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Tárgy: Évkezdési levél 2020
Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
Kollégáim nevében szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek Benneteket. Bízom benne, hogy jó
egészségben telik a nyári vakáció, illetve sikerült kipihenni az eltelt tanév fáradtságát, amit a
koronavírus-járvány tovább fokozott. Mivel a napokban már ütemesen zajlik a felkészülés az új tanévre,
szükségét látom, hogy tájékoztatást adjunk a kollégiumi év kezdetéről és a változásokról.
A járvány miatt az előttünk álló tanévben sokkal több mindenre kell a figyelmünket fordítani, mint
a korábbi években. A helyzetre való tekintettel az intézmény részéről – képességünkhöz mérten –
mindent megteszünk, hogy a kollégiumban mindenki biztonságban élhessen és tanulhasson. A takarító
személyzet napi rendszerességgel elvégzi a fertőtlenítést a kollégiumi helyiségekben: a mosdókban, a
zuhanyzókban, a teakonyhákban, a szobákban stb.
Ezzel együtt nagyon fontos, kedves Diákok, hogy ti is tudatosan és rutinszerűen betartsátok a
higiéniai előírásokat. Elengedhetetlen követelmény a rendszeres és alapos szappanos kézmosás az
étkezések előtt, illetve a teakonyha- és a mosdó használata előtt és után. Járvány idején mások
egészségének védelme önmagunk védelme! Ennek megfelelően fokozott figyelmet kell fordítatni a
higiéniai előírások betartására a kollégiumban, valamint a testnevelési és sportlétesítményekben is.
A papír zsebkendőt használat után rögtön ki kell dobni a szemétgyűjtő edénybe. Fontos, hogy legyen
mindenkinek saját pohara, fogkeféje, fogkrémje, egyéni fertőtlenítőszere, védőmaszkja és kesztyűje,
evőeszköze stb., amit csak ő használ.
Betegen senki sem térhet vissza a kollégiumba! Ha valaki beteg, a gyógyulást követően csak akkor
jöhet vissza az intézménybe, ha igazolást hoz a háziorvosától arról, hogy egészséges, és közösségbe
mehet. Kerülni kell a betegekkel való érintkezést, így a kollégiumi betegszoba látogatása szigorúan
tilos, belépni csak védőnői vagy tanári engedéllyel szabad.
A tanévkezdésre elvégeztük a tervezett felújítási munkálatokat mind a fiú-, mind a
lánykollégiumban. Megoldottuk például a fiúkollégiumban a meleg víz problémáját; a
lánykollégiumban egy külön nevelői szobát alakítottunk ki a földszinten, illetve megtörtént a teljes új
rész kifestése. Azt szeretnénk, hogy a következő tanévben otthonos kollégium biztosítsa számotokra az
egészséges közösségi élethez és a tanuláshoz szükséges feltételeket. A kívánt minőséget jelentős
áldozatok árán tudjuk biztosítani. Saját magunk és a ti nevetekben is hálásan köszönjük a szülőknek a
sokféle támogatást.
A kollégium két jelentős méretű és jól felszerelt épülettel rendelkezik, amelyek 220 diák
befogadására alkalmasak. A 2020/2021-es tanévre 205 diák beköltözését várjuk. A kollégiumi nevelési
feladatokat 11 pedagógus fogja ellátni. A kollégista diákok rendelkezésére áll még a könyvtár, a
szaktantermek, a felújított menza, az esti használatra is alkalmas szabadtéri sportpálya és az iskolai

