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Fővédnök 

Kedves Érdeklődő olvasó!  

Tisztelettel és szeretettel ajánlom a figyelmébe az IQ-Pont 
Középiskola 25 éves alapításának 25. évfordulójára kiadott 
évkönyvet. 
Az intézmény a 10. 15. és a 20. évfordulóra is jelentetett 
meg hasonló kiadványt, de a mostani összeállítás gazda-
gabb tartalmú az eddigieknél. 
Az évkönyv összefoglalja az iskola történetét, vagyis a múl-
tat, a sokszínű életet, a pezsgő eseményeket. 
Aki ezt a kiadványt elolvassa, megértheti, mitől is sajátos ez az iskola, mitől 
tér el más középfokú intézményektől. 
A rengeteg program bizonyítja milyen sok lehetőség van itt a tanulóknak nem 
csak a tanulásra, hanem arra is, hogy sokoldalúbb, teljesebb felnőtté váljanak. 
A sikereket jelentős részében befolyásolja a szülő-tanuló-iskola „aranyhá-
romszög” gyakorlatban megvalósuló együttműködése. 

Tisztelt Olvasó! 

Szeretettel ajánlom az Ön figyelmébe ezt a nagyon értékes kiadványt, hogy 
személyesen is meggyőződhessen arról, milyen sokoldalú oktatási, nevelési 
tevékenység folyik az IQ-Pont Középiskolában. 
Sok sikert kívánok az iskola eredményes jövőjéhez! 
Üdvözletem küldöm az IQ-Pont Középiskolának 

Dr. Pajtók Gábor 
országgyűlési képviselő 

  



 

 
 

Védnök 

Tisztelt Olvasó!  

Nagy megelégedéssel és szeretettel ajánlom az Ön figyel-
mébe a jubileumát ünneplő IQ-Pont Középiskola évköny-
vét! 
Ez a kiadvány alapos és sokszínű tájékoztatást ad az iskola 
történetéről. 
Bemutatja az intézmény oktatási rendszerét, a szakképzési 
irányokat, külön kiemelve a nyomdászat és művészeti terü-
letek fontosságát. 
Olvashatunk az iskola életében jelentős helyet elfoglaló felnőttképzésről is. 
Jó érzés itt tanulni, mert a diákok a négy év során számtalan szabadidős prog-
ram részesei lehetnek, amelyekből szintén érdekes beszámolók olvashatóak. 
Az évkönyv bizonyítja, hogy mind a tanulók, mind a tanárok magukénak te-
kintik ezt az iskolát, és minden lehetőség adott a sikeres tevékenység folyta-
tásához. 

Tisztelt Olvasó! 

Kellemes és izgalmas olvasást, tanulmányozást kívánok Önnek ehhez a jubi-
leumi programhoz méltó évkönyvhöz! 
Üdvözletem küldöm az IQ-Pont Középiskola minden tanárának és diákjának! 

Mirkóczki Ádám 
Eger MJV. polgármestere 



„A Föld csak néked őrzi titkát, 

S ez végtelen nagy gazdagság, 

Csak tudd és akard látni 

Bűvét, varázsát. 

Vár a messzi ismeretlen, 

a Tudás az, mi fölemel. 

Várnak rád új és új csodák.” 
Részlet a Légy jó mindhalálig musi-

calből „Az élet szép” című dalból 
(Miklós Tibor)
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Tisztelt Olvasó! 

Egy iskola létrehozása és működtetése az ember fejlődéséhez hasonló: 
gondolat, születés, „gyermekbetegségeket” túlélni, 
szellemiséget megteremteni, esélyt teremteni és 
adni, folyamatos fejlődést biztosítani. 
Mindvégig törekedtünk az evolúció közepette fo-
lyamatosan megújulni, sikeres pályára navigálni és 
ott tartani, és sorolhatnám napestig tovább a mér-
földköveket. 

Egy iskola létrehozásához-működtetéséhez jóte-
vőkre, támogató társakra, segítő kezekre, egy szó-
val, kiváló emberekre van szükség. 
A Mi iskolánk, a fenti stációkat megélve érkezett meg a huszonötödik szüle-
tésnapjához. 
Az életből tudjuk, mindennek van előélete így, a mai szlogen nevén ismertté 
vált: IQ-PONT KÖZÉPISKOLÁNAK is, amely 1991 és 1997 között, a meg-
születés előtti embrionális állapotban már létezett. 
A jogelődi állapotból a kezdeti iskolatípusokra épülve született meg, AZ 
”EGRI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS REHABILITÁCIÓ SZAKKÉPZÉS-
ÉRT” ALAPÍTVÁNY által létrehozott mai középiskola. 
Utána számolva, intézményünk működésének időtartama mára már, harminc 
egy év. 

A létrehozott alapítványi-magán iskola születésének gondolatát és megvaló-
sítását, huszonnyolc éven keresztül segítette feleségem, néhai Molnár 
Györgyné. 
Ez alatt az idő alatt nem csak én élvezhettem mindennapos támogatását és 
gondoskodását, hanem az iskola dolgozói és tanulói is sokat kaptak szeretet-
teljes, közvetlen személyiségéből. 
Mindent köszönök neki! 

Egy iskola működtetéséhez sok hasonlóan gondolkodó, közös célok elérésé-
hez összefogni képes, tenni akaró munkatársakra van szükség. 
Mindez nem elég, hiszen a folyamatot támogató társadalmi környezetre is 
szükség volt.  
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Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor jön a neheze, hiszen egy iskolának okos, 
társadalmi igényt kielégítő jövőképet vizionálva, a szülőkkel és gyermekeik-
kel bizalmi alapú együttműködést kellet kialakítani. 
A bizalom mindig törékeny, folyamatos megfeleléssel átszőve alakul ki a hi-
telesség, ami személyes felelősséggel párosulva hozza meg a sikert, amelyért 
a közösség minden tagjának, évről évre, permanensen meg kellett dolgozni.  
Mára már elmondhatjuk: iskolánk nem csak ismert, de elismert intézmény 
Eger város, Heves megye, a régió környezetében. 
Mindezt a szakképzésben, az utóbbi hat évben gimnáziumi felkészítésben 
nyújtott teljesítményének, az itt dolgozó kollégáknak, közösségünknek kö-
szönhető. 

A több évtizedes munkánkat, a sikeres szakmai vizsgák, érettségik, számos 
nyelvvizsgák, országos OKTV, OSZTV versenyek döntőbe jutott tanulóink 
eredményei fémjelzik. 

Egy jubileumi könyv, mindig véges lehetőségeket képes csak biztosítani az 
olvasó számára. 
Jelen évkönyv, elsősorban képekkel illusztrálva, célul tűzte ki bemutatni az 
elmúlt időszak eseményeinek keresztmetszetét, ugyanakkor QR kód alkalma-
zásával a honlapunkon számos további történések elérését biztosítja. 
Ezúton is szeretném megköszönni Matúzné Nagy Ildikó és Krekk Mária volt 
igazgatók munkáját, valamint mindazokét, akik nálunk teljesítmény alapú 
munkát végeztek: az iskolánkat támogató szülőkét, városi, megyei, országos 
hatóságokét. 
Bízom abban, hogy évkönyvünk kedves emléket idéz fel a valaha itt tanító és 
jelenleg itt dolgozó kollégákban és tanulóinkban is. 
Biztatjuk azokat, akik továbbtanulás előtt állnak, hogy bátran válasszák isko-
lánkat. 

A 25 éves jubileumi évkönyvünket szeretettel ajánlom mindazoknak, akik 
egy iskolai sikertörténettel akarnak megismerkedni. 

Eger, 2022. szeptember 1. 
Molnár György 

igazgató 
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Minden kezdet kezdete 

Az 1991-ben alakult Imola Bau Kft. néhány év alatt a város meghatározó épí-
tőipari cége lett. 
Ügyvezetője, Tóth Imre úr hatalmas segítséget nyújtott 1997-ben az iskolát 
alapító Molnár házaspárnak. 
15 darab, oktatásra is használható számítógépet lízingelt a leendő intézmény 
számára. 
Az iskola helyszíne először az Imola Bau Kft. telephelye volt a Baktai úton, 
majd a Maczki Valér út következet. 
Intézményünk először a Csepel Autógyár mérnökeinek továbbképzését szer-
vezte és bonyolította le. 
Nagy köszönet illeti Tóth Imre segítségét, amely révén megkezdődhetett is-
kolánk oktatási tevékenysége. 

Soha nem felejtjük el az intézményünknek nyújtott támogatását. 

  
Tóth Imre 
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Az iskola története: 25 év „mérföldkövekben” 

1997. szeptember 1. 

Mai iskolánk 1997. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit: 
Az ”Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért” 
Alapítványi Középiskola néven. 
A létrehozásnak kettő célja volt elősegíteni: 
Észak-Kelet Magyarország 
gazdasági átalakulásához igazodó munkavállalók képzését, illetve átkép-
zését. 
Új szemléletű és tartalmában újszerű szakképző intézmény létrehozása, 
a tanulói továbbtanulás választhatóságának a bővítése. 

1998-tól  

Heves Megyei Munkaügyi Központtal munkanélküliek átképzése 

1999-től 

Borsod, Komárom, Szolnok, Nógrád Megyei Munkaügyi Központtal 
együttműködve megváltozott munkaképességűek átképzése. 

2001. szeptember 1. 

Iskolarendszerű szakképzés kezdete. 

2002. szeptember 1. 

Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola 
név felvétele 
Röviden: 
IQ-Pont Középiskola név felvétele 
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2002. szeptember 1. 

Budapesti Műszaki Főiskola Könnyűipari Kar Kihelyezett Tagozata: 
könnyűipari mérnökasszisztens képzés indítása 

2003. szeptember 1. 

Ettől az időponttól kezdve az iskola címe: 300 Eger Mátyás király út 165. 

2003. szeptember 1. 

Felnőttoktatás elindítása 

2005. május 

Az iskola főépület nyílászáróinak korszerűsítése 

2005. június 1. 

Egri Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) partneriskolája, 
Eger másik 5 középiskolával együtt. 

2005. szeptember 1. 

Az iskola nyomdaipari duális szakképzés eszközfejlesztése. 

2006. szeptember 1. 

Értünk az ember-Humánerőforrás fejlesztés Operatív Program; 
Laptopok, Projektorok, digitális táblák fejlesztése 

2007. szeptember 1. 

Teniszpálya és sportudvar átadása 

2010. szeptember 1. 

Előminősített referencia iskola titulus elnyerése; 
Az Eszterházy Károly Főiskola gyakorlóiskolája 

2012. szeptember 

10 éves jubileumi ünnepség az Egri Forrás Szabadidőközpontban  
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2013. október 

Eger város középiskolák közötti verseny 
A legrokonszenvesebb iskola közönségi díja 

2014. október 

PRO TIPOGRAPHIA 
országos pályázaton tanulóink sikeres részvétele 

2014. szeptember 1. 

Pályázaton nyert 24 db laptop oktatásfejlesztésre történő beállítása 

2014. december 

Iskolazászló avatása a Barátok templomában 

2015. 

Fenntartói ”EXCELLENT” kitüntetés létrehozása 

2016. 

Szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig: 
Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola név felvétele 
Röviden: 
IQ-Pont Középiskola név felvétele 

2016. október 28. 

Testvériskolai kapcsolat felvétele a Kolozsvár Báthory István Elméleti 
Líceummal  

2017. szeptember 

15 éves jubileumi ünnepség az Agria TISZK konferencia termében  
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2017. szeptember 

Új épületrész 
művészeti és nyomdaipari kabinet átadása 

2018. szeptember 1 

Felnőttek Érettségire felkészítésének kezdete: 
Eger városon kívül, Poroszlón 

2020. szeptember 1-től 

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari 
Technikum és Szakképző Iskola név felvétele 
Röviden: 
IQ-Pont Középiskola név felvétele 

2022. május 

Digitális oktatás eszköztámogatása 
(laptopok: 38 tanulónak, 16 tanerőnek) 
2021-2022 tanévben: 
25. jubileumi tanév 
Fővédnök: Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, 
Védnök: Mirkóczki Ádám Eger MJV. polgármestere 
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IQ-Névváltozások 

• Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért 
Alapítványi Középiskola  
1997. szeptember 01-2002. augusztus 31.-ig 

• Informatikai, Közgazdasági és Nyomdaipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
2002. szeptember 01-től 2003. augusztus 31.-ig 
Röviden IQ-Pont Középiskola 

• Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági és Nyomdaipari  
Szakközépiskola és Szakiskola  
2003. szeptember 01-től 2016. augusztus 31.-ig 
Röviden IQ-Pont Középiskola 

• Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola  
2016. szeptember 01-től 2020. augusztus 31.-ig 
Röviden IQ-Pont Középiskola 

• Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari 
Technikum és Szakképző Iskola 
2020. szeptember 01-től 
Röviden IQ-Pont Középiskola 
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Pályázatok 

HEFOP 3.1.3 

Időtartam: 2006.02.01-2008.01.31 
Pályázat céljai:  

• Új pedagógiai módszerek bevezetése.  

• Képességekhez igazodó oktatás bevezetése. 

• A nemek közötti esélyegyenlőségének erősítése. 

• A romák esélyegyenlőségének erősítése. 

• Fogyatékos emberek esélyegyenlőségének elősegítése. 

• Szülői tájékoztatás. 

• Tanulók tájékoztatása. 

• Tanárok továbbképzése. 

• Tanórát segítő eszközök fejlesztése. 

• Tananyagfejlesztés. 

• Az oktatáshoz illeszkedő tankönyvek folyamatos biztosítása. 

• A 9-12. évfolyamon felmenő rendszerben történő tantárgyfejlesztések. 

• Helyi tantervek és a Pedagógiai program átdolgozása az új oktatási for-
mákhoz illeszkedően. 

TÁMOP-3.1.4 

Időtartam: 2015.05.15-2015.12.20 
Pályázati tőke: 12.000.000 Ft 
Pályázat céljai: 

• Magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlesz-
tésének elősegítése.  
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• Szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és pedagógiai kultúra 
fejlesztését elősegítő pedagógusi továbbképzések megvalósításával. 

• Az idegen nyelvek, az informatika, valamint a köznevelési ismeretek ok-
tatásának fejlesztése. 

• Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése.  

• A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató köznevelési intéz-
mények pedagógiai módszereikben való megújulása. 

• Beleértve szaktanárok szakmai fejlődését. 

• A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán 
kívüli tevékenységek megerősítése.  

• A diákok egészséges életmódra nevelése. 

• Egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését meg-
célzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése. 

• A vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanács-
adás bevezetése, nyújtása. 

I. Ökotábor (20 fő) 
II. Ökotábor (20 fő) 
I. természet közeli Sporttábor (20 fő) 
II. természetközeli Sporttábor (20 fő) 
Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolá-
ban (3 fő) 
Egészségnap (199 fő). 
ITK szaktantárgyak oktatásában történő alkalmazását segítő képzés ( 2 fő). 
Egészségtan és életvitel továbbképzés (2 fő). 
Tanulási és megtartási, valamint konfliktus és agressziókezelési problémák 
felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzés (2 fő) 
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TIOP-1.1.1  

Időtartam: 2014.09.03-2022.06.30 
Pályázat célja: 
eszközbeszerzés: 
Laptop-tanári 8 db; Laptop-tanulói 16 db; Tablet 10 db; Projektor 3 db 

TÁMOP-3.3.13 

Időtartam: 2015.09.28- 2015.09.30 
Pályázat célja: 

• Továbbképzés, 1 db laptop, irodaszerek. 

• Esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer 

• (30 órás pedagógus-továbbképzési program) (14 fő) 

POLONICA VARIETAS 

Időtartam: 2019.10.29- 2019.10.31 
Pályázati tőke: 2.000.000 Ft 
Pályázat célja: 
Lengyelországi osztálykirándulások támogatása 
Összeg: 2.000.000 Ft 

RRF -1.2.1-2021-2021-00001 

Időtartam: 2022-2026 
Pályázat célja: 
Tanulók, tanárok digitális oktatást elsősegítő eszközpályázat  
(54 laptop 36 tanulói, 18 tanári) Összeg: 16.000.000 Ft  
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A TIOP-1.1.1 pályázat keretében kapott eszközök átadása (2014) 

 
Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 pályázat keretében kapott eszközök átadása (2022) 
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Pénzügy-számvitel 

Iskolánk alapítványi fenntartású intézmény. 
A fenntartó Az ”Egri Számítástechnikai és Rehabilitá-
ciós Szakképzésért” Alapítvány.  
Az Alapítványon keresztül történik az iskola működésé-
hez szükséges anyagi források biztosítása.  
Az intézmény működésének alapját a szülői alapítványi, 
az állami támogatás, valamint egyéb forrásokból szár-
mazó bevételek adják. 
Az elmúlt 25 év során számos pályázati lehetőséget kihasználtunk. 
Így tudtuk a tanuláshoz szükséges eszközeinket fejleszteni, a digitális oktatás 
színvonalát növelni, sportolási lehetőségeket biztosítani a tanulók számára. 
Sok belföldi és külföldi kirándulás megszervezéséhez is pályázati lehetősé-
geket vettünk igénybe, ezzel maradandó élménnyel gazdagítottuk a gyereke-
ket, emlékezetessé téve az iskolánkban eltöltött időt. 
A pénzügyi gazdálkodás nagy odafigyelést igényel, mert a kapott normatív 
támogatás nem követi a munkabérek és az infláció emelkedését, ezért egyre 
nehezebb a szükséges tanári létszámot biztosítani.  
Az utóbbi időben még fontosabb szerepet tölt be a szülők által nyújtott ala-
pítványi támogatás összege. 
Ezekből az összegekből tudjuk a tanulók magas színvonalú oktatását biztosí-
tani, a kiemelkedő tanul tanulókat versenyekre felkészíteni, és a sajátos neve-
lési igényű gyermekek fejlesztését finanszírozni 
A fegyelmezett gazdálkodás mellett, az iskola belső szabályzata értelmében 
a jól tanuló, tanulmányi versenyeken sikeres, nyelvvizsgát szerző tanulók 
ösztöndíj rendszerű anyagi támogatásban részesülnek. 

Veres Rita 
gazdasági vezető 
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Az iskola társalapítója, Jolika emlékére 

A rendszerváltás hajnala sok céltuda-
tos ember számára hozta el álmaik 
megvalósításának a lehetőségét.  
Megváltozott a gondolkodásmód, és 
nagy energiával, kitartással töreked-
tek álmaikat realizálni. 
A Molnár házaspár is mert nagy célt 
kitűzni. 
Azt határozták el, hogy az oktatás te-
rületén fogják kiteljesíteni magukat. 
Lépéseiket egymásra építették, és egyre messzebbre jutottak, és 1997-ben 
megalapították ma is működő iskolánkat. 
A folyamat hosszú volt, évekig tartott, de a kitartás nagyszerű eredményt ho-
zott. Az iskolateremtés nagyon összetett, bonyolult, embert próbáló munka. 
A Molnár házaspár egymást erősítette ebben a folyamatban. 

