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SZÜLŐI HÍRLEVÉL - Budapest, 2018. szeptember

Tisztelt Szülők!
Örömmel adom hírül, hogy iskolánk 115 éve, 1903. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. A
jubileumi tanévben a hagyományos iskolai programok kicsit más „köntösben”, egy-két nagyobb
szabású rendezvénnyel várják majd Önöket.
A jubileumi tanév fővédnökei: Hassay Zsófia polgármester, Budapest – Terézváros
Dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató, Belső – Pesti Tankerület
Az ünnepi tanév nemcsak értékes tartalommal igyekszik a jubileumra felhívni a figyelmet.
Tájékoztatom Önöket, hogy székhely épületünk belső közösségi terei megújultak, Budapest
Terézváros

polgármesterének

és

képviselőtestületének,

valamint

iskolánk

fenntartójának

együttműködésével - a Terézvárosi Vagyonkezelő kivitelezésében. A nyár folyamán pedig több
mint 10 millió Ft értékű hangszert sikerült beszereznünk az állami hangszercsere program
keretében, amely jelentősen hozzájárul a gyerekek zenei tanulmányainak fejlesztéséhez.
Köszönjük valamennyien - diákok és tanárok - a körülmények javítását. Mindezen túl új eszközök
segítik majd a legkisebbek szolfézs tanulását, melyeket iskolánk a Klebelsberg Központ jó gyakorlat
pályázatán nyert.
Továbbra is keressük egykori diákjainkkal a kapcsolatot annak érdekében, hogy a jubileumi év
programjaihoz minél több tárgyi és szellemi emléket, erőforrást, ötletet tudjunk mozgósítani.
Kérem, hogy ha régi bizonyítványt, ellenőrzőt, relikviát találnak a „padláson”, hozzák be a
könyvtárba szeptember végéig. Ha tudomásukra jut, hogy ismeretségi körükben valaki
zeneiskolánk növendéke, tanára volt, ajánlják figyelmébe honlapunkat – www.tothaladar.hu –,
ahol minden ezzel kapcsolatos információt megtalál.
A jubileumi tanév költségeinek egy részét a Tóth Aladár Alapítvány támogatja. Kérjük, segítsék
továbbra is adományaikkal munkáját. Köszönjük!

A Tóth Aladár Alapítvány 1991 óta fordít kiemelt figyelmet az iskola működésére. Támogatásai az iskola
programjainak (táborok, versenyek, kiadványok, ösztöndíjak) megvalósítását segítik. Pályázatain
rendszeresen vesznek részt az iskola növendékei, pedagógusai.
Az alapítvány adószáma: 19654858 - 1 – 41; bankszámlaszám: 11706016-20718417
Budapest – Főváros Terézváros Önkormányzata folyamatosan figyelmet fordít a kerületben
működő iskolák működésére, a városrészben tanuló diákok támogatására. A művészeti és sport
tehetségeket

támogató

ösztöndíj-lehetőségről

az

alábbi

linken

találnak

információt:

http://www.terezvaros.hu/news_details/1133
2018 szeptemberétől a tanév végéig áttérünk a digitális napló használatára. Kérem, működjünk
ebben együtt, hogy az adminisztrációs feladatokat minél gördülékenyebben megoldhassuk.
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Néhány információ a tanévkezdéssel kapcsolatosan:
1. az iskoláról a legfontosabb híreket a https://tothaladar.hu címen láthatják.
2. Beiratkozni szeptember 3- 6. között lesz mód, előzetes beosztás szerint – erről a főtárgytanárok tudnak tájékoztatást adni. A beiratkozás menete: a csoportos órákat a földszinti
nagyteremben kell először egyeztetni, utána befizetni a térítési díjat, (illetve a kedvezmény
igénylésére elkészített nyomtatványokat felvenni), majd az emeleti kijelölt tanteremben lehet az
órákat megbeszélni a főtárgy tanárral.
3. Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánknak több kiemelkedő hazai zenei szervezettel van szakmai
kapcsolata. Így esetenként kedvezményes vagy ingyenes belépési lehetőséget tudunk
biztosítani tanulóinknak és családtagjaiknak (MÜPA, Zeneakadémia, Opera, BMC, MR Együttesei
stb.). Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkon a kulturális ajánlót.
Most egy nagyszabású eseményt ajánlunk figyelmükbe, a részleteket itt olvashatják:
https://broadway.jegy.hu/program/boros-misi-arena-koncert-91942/436321. Kérem, hogy jegyigényeiket

szeptember

4-ig

jelezzék

főtárgy tanáruknak

(gyermekeik ingyenesen,

Önök

50

%-os

kedvezménnyel tudnak a programra jegyet kapni.) Szeptember 5-e után már csak közvetlenül
tudnak jegyet szerezni. A kedvezményesen igényelt jegyet a helyszínen tudják névre szólóan
átvenni. Az esemény linkje: https://www.facebook.com/events/136428450542085/
4. Kérjük, segítsenek abban, hogy a megújult környezetet megóvjuk. A folyosói falakra
folyamatosan kerülnek majd ki iskolánk életét bemutató „tapéták” – ezek szándékaink szerint a
falakat is védik. A folyosókon több játékfelületet is kialakítunk. Az épület párásítását – részben a
hangszerek védelme érdekében is - növényekkel szeretnénk segíteni, akinek van nagyobb, a
lépcsőházak korlátaira akasztható, belógatható növénye, amelyet nélkülözni tud, örömmel
fogadjuk.

Beszállítás

előtt

kérem,

egyeztessenek

Dunavölgyi

Mária

igazgatóhelyettes

kollégámmal. (06-30-6070767) Köszönjük!
5. Új hangszeres növendékeink szüleinek (hangszeres előképző és 1. osztály) 2018. szeptember
10-én 17.30-.tól, a zenei előképzőkbe járó növendékek szüleinek szeptember 24-én 17.30 órától
lesz szülői értekezlet.
Helye: VI. ker. Szív u. 19.-21. Fodor terem
Minden növendékünknek örömteli zenetanulást, élményekkel teli új tanévet kívánunk!

Magyar Margit igazgató
és a Tóth Aladár Zeneiskola tantestülete
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