sportudvar, a több hektáros park, valamit a 200 m2 -es, korszerűen felszerelt kondicionáló terem, illetve
a sportcsarnok.
A kollégiumban arra törekszünk, hogy senki ne maradjon magára. Szeretnénk, hogy a kollégiumi
közösségben mindenki megtalálja a helyét, biztonságban éljen és növekedjen. Szent Ignác szellemében
fontosnak tartjuk, hogy minden diákunk számára biztosítsuk az egyéni törődést. Közben azonban nem
feledkezhetünk meg arról, hogy a tizenévesek sajátos életkoruk szerint keresik a helyüket a világban,
illetve önazonosságukat építik. Ez a folyamat együtt járhat a keresztény élet értékeinek, a „jóról”
alkotott evangéliumi fogalomnak a megkérdőjelezésével, ami feszültséget eredményez nem csupán
az egyén lelkében, de a közösségi életben is. Ennek gyakori következménye a konfliktusos
kapcsolatrendszer a felnőttekkel és a kortársakkal, valamint az iskolai munkához szükséges motiváció
átmeneti hanyatlása és az alulteljesítés is. Ilyen körülmények között fontos, hogy a szülőkkel közösen,
illetve esetenként más szakember bevonásával támogassuk a fiatalok személyiségének egészséges
kibontakozását.
A kollégiumban szerzett több éves tapasztalatunk szerint a tanulók egyre fiatalabb korban kezdenek
alkohollal és más tudatmódosító szerekkel élni. Korábban kerülhetnek szexuálisan kiszolgáltatott és
kockázatos helyzetekbe. Külön figyelmet érdemelnek a hétvégi vagy más napokon tartott partik.
Előfordult már, hogy az ilyen bulit a diákok otthon „jezsus” rendezvényként jelentették be, és így érték
el a szülői beleegyezés megszerzését. Az intézmény házirendje – a jogszabályokkal összhangban –
nem engedélyezi a kockázatos életvitelt.
Azt kívánom, hogy a kollégium olyan hely legyen, ahol a kölcsönös tisztelet (diák-diák, diák-tanár,
tanár-szülő), az elfogadás, a jóakarat, az önzetlen céltudatosság és egymás szeretete szilárd talaját adják
a bizalomnak, ezért arra hívok mindenkit, hogy a kollégiumban ilyen lélekkel és elhatározással indítsuk
az új tanévet.
Az új tanévben a következő nevelők várnak titeket a kollégiumban: Bialkó Mónika, Geng Ildikó,
Kőszegi Judit, Majoros Zsanett, Szilágyi Szilvia és Szűcs Margit. A fiúk nevelőtanári közössége:
Köllő András (kollégiumi vezető), Gulya István, Majó Márk Gábor, Molnár Tibor és Pap Csaba.
Szilágyi Szilvia a védőnői, Majó Márk pedig az ifjúságvédelmi feladatai mellett továbbra is részt
vesznek a kollégiumi nevelői munkában.
A kollégiumba 2020. augusztus 30-án, vasárnap 16.00 órától várjuk a diákokat, hogy
beköltözzenek. A pedagógusok rendelkezésre fognak állni, segítik a nyugodt beköltözést. Számítok a
diákok és a szülők türelmére; minden felmerülő problémára megoldást fogunk keresni. A tanévnyitó
„Veni Sancte” augusztus 31-én, hétfőn 17.00 órakor kezdődik. Nincs semmi akadálya annak sem,
ha valaki csak hétfőn szeretne beköltözni a kollégiumba.

Kedves Diákok!
Már megtörtént a szobabeosztás. Figyelünk a szükségletekre, az igényekre is, de előfordulhat, hogy
a számításaitokhoz képest más összetételű szobákat alakítottunk ki. Kérjük a bizalmat és a megértést.
Elsősorban pedagógiai szempontokat veszünk figyelembe, de a férőhelyek fizikai adottságai is
befolyásolhatják a szobabeosztást. Igyekszünk mindent megtenni, hogy a lehető legjobb legyen az új
tanév indulása a rendelkezésre álló feltételeken belül.
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Kérjük, hogy feltétlenül hozzátok magatokkal a következőket: kézfertőtlenítő szert, szájmaszkot,
tisztálkodási felszerelést, fürdőköpenyt, fehérneműt, pizsamát vagy hálóinget (lányok), ételes dobozt
(névvel ellátva), ágyneműhuzatot (paplan- és párnahuzatot), lepedőt, váltócipőt (papucs vagy szandál),
sportfelszerelést (kinti és benti cipő, sportruházat), iskolai ünneplő ruhát, az iskolai környezethez és
munkához illeszkedő ruházatot! Olyan ruházatot hozzatok, amely nem hivalkodó, illetve nem valamely
szélsőséges divat vagy szubkultúra viselete! Kérjük, hogy csak annyi holmit hozzatok magatokkal,
ami elfér az észszerűen kialakított kollégiumi szekrényekben és tárolókban! A ruhaneműt lássátok
el névvel vagy monogrammal! Elvesztés esetén így könnyebb a ruhákat visszajuttatni a tulajdonosához.
Száraz ételt csak névvel ellátott ételes dobozban hozzatok be a kollégiumba! A közegészségügyi
jogszabályok és a tényleges fertőzés veszélye miatt főtt étel nem tárolható a kollégiumban! A
fertőzést terjesztő rovarok (pl. csótány) távoltartása miatt tilos a szobákban élelmiszert tárolni!
Információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök behozataláról és használatáról az
iskolai és a kollégiumi házirendben rendelkezünk. Ebben a tanévben beszereztünk 20 db laptopot, hogy
a tanulásotokat ezzel is tudjuk segíteni. Felújítottuk a meglévő számítógépparkunkat is.
A tavalyi tanévben a szülői munkaközösség és a kollégium egy kérdőíves felmérést indított el a
telefonhasználattal kapcsolatban. A felmérés eredménye képpen ebben a tanévben a 9-10. évfolyamos
diákoknak éjszakára le kell adniuk a telefonjukat az éjszakai nyugodt pihenés és mások
zavarásának kiküszöbölése céljából. A telefont másnap, az iskolai órák után lehet felvenni az
ügyeletes nevelőtől. Ha azonban az iskolában szükség van rá, a telefont a tanulók magukkal vihetik
a tanórákra. A házirendet a szülői munkaközösség és a diák önkormányzat véleményezte, a
nevelőtestület elfogadta, az igazgató, illetve a fenntartó jóváhagyta.