A feleség jelenléte biztos táppont volt 
férje ötleteinek a megvalósításához. 
Jolika volt a pénzügyek vezetője. 
Tevékenysége pótolhatatlan veszte-
ség. 
Ő volt az iskola „édesanyja”, a gon-
doskodó, a precíz gazdasági irányító. 
Az iskola életének nélkülözhetetlen 
része. 

Sokoldalú, szerény lényét igazából azóta tudjuk értékelni, amióta idejekorán 
elhagyott bennünket, amikor a súlyos betegség elvitte közűlünk. 
Hiánya nem pótolható, mert hozzáértése, szellemisége örökké a része az IQ-
Pont Középiskolának 

Mathias 16.5
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Az iskola kulturális élete 
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A tanév hivatalos rendezvényei 

Tanévnyitó ünnepség 

A tanévnyitó ünnepségünk sajátossága az, hogy kilencedikes tanulóink es-
küt tesznek arra, hogy a következő négy év során IQ-s tanulókhoz méltó 
magatartást fognak tanúsítani: 
és ez által tovább növelik az iskola jóhírét. 
Az új tanárok is fogadalmat tesznek, vállalva a munka iránti alázatot, a tanu-
lók tiszteletét, az IQ-s eszmeiség megvalósítását. 
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IQ Himnusz 

Iskolánknak saját himnusza is van. 

Ezt a dalt a kilencedikesek először a tanévnyitó ünnepségen hallhatják, majd 
ez a zene végigkíséri őket a középiskolai négy év során. 

Keletkezésének a története: 

Immáron egy évtized telt el azóta, hogy a himnusz megszületett. 

Molnár György igazgató úr javaslatára Gonda László tanár úr szerzett zenét 
ahhoz a szöveghez, amelyet valójában egy trió készített. 

Divinszki Renáta akkori igazgatóhelyettes is beszállt az együttműködésbe. 
Gonda László tanár úr a megye legjobb, legfelkészültebb ének szakos tanára, 
aki országos szinten is elismert nagy művész. 

Tevékenységét mind a zenész szakma, mind pedig a koncertek látogatói mél-
tányolják. 

Gyakran hangszerel zenés darabokat, készít fel művészeket hangversenyre és 
nagy örömünkre szolgál, hogy elkészítette iskolahimnuszunk kellemes köny-
nyen megjegyezhető fülbemászó dallamát. 

Ehhez a zenéhez alakult, formálódott a szöveg, amelynek végső változata az 
alábbi vers.  

  



Az iskola kulturális élete 

33 

IQ Himnusz 

Kezdetben úgy érzed eltévedtél 
Kilencedikből úgy elsietnél 
de tanév végére belátod 
jó itt neked 

Hirtelen rájössz, hogy hol hibáztál, 
Mindig valami másra vágytál 
Kezünket nyújtjuk jöjj velünk! 
Bízz bennünk! 

Ref: 
Együtt veled ó IQ!  Adj reményt nekem! 
Szeress engem úgy ahogy mindenki, azt hiszem! 
Együtt veled ó IQ!  Adj reményt nekem! 
Szeress engem úgy ahogy mindenki, azt hiszem 

Hány eltévedt sors keresi önmagát 
a jövőbe látok, a jövőmet látom, 
de kezemet nyújtom jöjj velem! 
Bízz bennem! 

Ref: 
Együtt veled ó IQ!  Adj reményt nekem! 
Szeress engem úgy ahogy mindenki, azt hiszem! 
Együtt veled ó IQ!  Adj reményt nekem! 
Szeress engem úgy ahogy mindenki, azt hiszem  
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Tanévzáró ünnepség 

Iskolánk tanévzárója eltér más iskolák hasonló rendezvényeitől. 
Mivel a covid miatt korlátozott volt a személyes jelenlét, ezért osztályonként 
tartjuk meg a zárást. 
Ezen minden tanár személyesen elemezheti saját tantárgyának az eredmé-
nyeit. 
És ezután következik a megszolgált jutalmak átadása.  
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Érettségi az IQ-ban 

Minden oktatási intézmény életében az egyik kiemelkedő és egyben legran-
gosabb esemény az érettségi. 
Az itt „érlelődő” tanulók is izgalommal várják ezt a megmérettetést. Minden 
ember számára új kihívást jelent az írásbeli és szóbeli feladatok megoldása. 
Ez az utolsó akadály, melyet le kell győzni az érettségi bizonyítvány meg-
szerzéséhez. Nagy a tét, főleg, ha továbbtanulási szándék is van a kitűzött 
célok között. 
A tanárok négy éven keresztül átadták a tudásuk legjavát. Sok munka rejlik 
az eltelt négy évben. 
Hol keserű, hol vidám pillanatok fűszerezik az emlékeket. A vezetőség, a ta-
nári kar és a szülői ház is igyekszik mindent megtenni, hogy pozitív élmény-
ként élhessék meg a tanulók ezeket a napokat. 
A sikeresség azonban rajtuk múlik. Sajnos néha ezzel későn szembesülnek a 
diákok, gyakran csak az utolsó évben. Az izgalom többnyire ebből adódik.  
Minden évben június közepére véget érnek a vizsgák, elcsendesül az iskola. 
A várakozás követi a megnyugvást. Eldől, hogy a következő években a to-
vábbtanulás vagy az első munkahely kerül majd a középpontba.  

  

Először írásban készítik el a maturát, amely időszak május elején van. 
Nagy az izgalom, hiszen hosszú 3-4 óra alatt kell kidolgozniuk a vizsgák té-
teleit. 
Június közepe a szóbeli vizsgák időszaka. 
A tanulók az érettségi tárgyakból (magyar, történelem, matematika, idegen 
nyelv, szabadon választott tantárgy) tesznek eleget a követelményeknek a 
vizsgabizottság és az elnök előtt.  
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Végül ünnepélyes keretek között a jelöltek megkapják az érettségi bizonyít-
ványokat.  
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A diákélet eseményei 

Gólyanap 

Minden tanév első jelentős eseménye a gólyanap. 
Ennek a tanévnyitó ünnepség előtti nap az időpontja.  
A rendezvényen megismertetjük új iskolájukkal a kilencedikeseket. 
Közösséget kezdünk el építeni, játékos programokat szervezünk nekik, ízletes 
ebéddel vendégeljük meg őket. 
Így amikor másnap részt vesznek a tanévnyitó ünnepségen, már nem idege-
nek egymásnak. 
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Az iskola kulturális élete 

40 

Diáknap 

Október nagy eseménye a 11. évfolyam ünnepe a diáknap. 
Ilyenkor kimegy a ház az ablakon, az ötletek kavalkádja valósul meg a ren-
geteg humoros rendezvény során. 
Van itt minden, mi szem-szájnak ingere. 
Ha valaki jól akarja érezni magát, biztosan talál neki tetsző programot. 
A diáknap része szokott lenni az elsősök beavatása is. 
A kilencedikesek sok játékos feladat megoldása után válnak az iskola teljes 
jogú tanulóivá. 
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Gomb-szalag-gyűrűavató ünnepség 

A gomb a szalaggal, és a gyűrű a búcsúzás első jelei, és ilyenkor a tanulók 
végiggondolják, hogy már csak nagyon kevés 
idejük maradt ebben az óvó közösségben, hiszen 
várja őket a titkokkal teli élet. 
Ezen az ünnepségen kapják meg e jelképeket. 
Iskolai életünk kiemelkedő rendezvényének a 
Hunyadi általános iskola aulája a helyszíne. 
A műsor mindig a szimbólumok ünnepélyes, 
emelkedett hangulatú átadási ceremóniájával 
kezdődik. 
Ezután a búcsúzó osztály önálló műsora követ-
kezik, illetve az alsósok köszöntik az ünnepelte-
ket. 

Az est fénypontja az osztálytánc bemutatása, amelyet a vendégek is türelmet-
lenül várnak. 
Meghatóan varázslatos perceknek vagyunk ilyenkor a tanúi. 
Végül a tanulók „elbúcsúznak” osztályfőnöküktől, és a figyelmesség, a sze-
retet jeleként apró ajándékokkal kedveskednek az őket tanító tanároknak… 
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SZTKD 

Ahol az érték a mérték. 

A hagyományos diáknap mellett egy másik diáknapot is lebonyolítunk. 
Március elején szoktuk megrendezni az SZTKD-t-azaz a Szakmai Tudomá-
nyos Kulturális Délutánt/Diáknapot/. 

  

  

Ez a program bár játékos, de komoly szellemi élményeket is ad. 
Sokszínű tematikáival megmutatja, milyen sok érték van környezetünkben, 
Eger városában.  
Voltak vendégeink az egri egyetem különböző tanszékeiről: történelem, föld-
rajz, kémia, magyar irodalom.  
Előadást tartottak az egri vármúzeum munkatársai. 
Háromszoros olimpiai bajnok egri vízilabdázók is megtisztelték ezeket a 
programokat. Szécsi Zoltán; Biros Péter.  
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A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői gyakran tartanak előadásokat 
aktuális témákról. Kiváló újságírók is megtisztelik az SZTKD-t. 

  

 

 

 

Dr. Löffler Erzsébet 
helytörténész; A Főegyházmegyei 

könyvtár, és az Érseki levéltár 
igazgatója 
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IDB, ODB 

Iskolánkban a tanulók - saját érdekeinek képviseletére - diákönkormányzatot 
hoztak létre. 
Az IDB–ben osztályonként két tanuló képviselteti magát, közülük tisztújító 
ülésen elnököt és elnökhelyettest választanak. 
A diákbizottság a szeptemberben elfogadott munkaterv szerint fogja össze a 
tanulók szabadidős programjait. 
Néhány eseménynek teljes mértékben az IDB az irányítója: az elsősök bemu-
tatkozásának lebonyolítása, farsangi programok koordinálása. 
Iskolánk osztályai között zajló teremdíszítő versenyen IDB tagjaink rendsze-
resen zsűrizik a gyermekek alkotásait. 

  

Ballagási és évzáró rendezvényeinken nagy segítséget nyújtanak mind a szer-
vezés, mind lebonyolítás terén. 
Nyílt napjainkon és felvételi elbeszélgetések alkalmával képviselik diáktár-
saikat, bátran véleményt formálnak. 
Vidám programokból sincs hiány, a diáknapok, gólyanapok, sportnapok le-
hetőséget adnak a gyerekek számára kikapcsolódásra, csapatépítésre. 
Az IDB minden tanévben szervez tematikus programokat is, csak néhány a 
teljesség igénye nélkül: vitanap, szenvedélybetegség- függőség, magyar kul-
túra napja. 
Programok szervezésén túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a tanulói jogok 
IDB–ODB általi érvényesülésének.  
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Rendszeres IDB gyűléseinken a tervezett eseményeken túl osztályszintű 
problémák megbeszélése, szükség esetén a vezetőség felé továbbítása törté-
nik.  
Ebben nyújt nagy segítséget az évente megrendezett közgyűlés is, melyen is-
kolánk minden tanulója részt vesz. 
A 2021-2022–es tanévben is részt vettünk a megyei diákparlamenten, ahol 
Domoszlai Lilien képviselte iskolánkat. 
Bátran állítható, hogy diákjaink demokratikus jogaikat gyakorolják, sikeresen 
és hatékonyan vesznek részt iskolánk sokszínű programjának szervezésében, 
lebonyolításában, határozottan fogalmazzák meg gondolataikat, terveiket. 

A 2021-2022-es tanévben az IDB tagjai: 

9.G: Veres Eszter; Koncsik Virág 
10.G: Nagy Fanni; Balogh Viktória 
11.G: Barkóczi Adrián; Zámbó Réka 
12.G: Hortobágyi Evelin; Domoszlai Lilien 

Az IDB elnöke: Nagy Fanni 10.G 
Az IDB munkáját segítő tanár: Dobai Gabriella 
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Az országos ünnepek helyi sajátosságai 

Az október 23-i forradalom megünneplése 

Legújabb nemzeti ünnepünkre,1956. október 23-ára három évtizede emléke-
zünk méltósággal, emelt fejjel, büszkén vállalva az 56-os pesti srácok és lá-
nyok hősiességét.  
Műsorainkban felidézzük a pesti eseményeket, de Eger emlékezetes öntudatot 
sugalló és tragikus mozzanatait is bemutatjuk. 

  

  

Ismereteket terjesztünk, de érzelmileg is igyekszünk hatni az iskola tanulóira. 
Hagyományos esetben programjainkat az iskola udvarán bonyolítjuk le. 
A covid miatt videófilmet készítettünk, amelyben Dr. Csank Istvánné Ella 
nénit is bemutattuk, meginterjúvoltuk, aki 1956. decemberében egri női tün-
tetés főszervezője volt, majd 2 nappal később a sortűz áldozatok, sebesültjei-
nek ápolója. 
És ezt a YouTube-csatornánkon is közétettük az érdeklődőknek. 
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Dr. Csank Istvánné Ella néni az 1956-os forradalom egri eseményeinek egyik főszervezője 
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Március 15 

  

Március 15. a magyarul beszélő emberek közös ünnepe, amelyet mindenhol 
ünnepelnek, határon innen és túl.  
A szabadság jelképe és hősei örökké példaképei népünknek. 
Minden esztendőben az a célunk, hogy a pesti fiatalok lobogását elődeink 
végső kitartását a harcokban a külföldiek áldozatvállalását a zene és a szöveg 
egybefonódásával úgy mutassuk be, hogy eleget tegyünk Kossuth Lajos híres 
gondolatának: 
„Egerben nem hirdetni, hanem tanulni lehet a hazafiságot.” 

Kossuth Lajos 
Ünnepségeink sajátos jellegét az adja, hogy minden évben más nézőpontból 
közelítjük meg 48-49 eseményeit.  
Vannak esetek amikor március 15-re koncentrálunk, vannak esztendők ami-
kor Petőfi művei által igyekszünk élményeket adni, előfordul, hogy a szabad-
ságharc mozzanatait emeljük ki. 
A műsorokat a zene, és az irodalom ötvözete jellemzi. 
A pandémia alatt videófilmet készítettünk, amely nagy hatással volt mind-
azokra, akik megtekintették.  
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

A kibeszéletlen múlt 

Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. 
Ebből az alkalomból minden évben tartunk megemlékezést. 
Bemutatjuk mit jelentett évtizedeken át a hallgatás, s a félelem hogyan ette 
meg az emberek optimista jövőképét, amikor „megállt az idő”. 
Nagyon nehéz szembenézni az 1990 előtti magyar világgal, mert az idős em-
berek magukba zárják nagyon szemérmesen azokat a borzalmakat, amelyeket 
a szocialista világban el kellett szenvedniük. 
Ezért kibeszéletlen az 1990 előtti fél évszázad, emberi lelkeket megnyomo-
rító, kommunista rendszere. 
Kevés a mű, sok volt a cenzúra, s a mai felgyorsult világban egy ország öna-
zonosságának kérdésével foglalkozni nem divatos téma. Ha azonban nem 
valljuk be múltunkat, nehéz azonosulni önmagunkkal, népünkkel. 

 

A kitelepített ezreknek soha sehol senkinek sem volt szabad elmondaniuk mi 
történt velük.  
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„A múlt azonban nem törlődik ki senki lelkéből sem.” 
(Örök tél) 

Ezért fontos, hogy filmek megtekintésével, beszélgetésekkel, műsorokkal 
mutassuk be őszintén annak az időnek a hétköznapjait. 

  

Részletek az Örök tél című Emm-díjas magyar filmből 
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A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja 

Április 16. immáron 22 éve emléknapja a holokauszt áldozatainak. 
600 ezer honfitársunk vesztette értelmetlenül életét a zsidóüldözés tobzódása 
során. 

 

 

 

Az iskolarádió megemlékezésén felidézzük a borzalmas eseményeket. 
Egyúttal érzelmileg is elgondolkodtatjuk a hallgatókat, arra figyelmeztetve, 
hogy soha sem lehet feledni a történteket… 

…És soha nem lehet olyan helyzetet teremteni, hogy még egyszer előfordul-
hasson a gyűlölet rémsége. 

Műsoraink az intézmény honlapján is meghallgathatóak. 
Iskolánk látogatást tett Budapesten a Páva utcai Holokauszt emlékközpontjá-
ban. 
A 2004-ben nyílt intézmény megrendítő élményt nyújt látogatójának. 
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A zsinagóga mélyföldszintjén, először a békés életet mutatja be, a zsidók min-
dennapi szokásait, majd az elpusztított közösséget a lerombolt épületek hát-
borzongató emlékeit. 
Láthatjuk azokat a magyarokat is, akik életük kockáztatásával vállalták a zsi-
dók megmentését, és példát mutattak igazi emberségből.  
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TRIANON 

Június 4. 
A nemzeti összetartozás napja. 

Erre a gyászos eseményre 2010 óta emlékeznek a magyar iskolák. 
A Mathias 16.5 emlékműsort sugároz minden évben a Trianonban aláírt bé-
kediktátum tiszteletére. 

 

Testvériskolánk a Kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum tanulói éneklik az „Örökségünk” című 
dalt anyanyelvünk megőrzéséről, a végzős tanulók pedig a gombavatói táncot adják elő. iskolájuk ud-

varán. 
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Megrendítő költemények mutatják be a korabeli magyar hangulatot. 
Döbbenetes élmény végighallgatni azt a szívfájdalmat, ami a magyarságot 
jellemezte a történelemnek ezen a szakaszában. 
A határokon felemelkedő nemzetegyesítés valósága erőt ad a ma a világ 
összmagyarságának.  

„Történjen bármi, amíg élünk s meghalunk 
Mi egy vérből valók vagyunk.”  
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Magyar nyelv napja 

A magyar nyelv napja legfiatalabb nemzeti ünnepünk: 2011 óta tisztelgünk 
anyanyelvünk előtt. 
1844-ben ezen a napon fogadta el az országgyűlés azt a törvényt, amely kö-
telezővé tette a magyar nyelvet a hivatalokban és az iskolákban. 
A Mathias 16.5 ünnepi műsorokat szervez, amelyek zenés és irodalmi jelle-
gűek. 
A középpontban mindig Kölcsey gondolatai állnak: 
„idegen nyelveket tudni szép, a hazát pedig a végsőkig művelni kötelesség.” 
Zseniális tudósok, nyelvészek fejezik ki hódolatukat anyanyelvük iránt. 
A komolyság és játékosság ötvözete jellemzi ezeket a programokat. 

