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      SZÜLŐI HÍRLEVÉL - Budapest, 2021.szeptember  

Kedves Szülő! 

Kérem, hogyha bármilyen okból szükséges lenne egyeztetnie vagy kérdése lenne, írjon levelet a 

tazi@tothaladar.hu címre.  

 

1. 2021. SZEPTEMBER-TŐL ÉRVÉNYES TANÍTÁSI REND: 

♫ Szeptember 2. – 7. között órarend egyeztetések, majd az egyeztetések alapján a 

különböző kerületi helyszíneken valamennyi főtárgyi és kötelező tárgyi órát személyes 

térben tartjuk meg. Online oktatásra nincs lehetőség.  

♫ A csoportos órákat a járványügyi szabályok szerinti maximális létszám figyelembevételével 

szervezzük továbbra is. Szolfézs kötelezőtárgyra 4 évfolyamig (A tagozatosok), utána 

választott elméleti, vagy gyakorlati tárgyakra kell járni valamennyi zenei műfajban.   

♫ A félévi beszámolók rendjéről, a követelmények részleteiről, a nyilvános hangversenyekről  

a tanárok tájékoztatják Önt. A zárt térben történő hosszabb együttlétkor kötelező a maszk 

viselése.   

♫ A hangszerek kölcsönzése ingyenes, de a kölcsönzés tényét a kötelezvény aláírásával 

kell elismerni. Kérem, ezt tegye meg minden évben. A vonós, fúvós és gitár hangszerek 

esetében a kisebb javítások és a szükséges minimális alkatrész pótlások biztosításával 

segítik a hangszer állagának megóvását.  

 

2. E-KRETA (https://www.tothaladar.hu/ E-napló menüpont) 

♫ Köszönöm, hogy együttműködésével áttérhettünk a térítési díj befizetésének új módjára. 

♫ Az új növendékek e-mailben kapják meg a KRÉTA belépéshez szükséges 

felhasználónevet. A befizetéshez szükséges további adatokat a KRÉTA e-ügyintézés 

menüpontjában találják. Utalni a saját netbankjukon keresztül tudnak. 

♫  A 2021-2022. tanév térítési díj elrendelését a honlapon láthatja. 

(https://www.tothaladar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=905&Itemid

=382&lang=hu) A befizetési határidő szeptember 30.  

♫  Gyermeke tanulmányait is tudja követni a KRÉTA felületen. A zenetanulás 

eredményességéhez azonban fontosabb a személyes kapcsolat a hangszeres és 

elmélettanárokkal. Segítse a rendszeres gyakorlást otthoni napirend kialakításával is. 

 

3. A TANÍTÁS A HOMLOKZATI FELÚJÍTÁS IDEJE ALATT IS FOLYAMATOS 

♫ Az iskolaszékhely épületének homlokzata megújul, az épület utcafronti nyílászáróit 

kicserélik a következő hónapokban, Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata 

támogatásával, a Terézvárosi Vagyonkezelő ZRT. irányításával. Kérem szíves türelmüket és 

együttműködésüket a munkálatok ideje alatt.  
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♫ A tanítási rend változásáról folyamatosan tájékoztatjuk Önt. (www.tothaladar.hu és 

https://www.facebook.com/TothAladarZeneiskolaAMI) 

Kérem, hogy a lehetséges gyors változások miatt tartson szoros kapcsolatot a főtárgy tanárokkal! 

A tanítás nélküli munkanapok pótlásának rendjét külön közöljük.  

♫ Felhívom a figyelmét, hogy az iskola bejárati kapuja csak az úttestről közelíthető meg. A 

gyerekek védelme érdekében KRESZ táblák kerültek kihelyezésre. Az épülettel szemközti oldalon, 

pont a bejárattal szemben, egy lezárt hely  biztosítja az átkelést.  

♫ Tájékoztatom, hogy az építkezés ideje alatt a portán nem tudnak hangszereket elhelyezni. 

A főtárgytanár segíthet a helyzet megoldásában. Köszönöm a megértését! 

♫ A felújítási munkálatok alatt az iskola épülete egyúttal építési terület is. Kérem, hogy 

mindnyájunk biztonsága érdekében csak az első lépcsőt használják ez idő alatt!  

 

4. TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY 

Köszönöm valamennyi tanulónk és kollégám nevében is adományát, illetve adója 1%-ának 

felajánlását, melyet a 2021. évben a Tóth Aladár Alapítványhoz juttatott el.  Az alapítvány az 

adományozók számára a kedvezményről szóló igazolást 2022. januárban küldi ki. 

Tóth Aladár Alapítvány 

adószám: 19654858-1-41 

Bankszámlaszám: 11706016-20718417-00000000 

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. 

 

NYILVÁNOS PROGRAMOK, MELYEKRE VÁRJUK ÖNT ÉS CSALÁDJÁT. 

♫ 2021. október 1.  – „Összehangolódó” TAZI-fesztivál a Zene Világnapján –interaktív 

programok kicsiknek és nagyoknak a TAZI növendékeivel és tanáraival az Eötvös 10 Közösségi 

Házban. (részletesen a honlapon) 

♫ 2021. december  - „Egymásra figyelve…” – Jótékonysági zenekari és kórus hangverseny  

♫ Az országos és nemzetközi versenyekre készülő növendékek hangversenyeiről az aktuális 

információkat honlapunkon tudja követni.  

 

Sok örömet, sikeres tanévet kívánok, köszönöm figyelmét és együttműködését!                              

 

                                          Magyar Margit  
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