
  

-Tájékoztatás a verseny elhalasztásáról-  

25. O.ZS.V. 
Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen 

õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!  
(zsolt 147.1) 

 

Tisztelt Igazgató Nő /Úr!  

Kedves Kollégák! 

 

 
Sajnálattal tájékoztatunk benneteket arról, hogy iskolánkban az elmúlt héten a 

koronavírus munkatársaink közül többeket is megbetegített, valamint tanítványaink és 

családjaik közül is jónéhányan pozitív teszttel tartózkodnak otthonaikban. Emiatt már 

az elmúlt héten kénytelenek voltunk átállni iskolai szinten a digitális otthontanításra. 

Ezzel egyidőben érezzük azt is, hogy országos szinten egyre több közoktatási 

intézményt érint egészben vagy részlegesen ugyanez a probléma.  

A versenyre jelentkező intézmények közül is vagytok, akik már jeleztétek, hogy 

vissza kell lépjetek, mert hasonló okok miatt nem tudjátok tanítványaitokat felkészíteni 

a versenyre. 

Azt is mérlegeltünk, hogy az éneklés jelen helyzetben a vírus terjedésében 

erősebben okoz gondot, mint a beszéd. Ugyanakkor meghirdettük a csoportos versenyt, 

melynél érezzük, hogy talán felelőtlenség a gyerekeket kitenni a nagyobb 

fertőzésveszélynek.  

Mindezen indokokat figyelembe véve és átgondolva döntöttünk úgy, hogy 

versenyünket egy késő tavaszi időpontra halasztjuk, amikor talán már lecsengőben lesz 

a járvány. 

Szeretettel hívunk és várunk benneteket ugyanezekkel a kiírási feltételekkel 

megrendezésre kerülő tavaszi versenyünkre, melynek időpontja: 

2021. május 14-e, péntek. 
 

Karácsony Sándor  
Rózsatéri Református Általános 

Iskola és Óvoda 

------------------------------------------ 

1194 Budapest, Kisviola u. 44. 

Tel./Fax: (1) 282 - 94 – 83 

Email: ksrefisk3@gmail.com 



Nem szeretnénk azonban, hogy az eddig befektetett munkáitok elvesszenek, ezért 

ha már felvettétek induló versenyzőitek énekét, akár azt is felhasználhatjátok majd 

májusban. 

Jelen helyzetben szeretnénk többféle megoldási javaslatot felkínálni számotokra: 

 Marad a jelentkezési lapotok nálunk a jelentkezési díjjal együtt, és minden 

érvényes lesz májusi versenyünkön. 

 Marad a jelentkezési lapotok nálunk, de most visszaigénylitek a jelentkezési 

díjat, és majd tavasszal újra befizetitek. 

 Töröltetitek a jelentkezéseteket, és természetesen visszafizetjük a már 

befizetett jelentkezési díjat. Tavasszal eldöntitek az újrajelentkezést. 

Szeretnénk, ha mindenféleképpen iskolánk emailcímére visszajeleznétek nekünk, 

hogy hogyan döntöttetek! 

 

Együttérző megértéseteket ezúton is köszönjük! 

 

A visszajelzéseket a ksrefisk3@gmail.com e-mail címre várjuk. 
 

 

Iskolátok életére és munkátokra Isten 

áldását kérjük! 

 

 

Budapest, 2020. november 16. 

 

 

  Nagy Gábor                                        Ullmanné Dénes Annamária   

igazgató                                                            szervező    
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