  

Az Örökségünk című dal szövegrészlete: 
„Megtanulom, megőrzöm 
Tanítom, továbbadom 
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján 
Elkopni nem hagyom.” 
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Föld napja 

A Föld napja iskolánkban 

A Fenntarthatósági Témahét keretén 
belül intézményünk évek óta 
megemlékezik a Föld Napjáról,  
április 22-én. 
Jelenléti oktatás során 2017-től min-
den évben vetélkedőt szervezünk di-
ákjainknak. 
„Ki mondta, hogy nem tudod megvál-
toztatni a világot?” 
(A Föld napját először megszervező amerikai egyetemista Denis Hayes jel-
mondata, amely azóta szimbolikus jelentőségű lett) 
A Föld napjának az a célja, hogy hatásos demonstrációkkal hívják fel a fi-
gyelmet a környezetvédelem fontosságára. 
A bioszféra pusztulása, az ipari szennyezés, az esőerdők irtása, a sivatagok 
terjeszkedése, az üvegházhatás, az ózonlyuk, a veszélyes hulladékok, a túlné-
pesedés, a savas eső, az óceánok szennyezettsége, közös felelősség 
valamennyiünk számára. 
Tanulóink csapatversenyeken vesznek részt. 
A kijelölt forrásokat ügyesen feldolgozzák, és nagyszerű kiselőadásokat tar-
tanak az adott témából. 
Nagy lelkesedéssel vesznek részt a sokszínű játékban. 
A feladatok megoldása mellett, a csapatok az általuk kihúzott témakörökből 
PowerPoint-ban bemutatott előadásokat is: tartanak pl. az alábbiakból: 

• Csernobili katasztrófa és annak környezeti hatásai; 

• Vörösiszap katasztrófa 

• Jegesmedvék végveszélyben 

• Globális felmelegedés és annak környezetre gyakorolt hatása 

• Műanyagszennyezés a tengerekben, óceánokban  
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Ez igen színessé teszi és tartalommal gazdagítja ezt a rendezvényt. 
Elmélyül és tudatosabbá válik a tanulók környezetvédelemi szemlélete. 
Digitális oktatás során, a járvány idején, osztályfőnöki óra keretén belül em-
lékeztünk meg e jeles napról: előzetes felkérés alapján figyelemfelhívó kis-
előadást tartottak a tanulók a környezetvédelem témakörében. 
A Föld Napjához kapcsolódóan több alkalommal, fák ültetésében is részt vet-
tek intézményünk pedagógusai és diákjai az Érsekkertben. 
Az idén 2022. áprilisában ismét megemlékezünk a Föld Napjáról. 

„Egy marék föld” jelmondattal, ezen a napon minden tanuló a lakhelyéről 
hozott magával egy „maréknyi földet”, amelyet összeöntöttünk és ebbe rózsát 
ültettünk. (képünkön) 

 
Kovács Pálné 
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Az IQ hagyományos helyi sajátosságú ünnepei 

Adventi gyertyagyújtás 

Nagy hagyománya van iskolánkban az adventi időszak megünneplésének. 
Minden héten ünnepélyesen gyújtunk egy-egy gyertyát az adventi koszorún.  
A program két részből áll. 

 

 

 

Először zenés-kulturális összeállítást sugárzunk az iskola tanulóink a Mathias 
16.5 stúdiójából. 
Az adventi koszorú négy gyertyájának meggyújtását hangulatos műsorok kö-
vetik. 
Ezek a percek a négy hétfői reggelen a tanulók számára előkészítik a várako-
zás csodáját, nyitottá tesszük lelküket és őszintén várják a világ nagy csodáját. 
Ez az anyag az IQ honlapján is megtalálható 
A gyertyákat a hagyomány szerint gyújtjuk.  
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Az első gyertyát a kilencedikesek gyújtják. 
A másodikat a tizedikesek. 
A harmadikat a tizenegyedikesek. 
A negyediket pedig a tizenkettedikesek. 
A hétfő reggeli csodás percek felkészítenek bennünket a karácsony méltó fo-
gadására. 

Lackfi János Ádvent Óbudán
Sutyorog a levegő, 
Öregedik a sötét, 
Közeledik az idő, 
Üzen a keleti ég. 

Reped a kő, jön az idő. 
Morog a feketeség. 
Sziget a ház, sohase fázz! 
Recseg az úton a jég. 

Nyüszög a szél, hazabeszél, 
Vicsorog a kutya már. 
Sziszeg a tűz, fagyot elűz, 
Vacsora melege vár. 

Remeg a táj, hidege fáj, 
Vacog az ember,  
Vacog az ég meg az ág, 
Fagyos a sötét. 

Ég a gyertya, ég. 
Már az első ég, 
Tűzkarika kerekedik,  
Riad a sötét. 

Ég a gyertya, ég. 
Már a második is ég, 
Tűzkarika kerekedik, 
Remeg a sötét. 

Ég a gyertya, ég. 
Már a harmadik is ég, 
Fénykarika kerekedik, 
Szalad a sötét. 

Ég a gyertya, ég. 
Már a negyedik is ég, 
Fénykarika kerekedik, 
Megnyílik az ég.  
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Karácsonyi ünnepség 

A téli szünet előtt az iskola karácsonyi ünnepsége zárja le az adventi idősza-
kot. 
A színhely a Barátok temploma szokott lenni, vagy a tatarozása idején a 
Ciszterci templom. 
A kilencedikes tanulók betlehemi játékot adnak elő, ami még közelebb hozza 
a tanulók lelkéhez az ünnep hangulatát. 
A program része a karácsonyi koncert, ahol iskolánk ének-zenei tehetségei-
Gonda László tanár úr hangszeres kíséretében -adnak elő ünnepi dalokat. 
A rendezvényen sztárvendégek is fel szoktak lépni. 
A legnagyobb sikert László Attila, a Csillag születik győztese aratta. 
A programot a tanári kórus meglepetés produkciója szokta zárni. 
A tanulók kitörő lelkesedéssel fogadják tanáraik fellépését. 
Az ünnepség végén a szülői munkaközösség vezetői mézeskaláccsal kíván-
nak meghitt ünnepet. 
A szeretet hangulatának jegyében adhatjuk át magunkat a karácsony csodái-
nak. 
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Ballagás 
az iskola legszebb ünnepe 

Április utolsó hétvégéje a középiskola 
legszebb ünnepének az ideje. 
Az egész épületet kidíszítjük, és mindent 
megteszünk azért, hogy emlékezetesek 
maradjanak a búcsú percei a végzősök 
számára. 
Az osztályfőnöki óra után levonulnak az 
udvarra, ami megtelik szülőkkel, roko-
nokkal, barátokkal. 
A sokszínű, érzelmekre ható műsor emlé-
kezetes élmény a búcsúzók és a vendégek 
számára. 
A közelgő anyák napja alkalmából kö-
szönthetik édesanyjukat is – a program 
szerves részeként. 
Megható perceket jelent az is, amikor a szülők, barátok személyesen is kö-
szönthetik szeretteiket, akik miatt eljöttek a ballagásra. 
Iskolánk minden évben méltó módon búcsúzik el végzős tanulóinktól. 

  

  



Az iskola kulturális élete 

70 

  

  

  

  



Az iskola kulturális élete 

71 

 

 
  



Az iskola kulturális élete 

72 

Szerenád 

Néhány nappal a ballagás előtt a 12. évfolyam tanulói szerenádot adnak taná-
raiknak. 
Iskolánkban nem az a hagyomány, hogy meglátogatják az őket tanító peda-
gógusokat. 
A tantestület az iskolában fogadja a búcsúzó osztályt. 
Ha az időjárás lehetővé teszi, az udvaron, ha nem akkor pedig az aulában 
zajlik a szerenád. 
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A tanulók lírai hangulatú, a búcsú fájdalmát kifejező dalcsokrot adnak elő. 
Könnyek, meghatottság, emlékezés, érzelmek hatják át ezeket a perceket. 
Igaz, hogy amire nehéz a szó, arra válaszol a zene. 
A szerenád végén a tanárok büfével várják közös beszélgetésre a dalokkal 
köszönőket. 
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Az érettségi bizonyítványok átadása 

A járvány idején megváltozott az érettségi bizonyítványok átadásának módja. 
Az ünnepélyes átadást videóra vesszük, és az elnöki köszöntőt, valamint az 
átadási ceremónia fényképeit eljuttatjuk minden tanulóhoz. 
Így évtizedekkel később is visszapillanthat az érettségiző diák élete nagy ese-
ményére. 
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Beiskolázás az IQ-ba 

Iskolánk nagy figyelmet fordít a beiskolázásra.  
Ősszel részt veszünk a Körcsarnokban megrendezett kiállításon, ahol szere-
tettel várjuk az érdeklődő nyolcadikosokat. 
Ha a covid lehetővé teszi, ellátogatunk Eger és Eger környéke általános isko-
láiba is. 
Pályázatot hirdettünk nyolcadikos tanulóknak több tantárgyból, tovább fo-
kozva az IQ hírnevét. 
Itt személyesen adjuk át információinkat az IQ-Pont Középiskola fakultációs 
lehetőségeiről, az intézmény mindennapjairól az érdeklődő tanulóknak. 
Felsőbb éves tanulóink visszamennek egykori általános iskoláikba, és el-
mondják tapasztalataikat a középiskoláról, így is erősítve az általános iskolá-
sokban az elkötelezettséget az IQ iránt. 
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Nyílt nap az IQ-ban 

A nyolcadikos tanulókkal igyekszünk minél sokoldalúbb kapcsolatot terem-
teni. 
A célunk az, hogy ezáltal – több információ segítségével – megkönnyítsük 
pályaválasztási elképzelésüket. 
Minden tanév őszén 3 nyílt napot rendezünk iskolánkban. 
Ezeken az eseményeken „testközelből” megismerhetik iskolánkat. 
Bemutatjuk magát az iskolát, képzési lehetőségeinket, szakirányainkat. 

  

  

A megjelenteket Molnár György igazgató úr tájékoztatja az IQ sajátosságai-
ról. 
Ezután csoportonként meglátogatják azokat a helyszíneket, amelyek részlete-
sen bemutatják különböző szaktárgyi képzéseinket: 
a nyomdai, művészeti, informatikai és rendészeti képzést.  
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A nyílt napok sikerét igazolja, hogy sokan az itt kapott tájékoztató ösztön-
zésre jelentkeznek az IQ-Pont Középiskolába. 
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Farsangi kavalkád 

Az önfeledt szórakozás uralja a farsangi rendezvényeket. 
A móka, a kacagás, vidámság mindent visz február 14-én. 
A farsangi kavalkádot ötvözzük a Valentin nappal. Ilyenkor sokan jönnek jel-
mezben iskolába, illetve kis műsorokat is előadnak öltözéküknek megfele-
lően. 
A szülők külön büfét szoktak szervezni, ahol a farsangi fánk a legnépszerűbb. 
Tanáraink is bemutatják tánctudásukat, meglepve ezzel a diákokat. 
A Mathias 16.5-ön egész nap megy a Szív küldi… Még a falak is beleremeg-
nek a zenébe. 
A szépségverseny a legjobban várt esemény: ilyenkor választják meg a far-
sang királyát, illetve királynőjét. 
A program része a kiszebáb égetése, vagyis a tél elűzése. 
A sok fárasztó program után véget vesznek a zenének, és hazamennek a legé-
nyek, és leányok. 
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Az év iskolája 2017-ben: az Egri IQ-PONT Középiskola 

A magyar oktatás irányítása különféle szempontok alapján minősíti a hazai 
középiskolákat. 
Külön csoportba szedi az állami, az egyházi, illetve az alapítványi (magán 
fenntartású intézményeket). 
Mindegyik szektort tovább bontja gimnáziumokra, szakgimnáziumokra, va-
lamint szakközépiskolákra. 
2017-ben az országos listán egyetlen Heves megyei iskola került dobogós 
helyre, az egri IQ-PONT KÖZÉPISKOLA. 
Valamennyi kategóriában azonos szempontok alapján vizsgálódtak: megnéz-
ték a tanulók teljesítményét, fejlődését, vagyis a hozzá adott értéket, és ter-
mészetesen a kompetenciamérések eredményeit. 
Ez az országosan is kiemelkedő jelentőségű siker méltó zárása a 2017-ben 20 
éves iskola ünnepségsorozatának. 
Az eredmény méltó visszaigazolása az intézményben folyó rendszeresen ma-
gas színvonalú oktató-nevelő munkának. 
Bebizonyosodott, hogy országos szinten is elismerésre méltó az itteni peda-
gógiai tevékenység, és az is, hogy az IQ-Pont Középiskola szerves része a 
Heves megyei középiskolai oktatásnak. 
Visszajelzés ez az elismerés az iskola számára, és erőt ad a szakképzés mellett 
a gimnáziumi képzésben rejlő nagy lehetőségekhez is. 
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Mathias 16.5 

 
Hernádi Ferenc 

 
Radovits Péter 

A Mathias 16.5 az iskola kulturális médiája, magába foglalja az IQ minden 
tevékenységét ezen a területen. 
2015 őszén hoztam létre az iskolarádiót, azóta a szignálja Kovács Kati híres 
zenéjének a: „Ha egy rock and rollert kaphatnék…” felvezető dallama. 
Kezdetben élő adásokat sugároztunk a 4. óra utáni 20 perces szünetben, majd 
amikor kulturális attasé megbízást kaptam, a rádió minden ünnepi programot 
befogadott. 
Először az évfordulós műsor összeállítása és lebonyolítása következett: 
október 23.; március 15. 
A technikai lebonyolítás is a mi feladatunk a tanulók felkérése mellett. 
Babai Gergő volt az első segítőm. 
Most pedig -immáron hosszú évek óta Radovits Péter, aki érettségi után az 
iskola dolgozója lett a média technikai rendezőjévé fejlődött. 
Minden iskolai ünnepségnek a Mathias 16.5 a lebonyolítója.  
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Hatalmas mennyiségű zenei és képi anyagot gyűjtöttünk össze az elmúlt 
években, és ezeket nagyszerű érzés felhasználni. 
Kedves emlékek a kiállítások megnyitói, az évfordulók műsorai. 
Évek óta, folyamatosan megújuló műsorokkal ünnepeljük a magyar kultúra 
napját, január 22-én. 
Kezdetben élő műsorokat készítettünk, annak minden izgalmával. 
Két éve a covid szükségessé tette folyamatos jelenlétünket a YouTube-on, 
illetve az iskola honlapján. 
2022-ben először sikerült olyan műsort szerkeszteni, a magyar kultúra napjá-
nak a tiszteletére, amelyben az iskola valamennyi felnőtt  
dolgozója fellépett kedvenc versének az előadásával. 

 Első kiemelkedő programunk egy 
tragikus esemény volt, Jolika néni, 
Molnár Györgyné temetésének a le-
bonyolítása. 
Ez volt a legmegrendítőbb hangulatú 
rendezvényünk, de eleget tudtunk 
tenni az esemény hangulati elvárása-
inak is. 

A legnagyobb tömeget a ballagás és a gombavató szokta jelenteni. 
A ballagás egyszerűbb, mert az IQ udvarán van. 
Figyelni kell azonban arra, hogy minden érthető legyen, vagyis nagy szintű 
technikai felkészültségre van szükség.  
Ügyelni kell arra is, hogy az ünnepség ne legyen hosszú, lekösse a hallgatóság 
figyelmét, hasson a résztvevők érzelmeire. 
A gombavatót a Hunyadi általános iskola hatalmas aulájában bonyolítjuk le. 
Vendégek vagyunk, ismerkedni kell a körülményekkel, és a több száz vendég 
számára igazi színházi körülményeket szükséges teremteni. Olyan műsort, 
hogy jól érezzék magukat, ne unatkozzanak, és érzelmi élményt is kapjanak, 
érintse meg őket a műsor hangulata, tovább vigyék az iskola jó hírét. 
Nagyon nehéz a programokat összefogni, sok izgalommal jár, de a végered-
mény mindenkit kárpótol. 
Nem lehet fontossági sorrendet felállítani, de mindig az utolsó műsor szerve-
zése és a következő program előkészítése a legkedvesebb.  
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Iskolánkban kevés a tanuló, nehéz szereplőket találni, és nem könnyű felké-
szíteni őket a szereplésre. 
Mindig igyekszünk megújulni, változtatni az eddigieken, és mindig jobb mű-
sort szeretnénk készíteni. 
A covid hosszú ideig nem tette lehetővé a jelenléti oktatást, ezért azt javasol-
tam, hogy menjünk át digitális platformra. 
Létrehoztuk az IQ YouTube csatornáját, és 2020-ban elkezdtünk videófilme-
ket készíteni. 
2022 februárjáig 8 összeállítást helyeztünk el az iskola YouTube csatornáján. 
Felejthetetlen élmény volt 2020 októberében Csank Istvánné, Ella néni torok-
szorító visszaemlékezése az 1956-os egri eseményekre: a nők tüntetésére és 
a döbbenetes sortűzre. 
A műsorainkban arra törekszünk, hogy a tartalmat, vagyis a gondolatokat a 
megfelelő képi világgal és oda illő dallamokkal ötvözzük. 
Két karácsonyi összeállítást készítet-
tünk: 2020-ban, illetve 2021-ben.  
A covid miatt elmaradtak a temp-
lomi karácsonyi műsoraink, és a vi-
deófilmek segítségével igyekeztünk 
pótolni a szeretet ünnepének érzelmi 
kisugárzását. 
A 2021-es március 15-i programunk Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár úr 
figyelmét is felkeltette. 
Készítettünk virtuális ballagási ünnepséget 2020-ban, amikor a járvány miatt 
nem lehetett ballagási ünnepségen elbúcsúzni érettségiző tanulóinktól. 
Tanáraink egyre gyakrabban vesznek részt szereplőként a filmekben, és je-
lenlétük emeli a műsorok színvonalát, és egyúttal bebizonyosodik, hogy kol-

légáink nemcsak kiváló pedagógu-
sok, hanem nagyszerű előadók is. 
Molnár György igazgató úr 70. szü-
letésnapjának a tiszteletére is össze-
állítottunk egy 30 perces videófil-
met, amely átfogta az iskolát mega-
lapító személy sokoldalú tevékeny-
ségét.  
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Minden anyagunk megtalálható a világhálón, és bárki bármikor megtekint-
heti: 
https://www.youtube.com/channel/UCuThs4LkdXBLaWpmA4vT6g 
Filmjeinknek eddig több, mint 4500 megtekintése volt. 
Iskolánk honlapján, saját oldalunk is van Mathias 16.5 néven és ezen a felü-
leten pedig a rádiós műsoraink is meghallgathatóak. 
http://iqpont.hu/mathias-16-5-musorok/ 
A 25. évfolyamra egyveleget készí-
tünk az eddigi filmekből, amelyek 
hossza, mintegy 200 perc lesz. 
A Mathias 16.5 az IQ kulturális mű-
helye, és igyekszünk az iskola hírne-
vét terjeszteni. 
A 2021-22-es tanévtől műsoraink 
egy része audiovizuális jellegű, nem látható, viszont hallható, mint egy rádió  
műsor, podcast jellegű, kiegészítve zenei dallamokkal. 

