Budakeszi KOVÁSZ Egyesület beszámoló 2021

Januártól nagyjából havi rendszerességgel zajlottak a KOVÁSZ beszélgetések a teljes tagság számára,
e-mailes összefoglalókkal.
Ismét megkezdődött a munka a reménybeli újabb, immár harmadik 1. osztály érdekében. Hosszasan
próbáltunk megfelelő tanítót keresni erre a nehéz feladatra.
Február folyamán Dalotti Zsuzsa kezdeményezésére a Jobb Kor Polgári Egyesülettel közösen kérdőívet
készítettünk, felmérendő az esetleg indítandó énekes-keresztény osztály iránti érdeklődést a
nagycsoportos óvodások szülei körében. 50 pozitív válasz érkezett.
Célunk volt az is, hogy ismertebbé tegyük Egyesületünket a céljainkkal egyetértő, érintett családok
körében. Alapvető adataink, elérhetőségeink megjelentek az önkormányzat, valamint a Budakeszi
Havas Boldogasszony Plébánia honlapján.
A Budakeszi Hírmondó márciusi számában hosszú cikk jelent meg rólunk Demetrovicsné Haraszti Ági
és ’Sigmond Bertalan tollából. A cikkben már a leendő tanítónő, Dalotti Anna személyérő is hírt
adhattunk.
Húsvét előtt – igen hirtelen – kapunk felkérést, hogy egyetértésünket és közös szándékunkat kifejezve
írjuk alá azt a levelet, melyet Rab Vilmos készített elő a Székesfehérvári püspökség részére. A levélben
beszámol a keresztény oktatásért Budakeszin végzett munkáról, valamint a februári kérdőív
eredményeiről is, kihallgatást kérve Püspök atyától. Az egységes törekvés, közös szándék ebben az
ügyben nagyon fontos, örömmel aláírtam.
Április folyamán zajlottak a 2021/22-es tanévben induló énekes osztályba a képességmérések online
formában. 47 kisgyermek jelentkezett! A nagy érdeklődésre tekintettel végül 2 osztályt hirdetett meg
részükre a Széchenyi István Általános Iskola: egyet ének-zenei, egyet pedig néptánc irányultsággal.
Tanítóik Dalotti Anna és Szalóczy Dóra valamint Tóth Sára és Mózesné Kulánda Nikolett lesznek.
A Huberné Kiss Éva vezette 2.e osztályban április-május hónapban végre elkezdtük egy általunk
összeállított szempontsor megismertetését és aláírását a szülőkkel. Ebben az osztályban eddig
kialakult, a keresztény értékrendet megerősítő jó gyakorlatokat gyűjtöttük össze és egészítettük ki. Az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az osztály szülői közössége közösen kéri a SZIA igazgatójának hozzájárulását
ezen tartalmak megvalósulásához. Az aláírások egy híján összegyűltek és május elején Igazgató asszony
átvette a dokumentumot. Szóban támogatásáról biztosított.
Az áprilisban a Püspökséghez eljuttatott levélre Spányi Antal Püspök atya válaszolt. Kérésünkre május
20-án, Püspök atya képviseletében, Szalma István diakónus úr és Ugrits Tamás atya jött el a Prohászka
Gimáziumba, a keresztény osztályok sorsáról beszélgetni. A beszélgetésen Egyesületünket ProkaiGrosz Tímea és Várossyné Márialigeti Ilona képviselte.

