
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest XVII. kerületi 

Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola – KLIK 202 002 
1173 Budapest, Pesti út 80. – www.bartokami17.hu 
Tel.: +36 1 257 4809, e-mail: info@bartokami17.hu 

 

 

 

Év végi tudnivalók 

 
 

 

Tisztelt Szülők, Kedves Növendékek!  

 

 

 
Ismét egy programokban gazdag és tanulásban sikeres tanévet zárunk, hiszen bővült ismeretünk a 

művészetek gazdag világában, részt vettünk sok-sok hangversenyen, rendezvényen, ki-ki a 

zenekaraink, énekkaraink, művészeti csoportjaink munkájában.  

 

Az alábbi dátumok megjegyzése és betartása mindenki számára nagyon fontos!  

 

A 2015/16. tanév bizonyítványosztással egybekötött évzáró ünnepsége  

 

2016. június 14-én (kedd) 

 

Délután 17:00 óra Vigyázó Sándor Művelődési Ház:  
zongora, orgona, hegedű, gordonka, magánének, hárfa, népzene, néptánc, színjáték szakos 

növendékek számára.  

 

    2016. június 15-én (szerda) 

 

Délután 17:00 a Bartók Béla AMI udvarán:  
előképző, fafúvós, rézfúvós, gitár, jazz- és basszusgitár, ütő, festészet-grafika, balett szakos 

növendékek számára.  

 

Beiratkozás a 2016/17. tanév első félévére 
 

Régi növendékeknek: 
 

2016. június 20. 9:00-17:00 óráig 

2016. június 21. 9:00-17:00 óráig 

2016. június 22. 9:00-17:00 óráig 

 

 

A BEIRATKOZÁSRA KÉRJÜK HOZZÁK MAGUKKAL A GYERMEK MŰVÉSZETI 

ISKOLAI BIZONYÍTVÁNYÁT!!!  

http://www.bartokami17.hu/
mailto:info@bartokami17.hu


Előképzőt végzett növendékek hangszerre jelentkezése: 
2016. június. 20. 10:00-16:00 óráig 

2016. június 21. 10:00-16:00 óráig 

 

 

MAGÁNÉNEK ÉS JAZZ TANSZAKOKRA 
(GITÁR, BASSZUSGITÁR, ÜTŐ) 14 ÉV FELETTI JELENTKEZŐKET VÁRUNK, 

KORHATÁR NÉLKÜL. 

Helyszín: Bartók Béla AMI, Pesti út 80. 

 

 

A TÉRÍTÉSI, ILLETVE TANDÍJAKRÓL A TÁJÉKOZTATÁST A 

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS NAPJÁN KÖZZÉTESSZÜK AZ ISKOLA HONLAPJÁN.  

www.bartokami17.hu  

 

 

 

 

Kedves Szülők, Tisztelt Támogatóink!  

 

 

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

mindazoknak, akik a „Művészetekkel a Jövő Emberéért Egyesületet” anyagilag támogatták.  

A hozzájárulásokat az iskola képző- és iparművészeti tanszak eszköz-állományának folyamatos 

bővítésére, a színművészeti és táncművészeti tanszakok jelmez és díszleteinek vásárlására, 

készítésére, a zeneművészeti tanszakon pedig hangszervásárlásra és javításra fordítottuk. Az 

egyesületünk tanulóink tanulmányi tevékenységének ösztönzését és elismerését is nagymértékben 

segítette (versenyek nevezési díja, szállás költség, utazási költség), ezért támogatásban részesültek 

a budapesti, regionális és országos versenyen résztvevő tanulóink is. Továbbá a nyári táborok, 

hangversenyek és egyéb kulturális események megrendezésére, lebonyolítására is tudtunk anyagi 

segítséget nyújtani.  

Köszönjük és kérjük, hogy a jövőben is támogassák egyesületünk munkáját.  

A hozzájárulás 5000 Ft/félév.  

 

 

Várjuk vissza növendékeinket az elkövetkező tanévekben is!  
A nyári szünetben jó pihenést (és némi „gyakorolgatást” is) kíván  

 

 

 

az iskola Tanári Kara és Vezetősége.  
 

 

Budapest, 2016-05-17.  
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