 
Hernádi Ferenc

https://www.youtube.com/channel/UCuThs4LkdXBLaWpmA4vT6g
http://iqpont.hu/mathias-16-5-musorok/
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25 km-es úszás 

Ússz a közösségért: örömúszás a Bitskeyben 

Az iskola alapításának 20. évfordu-
lója tiszteletére 20 kilométeres úszást 
szerveztünk. 
A rendezvény nagyon sikeres volt. 
Ezért a 25. évforduló alkalmából 
megismételtük programunkat a gyö-
nyörű Bitskey Aladár uszodában. 
Újból sok tanuló és tanár úszta le a 
távot, népszerűsítve ezt a szép sport-
ágat, és az egészséges életmódot. 
Ez a program is segítette a sportot és a mozgás iránti érdeklődés felkeltését, a 
motoros alapkészségek és a személyiség fejlesztését. 
A résztvevők a tervezettől jóval korábban teljesítették a 25 kilométeres távot. 
A sportesemény jó hangulatban telt el. 
A tanárok és a diákok kellemes, közös élményeket szerezhettek. 
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25 km-es kerékpározás 

Hangulatos bringatúra a 25. évforduló jegyében 

A gyönyörű, őszi mátrai 
táj, és szélfuvallatok ad-
ták az október 1-jei bi-
cajtúra keretét. 
A résztvevők az iskola 
udvaráról indultak. 
Innen tették meg az 
Eger-Egerszalók-Dem-
jén-Eger útszakaszt. 
Pompásak voltak a körülmények. 
A kerekezők pedig élvezték a mozgás örömét, a kristálytiszta őszi levegőt. 
Mindenki a saját, megszokott iramát diktálta, hiszen nem a győzelem volt a 
fontos, hanem az élmény, és a bicajozás lehetőségeinek a kihasználása. 
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Mi voltunk Eger új futópályájának avatói 

Jubileumi ünnepségsorozatunk a 25 km-es futással folytatódott. 

  

2021. október 20-án, szerdán avatták fel az Érsekkertben az 1330 méter 
hosszú és 1,25 méter szélességű, rekortán borítású futópályát. 
Révész Máriusz kormánymegbízott adta át a modern létesítményt, amelynek 
során Mirkóczki Ádám Eger MJV polgármestere mondott ünnepi beszédet. 
A ceremónia után a tanulóink és a tanáraink felavatták a pályát. 
A futás kellemesen telt a csípős őszi időben. Végül is teljesítettük a vállalt 
25 km-es távot, sőt összességében a 40 kilométert is. 
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25 km-es túra a Bükkben 

2022 március 8-án pénteken a „leg-
sportosabb” tanulók 25 km-es túrát 
tettek meg. 
Felsőtárkány-Tarkő-Felsőtárkány út-
vonalon. 
A táv 750m szintkülönbségű volt, és 
csak azok számára volt ajánlott, akik 
rendszeresen sportolnak, hiszen a 
25 km nagyon hosszú táv. 
A csapat reggel indult Felsőtárkányból, és délután 4-re ért vissza a 25 km 
megtétele után. 
A friss tavaszi levegőn fantasztikusan jól érezték magukat a résztvevők. 
Lendületesen mentek az úton, jól osztották be erejüket, és természetesen kel-
lemesen elfáradtak. 
Köszönet a 15 résztvevőnek, akik edzettségről, kitartásból, példát mutattak! 
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A maklári sportközpont 

Öt éve adták át Makláron a sportcentrumot, amelyet iskolánk már több alka-
lommal is meglátogatott sportnapok megrendezése céljából. 
Tanulóink nagyon szeretnek idejárni, mert magasszínvonalú sportolási lehe-
tőséget biztosít a modern sportcentrum. 
Van itt rekortán borítású futópálya, STREET WORKOUT kondipark, távol-
ugró gödör, asztalitenisz (ping-pong) asztalok. 
Lehet lábtengózni, sakkozni, futballozni, kézilabdázni, röplabdázni, íjászni 
és kosarazni is. 
Hanuszik Csaba maklári polgármester segítségével már több alkalommal is 
sportolhattak tanulóink ebben a modern létesítményben. 
Nagyon gyorsan el szokott telni a délelőtt, mert a sok lehetőség miatt min-
denki talál magának sportolási lehetőséget. 

  

2022. május 20-án ismét itt rendezett az iskolánk sportnapot, ebben a gyö-
nyörű létesítményben. 
Osztályaink játszottak és sportoltak, élvezték a friss májusi levegőt, feltöl-
tődtek energiával. A fiúk rengeteget fociztak, a lányok - többek között - tá-
volugrottak, 60 méteres síkfutást gyakoroltak, asztaliteniszeztek és még sok 
minden, sporttal kapcsolatos tevékenységet folytattak. 
Ilyenkor nagyon gyorsan eltelik a néhány óra és bebizonyosodik, gyakrab-
ban kellene hasonló programokat rendezni, ahol az osztályok közösen van-
nak, közös programokat tesznek meg és élvezik azt, hogy együtt vannak. 
Unatkozni nincs sem idő, sem lehetőség.  
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Tenisz az IQ-ban 

Tenisz a ”királyok” sportja 

Iskolánkban rendelkezésünkre áll egy salakos teniszpálya, amely szabályos 
méretekkel rendelkezik. 
A tanulóknak testnevelés órák keretében vagy tanítási időn kívül lehetősé-
gük van a tenisz sport alapjainak az elsajátítására. 
Ezzel a lehetőséggel szoktak is élni, nemcsak a tanulók, hanem az iskola ta-
nárai is. 
Nagy lelkesedéssel használják ki a tenisz pályát, és egymás között igen ko-
moly csatákra kerül sor. 
A játék folyamán sok egyéb képesség is fejlődik: 
mozgáskoordináció, kombinációs képesség, gyors döntéshozás stb. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a világ legnépszerűbb sportjának alapjait isko-
lánk tanulói is elsajátíthatják. 
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Sakk az IQ-ban 

Iskolánkban hosszú idő óta nagyon 
népszerű a sakk. 
Tanulóink a testnevelés órákon a 
szellemi sportok fejlesztésére is nagy 
figyelmet fordíthatnak. 
Sokan a kezdeti nehézségek után 
egyre nagyobb kihívásnak tekintik a 
játékot. 
Nagy élvezettel vetik bele magukat a 
küzdelmekbe. 
Minden évben rendezünk iskolai bajnokságot, mind a lányok, mind a fiúk 
számára. 
Gyakran szuperbajnokságot is rendezünk, amely azt jelenti, hogy a 2 győztes 
összeméri tudást és végül így alakul kis az iskola bajnoka; amely a fiú és a 
lány kategóriát egyaránt magába foglalja. 
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Bemutatjuk Paulovics Zsoltot iskolánk ezermesterét, a  
”sokoldalú” sportembert. 

„A hegyek között a létezést ünneplem. Minden úton újjászületek.” 
(Anatolij Bukarajev) 
Már 10-11 éves korában örökmozgó volt, és már akkor megszerette az Eger 
környéki természetet. 
Délutánonként mindig járta a környéket és míg a többiek játszótéren múlatták 
az időt, őt már akkor is a teljesítmény érdekelte. 
Szinte naponta feljárt az Egedre, és ezt azóta több ezer alkalommal megtette.  
Később a Tátra következett túrázóként 
Idősebb hegymászó barátai ösztönzésére Svájcban kezdett el hegyet mászni 
és egész további életét meghatározta a 4000 m-es csúcs meghódítása.  

 

Nagyon tiszteli a hegyet, és számára az a legmeghatározóbb, hogy önmagát 
győzze le és igyekszik azokat a helyzeteket megteremteni amikor a hegy 
hagyja, hogy a hegymászó eljusson a csúcsára, tehát meghódítsa.  
A hegymászás során az élet leegyszerűsödik, hiszen a tét életben maradni és 
azonnal dönteni felelősségteljesen, mert nincs idő a gondolkodásra, és arra   
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gondolni, és azt szem előtt tartani, hogy vár otthon a feleségem, meg a két 
gyermekem.  
A hegy nem játék, a válasz azonnali, éppen ezért nagyon határozottnak, cél-
tudatosnak kell lenni.  
A hegymászó sajátos tulajdonsága a türelem is, hiszen nem biztos, hogy a 
hegy elsőre is hagyja azt, hogy feljusson a csúcsára.  
Viszont a tapasztalt ember már tudja, hogy mit vétett, és hogyan kell megfe-
lelni a hegy elvárásainak. 
Rengeteg a kockázat, de önbizalom és megszerzett tudás nélkül nem lehet 
elindulni.  Hit nélkül, a kudarc feltételezésével nem szabad elindulni ebben a 
sportágban.  
Az elmúlt években több 6000m-nél magasabb csúcsot is megmászott Ázsiá-
ban, és minden nyárra vannak elképzelései, mindig vannak új kihívások: hi-
szen bár a csúcsok azonosak, de a körülményekhez mindig alkalmazkodni 
kell annak, aki el akar a csúcsra jutni. Egy ilyen út nagyon komoly szellemi 
és fizikai munka, és mi büszkék vagyunk rá, örülünk, hogy egy-egy csúcson 
elhelyezi az IQ-Pont Középiskola zászlaját is. 

 
A 4. fejezet írásait Hernádi Ferenc 

készítette  
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Sportmozaik az IQ-ban 
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Az iskola kapcsolatai 

AZ ISKOLA 
KAPCSOLATAI 
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Szent György Lovagrend 

A Szent György Lovagrend az egyedüli világi rend Magyarországon, 800 
éves története van. 
Legfőbb eszmeisége:  

• bátorság 

• hűség 

• nagylelkűség 

• elesettek segítése 

Fontos feladatnak tekintik a nemzeti eszmék védelmét is. 
Ez a lovagrend összmagyar jellegű. 
A Trianoni döntés után idegen országokba került részeken is működik: Er-
délyben, Felvidéken, Délvidéken, szórványterületeken. 
Iskolánk tanárai közül Molnár György igazgató úr és Dobó István tanár úr, az 
iskolát fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke tagja a rendnek. 
A Szent György Lovagrend olyan értékeket képvisel, amelyek példát jelent-
hetnek a mai fiatalok számára is. 
A mai lovagok nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra. 
A lovagrend gyakran hirdet pályázatokat diákok részére, amelyen tanulóink 
sikeresen szerepelnek. 
A megadott témák érdekesek, és kidolgozásuk hasznos ismereteket ad a pá-
lyázatírók számára. 

Eredményeink: 
2017-ben 2. helyezést szerzett Csató István 12.A osztályos tanulónk, felké-
szítő tanára Szénási Ferenc tanár úr volt. 

2019.  1. Barkóczi Dóra  Felkészítő tanára: Hernádi Ferenc 
 2. Ivanics Anna  Felkészítő tanára: Szentesi Éva 
 3. Barkóczi Vivien  Felkészítő tanára: Hernádi Ferenc 
2021. 2. Kaló Noémi 9.G  Felkészítő tanára: Szentesi Éva  
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Együttműködés a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal 

Iskolánknak 2016 ősze óta van együttműködése a RÉV Szenvedélybeteg-se-
gítő Szolgálattal, melynek fő célja az iskolai tanácsadás. 
Soós Ádám szociálpedagógus fogadóórákat tart tanulóink számára. 
Ez az együttműködés nagyon hasznos azoknak a tanulóknak a számára, akik 
tizenévesként nem lelik helyüket a világban  
Mivel személyes beszélgetésekkel kiegészíti a hallottakat, ez a tevékenység 
támogatja az intézmény nevelő munkáját. 
Tanulóink nagy bizalommal fordulnak a tanácsadóhoz… 
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Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 01-jén 
vált kötelezően ellátandó feladattá a 
család- és gyermekjóléti központok 
számára a köznevelési intézmények-
ben. 
Én 2019 februárjától töltöm be az is-
kolában a szociális segítő szerepét. 
A szolgáltatás célja a gyermekek ve-
szélyeztetettségének megelőzése és 
megszűntetése érdekében a szociális 
segítő munka módszereivel támoga-
tást nyújtani a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek 
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak, az intézményben 
megjelenő egyéb szakembereknek. 

Munkám során egyéni, csoportos és 
közösségi színtéren végzem a tevé-
kenységeimet, valamint gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatokat látok el. 
Beavatkozásimat az iskola és az érin-
tett diákok, szülők, pedagógusok 
szükségleteihez mérten végzem, me-
lyek során a hangsúly a szociális 
készségfejlesztésen van annak érdek-
ében, hogy az érintettek később ön-
magukban is képesek legyenek ne-

hézségeik megoldására. 
Ha egy tanév kronológiáját tekintem, akkor feltűnő, hogy az első naptól a 
tanévzáróig folyamatosan jelen vagyok az iskola életében a tanulókat segítő 
tevékenységemmel. 
Már a 9-esek gólya napján elkezdek ismerkedni a leendő középiskolásokkal: 
játékos foglalkozásokat tartok nekik kisebb csoportokban. A tanév során 
minden héten beszélgetek olyan tanulókkal, akik rászorolnak a segítségre. Ezt 
a munkát a bizalom, az együöttműködő szándék, a segítségnyújtás jellemzi. 

Merczel Liza Ágnes  
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Az IQ együttműködése a Rákóczi szövetséggel 

A Rákóczi Szövetség Kárpát-meden-
cét behálózó közösségére, hagyomá-
nyaira és támogatói bizalmára építve 
minden évben igyekezett a magyar-
ság szolgálata érdekében végezni te-
vékenységét. 
Szervezeteik 599 Kárpát-medencei 
településen működnek. 
Tagságuk 2021. végén 30 561 fő. 
Szervezeteik közül 326 középisko-
lákhoz, 39 egyetemekhez és 234 településekhez kötődik. 
Az egyes szervezeteik, csoportjaik az elmúlt évben is számos helyi kezdemé-
nyezést, közösségi eseményt valósítottak meg. 
Az elmúlt évben 54 központi programuk 90 ezernél is több embert, zömmel 
fiatalokat ért el.  
Intézményünkben is nagy hangsúlyt fektetünk a nemzeti öntudat erősítésére, 
valamint a hazafias nevelésre. 
Igyekszünk színes programokat szervezni tanulóink számára. Ennélfogva 
rendkívül jó kapcsolatot tartunk fenn a Rákóczi Szövetséggel.  

2019 tavaszán ezért fogalmazódott 
meg a fejünkben az ifjúsági szerve-
zet-alapítás gondolata is, aminek kö-
szönhetően tanulóink nemcsak a di-
ákutaztatási kirándulásokon vehet-
nek részt, hanem más, a Szövetség ál-
tal szervezett programokon is. 
(Vezetőképző Fórum, Összmagyar 
Középiskolás Tábor) 
Ezeknek a kirándulásoknak és prog-

ramoknak köszönhetően megismerhették a környező országok történelmét, 
kultúráját, illetve magyar történelmi eseményekhez köthető emlékhelyeket.  
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Kirándulásaink ideje és a meglátogatandó települések nevei: 

Sorszám Ideje  Program 

1. 2018.03.12 Kassa 

2. 2018.06.03 Csetnek - Betlér - Rozsnyó 

3. 2018.10.13 Nagyvárad  

4. 2019.03.09 Borsi - Dobóruszka - Nagyszelmenc - Sáros-
patak 

5. 2019.06.09 Hanva - Rimaszécs - Rimajánosi - Rimaszom-
bat 

6. 2019.10.12 Fülek - Zólyom - Bajmóc 

7. 2021.06.12 Sátoraljaújhely 

8. 2021.09.25 Salgótarján - Felsőpetény – Balassagyarmat - 
Szécsény 

Minden évben meghirdetik Diákutaztatási Programjukat azzal a szándékkal, 
hogy a hosszú bezártság után minél több személyes élményhez juttassák a 
Kárpát-medencei középiskolásokat. 
A tavalyi évben a Nemzeti Összetar-
tozás Napjához kapcsolódóan közel 
10 ezren, az október 23-i nemzeti ün-
nep apropóján 18 ezren indultak hon-
ismereti kirándulásokra, azzal a felté-
tellel, hogy az utazás során egy rend-
hagyó történelemóra keretében ke-
ressenek fel olyan emlékhelyeket, 
amelyek a 20. századi magyar törté-
nelem szimbolikus helyszínei.  
2019 júniusában a romániai Nagyszalontáról látogattak iskolánkba diákok és 
tanárok a Rákóczi Szövetség június 4-ei diákutaztatási programjának kereté-
ben. 
A program egy rövid intézmény-bemutatással kezdődött, majd iskolánk diák-
jai ünnepségével folytatódott. 
Ezután közösen megemlékeztünk a trianoni békediktátum 99. évfordulójáról.  
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Diákjaink véleményei a programokról:  
Veisz Dominik Csaba, 11.G osztályos tanuló:  
„Én eleinte féltem a tábortól, de mivel tudtam, hogy barátaim is ott lesznek 
így végül elmentem. 
Amikor odaértünk az első nap az ismerkedéssel telt, de ott még nem voltunk 
egy összeforrt csapat. 
A helyszín csodálatos volt, gyönyörű kilátás-
sal. 
A programok sokszínűek, izgalmasak voltak.  
Az ételek is kifogásolhatatlanok. 
Összességében imádom, egy örök élmény 
marad számomra és amint lehetőség van újra 
menni habozás nélkül mennék.” 

Tóth Kristóf, 10.G osztályos tanuló: 
„Nagyon jól éreztem magam a táborban és 
nagyon befogadó volt a társaság.” 

Barkóczi Adrián Viktor, 11.G osztályos tanuló:  
„Nekem a tábor azért tetszett első sorban nagyon, mert jó volt a közösség. 
A programok változatosak és nagyon jók, viccesek voltak. 
A szállás kicsit egy hangú volt de jó volt elég tágas és az ágyak is kényelme-
sek voltak. 
Ez az egy hét nagyon jól telt.” 

2019. október 1-jén kaptuk az örömteli hírt, hogy nyertünk a Waclaw-Felczak 
Alapítvány Polonica Varietas című pályázatán. 
Ennek köszönhetően egy háromnapos lengyelországi kiránduláson vehettek 
részt tanulóink és intézményünk dolgozói. 
A program a lengyel, illetve a magyar történelem legfontosabb helyszíneit 
foglalta magában, ahogy azt a képek is bizonyítják.  
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2022-ben részt vettünk a Rákóczi Szövetség által szervezett június 4-i 
nemzeti összetartozás napján is. 
A program résztvevőit a megújult Rákóczi Hotel, Tábor és 
Rendezvényközpont sátoraljaújhelyi központjában fogadták. 
A jelenlévők nem csak az anyaországból, hanem a békediktátum 
következményeként elcsatolt területekről is érkeztek. 
A rendezvényen jelen volt, és beszédet  mondott Novák Katalin 
Magyarország Köztársasági Elnöke is. 
Két kollégánknak: Szentesi Évának és Radovits Péternek lehetősége nyílt, 
közös fotót is készíteni vele. 

