
Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon 
 

3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.    E-mail: titkar@irinyi-ref.hu 
Tel: (06-48) 311-422    Fax: (06-48) 311-763 

 

 
Tisztelt Szülő/Tanuló! 

 
 
Lakóhelyük és Kazincbarcika távolsága minket arra inspirál, hogy szíves 
figyelmükbe ajánljuk diákotthonunkat. A tanulók leterheltsége (kb. 1500-ra 
végeznek az iskolában) az utazási idő kiiktatásával nagymértékben csökkenthető. 
 
A diákotthonunk épülete a város szívében található, karnyújtásnyira a Volánbusz 
végállomásától, kb. 300 m-re a Városi Sportközponttól. Elhelyezkedése előnyös, 
mivel a tömegközlekedési eszközök, élelmiszer üzletek néhány perces sétával 
elérhetőek. A vasútállomásról a helyi járatú autóbuszokkal lehet megközelíteni. 

 

 

 

Ezúton küldünk egy diákotthoni jelentkezési lapot, amelyet kérünk, hogy május 
12-ig kitöltve visszajuttatni szíveskedjenek. (A felvételről a határozatot, a 
beköltözésről és más tudnivalókról szóló levelünket augusztus folyamán 
postázzuk.) 
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VOLÁN buszvégállomás 



Diákotthonunkról:  
Az Irinyi János Református Szakközépiskolában az intézménnyel közös 
igazgatásban (egy udvaron) működik. Koedukált (lányok és fiúk). Várunk a város 
valamennyi középiskolájából kollégistát: általános iskolából, szakiskolából, 
gimnáziumból. 
 
Célunk: 
 
• biztos pedagógiai háttérrel az eredményes tanulás biztosítása, 
• felzárkóztatással – korrepetálással a továbbtanulás és a társadalmi beilleszkedés 

elősegítése, 
• aktív szabadidő-szervezéssel, kultúraközvetítéssel, szociális biztonsággal 

személyiségfejlesztés, közösségformálás. 
 

Az iskolai órákra való felkészülés mellett hagyományosan nagy jelentőséget kap a 
diákotthoni tanulóink életében a művelődés és a sportolás. Belső szervezésben 
kultúrtörténeti, képzőművészeti, zenei, egészségügyi foglalkozások, előadások, 
rendezvények vannak, és bekapcsolódunk a város kulturális életébe is. 
 
A számítógéptermünk lehetővé teszi a diákotthoni tanulók számára: 
• gyakorló/házi feladat megoldását, 
• elmélyültebb, magasabb szintű munkához (szakkör, versenyre való felkészülés) 

eszközök biztosítását, 
• szabadidő hasznos eltöltéséhez a tárgyi feltételek megteremtését. 

 
A szobák négyágyasak, mosdóval ellátottak. Rendelkezünk 14 db erkélyes, 
tanulószobával egybeépített lakószobával is. Minden emeleten (nemenként) van 
TV, illetve közös kondicionálóterem. Napi háromszori étkezést biztosítunk. 
Otthonról hozott ételek tárolására és melegítésére is van lehetőség a szintenként 
elhelyezett hűtőgépek és mikrohullámú sütők révén, illetve teafőzésre is van mód. 
 
Szeretettel várunk minden kedves elsős és felsőbb éves diákot a 
városkörnyékről, illetve más távolabbi településekről is. 
 
 
Kazincbarcika, 2014. április 
 
 
 
 Pál-Kutas Dénesné 
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