SZPONZORÁLT TARTALOM

25 ÉVES AZ IQ-PONT

Negyedszázados jubileumát ünnepli az IQPont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági,
Nyomdaipari Technikum és Szakképző Iskola.
A tanév során számtalan programot szervez
az intézmény, melyek középpontjában a 25ös szám áll. Az ünnepségsorozat fővédnöke
dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott, védnöke
Mirkóczki Ádám polgármester.
1997. szeptember 1-jén indult
az oktatás az alapítványi
fenntartású IQ-Pont iskolában azzal a szándékkal, hogy
segítse a régió szakképzését
és bizonyos szakmák területén minőségi képzésben
résztvevő szakembereket
neveljenek.
Informatikai,
közgazdasági, nyomdaipari,
művészeti és rendészeti
szakirányokat
kínál
az
intézmény, de az elmúlt öt
évben gimnáziumként működik, úgy, hogy a szakképzés irányvonalai megmaradtak. Az eltelt időszakról
és az ünnepi programokról Molnár György igazgatót
kérdeztük.
Mi volt az intézmény hitvallása az elmúlt 25 év során?
Fontos célkitűzésünk volt az induláskor, és szem előtt
tartjuk mind a mai napig, hogy partnerként kezeljük a
gyerekeket, ne csak neveljünk, hanem utat is mutassunk számukra. Esélyt teremtünk és esélyt adunk.
Ugyanakkor a gyerekeknek tudniuk kell, hogy egy
hármas szimbiózis vezet a sikerhez: ők, a szülők, és az
iskola. Az eredményes munkát mindhárom résztvevőnek akarnia kell. Iskolánk a tanulók életkori sajátosságát, személyiségük egyediségét veszi figyelembe,
és így törekszik arra, hogy a tanulók harmonikusan
fejlődjenek. Mondhatnám úgy is, hogy az életre neveljük a gyerekeket. Nem várjuk el egy 14 éves gyerektől
és szüleitől, hogy beiskolázáskor döntsenek a gyerek

jövőjéről. A tanulónak van négy éve
az érettségi megszerzéséig, több
tapasztalat alapján eldöntheti, melyik
szakirányunkon tanul tovább. Az a
cél, hogy a munka világában helytálló
gyereket neveljünk. Figyeljük a gazdaság igényeit, melyek a hiányszakmák,
és ezt megpróbáljuk összehangolni a
gyerekek képességeivel és igényeivel.
A siker számunkra a diákok és szülők
elégedettségében mérhető, és abban,
hogy az iskola elvégzése után a tanulók
mennyire tudnak helyt állni az életben.
Ugyanakkor eredményesek vagyunk
a tanulmányi versenyeken is: három
tanítványunk jutott az OKTV döntőjébe
belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból, ahol 9., 13. és 15. helyezettek lettek.
Emellett korábban az OSZTV döntőjébe
is jutottak be tanulóink, illetve dobogós
helyezéseket értek el regionális versenyeken. Nagy elismerés számunkra,
hogy 2017-ben az alapítványi szakközépiskolák kategóriában elnyertük „Az
év iskolája” címet.
Az első húsz évben szakképzéssel foglalkoztunk, az elmúlt öt évben viszont már
gimnáziumként is működünk. A tanulók
40%-a Egerből, 60%-a város vonzáskörzetéből kerül iskolánkba. A négyéves
gimnáziumi képzés során diákjainkat
felkészítjük a felsőfokú tanulmányokra,
illetve a fakultációkon az iskola által
kínált
szakképzés
megkezdésére:
belügyi-rendészeti, informatikai, művészeti, és nyomdai fakultációk közül
választhatnak, amellyel emelt szintű
érettségit szerezhetnek a sikeres
továbbtanulás érdekében. Akinek nincs
továbbtanulási szándéka, az egy, illetve
kétéves szakmai felkészítés után, emelt
szintű szakmai végzettséget szerezhet.

GYERMEKKORUNK JÁRMŰVEI
Az egri Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület hat éve
alakult azzal a céllal, hogy
segítse azoknak a munkáját, akik az elmúlt századok
járműveinek gyűjtésével és
restaurálásával foglalkoznak.
Bemutatókon és előadásokon ismertetjük meg a hazai járműgyártást, nagyszüleink járműveit. Tagságunk alakuláskori 20 fős létszáma
mára 40 főre növekedett, járműveink száma pedig eléri
a 100 darabot.