  

Szentesi Éva kapcsolattartó 
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Iskolai közösségi szolgálat 

Néhány éve rendelet született arról, hogy csak az tanuló kezdheti meg az érett-
ségi vizsgát, aki ötven óra közösségi szolgálatot teljesít középiskolai tanul-
mányai során. 
A világ sok országában nagy hagyománya van ennek a rendszernek.  
Tanulóink 8 terület közül választhatnak a közösségi szolgálat keretein belül, 
ki-ki érdeklődésének megfelelően. 
Ezek a területek a következők: egészségügyi, szociális és jótékonysági, okta-
tási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, polgári és ka-
tasztrófavédelmi, közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel. 
Dolgoztak már az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban vagy a 
környező települések önkormányzatainál, vagy a Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányság dolgozóinak segítették mindennapi munkáját. 
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A Tour de Hongrie, bicikliverseny egri szakaszán biztosították a versenyzők 
védelmét. 

 

Lelkesen vállalták ezt a munkát, hiszen többen ezen a pályán képzelik el jö-
vőjüket.  
Nagyon fontos szerep jut a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjainak is 
intézményünkben. 
Tanulóink több általuk szervezett önkéntes munkában vállalnak szerepet, erő-
sítve ezzel az empatikus és önkéntes készségeiket.  
2020 januárjában alkalmuk nyílt egy elsősegélykurzus elvégzésére is, amiért 
cserébe közösségi szolgálati óraszámokat kaptak. 
Részt vehettek tanulóink egy 5 napos ifjúsági vezetőképzésen is, melynek 
célja, hogy tapasztalatokat szerezzenek arról, hogy tudjanak önállóan dönté-
seket hozni, felelősséget vállalni magukért, hogy tudjanak mindenféle hasz-
nos és menő dolgokat csinálni saját magukkal, barátaik, közösségük örömére.  
Szándékuk, hogy erősítsék a diákok vállalkozó kedvét illetve, hogy eszközö-
ket adjanak nekik saját projektek szervezéséhez, megvalósításához.  

Szentesi Éva  



Az iskola kapcsolatai 

114 

SZMK (Szülői munkaközösség) 

Iskolánkban a szülői munkaközösség munkája igen aktív, tevékenységüket 
minden évben, az iskola vezetése által egyeztetett munkaterv alapján végzik. 
Rendszeresen segítenek a diáknapokon, gólyanapokon és más iskolai ren-
dezvényeken. 
A karácsonyi szünetet megelőzően pénteki napokon a szülők, diákok és ta-
nárok közösen készítenek kézi ajándékokat, és sütnek mézes kalácsot. 
Az SZMK aktív támogatója az iskola karácsonyi műsorainak. 
Kiemelt szerepe van az évente megrendezendő farsangi ünnepségben, ahol 
szendvicsekkel, üdítőkkel, süteményekkel teszik emlékezetessé a napot. 
Az utóbbi években Hortobágyiné Czinege Beáta a szülői munkaközösség 
vezetője – akinek mindkét gyermeke iskolánk tanulója -, aki nagy lelkese-
déssel, lelkiismeretesen végzi a munkáját. 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

A legnagyobb hagyománnyal rendelkező hazai szeretetszolgálat a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat. 
Iskolánk több területen is részt vesz nemes céljai megvalósításában. 
Rendszeres az együttműködésünk az egri csoporttal, illetve annak vezetőjével 
Kékesi Györgynével. 
November, december hónapokban adományokat gyűjtünk, a Spar-ban elhe-
lyezett gyűjtőponton közösségi szolgálatot végzünk. 
2017 decemberében a tanulóink által összegyűjtött ajándékokat Gajdácsi 
Andrea iskolánk igazgatóhelyettese személyesen vitte el Erdélybe – a Szere-
tetszolgálat munkatársaival -. 
A rászoruló kisiskolások nagy örömmel vették át Karácsony előtt a ajándé-
kokat és gyönyörű műsort adtak a vendégek tiszteletére. 
Ezzel köszönték meg az Egriek támogató szeretetét. 
Nemes célért, a magyarság megőrzéséért fogott össze iskolánk. 

 
Az ajándék átadásának pillanatai 
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Testvériskolánk: Báthory István Elméleti Líceum 

Iskolánk baráti kapcsolatot ápol, az Erdély-
ben lévő egyik legnagyobb múltú közokta-
tási létesítménnyel, az immáron 443 éves 
kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum-
mal. 
Az intézménybe mintegy 1000 magyar 
anyanyelvű gyerek jár kisiskolásoktól 
kezdve az érettségiző tanulókig. 
Az oktatás magyar nyelven folyik és a tanu-
lók kiváló eredményeket érnek el nem csak 
a romániai, hanem a Magyarországi tanul-
mányi versenyeken is. 
Együttműködésünk 2013-ban kezdődött a 
Szent György Lovagrend Passau-i nagypri-
orja közreműködésével. 
Gotthárd Csilla magyar fogorvos ebben a városban lakik és őhozzá jutott el 
az az információ, hogy a Báthory nyomdaipari képzést szeretne indítani a ne-
vezetes iskolában. 
Az IQ-Pont nagy örömmel vállalta a kolozsvári intézmény tanárainak a fel-
készítését, sőt még az erdélyi iskola számra a nyomdaipari gépek megszerzé-
sét is menedzselte. 
Az elmúlt években több alkalommal is kölcsönösen meglátogattuk egymás 
rendezvényeit. 
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A fejezet írásait a Mathias 16.5 

készítette  
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Az iskola dolgozói 

AZ ISKOLA 
DOLGOZÓI 
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Iskolánknak sok kiváló, színes egyé-
niségű dolgozója van, legyen az ta-
nár, iskolatitkár, más fontos területet 
ellátó felnőtt ember. 
Önzetlen hozzáállással vetik be ma-
gukat az előttük álló feladatokba. 
Legfőbb jellemzőink a lelkesedésünk 
az optimizmusunk és az összetartá-
sunk. 
A tanári szoba olyan, mint egy zsongó osztályterem: mindannyian eltérőek 
vagyunk, de közös célunk az iskola jobbítása. 
Más-más a jellemünk: Vannak csendesebbek, vidámabbak, hangosabbak, de 
tiszteljük egymást, elfogadva a másik érveit. 
Óraadó tanáraink jól beleilleszkednek az iskola egészébe. 
Tanáraink munkája azért tud gördülékeny lenni, mert tevékenységük jól össz-
hangban van az iskola vezetésével. 
Igazgatónk a nap minden percében az iskoláért dolgozik, ő teszi lehetővé az 
iskolai ügyek és feladatok hatékony végrehajtását. A két helyettes a saját te-
rületük gazdájaként szakmailag irányítja a tanárok napi teendőit. 
Iskolatitkárunk kedvessége, segítőkészsége nem csak a tanulók számára nyújt 
kiegyensúlyozottságot, a tanárokat is sugallja a pozitív értékek felismerésére. 
Iskolánk ezermestere mindenhez ért: ő a mindennapok nélkülözhetetlen ösz-
szetevője. 
Új oktatási asszisztensünk, informatikusunk a maga fiatalos lendületével, se-
gítőkészségével az idősebbeket is lendülethez ösztökéli. 
A gazdasági ügyekkel foglalkozó szakemberek teszik teljessé a dolgozók egé-
szét. Munkájuk nélkülözhetetlen, és nagy elismerés jár nekik a területükön 
végzett felelősségteljes munkáért. 
A takarítónő is szerves része mindennapjainknak, megbecsült tagja közössé-
günknek. 
Valamennyien aktív összetevői vagyunk az IQ közösségének, így válhat ez a 
tanulók számára optimális példává.  

Mathias 16.5 
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A vezetőség és a tanárok előszobája 

Akinek fejtörést okozhat az elneve-
zés, azonnal el kell oszlatnom a ta-
nácstalanságát. 
Amire gondoltam; az iskola titkár-
sága. 
Minden intézményben, itt az IQ-ban 
is, központi helyet foglal el. 
Bátran kijelenthetem, hogy a tanulók, 
a szülők és természetesen a kollégák 
számára is mindig nyitva áll az ajtó. 
Ügyes bajos dolgaikkal gyakran felkeresik a tanulók, szülők, vendégek. Óra-
közi szünetben nyüzsgés van, folyton nyílik az ajtó. 
Arról lehet megtudni, hogy ki szeretne belépni – hallatszik a kopogás. A ta-
nulók kétféle csoportja fedezhető fel a kopogás hangjából, akik bátrabbak, 
illetve a félénkebbek. 
Legtöbbször osztályfőnököt, vagy tanáraikat keresik. 
Az igazgatói szobának fontos kapcsolata van a titkársággal, hiszen innen lehet 
bejutni a nagyon fontos beszélgetések és ügyek elintézéséhez az igazgatóhoz. 
Néhány tanuló már jól ismeri a bejárást, dicséret és elmarasztalás okán.  
Mindig kapnak egy kedves mosolyt, vagy egy szemrehányást tevő pillantást 
távozáskor. 
Itt működik a legfontosabb eszköz, ami gyakran önálló életet él. 
Néha nem fogad szót a felnőtteknek, furcsa pityegéssel jelez. 
Ez nem más, mint a nyomtató. 
Nagyúr ő itt a szobában. Mindent lát és elolvas – ami lényeges. 
Nem is írtam még a polcokról, melyeken iratgyűjtő dobozok sorakoznak, 
őrizve minden érvényes iratot, mely az életünk része. 
Békebeliek is vannak, sok emléket rejtenek, de jól megvannak egymás mel-
lett. 
Őrizzük a múltat, megfelelünk az aktualitásoknak és előkészítjük a jövőt is.  
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Bátran be lehet kopogtatni, itt minden kérés megoldásra talál, mert a titkár-
ság az IQ szíve – lelke, a kapcsolattartás elsődleges helyszíne. 

 
Pós Judit 
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Válogatás Dobó István tanár úr alkotásaiból 

Iskolánk alkotóművésze Dobó István tanár úr földrajzot és testnevelést tanít 
egészen a kezdetektől intézményünkben. 
Az eltelt évek során nyomdaipari technikus végzettséget is szerzett. 
Alkotóművészként három különféle területen dolgozik. 
Először a festés vonzotta. 
Már általános iskolában érdekelte a rajz és fokozatosan terjedt látóköre az 
önálló alkotásokig. 
Rajzot is tanított az IQ-ban és szabadidejében fejlesztette tudását. 
Több, mint 50 alkotása van festészetből, amelyek főként kollázs jellegűek, 
amelyek a betűtípusokon alapulnak. 
A második nagy területe a fafaragás. 
Szilvásváradon egy fafaragó mester tanította meg a mesterség alapjaira, majd 
egyéni képességei révén jelentősen fejlődött a tudása. 
A Forrás Szabadidőközpontban csiszolta hosszú évekig a tudását, és a faragás 
díszítés után megérett arra is, hogy portrékat készítsen. 
Több, mint húsz, fából faragott alkotása van. 
Tanár úr legkedvesebb tevékenysége a tűzzománc. 
Fokozatosan került nála előtérbe ez az összetett művészeti ág, hiszen valójá-
ban a fafaragás motívumait vitte át a tűzzománc módszerébe. 
Kátai Mihály személyében kiváló mestere volt a Forrás Szabadidőközpont-
ban. 
Dobó tanár úr sajátos technikát teremtett Art Déco-ból indult ki, innen vett át 
elemeket és tette át tűzzománcba. 
Minden munkájában nagy szerepe van a rögtönzésnek, hiszen a tűz hozzá is 
tehet, meg el is vesz valamit az elképzeléseihez. 
Tűzzománc kategóriában több, mint 50 alkotása van, művei az egri képzőmű-
vészeti kiállításokon állandóan szerepelnek. 
Dobó tanár úr iskolánk sokoldalú tanár egyénisége, aki egyúttal az intézmény 
fenntartó alapítvány kuratóriumának is az elnöke. 

Hernádi Ferenc  
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A szerverszoba 
az informatika, és a Mathias 16.5 központja. 

Aki ide betér, nem mindennapi dolgokkal találkozhat… labortáp, krimpelő 
fogó. 
Lehet van, aki még ezekről nem is hallott. 
Ebben a szobában a suli informatika rendszerének karbantartásához minden 
szükséges eszköz megtalálható. 
A tanárok nap, mint nap vendégei a szerverszobának. 
Itt tároljuk a dolgozók laptopjait, a projektorokat, hangfalakat, hosszabbító-
kat. 
Előszeretettel használják a pedagógusok ezeket a különféle technikai eszkö-
zöket az órákon. 
Itt lakik például az intézményünkben használt DINA elektronikus naplónak 
is a szervergépe. 
A szerverszobában találhatók még a DINA központja mellett más különféle 
szervergépek is. 
Ez az adatokat szolgáltató géprendszer az iskolában működő informatikai 
technika agya. 
Ez a helyiség viszont nem csak az informatikáról szól, mint a címben is em-
lítettem, hanem a szerverszoba ad otthont a Mathias 16.5-nek az iskola mul-
timédiájának is. 
A 20 perces szünetekben innen sugározzuk a Mathias 16.5 napi, aktuális rá-
dióadásait. 
A nagyobb műsorok előtt (október 23; Március 15.) itt készíti fel a résztve-
vőket Hernádi Ferenc tanár úr és a szereplők, itt hallhatják először a mikro-
fonhangjukat is. 
Rossz idő esetén az ünnepségeinket innen sugározzuk az osztálytermekbe. 
Hiszen minden teremben van hangszóró, és a tanulók jó technikai minőség-
ben hallhatják az adásokat. 
A tanév során rengeteg programot készítünk, amelyek döntő része innen 
hangzik el: adventi gyertyagyújtás, magyar nyelv napja, magyar költészet 
napja stb… 



Az iskola dolgozói 

129 

Az iskola YouTube csatornáján megjelentetett virtuális műsorok, jelentős ré-
sze is a szerverszobában készült. 
A pontosítás érdekében, ha a kész változat nem is itt látott napvilágot, de az 
előkészületek legtöbbször itt zajlottak. 
Ami még lényeges, az önök által jelenleg olvasott jubileumi évkönyv döntő 
része is ebben a helyiségben született meg. 
Összefoglalva: önök is látják, hogy a szerverszoba milyen fontos szerepet tölt 
be iskolánk kulturális életében, és az intézmény technikai működésében. 

Mathias 16.5 
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Akikre büszkék vagyunk az elmúlt 25 évben 

Tanulók 

Báder Zsófia 
Szepesi György országos énekverseny díjazottja. 
2015 

Bagi Bendegúz 
Az Ihrig Károly Országos Középiskolai Tanulmányi verseny első helyezett 
csapatának tagja  
2017-2018 

Besenyei Dániel 
Heves megyei Ifjú Kézművesek versenye a zsűri különdíja 
2014/2015 

Budai Zoltán 
Az Ihrig Károly Országos Középiskolai Tanulmányi verseny első helyezett 
csapatának tagja  
2017-2018 

Bukta Bernadett, Bukta Ildikó 
Az iskolai ünnepségek kulturális részének állandó, színvonalas fellépői 
2014-2020 

Czoller Krisztina 
Az iskolai ünnepségek kulturális részének énekes fellépője 
2014-2018 

Dallos Gábor 
Megyei diákolimpia 1. helyezés teke 
2006   
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Fodor Dávid 
Az Ihrig Károly Országos Középiskolai Tanulmányi verseny második he-
lyezett csapatának tagja  
2018 

Gerczuj István 
OKTV országos döntő belügyi rendészeti ismeretek 
2022 

Hamar Viktória 
OKTV országos döntő belügyi rendészeti ismeretek 13. hely 
2021 

Hortobágyi Bence 
Az Ihrig Károly Országos Középiskolai Tanulmányi verseny harmadik he-
lyezett csapatának tagja  
2019 
Emelt szintű érettségi: angol nyelv, rendészeti ismeretek 2020 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi kar hallgatója 2020-tól 

Hortobágyi Evelin 
OKTV országos döntő belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból, Emelt 
szintű érettségi angol nyelv 2022 

Ipacs Richárd 
SZÉTV nyomdaipari alapismeretek országos döntő 2. helyezés 
2013 

Kanizsár Alex 
A négy év során a kulturális műsorok szereplője 
Az Ihrig Károly Országos Középiskolai Tanulmányi verseny harmadik 
helyezett csapatának tagja 
2019  
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Karasawa András 
Nyomda és Papíripari Szövetség országos PRO TYPOGRAPHIA verseny 
AKIRA csomagolás látványterve 
2012/13 

Karászi Csaba 
Informatika Szakmai verseny országos döntő 
2006 

Koperda Mirtill 
Heves megyei Ifjú Kézművesek verseny 1. helyezés 
2015 

Koszta Erik 
Emelt szintű angol érettségi vizsga 
2022 
Az iskolai kulturális események állandó, színvonalas fellépője 
2020-2022 

Kövecses Krisztina 
Belügyi rendészeti ismeretek emelt szintű érettségi 
OKTV Biológia Országos döntő  
2019 

Lisztes Nóra 
Nyomda és Papíripari Szövetség országos PRO TYPOGRAPHIA verseny 
12 aranyérem 
2011/2012 

Lőrincz Dóra 
Belügyi rendészeti ismeretek emelt szintű érettségi 
A négy év során a kulturális műsorok szereplője 
2015-2019  
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Molnár Dominika 
OKTV Országos döntő 15. helyezés 
2021 

Molnár Molli 
Emelt szintű érettségi angol nyelv 
2021 
DTE Gazdaságtudományi karának hallgatója 
2021-től 

Nagy András 
Birkózás országos bajnok 
2005 

Návoly Gertrúd 
Belügyi rendészeti ismeretek emelt szintű érettségi 
2019 
A négy év során a kulturális műsorok szereplője 
2015-2019 

Polonkai Gábor 
Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi verseny Országos Döntő 
2011 

Radovits Péter 
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, példamutató közösségi tevékenység 
2017-2021 
Az Ihrig Károly Országos Középiskolai Tanulmányi verseny harmadik he-
lyezett csapatának tagja 
2019 

Szatmári Dávid 
MERCURIUS VERDICUS Országos Szónokverseny döntő 
2010  
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Tóth Linda Magdolna 
Belügyi rendészeti ismeretek OKTV döntő 9. hely 
2021 

Tuza Balázs 
Az Ihrig Károly Országos Középiskolai Tanulmányi verseny első helyezett 
csapatának tagja  
2017-2018 

Varga Vivien 
Emelt szintű angol érettségi 
Az első sikeres emelt szintű érettségi angolnyelvből az iskolában 
2018 

Zupkó Krisztina 
Best Print Hungary különdíja 
2015 
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Csapatok 

A „Hazámat szolgálom” katonai ifjúsági csapatverseny országos döntő 
első helyezés 2014 
Bódi Tamara 
Farkas Dávid 
Hegedűs Péter 
Mikó Ádám 

Játék tanárok nélkül 2017 
Játékos vetélkedő Eger középiskolái között 
1. helyezés 
Babai Gergő 
Bozó Dániel 
Bukta Ildikó 
Hamar Bálint 
Oláh Dávid 
Racskó Fanni 
Szabó Regina 
Vitovszki Ciprián 

