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Kedves Szülők! 

 
A Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete, növendékei, valamint a Szülői 
Munkaközösség szervezésében Művészeti bemutatót tartunk 2014. április 26-án a 
szentgotthárdi színházban.  
Program: 16.00 óra – képzőművészeti kiállítás megnyitása   
      17.00 óra - hangverseny 
 
A nagyszabású rendezvény célja a művészetoktatási intézményben zajló szakmai munka 
bemutatása. A rendezvény jótékony célt is szolgál, a Szülői Munkaközösség 
gazdálkodását segíti, lehetőséget teremt a tehetséges tanulók tanulmányainak 
támogatására, a versenyeken való részvételre, nyári tábor költségeinek részbeni 
átvállalására, kiemelkedő tanulók jutalmazására. 
 
A hangversenyen a zeneiskola nagy csoportjai szerepelnek: Rábavölgyi Vonószenekar, 
Ifjúsági Fúvósegyüttes, SZOI kórusa. A képzőművészeti kiállítás egyúttal tanszaki 
bemutató a 2013/14-es tanév munkáiból.  
A koncertről és kiállításról további információk elérhetők az iskola honlapján 
(www.takacsjenoami.hu )  
 
Kérjük, jelenlétével támogassa a rendezvény sikerét. Belépőjegy ára: 1000 Ft/fő. 
Családi jegy: 5 főtől 800 Ft/fő. Belépőjegyek elővételben kaphatók a zeneiskola 
titkárságán hétköznap 9.00 és 16.00 óra között. Vételi szándékát, kérjük, április 16-ig 
jelezze. Amennyiben az eseményen nem tud részt venni, illetve az iskola munkáját a 
fentieken túl is szeretné támogatni, ún. támogatójegyek vásárlására is lehetősége van 
1000 Ft/db értékben. Természetesen több támogatójegyet is lehet vásárolni. A 
támogatójegyek szintén az iskola titkárságán vásárolhatók. 
 
A 2014. április 26-i eseményen az előadás szünetében büfével kedveskedünk a 
jelenlévőknek, ahol süteményt is szeretnénk árulni támogatási célzattal. Ennek érdekében 
azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy egy tálca, lehetőleg száraz süteménnyel is 
járuljanak hozzá az eseményhez. A süteményeket a rendezvény napján, 2014. április 26-
án 14.00 és 16.00 között lehet leadni a színház aulájában. Amennyiben ez a nap nem felel 
meg Önnek, akkor az előző napon leadhatja a zeneiskola titkárságán. 
A rendezvény szünetében a Szülői munkaközösség által gyűjtött tombolatárgyak elnyerése 
céljából tombolajegyek vásárlásával lehet további támogatást nyújtani a rendezvényhez.  
 
Tisztelettel kérem, hogy jöjjön el a fenti rendezvényre, családja, ismerősei között 
népszerűsítse azt, valamint támogassa az iskola munkáját támogatójegyek 
vásárlásával.  
 
Szentgotthárd, 2014. március 17.  

 
Köszönettel: 

 
 
      Csukly Gergely        Mesics Olívia  
Intézményegység-vezető          SZM elnök  
 