Sok fiatal csatlakozott csapatunkhoz, akik friss erővel
és lendülettel segítik kitűzött céljaink elérését. Sikerült
kialakítanunk az egyesület családias jellegét. Nagyszülők, házastársak, gyerekek és unokák együttes munkájával valósítottuk meg az elmúlt években rendezvényeink
szervezését és lebonyolítását.
A Covid korlátozásai miatt csökkentek elképzeléseink
megvalósításának feltételei. Ezért karitatív tevékenységekkel segítettünk, ahol tudtunk, ezzel a csapatot
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még jobban összekovácsolva. A Johannita Segítő Szolgálattal karöltve segítettünk több idősek otthonának, az egri
kórháznak kerekesszékeket újítottunk
fel. Egyesületünkkel rendszeresen részt
veszünk véradásokon. A helyzet javulása
lehetővé tette eredetileg kitűzött céljaink megvalósítását. Az idén már több
sikeres rendezvényünk volt, ahol saját
járműveink bemutatásával valósítottuk
meg elképzeléseinket. Büszkék vagyunk
az immár hagyománnyá vált Egri Bikavér
Ünnepen való kiállításunkra és felvonulásunkra, hasonlóképpen részt vettünk
az Eger Civil Ünnepén. Idén először
képviseltük városunkat a budapesti
OLDTIMER nemzetközi veteránjármű-kiállításon. A nagyszabású rendezvényről egyesületünk négy díjat is elhozott,
közöttük „A legszínvonalasabb kiállítói
stand” díjat is magunkénak tudhatjuk.
Az Egri Civil Fórum tagjaként folyama-

2020. szeptember 1-től technikumi és
szakképző iskolai képzéseket is kínálunk. Az iskola a fenti lehetőségekkel
várja a 2022/2023-as tanévben az intézmény iránt érdeklődő nyolcadik osztályos tanulókat.
Milyen programokkal készülnek a
jubileumra?
Az ünnepségsorozat fókuszában a
25-ös szám áll: diákjaink és tanáraink
számára szerveztünk már 25 km-es
úszást az egri Bitskey Aladár Uszodában, 25 km-es futást az Érsekkertben,
a rekortán borítású futópályán, illetve
ugyanekkora távban kerékpártúrát is.
Továbbá tervezünk 25 km-es túrát is a
Bükkben. Emellett teniszbajnokságot és
sakkversenyt is hirdetünk diákjainknak.
Nem csak sportprogramokkal készülünk: nyolcadikosok számára írunk ki
esszépályázatot, írjanak 25 mondatban
arról, miért szeretnének IQ-s diákok
lenni, emellett kiállítást szervezünk
tanulóink munkáiból, és készítünk egy
összeállítást azokról, akik a legeredményesebb diákjaink voltak az elmúlt 25
évben. Az ünnepségsorozat egy jubileumi évkönyvvel lesz teljes, a központi
ünnepségünket pedig 2022. szeptember elejére tervezzük, az eseményen
saját készítésű emléktáblánkat avatjuk
majd fel az elmúlt 25 év tiszteletére.
Kollégáimmal együtt büszkék vagyunk
arra, hogy az elmúlt negyedszázad alatt
ismert, egyben elismert intézménnyé
váltunk, ahol a tudás párosul a személyiségfejlődéssel, segítve tanulóink
sikeres önmegvalósítását.
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tosan ott vagyunk városunk történelmi
megemlékezésein és önkormányzati
rendezvényeken, de filmforgatásokhoz,
fotózásokhoz is kapunk felkéréseket.

Közös túráink alkalmával meglátogattunk működő és néhai gyárakat. Jövőbeni terveink között szerepel a bervai
Finomszerelvénygyár
történelmének
ápolása és megóvása, eddig még általunk nem látogatott hazai és nemzetközi
rendezvényeken való részvétel. Szeretnénk megismertetni az érdeklődőket a
hazai járműgyártás és ismert közlekedési
vállalatok történetével.
Folyamatosan
bővülő
járműparkunk bemutatásával kívánunk kedvet
ébreszteni a padlásokon porosodó,
fészerekben, fáskamrák mélyén elfeledetten meglapuló járművek tulajdonosaiban, hogy óvják és ápolják kincseinket: járműörökségünket.
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