Dr. Dósa Flórián; Mathias 16.5 
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25 év dolgozói 

Az összeállításban azok szerepelnek, akik minimum 5 évet dolgoztak is-
kolánkban 

Több, mint 10 évet dolgoztak nálunk: 

Balogh Balázs 
Bolla Bernadett 
Dobó István 
Gajdácsi Andrea 
Gál József 
Gonda László 
Gyuricska Éva 
Kovács Pálné 
Mikó Tünde 
Molnár György 
Molnár Györgyné 
Paulovics Zsolt 
Rőth Katalin 

9 évet dolgoztak nálunk: 

Tőre Ágnes 

8 évet dolgoztak nálunk: 

Gál Józsefné 
Kézér Gabriella Krisztina 
Kiss Zoltán István 

7 évet dolgoztak nálunk: 

Divinszki Renáta 
Hernádi Ferenc 
Sipos Imréné  
Zombori Jánosné 

6 évet dolgoztak nálunk: 

Juhász Attila 
Kenderesi Alajos 
Kovács Enikő 
Krekk Mária 
Nagy Ferenc 
Nagy Zoltán Péter 
Nagyné Csőke Andrea 
Szabó Alpár Szabolcs 
Vatai Róbert 

5 évet dolgoztak nálunk: 

Dr. Dósa Flórián 
Egyedné Boros Judit 
Fodor Beáta 
Pócsik Zsuzsanna 
Rüll Csabáné 
Szeredi Judit 

Összeállította: Veres Rita  
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25 év elismerései, kitüntetései 

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK 

SRSZ. TANÁR NEVE KITÜNTETÉS NEME KITÜNTE-
TÉS ÉVE 

1.  Molnár György 
Kiváló Munkáért 

Művelődési Minisztérium 
EXCELLENT DÍJ 

1984 
2017 

2.  Gál József Pro Alma mater emléklap - 2006 
3.  Balogh Balázs Pro Alma mater emlékplakett 2006 
4.  Karászi Csaba tanuló Pro Alma mater emlékplakett 2006 
5.  Gajdácsi Andrea Pro Alma Mater emlékplakett 2007 

6.  Nagy András tanuló Kiváló tanuló, kiváló sportoló 
Vándorkupa 2008 

7.  Divinszki Renáta Pro Alma mater emlékplakett - 2011 

8.  Magda Attila Kiváló tanuló, kiváló sportoló 
Vándorkupa 2011 

9.  Polonkai Gábor tanuló Pro Alma Mater emlékplakett 2011 

10.  Dobó István - Pro Alma Mater emlékplakett 
EXCELLENT DÍJ 

2012 
2015 

11.  Szabó Alpár Alma Mater Emlékplakett díj 2012 

12.  Kiss Zoltán Kiemelkedő Szakképzésért Em-
lékplakett díj 2012 

13.  Gyuricska Éva Pro Alma Mater emlékplakett  2012 
14.  Sinkó Tamás SZMK elnök Pro Alma Mater emlékplakett 2013 

15.  Rőth Katalin Pro Alma Mater emlékplakett 
10 éves IQ Szolgálatért 

2013 
2016 

16.  Gonda László 
Pro Alma Mater emlékplakett 

10 év Emlékére képek gyűjtemé-
nye 

2013 
2014 

17.  Krekk Mária Pro Alma Mater emlékplakett 2013 

18.  Juhász Attila Kiemelkedő Szakmai Munkáért 
emlékplakett 2013 

19.  Kovács Dániel Pro Alma Mater emlékplakett 2015 
20.  Matúzné Nagy Ildikó EXCELLENT DÍJ 2015 
21.  Paulovics Zsolt 10 éves IQ Szolgálatért 2016 
22.  Molnár Györgyné Pro Alma Mater emléklap 2017 
23.  Balogh Balázs EXCELLENT DÍJ 2020 
24.  Gyuricska Éva EXCELLENT DÍJ 2020 
25.  Kovács Pálné Pro Alma Mater emlékplakett 2020 
26.  Radovits Péter Pro Alma Mater emlékplakett 2020 
27.  Hernádi Ferenc EXCELLENT DÍJ 2020 
28.  Dr. Dósa Flórián Pro Alma Mater emlékplakett 2021 
29.  Rüll Csabáné Pro Alma Mater emlékplakett 2021 
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Így néz ki iskolánkban a "Pro Alma Mater Emlékplakett", és Az „Excellent” kitüntetés 
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25 éves Jubileumi zászló 

Amikor megterveztük az iskola alapításának 25. évfordulójára az ünnepség-
sorozatot elhatároztuk, hogy a jubileumra iskolazászlót fogunk készíteni. 
A megvalósítást hosszú, több hónapig tartó tervező munka előzte meg. 
Először pályázatot írtunk ki és néhány összetevőt meghatároztuk, hogy mi-
lyen összetevői legyenek a zászlónak. 
Kikötöttük, hogy az alapszín az iskola hagyományainak megfelelően sárga-
kék legyen. 
Tartalmazza intézményünk nevét legyen benne az ünnepségre készített lo-
gónk és madár motívumként a hattyú. 
Vektoros ábrát készítettünk egy olyan madarat mutatunk be, amely hátán vi-
szi a számot és a szöveg pedig boltíves. 
A végleges változat 2 m x 1,5 m zászló lett selyemanyagból, kétoldalas, mi-
vel mind a két oldalról olvasható. 
Az elkészítés folyamatában meghatározó szerepet játszott Molnár György 
igazgató úr céltudatos határozottsága és Radovits Péter ötletekben gazdag és 
szorgalmas tevékenysége. 
A kovid miatt 2022 áprilisára elhalasztott gombavatón történt meg a zászló 
ünnepélyes átvétele az iskola tanulói és a szülők előtt. 
Azóta már a ballagáson is bemutattuk a már meglévő iskolazászló mellett. 
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Jubileumi emléktáblák 

Iskolánk jelentősebb ünnepeinkre emléktáblát készít. 
A 20 évfordulóra Dobó István az iskolát fenntartó alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke készített tűzzománc emléktáblát amelyet az aulában helyeztünk 
el, és a 2017 szeptemberében megtartott avatóünnepségen Menyhárt József 
atya a Ferencesek egri templomának plébánosa szentelt meg. 
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A 25. évfordulóra 2 emléktáblát készítettünk. 
Az egyiket az iskola falán helyezzük el. 
Ennek a megtervezése is hosszú folyamat volt. 
Végül is azért jöhetett létre, mert Molnár György igazgató úr és Radovits 
Péter oktatási asszisztens olyan elképzelést valósított meg, amely minden 
szükséges feltételnek megfelelt: 
Rajta van az iskola rövidített hivatalos elnevezése, a jubileumra készült 
szimbólumok (az intézmény logója, az iskolazászlón szereplő hattyú). 
Nem hiányozhat a 25. évfordulót megjelenítő embléma sem. 
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Dobó István tanár úr 5 évvel ezelőtt is készített emléktáb-
lát a az iskola alapításának 20. évfordulója tiszteletére, 
amely az aulában található. 
Nagy szorgalommal készül a 2022. szeptember 2-i ünnep-
ségen átadandó alkotással is. 

 
Készül Dobó István tanár úr újabb alkotása… 
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Belügyi képzés, önvédelem, katonai képzés 

Belügyi képzés 
A 2014-15-ös tanévben indult a belügyi ren-
dészeti ismeretek tantárgy oktatása, Asztalos 
János rendőr alezredes, iskolánk tanára szer-
vező munkájának eredményeként. 
A 2016-17-es tanévben a közszolgálati ügyin-
tézői ismeretek tanítása kezdődött szakgim-
náziumi keretben. 
Számos tanuló jelentkezik erre a szakirányra 
azzal a céllal, hogy valamelyik, Belügymi-
nisztérium alá tartozó rendvédelmi szervnél 
helyezkedhessen el. 
Asztalos tanár úr rakta le azokat az alapokat a rendészeti oktatásban, ame-

lyekre mai oktatásunk is építkezik. 
2017. szeptemberében vettem át a rendészeti szakirány 
vezetését, és kezdetektől fogva az volt a célom, hogy a 
rendőri hívatást, a rendőri munka szépségeit átplántál-
jam a diákjaimba.  
A szakmai órákhoz kapcsolódóan számos esetben 
gyakran vesznek részt tanulóink gyakorlati képzésen, 
intézményi látogatásokon. 

Tartalmas látogatást tettünk a Tarnamérán működő rendőrmúzeumban. Itt a 
diákok megismerkedhettek a csendőrség történetével. 
Láthattuk a különböző kényszerítő eszközöket. 
Megismerkedhettünk több, mint 10 ország rendőrségének az egyenruhájával. 
Nagy érdeklődéssel vettek részt tanulóink a Heves Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnügyi-Technikai Osztályán tett látogatáson, ahol megismerkedtek 
a fegyverszakértő, nyomszakértő és daktiloszkópiai tevékenységgel is. 
Sikeres volt a Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben tett látogatás, 
amelynek során a tantestület megismerkedhetett egy működő börtön minden-
napi életével. is. Az itt szerzett élmények mély benyomást gyakoroltak a 
résztvevőkre.  
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A belügyi intézményekbe tervezett 
rendszeres látogatásokat a korona 
járvány ellehetetlenítette, ezért a kü-
lönféle szervezetek munkatársai jön-
nek el iskolánkba és tartanak toborzó 
előadásokat a belügyi területek mun-
kalehetőségeit tekintve. 
Kiváló az együttműködésünk, a He-
ves megyei Rendőr-főkapitányság-
gal, amelynek munkatársai gyakran 

vesznek részt iskolai programjainkon: gólya napokon, osztályfőnöki órákon. 
A tájékoztatásaik gyakori témája: közlekedés, és a kábítószer használat ve-
szélyeinek tudatosítása 
Rendszeres szereplői ők a diáknapoknak, illetve az SZTKD rendezvények-
nek. 
Nagyon sikeresek a kutyás bemutatók, amelyek szimulálják a bűnözők elfo-
gásának fázisait. 
Iskolánk tanulói is - a lehetőségekhez mérten – viszonozzák a rendőrség tá-
mogatását. Sikeresen vettünk részt a Tour de Hongrie kerékpárverseny Eger 
városán keresztül haladó szakaszának biztosításában. 
Segítséget nyújtottunk a főkapitányság csapaterő gyakorlatának lebonyolítá-
sában. 
Rendszeres résztvevői vagyunk a Rendőrség Napja rendezvényeknek is. 
Sikeresen szerepeltünk a Heves Me-
gyei Rendőr-főkapitányság által szer-
vezett bűnmegelőzési vetélkedőn. 
Nagy sikerű volt a nyári szakmai 
gyakorlat, melynek során a tanulók 
lövészeti kiképzésben is részesültek. 
Szakmailag hatékony volt a tűzoltó-
ságon eltöltött gyakorlat, amelynek 
eredményeként a tanulók alapfokú 
vizsgát tettek tűzoltási ismeretekből. 
A katasztrófavédelemmel azóta is kiváló a kapcsolatunk. 
Sikeres együttműködést sikerült kialakítani a Készenléti Rendőrséggel is, és 
a munkatársaik visszatérő vendégeink Diák- és SZTKD napokon.  
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Az utóbbi évek rendészeti területen elvégzett munkám sikerét az igazolja, 
hogy egyre több IQ-s diák dolgozik ma már rendőrként. 

Büszke vagyok Szűcs Szintia volt 
rendészetis diákomra, aki a kétéves 
miskolci tiszthelyettes iskolát kitűnő 
eredménnyel végezte el. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendvédelmi Karának a hallgatója 
Hortobágyi Bence, aki a szakgimná-
ziumi képzésünkben szerzett érettsé-
git. 
Az utóbbi években 13 diákom tett 

emelt szintű érettségi vizsgát belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból, közü-
lük többen 5-ös vagy 4-es eredménnyel. 
Nagy sikernek tartom, hogy a 2020-
2021-es tanévben a belügyi rendé-
szeti ismeretek tantárgy OKTV or-
szágos döntőjébe 3 tanulónk is beju-
tott, és közülük Tóth Linda a 9. he-
lyezést – Hamar Viktória 13. Molnár 
Dominika 15. helyezést érte el.  
A 2021-2022-es tanévben szintén 2 
tanulónk – Hortobágyi Evelin, 
Gerczuj István – volt a tantárgy 
OKTV országos döntő résztvevője. 
Iskolánkban jelenleg gimnáziumi fakultáció keretében belügyi rendészeti is-
meretek, technikum keretében közszolgálati technikus míg szakképzésben 
rendészeti őr képzésre van lehetőség. 
Biztató a jövőre nézve, hogy egyre több tanuló választja ezt a szakirányt. 

  



Képzések az IQ-ban 

151 

  
Ennek egyik fő oka az, hogy nemcsak rendőri, hanem katasztrófavédelmi 
vagy büntetés végrehajtási területen is van lehetőség továbbtanulni. 
A másik ok, hogy ezek a szakmák életpálya modellt és biztos megélhetést 
kínálnak a jövőre nézve.  

Önvédelmi oktatás 
Az iskolánkban folyó népszerű rend-
védelmi képzés összetevője az önvé-
delmi oktatás. 
A tanulók szeretik ezt, mert nagyon, 
hasznos és életszerű az oktatásra. 
Meg kell tanítani, hogyan kell felis-
merni az életben a támadó szándékot, 
a fenyegetettséget. 

Azt is elsajátítják, mit nevezünk jogos önvédelemnek, provokációnak és mit 
támadásnak. 
A tantárgy keretein belül érintik a veszélyes helyeket, időpontokat, a kirívó 
viselkedésből és öltözködésből adódó problémákat, az alkohol és más ajzó 
szerek hatásait.  
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Gyakorolják a hirtelen támadással járó sokkhatás kezelését. Önállóságra, fe-
gyelemre és önfegyelemre nevel. 
A középpontban a tisztelet és a becsület áll, és egyúttal az önmegvalósítás 
fontos eszköze. 
Iskolánkban a 2014-15-ös tanévben kezdődött az önvédelmi oktatás, mely az 
órarendbe be lett építve a belügyi rendészeti ismereteket tanulóknak. 
2020-ig Nagy Ferenc tanár Úr tartotta az önvédelmi órákat, melyek nagy nép-
szerűségnek örvendtek diákjaink körében. 
Rendszeresek voltak az önvédelmi bemutatók, nyílt napokon, diáknapokon és 
gólya napokon. 
Kiemelkedő sikere volt az önvédelmi bemutatóknak a Sportcsarnokban pá-
lyaválasztási napokon, illetve a Balassi és Lenkey általános iskolákban. 
A 2020-21.tanévtől az önvédelmet Hegyi Árpád tanítja. Ebben az időszakban 
nem volt lehetőség a bemutatók megtartására a város különféle intézményei-
ben a vírushelyzet miatt. Iskolánk a jövőben is kiemelt területként kívánja 
kezelni az önvédelem oktatását. 

Katonai szakirány 
Iskolánkban a 2014-15-ös tanévben 
indult el a katonai ismeretek tantárgy 
oktatása, és a 2018-19-es tanévben a 
jogszabály változása miatt megszűnt. 
A tantárgy oktatását, Munkácsi Sán-
dor alezredes úr tanította. 
A honvédelmi képzés a kezdetekben 
igen népszerű volt a tanulók körében, 
és gyakran vettek részt különböző ka-
tonai csapatversenyeken és bemuta-
tókon. 
Ezek közül kiemelkedett a szolnoki tanulmányi kirándulás, ahol diákjaink a 
helikopter bázist tekintették meg. 
A katonaság többször tartott iskolai rendezvényeken nagy sikerű fegyverbe-
mutatót. 

Dr. Dósa Flórián 
szaktanár  
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Informatika szakképzés iskolánkban 

Bevezető 
Az elmúlt 25 évben számos informatikai kép-
zés folyt iskolánkban. 
Ez a szakterület kezdetektől fogva meghatá-
rozója volt a képzési szerkezetnek.  
Ilyenek voltak az az OKJ rendszerében sze-
replő, érettségi nélkül is elvégezhető 
Számítógép-kezelő (-használó), 
az érettségi után végezhető 
Informatika szoftverüzemeltető, 
Gazdasági informatikus, 
Számítógép programozó tanfolyamok. 

Az végzett diákok megismerkedtek az informatika vi-
lágával, a különböző szoftverrendszerekkel, használa-
tukkal, és informatikai eszközök hardveres felépítésé-
vel, a számítógép programozásának rejtelmeivel. 
 A Gazdasági informatikus képzéssel különböző szak-
területek kapcsolata jöhetett létre. 
A 2006-os évtől az informatika megjelent az érettségi 
vizsgáztatás rendszerében. 
Ugyanakkor jutottunk be először az OKTV országos 

informatikai verseny döntőjébe is. 
Sok egyedi igényekre specializált képzést folytattunk különféle intézmények 
számára: 
Például: az OTP Bank, az ANTSZ, KJK Kerszöv, REHABIT. 
Az EKMK kihelyezett képzésének helyszíne lehettünk. ahol a tanfolyam so-
rán idős emberek sajátíthatták el az internet használati és e-levelezési ismere-
teket.  
Különleges képzésnek voltunk részvevői a Vakok és Gyengénlátók Heves 
Megyei Egyesületének megbízásából.  
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Látássérült emberek számára indult tanfolyam, amelynek keretében speciális 
berendezések segítségével sajátíthatták el a számítógép keletkezését. 
A 2008-ban kezdődő számítógép szerelői képzésnek az volt célja, hogy olyan 
szakembereket képezzen, akik az elektronikai alapismeretektől, a hálózatel-
mélettől és az információ-technológia alapjaitól eljutnak az eszköz-és alkat-
részismeretig, valamint megismerkednek a jól jövedelmező szerviz működte-
téséhez szükséges vállalkozói és jogi ismeretekkel is. 
Iskolánkban korszerűen felszerelt informatika szaktanterem, valamint elekt-

ronikai labor állt a tanulók rendelke-
zésére, ahol fejleszthették ismeretei-
ket. 
A 2009-ben indult az Informatikai 
rendszergazda képzés, mely szakte-
rület – különböző elnevezésekkel – 
nappali rendszerű és felnőttképzés 
keretein belül is, 2020-ig jelen volt 
oktatási rendszerünkben. 
Az informatikai rendszergazdák fő 

tevékenységi köre a kisirodai és vállalat hálózati struktúrájának megterve-
zése, kivitelezése, az igényeknek megfelelő szerver-kliens kapcsolatok fel-
építése, karbantartása. 
Ennek a rendszernek a keretében voltunk helyszíne 2010-től webmester kép-
zésnek is, mely 2014-ig alapját adta informatikai képzési struktúránknak. 
A webmesterek fő tevékenységként 
elsajátíthatták a webes kiszolgáló 
rendszerek telepítését, üzemeltetését, 
valamint a kiszolgálókon futtatott, a 
mai igényeknek, elvárásoknak meg-
felelő webtartalmak elkészítését. 
A végzett tanulók képessé váltak 
komplex, interaktív felülettel ellátott 
weboldalakat felépíteni. 
Az emelt szintű informatikai szak-
képzés egyik fontos eleme a számítógép hálózatok teljes körű ismerete. 
Ehhez korszerű szimulációs szoftverek, kézzelfogható eszközök és a szakmát 
ténylegesen gyakorló szaktanárok álltak a tanulók rendelkezésére.  
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A tanulmányaik végén a tanulóknak 
számot kellett adni tudásukról, egy 
háromlépcsős szakmai vizsga kereté-
ben. 
A vizsga főképpen a gyakorlati fel-
adatokból állt és igen komoly felké-
szültséget, gyakorlatot igényelt a si-
keres végrehajtása.  
Természetesen az informatika is egy 
olyan szakmai tevékenység mely 

nem épülhet kizárólag az iskolában elsajátított ismeretekre. 
Egy elhivatott szakember évek során gyűjti össze azt a tudást, azokat a ta-
pasztalatokat, melyek a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen szakemberré tehe-
tik őt. 
Tanulóink az iskola partnercégeinél eltöltött nyári, illetve évközi szakmai 
gyakorlatokon bővíthették szakmai tudásukat. 
A partnercégeknél eltöltött idő alatt ízelítőt kapnak a mindennapi életben elő-
forduló informatikai problémákról, az ügyfelek igényeiről. 
A szakmai gyakorlatokon betekintést nyerhetnek a vállalkozások világába is, 
valamint naprakész információt kaphatnak az IT fejlődésével kapcsolatban.  

