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Dear ICSB Parents and Students, 
 
Welcome to a new school year! We have some important information to share with you as you 
prepare for the start of school, and I will send you a letter next week with several things that you will 
need to know. I do want to get one piece of very important information to you now, because a 
change is coming beginning this Monday. 
 
In order to increase our security profile at the school, we have hired a company to provide trained 
security personnel at our main reception desk. While there is no specific increased threat against the 
school, it seems that it is time for us to make this move. Most other international schools in town 
already have something like this, and we want to do all we can to provide a safe environment for our 
students, staff, and school community. And although our receptionists have done an excellent job 
over the past few years with this, we realize that we have maybe asked too much of them from a 
security angle; typically these are volunteer moms who have agreed to serve as receptionists – they 
don’t have any specific security training or skills. Given our prominence and visibility in the 
community, the huge responsibility we have to care for the students entrusted to us, and the current 
climate in the world today, it just seems appropriate that we take this next step in upgrading our 
security profile. 
 
So, beginning Monday (Aug. 15), the “receptionist” at the main school entrance (Elementary/MS 
entrance) will be a trained security person from the Rokko Security company. One of 3 men will be 
working at the desk on a rotating basis. These security men speak English and Hungarian, and we 
think they will be a welcome addition to our school. 
 
Parents, as you come in at the main entrance, please sign in just as you have been doing (parents 
and all guests should always sign in). In these first few weeks, the security guard will also be checking 
your name against a master list of parents (based on the grade level of your child), at least until they 
begin to learn who everyone is. Students do not need to sign in, however I would encourage all 
students to introduce themselves to the security guard; there are a lot of new faces for them to 
learn, and we want them to become familiar with our ICSB community as quickly as possible. 
 
This step up in our security profile will also change how we use the High School (West) entrance. 
Obviously it doesn't make sense to increase the security at one entrance and then leave the other 
entrance "as is," and at this point we are not hiring a security guard for the HS entrance. So, please 
note the following changes for the HS (West) entrance:  

 No one can enter (or exit) through the HS doors before 8:00 AM and after 4:00 PM. Doors 
will be locked automatically. Even if someone approaches from inside, the sensor will not 
open the doors. In an emergency, doors can be manually pushed open from inside to allow 
for escape. 

 During the school day (i.e., from 8:00 AM – 4:00 PM), only students and staff will be 
allowed to enter through the HS doors. All parents, guests, and visitors must enter through 
the Main entrance (Elem/MS entrance) and sign in with the security guard. 
 

I realize that this new change will bring some extra inconvenience for you as parents; yes, it will be a 
longer walk to get to the high school from where you enter. And it will mean that we all need to re-
train ourselves in how we come and go from school. But after some initial "growing pains," I hope 
that we can all appreciate the value of increased security and safety for our students and our school. 
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Thank you in advance for your understanding and cooperation, 
 
 

David Welsh 
David Welsh 
Director 

 

 
Kedves ICSB Szülők és Diákok! 
 
Köszöntöm Önöket az új tanévben! Van néhány fontos információ, melyet szeretnék megosztani 
Önökkel még a tanév kezdete előtt ezért jövő héten küldök Önöknek egy tájékoztató levelet. Most 
csak egy nagyon fontos dolgról szeretném Önöket tájékoztatni, mivel ez a változás már hétfőn életbe 
lép. 
 
Az Iskola biztonságának növelése érdekéban a főbejárati recepciónál képzett biztonsági őr fog 
szolgálatot teljesíteni. Habár az Iskolánk felé irányuló semmilyen konkrét fenyegetésről nincs 
tudomásunk, mégis időszerűnek tűnik ez az intézkedés. A budapesti nemzetközi iskolák többsége 
már hasonló módon működik, és mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy biztonságos 
környezetet teremtsünk a diákjaink, a munkatársaink és az iskola közössége számára. Recepciósaink 
az elmúlt években kiváló munkát végeztek, de be kellett látnunk, hogy személy- és vagyonvédelem 
szempontjából nézve talán túl sokat kértünk tőlük. Recepciós munkatársaink általában önkéntes 
édesanyák voltak, mindenféle személy- és vagyonvédelmi képzettség nélkül. Tekintve az Iskola 
ismertségét, a ránk bízott diákokról való gondoskodás óriási felelősségét, továbbá a világban jelenleg 
zajló eseményeket, helyesnek látjuk azt, hogy az iskola biztonságának fejlesztése érdekében 
megtegyük ezt a lépést. 
 
Hétfőtől (aug 15) az Iskola főbejáratánál a Rokko Security Kft képzett biztonsági őre lesz a 
„recepciós” a főbejáratnál (Alsó tagozat / Elementary és Felső tagozat / MS bejárata). Három 
biztonsági őr lesz, akik váltásban fognak dolgozni. A biztonsági őrök angolul és magyarul is beszélnek 
és biztosak vagyunk benne, hogy jelenlétük hozzájárul az iskola eredményes működéséhez. 
 
Szülők, ahogy az épületbe belépnek, a recepciónál fel kell iratkozniuk, ahogy ezt eddig is tették. Az 
első hetekben a biztonsági őr a szülő nevét egy szülői listán fogja ellenőrizni (a gyermek osztálya 
szerint), ez így lesz addig, míg meg nem ismerik a családokat. Diákok, nem kell feliratkoznotok a 
recepciónál, de bátorítalak benneteket, hogy mutatkozzatok be a biztonsági őröknek, mivel 
nagyon sok új arcot kell megjegyezniük, és azt szeretnénk, hogy amilyen gyorsan csak lehet 
megismerjék az ICSB közösséget. 
 
A biztonsági rendszerünk ezen fejlesztése szintén befolyásolni fogja a Gimnázium (Nyugati 
szárny)bejáratát, mivel  egyelőre ezen az oldalon nem lesz biztonsági szolgálat. Kérem vegyék 
figyelembe a következő biztonsági intézkedéseket: 

 Senki nem jöhet be illetve hagyhatja el az épületet a Gimnázumon keresztül reggel 8:00 előtt 
és 16:00 után. 

Az ajtók zárt üzemmódban lesznek, ezért csak vészhelyzet esetén manuálisan nyithatók. 
 Tanítási napokon (8:00-16:00) csak a diákoknak és az alkalmazottaknak engedélyezett a ki és 

bejárás. Szülőket és a látogatókat kérjük, hogy a főbejáratot használják, és jelentkezzenek be 
a biztonsági szolgálatnál. 
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Az  iskola biztonságának fejlesztése érdekében tett változások kényelmetlenségeket okozhatnak 
mely mindannyiunkat érint, reméljük, hogy mindenki hamar meg fogja szokni az új rendszert. 
  
Köszönjük a megértésüket és az együttműködésüket. 
  
Köszönettel: 
 

David Welsh 
 
David Welsh 
Igazgató 

 

 


