költségeinek fedezésére fordítaná
ezt az 500 ezer forintot is
- A Mecsek Táncegyüttes Egyesületnek (Pécs) kosztümökre, terembérletre, új koreográfiák
betanításához is szüksége lenne az adományra
- A Vadvirág Alapítvány (Kaposvár) a gyermekek gyógyúszásához medencebérletet,
tanuláskönnyítő eszközöket is vásárolna
- A Villány-Siklósi Borút Egyesület (Villány) a weboldalát, az online marketingjét is
továbbfejlesztené a pénzből
- A Bóbita Bábszínház (Pécs) főleg a közönségfogadó tereit, például a Mesekuckót tenné még
szebbé, s új játékokat vásárolna az előtérbe is.
Dr. Szalai Zsolt, a pénzintézet igazgatóságának elnöke örömmel látja a voksolók
motiváltságát: - Folyamatosan pörögnek a szavazatok, nem is hittük volna, hogy ennyi embert
tudunk mozgósítani a jó ügy érdekében. Úgy gondolom, sikerült bebizonyítanunk, hogy
ezekben a nehéz időkben is össze tudunk fogni és támogatni azokat, akik egész évben értünk
vannak. Láthatjuk, hogy mindegyik szervezetnél meglenne a pénz helye, úgyhogy
szavazzanak, amíg még lehet, hogy az Önök akarata érvényesüljön!
Szavazni a játék Facebook-oldalán, december 19-én (hétfő) délig lehet. A voksolók között
egy 50 ezer forint egyenlegű Visa Classic bankkártya talál gazdára, továbbá 10 db páros
belépő a Kodály Központban december 28-án tartandó Vermes Tímea és barátai koncertre.
További információ: Győrfi Nikolett marketing- és PR ügyintéző (tel: 72 805 807)
Pécs, 2011. december 14.