A szakmai és gyakorlati képzések során partnereink voltak: 
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Molnár és Társa "2001" Nyomda és Kiadó Kft., 
NETBRIDGE Kft., 
Komfort Számítástehnikai Szaküzlet és Szerviz, 
Vanitron computer szerviz, 
PC Expressz számítástechnikai üzlet és szerviz, 
Info Futár Számítástechnikai és Biztonságtechnikai szaküzlet és szerviz, 
sPrinter Studio Kft., 
R&B computer Kft. 
Az informatikai szakemberek munkája egy folyamatos tanulás. Az egyik leg-
gyorsabban fejlődő iparág, mind az eszközök mind a szoftverek tekintetében.  
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A szakembereknek naprakészen kell tartani ismereteiket.  
Aki lazít, egy kicsit az villámgyorsan lemaradhat. 
Az informatikában, a kommunikációs technológiában végbement forradalmi 
változások, illetve ezek egymásra gyakorolt hatása átalakította a világunkat.  
Kulcsfogalom lett az „információs technológia”, az IT. 

Az iskolánk informatika szakiránya 
által elsajátítható ismeretek elenged-
hetetlen szerepet játszanak életünk-
ben. 
Az IT forradalom hatására, illetve en-
nek eredményeként megjelenő esz-
közök átalakítják mind az információ 
megszerzésének módját, mind a fel-
használás rendjét. 
Az informatika oktatásának célja 

olyan szakemberek képzése, akik birtokában vannak mindazoknak az isme-
reteknek, amellyel az IT technológiák biztonságosan és hatékonyan kezelhe-
tőek. 
Napjainkban az okos eszközök testesítik meg a XXI. század emberének tech-
nológiáját. 
Az általuk elérhető szolgáltatások életünk szerves részét képezik. Mindenhol 
számítógépekkel találkozunk. 
Ma már mindenki számára természe-
tes, hogy rendelkezésére áll egy úgy-
nevezett okos eszköz. 
Vele nemcsak a munkája válik köny-
nyebbé, hatékonyabbá, de a társada-
lom többi tagjával is jóval könnyeb-
ben tudja tartani a kapcsolatot. 
A számítógépes hálózatok megjele-
nésével, és főleg az Internet megjelenésével és széleskörű elterjedésével egy 
új dimenzió jelent meg. 
A kereskedelem, az információáramlás, a kapcsolattartás globálissá vált, Föld 
bolygónkon megszűntek távolságok.  
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Azt is meg kell jegyeznünk, hogy mindeközben függőségünk a számítógé-
pektől exponenciális arányban nőtt. 
Már több mint 30 esztendeje, hogy először hallottam a következő mondatot: 
„tanuljunk informatikát, mert az a jövő”. 
Azóta az a jövő már rég a jelen. Akkor megfogadtam a tanácsot és nem bán-
tam meg. 
Akik nem így tettek, azok ma az élet sok területén, leginkább a munkavállalás 
szempontjából, hátrányosabb helyzetben vannak más embertársaik mellett. 
A hozzáértők számára a számítógép megkönnyíti, meggyorsítja az életet kü-
lönböző területeken. 

A legfontosabb területté a hálózato-
kon futó alkalmazások és ezen belül 
az Internet világa vált, ide értve a kö-
zösségi hálózatok és a csoportmunka 
rendszereit, illetve a mobil applikáci-
ókat. 
Az ezeket a rendszereket kiszolgáló 
szakemberek ugyanolyan fontos fel-
adatot töltenek be, mint a gyógyítás-
ban részt vevő, vagy a mindennapi 

élelmünket előállító emberek, a tudást rendszerező és továbbadó tanárok. 
Az Internet a legkönnyebben elérhető, legnagyobb adat- és tudásbázis és a 
legszélesebb médium. 
Gyakorlatilag minden információ megtalálhatóvá vált, azonnal frissíthető és 
a leggyorsabban elérhető.  
A tanulást, művelődést megszámlálhatatlanul sok internetes tartalom támo-
gatja. 
A leendő tanulók beiratkozás előtt informálódhatnak. 
Az oktatási intézmények hallgatói könnyen tarthatják a kapcsolatot iskolájuk-
kal. 
A felsőoktatásban gyakorlatilag az egész ügyintézés elektronikus felületre te-
relték. 
Egyre terjed az elektronikus tanulás, az „e-learning” és az otthonról végzett 
munka, a „home office”. Ezt a folyamatot a 2 éve kirobbant pandémia még 
jobban felgyorsította.  
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Az emberi kapcsolattartást, mely az élet egyik legfontosabb eleme, online 
kommunikációs csatornák teszik lehetővé. 
A közösségi portálok élőképet továbbítanak, azonnali betekintést nyerhetünk 
távoli helyekre. 
Ma már minden magára valamit adó magánszemély, cég vagy szervezet ren-
delkezik saját internetes felülettel. 
Ezekkel az eszközökkel korábban elképzelhetetlen rendkívüli lehetőségek 
nyílnak meg előttünk az információszerzés területén. 
Aki nem ért a számítógépekhez, az megvonja magától ezeket az örömöket és 
lehetőségeket, a munkavállalásnál biztos hátrányba kerül. 
Mert aki nem halad, az hátrál! Fontos tudnunk, hogy az IT nem ellenség! 

Balogh Balázs 
szaktanár  

 
A 2019-2020-as tanév 13.IRG Informatika Rendszergazda osztálya 
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Művészeti képzés 

Iskolánkban a 2013/14-es tanévtől kezdődően 
vezettük be a művészeti képzést. 
Döntésünk előtt több éven át folytattunk 
OKJ-s kiadványszerkesztői és nyomdaipari 
technikusi képzést, minek során sok, szép 
eredménnyel vizsgát tett szakember került ki 
az intézményünkből.  
Többségüknek sikerült a nálunk megszerzett 
szakmában elhelyezkedni. 
Ők máig minőségi munkát végeznek az egri, 
vagy más városokban lévő nyomdákban, kiadványszerkesztői stúdiókban.  
A szakmai tanulmányok és vizsgák mellett tanulóinkkal 2011-től folyamato-
san szép versenyeredményeket értünk el a Nyomda- és Papíripari Szövetség 
által meghirdetett, országos szintű Pro Tipographya, és a szintén országos 
Best Print Hungary versenyeken. 

Ezeken a megmérettetéseken több tanulónk is szere-
pelt, és szinte minden évben elnyertük az országos 
Arany, Ezüst és Bronz fokozatot, illetve többször a 
Zsűri különdíj át, ill. a Kiváló termék díjat is.  
Természetesen nélkülözhetetlen a szakmai technikai, 
tudás is, de a két terület egymás nélkül nem hoz valódi 
értékű, tudatosan megalkotott eredményt.  
Nem nehéz belátni, hogy nap-jainkban a média - így a 
nyomtatott termékek is fontos szerepet töltenek be az 
ízlésformálásban.  

Ez igaz a digitális médiára is (TV, Internet, stb.), így ezek sem nélkülözhetik 
a művészeti képzést, sőt egyik alapkövetelményük is ez.  
A fenti eredményink alapján elmondhatjuk, hogy mi már kimondatlanul is 
jóval a művészeti képzés hivatalos bevezetése előtt ezen az úton jártunk.  
A művészeti képzés során kifinomul a vizuális érzékenység, a vizuális nyelv.  
E kultúra elsajátításával fejlődik tanulóinkban a környezet által közvetített 
üzenetek befogadási képessége, értelmezése.  
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Kialakul bennük a tervezési tehetség, alkotói magatartás, a kreativitás, a vi-
zuális gondolkodás és kifejezőkészség. 
Az elméletigényes gyakorlat során fejlődik eszköz- és anyaghasználati tájé-
kozottságuk, komplex szemléletmódjuk. 
Ezek birtokában képessé válnak a tudatos környezetformálásra, igényükké 
válik az esztétikum. 
Tudatosabban fognak tehát véleményt mondani környezetükről, az őket kö-
rülvevő világról, ezért leendő alkalmazottakként vagy vállalkozóként munká-
jukkal, alkotásaikkal tudatosan fogják pozitív irányba formálni a közízlést. 
Gimnáziumunkban lehetőség van arra, hogy tanulóink megfelelő felkészítést 
kapjanak a kötelező érettségi tárgyak mellett a szakmai érettségihez is. 
Ez azért nagyon fontos, mert további tanulmányaikban ezt a rendkívül külön-
leges tudást (esztétikai vonatkozásban erre szinte a mindennapi élet minden 
területén szükség van) kamatoztathatják. 
Folyamatosan fejlesztjük a művészeti szaktermet, melyben helyet kapnak a 
sokszorosító grafikához szükséges eszközök (prés, linómetszőkészletek, kar-
cokhoz szükséges eszközök) valamint a színes technikákhoz szükséges kellé-
kek. 
Jelenleg a terem már rendelkezik magasságában is állítható tárgy-asztallal, 
ahol a tanulmányozandó vizuális problémáknak megfelelő beállítások készít-
hetők.  
Lehetőség van a beállítások emelésére, süllyesztésére, és a különböző szögből 
történő megvilágítására, így segítve a tanári szemléltetést.  
A szakteremben felszerelt projektor segíti a művészettörténeti, a műszaki, a 
szakmai, a tanulmányrajzi feladatok alaposabb megértését, jobb elkészítését, 
a műelemzést. 
A szertár kialakítása és különböző modellekkel történő felszerelése folyama-
tos fejlesztés alatt. 

Pócsik Zsuzsanna; Mathias 16.5 
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Kiállítások, illusztrációk 

  
Az iskola alapításának 20. évfordulója tiszteletére dekoratőr szakos tanulóink az iskola lépcsőit egy-

egy az intézményre jellemző eseménnyel, illetve az emberi viselkedésre jellemző vezér-szavakkal raj-
zolták meg 
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Nyomdaipari képzés 

Iskolánk 25 éves történetében fontos szerepet 
játszik a nyomdaipari szakképzés. 
A könyv nem öncélú műalkotás, hanem hasz-
nálati tárgy, de mint ilyennek megvannak a 
maga sok évszázados fejlődésben kiépült tör-
vényei. 
Ma elérkeztünk odáig, hogy a maga célját és 
rendeltetését helyesen betöltő könyv, újra a 
tudás hordozója, a művelt ember szimbóluma 
lett. 
A nyomdász, a könyvön az utolsó simításokat megtevő könyvkötő, szakmá-
jában teljesen megújulva – mára újra a könnyűipar nélkülözhetetlen tagjává 
vált. Az elmúlt 25 évben hatalmas változás történt a szakmában, és vele az 
oktatásban is. 
Mi is átéltük ezeket a változásokat. A digitalizált technológia már nem a hol-
nap víziója, hanem a ma gyártásának alapja. 

  
Az adott időszak igényeinek megfelelően sok és összességében nagy lét-
számú át-és továbbképzést végeztünk papírfeldolgozó és írószergyártó, beta-
nított könyvkötő, könyvkikészítő és nyomdai gépmester szakterületeken. 
Az ország sok területén cseng jól, az IQ-Pont Középiskola nyomdász szak-
embereinek a neve. 
Ügyfeleink teljes megelégedettségével, több mint nyolcszáz fő át- és tovább-
képzést végeztük.  
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Legjelentősebb továbbképzésünket a világ egyik legnagyobb nyomdaipari cé-
gének a RR Donnelley Magyarország KFT. debreceni gyárának felkérésére 
teljesítettünk. 
Ezen a több hétig tartó továbbképzésen a mi iskolánk nyomdai szakemberei 
a debreceni üzem felső és középvezetése számára tartottak előadássorozatot 
nagy szakmai felkészültséggel, s a befejezéskor pedig a hajdúságiak sikeres 
vizsgát tettek. 
A kiemelkedő projektben résztvevő kollégák: Dobó István Kiss Zoltán, Rőth 
Katalin, Szabó Alpár, Molnár György voltak. 

Mathias 16.5 

 

A debreceni nyomda mérnökeit vizsgáztatják nyomdaipari szaktanáraink 
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Felnőttképzés az IQ-ban 

Iskolánkban a felnőttképzés mindig is kiemelt 
szerepet kapott a kezdetektől fogva, majd ki-
sebb szünetet követően az utóbbi években 
újra fontos terület a palettánkon. 
Jelenleg 11. és 12. évfolyamon van esti tago-
zatunk, évről évre több diákkal, akik a lehető-
ségeikhez képest vesznek részt a tanórákon. 
A jelenléti oktatás minden hétfő-szerda dél-
után van 15.30.órától. 
Megállapítható, hogy a felnőttek az érettségin 
jó teljesítményt nyújtanak, a felkészülésük lelkiismeretes. 
Iskolánk az elkövetkező években is nagy hangsúlyt kíván fektetni a felnőtt 
oktatásra. 
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Idegennyelvek tanítása az IQ-ban 

„Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról.” 
/Johann Wolfgang von Goethe/ 

Az IQ-Pont Középiskola egyik legfontosabb oktatási feladata az idegennyelv 
oktatása. 
Az a célunk, hogy tudatosan készítsük fel a diákokat arra, hogy felnőtt éle-
tükben, a munkájukban és idegennyelvi környezetben tökéletesen tudják al-
kalmazni nyelvi ismereteiket mind a szóbeli, mind az írásbeli kommunikáció 
területén.  

  

A tanulók is felismerték a nyelvtanulás fontosságát, hiszen mindennapi éle-
tükben gyakran találkoznak az idegen nyelvvel a számítógépes játékokon, az 
internet használatán keresztül.  
A nyelvtanítás és nyelvtanulás sikere a tanulók és a tanárok szoros együttmű-
ködésén múlik. 
A kötelező iskolai nyelvórák mellett változatos feladatokkal, idegen nyelven 
előadott prezentációkkal, nyelvi versenyekkel próbáljuk felkelteni a diákok 
érdeklődését a nyelvtanulás iránt. 
Heti három órában- elsősorban bontott csoportokban -tanítjuk a német és az 
angol nyelvet. 
Fő célunk a négy alapkompetencia: a szóbeli és írásbeli kommunikáció, a 
szövegértés és a hallás utáni megértés fejlesztése.  
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Fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók 
kiemelt támogatását, felkészítését az 
OKTV versenyeire, az emelt szintű 
érettségire, a nyelvvizsgákra. 
Tanórákon az infokommunikációs esz-
közök által támogatott tanulási-tanítási 
módszereket használunk: különböző 
alkalmazásokat, prezentációkat, vide-
ókat, online szótárakat. 
Változatos munkaformákban tartjuk 
fenn a diákok figyelmét, érdeklődését. Páros és csoportmunka, projektek és 
tanulói kiselőadások színesítik tanóráinkat. 
Tanórán kívül is igyekszünk érdekes programokkal támogatni tanulóink 
nyelvtanulását. Idegen nyelvű karácsonyi ünnepséggel, St. Patrik nap megün-
neplésével, különböző házi versenyekkel, játékos vetélkedőkkel színesítjük a 
nyelvoktatást. 
Iskolánk angol nyelvtanárai szoros kapcsolatot ápolnak az amerikai nagykö-
vetséggel, melynek eredményeként a 2022. 04. 06.-es tanévben iskolánkba 
látogatott. 

  

A német nyelvoktatás támogatása céljából német nyelvoktató kollegáink kap-
csolatban vannak a Goethe Intézettel, mely nyelvoktatás anyagainak színes 
skálájával segíti iskolánkat.  
Az elmúlt évek során szép sikereket értek el tanulóink, elsősorban angol 
nyelvből többen tettek sikeres nyelvvizsgát, illetve emelt szintű érettségi vizs-
gát. Iskolánk 25 éves jubileuma alkalmából a 2021-2022-es tanévben tanórán 
kívül is érdekes programokkal támogatjuk tanulóink nyelvi képzését.  
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A tanulók színvonalas angol és német nyelvű országismereti PPT előadások-
kal mutatják be kreativitásukat, nyelvtudásukat az iskola közösségének. 
Lelkesen vesznek részt házi szépkiejtési versenyeinken. 
Az idegennyelvek iránt érdeklődő tanulók kellemes, kötetlen hangulatú tea-
délutánokon próbálhatják ki megszerzett tudásukat kötetlen beszélgetések, 
nyelvi játékok, országismereti, kulturális témákon keresztül. 