Kedves Szülők!
Gyermekük napirendjéről és kollégiumi programjairól külön adunk tájékoztatást. Kövessék
intézményünk weboldalát (jezsu.hu), ahol közzé fogjuk tenni ezeket a dokumentumokat. A
kollégiumban nincs külön látogatási idő meghatározva. A tanulási idő (iskolai vagy kollégiumi
foglalkozás), az esti ima és a szerdai 18.00 órától kezdődő szentmisén kívül megkötések nélkül
találkozhatnak a gyermekükkel. A szobákba csak a hosszabb szünetekről való visszaérkezéskor
mehetnek be a szülők. Az 5. évfolyamos gyerekek esetében eltérünk ettől az elvárástól, hogy ezzel is
segítsük az otthonra találást. Kérjük, hogy a szobában legyenek tapintatosak, és figyeljenek
gyermekük szobatársaira is.
Fontos: változik a menza! Erről tájékoztató levelet küldtünk ki Önöknek, illetve minden
információ megtalálható az intézmény honlapján. Az étkezési díjat átutalással kérjük befizetni.
Amennyiben erre nincs lehetőségük, kérem, hogy a mellékelt lapon jelezzék. A készpénzes befizetést a
fiúkollégiumban a kollégiumi titkár, Gyengéné Lipták Edina fogadja. A menza befizetése közvetlenül is
rendezhető az iskolai gazdasági irodában. A részleteket a következő linken lehet elolvasni:
http://gimnazium.jezsu.hu/images/Hirdet%C3%A9sek/2020-21/QBSuli_Regisztr%C3%A1ci%C3%B3s_seg%C3%A9dlet.pdf

További változás, hogy az eddigi kollégiumi kártyák/menzakártyák helyett iskolai logóval ellátott
beléptető karkötők lesznek. Ennek várható költsége: 2000 Ft/db.

3

Továbbá arra kérünk minden szülőt, hogy havonta, gyermekenként 12.000 Ft-tal támogassa a
Kollégiumi Fejlesztési Alapot (KFA). Erre azért van szükség, mert évente minimum 16 millió
forintot kell összegyűjtenünk a működés, a karbantartás és a felújítás biztosítására.
Hozzájárulásukat előre is köszönöm, és kérem, hogy havonta, készpénzben vagy átutalással fizessék
be a Jezsuita Nevelésért Alapítvány számlájára (számlaszám:11100104-18436501-10000001).
Átutaláskor a megjegyzés rovatba írják be a diák nevét és a „KFA” megjelölést.
Azt is megköszönjük, hogy ha anyagi helyzetük miatt kevesebbel járulnak hozzá a kollégium
fenntartásához. Ilyen esetben, kérem, írásban jelezzék, hogy milyen kedvezményt kérnek. Külön
köszönöm azoknak, akik rendszeresen vagy időnként többet fizetnek, mint a megjelölt összeg.
Kérem, hogy a csatolt nyomtatványon jelezzék, milyen mértékben tudják támogatni a Kollégiumi
Fejlesztési Alapot. A nyomtatványt e-mailben kell visszaküldeni az étkezési kedvezmény
igénybevételéhez szükséges nyilatkozattal együtt. (Ez utóbbi nyilatkozatot is csatoltam.)
Megköszönöm, ha az épületek takarításához szükséges tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, a
mosdókban használt anyagok beszerzésében is segítenek. Kérem, hogy az előttünk álló negyedévre
(szept. - okt. - nov.) minden fiú kollégista diákkal küldjenek be egy csomag, 12 tekercses vécépapírt. A
lányoknak 24 tekercsre lesz szükségük.
A lopások, a pénz elvesztése és a diákok közötti üzletelés elkerülése céljából a kollégistáknak az
1000 Ft fölötti, illetve a 9-12. évfolyamosok esetében a 2000 Ft feletti összeget személyesen le kell
adniuk a kollégiumi titkárságon (diákkassza). Pénzüket továbbra is a kollégiumi titkár kezeli. Az
elhelyezett összeget, illetve a kivett pénzt a befizető, illetve a felhasználó az aláírásával igazolja. Minden
szülő telefonon vagy e-mailben kérhet tájékoztatást gyermeke befizetéseiről és a kiadásairól.
Javasoljuk, hogy e-mailben vagy telefonon jelezzék a kollégium titkárságán
(kollegium@jezsu.hu), ha gyermekük nagyobb összeget helyez el vagy vehet fel a kollégiumi
diákkasszából.
Abban a reményben, hogy augusztus 30-án találkozunk, Isten áldását kívánom.

Tisztelettel,
P. Holczinger Ferenc SJ
igazgató
Miskolc, 2020. augusztus 07.
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