  

 
Dobai Gabriella  
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Gyógypedagógiai megsegítés az iskolában 

Iskolánk vállalja a különleges bánásmódot igénylő 
tanulók nevelését-oktatását. 
A törvényi szabályozás alapja a 2011. évi CXC. tör-
vény a nemzeti köznevelésről, illetve a 32/2012. (X. 
8.) EMMI rendelet Sajátos nevelési igényű gyerme-
kek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos neve-
lési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve. 
Az együttnevelés pedagógiai elve szerint az SNI-s 
diák a többi tanulóval együtt, azonos osztályban ta-
nul. 
Kiemelt célunk, hogy a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási 
nehézségekkel, tanulási nehézségekkel, tanulási zavarokkal küzdő tanulók a 
középiskolai tanulmányaik során is minden segítséget megkapjanak sikeres 
iskolai előmenetelük teljesítéséhez. 
Ezt a folyamatot segítik a fejlesztő foglalkozások, ahol az általános iskolában 
megkezdett gyógypedagógiai megsegítés folytatódik. 
Ezeken a foglalkozásokon az egyéni képességek kibontakoztatására, a tanu-
lási technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére és az önálló 

életvezetésre fókuszálnak. Minden 
tanulónak biztosítva van a szakértői 
véleményben előírt rehabilitációs 
időkeretet. 
A nevelési-oktatási folyamatban fi-
gyelmet fordítunk az eltérő képessé-
gekhez, eltérő viselkedésekhez, pél-
dául differenciált óraszervezéssel, 
hosszabb felkészülési idő biztosításá-
val, segédeszközök használatával, 

írásbeli vagy szóbeli számonkérés előtérbe helyezésével, illetve mentesítés a 
helyesírás értékelése alól.  
A fejlesztő munka során fontos szempont a kognitív, a test és érzelmi fejlődés 
pozitív irányba változzon. Az egyéni szükségletek figyelembevételével törté-
nik a részképességek fejlesztése. Az iskola törekszik arra, hogy a nálunk ta-
nuló diákok személyisége minél harmonikusabban kibontakozzon, képesek   
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legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket meg-
valósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.
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Az “Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért” Alapítványi Középiskola 

 
  



Az iskolában végzett tanulók tablói 

175 

 
Az “Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért” Alapítványi Középiskola 
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2001 Számítástechnikai szoftver üzemeltető képzés 

 
2001-2004 11.B 
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2002-2005 11.B 

 
2003-2006 11.B 
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2003-2007 12.A 

 
2004-2006 12.K 
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2004-2007 11.B 

 
2004-2008 12.A 
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2005-2007 12.K 

 
2005-2008 11.B 
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2005-2009 12.A 

 
2006-2008 12.K 
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2006-2010 12.A 

 
2006-2010 12.B 
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2007-2009 12.K 

 
2007-2011 12.A 
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2007-2011 12.B 

 
2008-2012 12.A 
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2008-2012 12.B 

 
2009-2013 12.A 
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2009-2013 12.B 

 
2010-2014 12.A 
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2010-2014 12.B 

 
2011-2015 12.A 
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2012-2016 12.A 

 
2013-2017 12.A 
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2014-2017 11.SZ 

 
2014-2018 12.A 
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2014-2018 12.B 

 
2015-2019 12.G 
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2015-2019 12.GR 

 
2016-2019 11.SZKK 
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2016-2020 12.G 

 
2016-2020 12.SZG 
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2017-2021 12.G 

 
2018-2022 12.G 

Összeállította: Radovits Péter  
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A tablók színes változata elérhető az alábbi linken 
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Érettségizett tanulók 2017-től 2022-ig 

2017 
12.A osztályfőnök: Dobó István 

Bartus Bálint, Bögös Máté Dominik, Bukta Bernadett Szilvia, Czoller Attila 
Tamás, Czoller Krisztina Ilona, Dajkó Veronika, Hajdú Alexandra, Hazadi 
Antónia, Ipacs Dániel, Kis Richárd, Kiss Vivien, Kovács Marcell, Kovács 
Nikolett Vivien, Mile Ádám, Nagy Patrik, Nagy Rebeka, Nemes Klaudia 
Vivien, Obrcián Balázs, Oláh Zoltán, Suha József, Sulyok Tamás, Vers Leona 
Vivien, Vincze Balázs 

2018 
12.A osztályfőnök: Havasi Gáborné Csecskedy Adrienn 

Bakos Mirtill, Belá Máté, Berecz Szabolcs Béla, Dudás Erik Dávid, Farkas 
Anita, Jakab Zsuzsanna, Jónás Szimonetta Klaudia, Kecskés Alex, Kiss 
Dávid Bence, Molnár Dániel, Nagy Brigitta, Nagy Zoltán, Pintér Réka Panna, 
Rajcsányi Bertold, Rózsa Márk, Sági Martin, Sánta Ádám, Sós Richárd, 
Szecskó Dániel, Takács Gergő, Varga Viven Katalin, Zakkar Dávid, Zupkó 
Krisztina 

12.B osztályfőnök: Dobó István 
Ádám Péter Miklós, Bóta Ferenc, Bölkény Attila, Dulai Rajmond, Heiszman 
Mátyás, Molnár Bence, Nagy Ágnes, Orosz Máté, Plósz Mike, Polyák Virág, 
Puporka Elizabet, Puporka Máté, Simon Gergő, Sutus Bence, Sütő Márk, 
Szakra Balázs, Sztaniszláv Csegő Gergely, Urszin Csanád Zsombor, Vasas 
Patrik, Verebélyi Bence, Zsoldos Ágnes 

2019 
12.G osztályfőnök: Gajdácsi Andrea 

Angyal Márkó, Aux Ciprián, Bagi Bendegúz Máté, Barkóczi Klaudia, Batki 
Erik, Belá Norbert, Besenyei Beáta Csilla, Bódi Nikolett Renáta, Budai 
Zoltán, Csépányi Kristóf, Csuhai Boglárka, Csuhaj Olivér, Farkas Erzsébet, 
Fodor Dávid, Gérik Bianka Marianna, Gyenes Klaudia, Hamar Bálint József, 
Hegyi Péter, Ivády Bálint, Kállai Letícia, Kovács Roland, Medve Csaba, 
Molnár Brendon Ruben, Péter Erzsébet, Racskó Dorka, Szabó Regina, Tóth 
Molli, Tuza József Balázs  



Mellékletek, adattár 

197 

12.GR osztályfőnök: Kiss Nikoletta 
Babai Gergő Ferenc, Baranyi Izabella, Barkóczi Károly, Bozó Dániel, Fekete 
Kitti, Gergely Melitta, Jónás Dániel, Kaló Szilvia, Klement Attila Lajos 
Kökény Zoltán Viktor, Kövecses Krisztina Zsaklin, Lőrincz Dóra Krisztina, 
Mirkóczki Ádám, Návoly Gertrúd Margit, Pap Boglárka, Punka Olívia, Rácz 
Dominika Erika, Siklósi Noémi, Szűcs Szintia, Tóth Gergő István , Török 
Leila, Vincze Csaba 

12.Poroszló esti osztályfőnök: Sebők Réka 
Fodor Brigitta, Kovács Zsolt, Kovácsné Berecz Ilona, Lőrincz Rita, Nagy 
Éva, Oláh Balázs, Oláh Lászlóné, Oláhné Nagy Terézia, Sárvári Attila 
Mihályné, Soltész Annabella, Szabó Ferenc 

2020 
12.G osztályfőnök: Kovács Pálné 

Barkóczi Dóra, Barkóczi Vivien, Bódi Fruzsina Krisztina, Csetényi Kata, 
Dáné Szebasztián Zsolt, Erdei Laura, Ferenc Írisz, Gulyás József, Kamrás 
Ábel Bence, Kovács László, Lakatos Dominika, Molnár Kíra, Nagy Tünde, 
Oláh Daniella, Petrovics Adrián Vince, Szabó Miklós, Szalmási Krisztina, 
Tarnóczi Diána, Váradi Letícia, Varga Áron László 

12.SZG osztályfőnök: Dr. Dósa Flórián 
Barkóczi Dávid, Barta Dániel, Berecz Loretta Vivien, Bukta Ildikó, Burai 
Zsuzsanna Dzsenifer, Csík Alexandra, Farkas Klaudia Kornélia, Hortobágyi 
Bence Noel, Kanizsár Alex, Oláh Dávid János, Racskó Fanni, Suha József, 
Veres Bálint Attila 

12.Egri esti osztályfőnök: Szilágyi Noémi 
Budai Gyula Dávid, Dicsőné Nagy Nikolett Barbara, Helli Klaudia, Kálmán 
Csaba, Licskó Krisztofer, Makovics Nándor, Marosán Boglárka, Molnár 
Cintia Rebeka, Molnár Istvánné, Prokaj Laura, Rimár Flóra, Román Attila, 
Szecskó Anita, Toldi Loretta, Tuza Róbert, Vincze Bálint Gábor 
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2021 

12.G osztályfőnök: Dr. Dósa Flórián 
Bab Ádám György, Csóka Kristóf, Dóczi Patrik István, Fehér Tünde, Gál 
Rebeka Flóra, Hamar Viktória, Hangya Csaba, Imre Viktória, Ivády László 
Márk, Ivanics Anna, Jónás Dávid Koppány, Kaló Róbert, Kapczát Bernadett, 
Kászonyi Petra, Koszta Béla, Kovács Kristóf, Kovács Róbert Dávid, Kusner 
Bálint, Lakatos Georgina Irén, Mészáros Mária Edina, Molnár Dominika, 
Molnár Mária, Molnár Molli, Orbán Emilia Blanka, Pap Bence, Pusomi 
Jázmin Petra, Radovits Péter, Reich Péter, Ruha Dominik Dezső, Szűcs 
Emília Teréz, Takács Antónia, Tóth Lili, Tóth Linda Magdolna, Váradi Tibor 
Zoltán, Villangó Máté, Vona Kornél Örs 

12.Egri esti osztályfőnök: Szentesi Éva 
Balogh Irén, Biró Dávid, Bodnár Csaba, Bóka Tamás, Csonka Andrea, 
Kelemen Csongor, Kéri Norbert, Kis Richárd, Kondász Ádám, Lovász Zsolt, 
Lukács Dávid, Pap Bálint Imre, Pap Klaudia Zita, Rapcsák Bianka 

2022 

12.E osztályfőnök: Pócsik Zsuzsanna 
Barabásné Tamás Margit Marianna, Bartus Erzsébet, Illés Anikó, Jónás 
Dávid Koppány, Kálmán Eszter Gabriella, Kalmár Krisztián, Király Olivér , 
Lojek Noémi, Nagy Iván, Rakamazi Zoltán, Sárosi Attila, Szegedi Maja, Tóth 
Rita 
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A 2022-BEN NAPPALI TAGOZATON ÉRETTSÉGIZETT 
TANULÓK 

 
Bárdos Bálint 

 
Barta Noémi 

 
Batki Réka 

 
Bécsi Csenge 

 
Bodnár Rita 

 
Csík Dávid 

 
Domoszlai Lilien 

 
Ecsegi Gergő 

 

Gerczuj István 
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Hortobágyi Evelin 

 
Ivády Jázmin Panna 

 
Koszta Erik 

 
Lányi Bence 

 
Lóczi Dávid 

 
Nagy Fruzsina 

 
Piras Katy 

 
Román Bence 

 

Sárosi Attila 
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Szakácsi Dominik 

 
Talmács Vivien 

 
Tóth Dániel 

 
Vágó László 

 
Veres Zsombor 

 
Veres Nikolett 
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Szakvizsgázottak iskolánkban, OKJ-s szakképzést szerzett 
tanulók 2017-től 

2017 
34-543-06 - Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 

Ale Lőrinc, Balázs Virág Mercédesz, Barabás Renáta Katalin, Bóta 
Gyöngyi, Bögös Barbara, Burai Barnabás, Fülep Dániel, Lakatos Eszter, 
Nagy Péter, Remenyik Sándor József, Román Attila, Sándor Csaba 

2018 
34-543-06 - Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 

Baranyi Erzsébet Szonja, Csóka Alexandra, Dóczi Helga, Suhaj Béla 

54-211-01 - Dekoratőr 
Erdélyi Richárd, Gál Melánia, Ipacs Ilona, Kormos Dániel György, Kuczi 
Viktória, Órás Attila, Pinkóczy Illés József, Veréb András 

2019 
34-543-06 - Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 

Angyalosi Dániel, Cseri Dorottya, Hamar Viktória, Kökény Márkó, Molnár 
Mária, Oláh Dorina Léna, Ortó Krisztián 

54-481-04 - Informatikai rendszergazda 
Belá Máté, Burzon Máté, Molnár Dániel, Pintér Réka Panna, Takács Gergő, 
Török Ákos, Zakkar Dávid 

2020 
54-481-04 - Informatikai rendszergazda osztá 

Bardóczi Petra, Batki Erik, Csépányi Kristóf, Dani Attila, Fodor Dávid, Ko-
vács Roland, Nemes Marcell, Péter Erzsébet 
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Az iskola osztályai 2021-2022-es tanévben 

9.G osztályfőnök: Dr. Dósa Flórián 
Báder Katalin Mária, Balog Dániel, Beregi Viktória, Bíró Melánia, Bölönyi 
Mária, Cséke Adrienn, Csik Henrietta, Gál Fanni, Grünfelder Patrik, Harkály 
Richárd, Horváth Bianka, Horváth Titanilla Janka, Jurecska Krisztián 
Dominik, Kállai László, Kállai Martin Lajos, Kaló Noémi, Kelemen Petra, 
Kiss Petra, Koncsik Virág, Mikk Hortenzia Vivien, Molnár Vivien, Nemes 
Achillesz Sándor, Nyeste Roland Attila, Nyikos Viktória, Oláh Dániel, Péter 
Szabolcs, Pruzsinszky Maja, Radics Dante Michel, Sándor Zsófia, Semperger 
Milán, Seres Róbert András, Sütő Bence, Szántósi Tifani Rózsa, Szilágyi 
Szilvia, Szilvás Lara Zoé, Váradi Balázs Kálmán, Vass Réka, Veres Viktória 
Eszter 

10.G osztályfőnök: Kovács Pálné 
Agócs Máté, Balogh Viktória, Barkóczi Dalida Remény, Bodó Balázs 
Miklós, Csépány Áron, Fehér András, Fehér Richárd, Feke Benjamin, Gáspár 
Krisztián, Harangi Liliána, Kakuk Tünde, Katona Botond, Kóczián Virág 
Csenge, Koós Csongor Zétény, Magyari Márk, Nagy Fanni, Nagy Levente, 
Nemes Amina , Nyeste Roland, Oláh Tibor, Suha Attila, Suha István , Szabó 
Bence, Szabó Gerda Martina, Szabó Zsolt Patrik, Tatár Roland, Tóth Kristóf, 
Veres Dániel István, Zombor Levente Zsolt 

11.G osztályfőnök: Dobai Gabriella 
Antal Norbert, Aszódi Ádám, Bakó Péter, Barkóczi Adrián Viktor, Barkóczi 
Krisztina Jázmin, Bencsik Alex, Bencsik Renátó, Csóka Rebeka Gitta, Damu 
Kristóf János, Danó Dominika, Eged Ádám Barnabás, Farkas Rebeka Anna, 
Galyas Gábor , Giber Bence, Holtner Gergő Máté, Józsa Fanni, Kisgergely 
László, Kiss Dániel, Kodaj Zoltán, Lipták Zoé Napsugár, Orosz Dániel, 
Rabóczki Szabolcs, Sebestyén Dominik, Szilágyi Dorina, Torgyik Jázmin, 
Veisz Dominik Csaba, Zámbó Réka 
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12.G osztályfőnök: Pócsik Zsuzsanna 
Bárdos Bálint László, Barta Noémi, Batki Réka, Bécsi Csenge, Bodnár Rita, 
Csík Dávid, Domoszlai Lilien, Ecsegi Gergő, Gerczuj István , Hortobágyi 
Evelin Pálma, Ivády Jázmin Panna, Koszta Erik, Lányi Bence, Lóczi Dávid, 
Nagy Fruzsina, Piras Katy, Román Bence, Szakácsi Dominik, Talmács Vi-
vien, Tóth Dániel, Vágó László János, Veres Nikolett, Veres Zsombor 

11.E osztályfőnök: Szentesi Éva 
Bakos Erik, Bécsi Viktória, Burai Lajosné, Cséke Zoltánné, Fekete Martin 
István, Fodor Andrea, Galyas Róbert Zsolt, Homonnai Krisztina, Horváth 
Csabáné, Huszár Csaba, Katona László, Kovács Gergő, Lakatos Barbara, La-
katos Dominika, Molnár Barbara, Ráczné Balog Tünde, Salamon Lászlóné, 
Seres Csilla, Soós Balázs Endre, Zsólyom Katalin 

12.E osztályfőnök: Pócsik Zsuzsanna 
Barabásné Tamás Margit Marianna, Bartus Erzsébet, Illés Anikó, Jónás Dá-
vid Koppány, Kálmán Eszter Gabriella, Kalmár Krisztián, Király Olivér , Lo-
jek Noémi, Nagy Iván, Rakamazi Zoltán, Sárosi Attila, Szegedi Maja, Tóth 
Rita 

  



Mellékletek, adattár 

205 

Az új épület bemutatása 
2017 szeptemberében készült el iskolánk új épülete a amelyben két szaktan-
terem és két öltöző a lányoknak és fiúknak, valamint és testnevelési szertár 
kapott helyet. 
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Kuratórium 

Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, 
Nyomdaipari Technikum és Szakképző Iskola 

fenntartója: 

Az ”Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs 
Szakképzésért ”Alapítvány 

 

Az alapítvány vezetését a kuratórium látja el, 
melynek tagjai: 

Dobó István elnök 
Balogh Balázs titkár, kuratóriumi tag 

Molnár György kuratóriumi tag  



Mellékletek, adattár 

208 

ISKOLÁNK DOLGOZÓI 2021-2022 
TANÁRI KAR 

 
Molnár György 

igazgató 

 
Balogh Balázs 

IT igazgatóhelyettes 

 
Dr. Dósa Flórián 

igazgatóhelyettes 

 
Dobó István 

tanár 

 
Hernádi Ferenc 

tanár 

 
Kovács Pálné 

tanár 

 
Szentesi Éva 

tanár 

 
Pócsik Zsuzsanna 

tanár 

 
Dobai Gabriella 

tanár 
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ISKOLÁNK DOLGOZÓI 2021-2022 
ÓRAADÓ TANÁROK 

 
Horváth Kitti Zita 

tanár 

 
Rüll Csabáné 

tanár 

 
Ecesegi Erik 

tanár 

 
Váradi Norbert 

tanár 

 
Timmer László 

tanár 

 
Hegyi Árpád 

tanár 

 
Gonda László 

tanár 

 
 

 

Kenderesi Alajos 
tanár 
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ISKOLÁNK DOLGOZÓI 2021-2022 
TECHNIKAI DOLGOZÓK 

 
Pós Judit 

iskolatitkár 

 
Veres Rita 

gazdasági vezető 

 
Zombori Jánosné 

számviteli ügyintéző 

 
Paulovics Zsolt 

karbantartó 

 
Radovits Péter 

oktatási asszisztens 

 
Magyar Józsefné 

takarítónő 

 
Dr. Kusper Zsuzsa 

iskolaorvos 

 

Pócs Gabriella 
gyógypedagógus  

 

Kovácsné K. Zsuzsa  
iskolavédőnő 
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Iskolánk dolgozói 2017-től 

2017/2018 TANÉV 

TANÁRI KAR 

Molnár György igazgató 

Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes 

Balogh Balázs tanár 

Bede Kinga Erika tanár 

Dénes Attila tanár 

Dobó István tanár 

Dr Dósa Flórián szakoktató 

Farkas Anett tanár 

Havasi Gáborné  
Csecskedy Adrienn tanár 

Hernádi Ferenc tanár 

Kerekes Erika tanár 

Kiss Nikoletta tanár 

Kiss Veronika tanár 

Koklács Anna tanár 

Kovács Pálné tanár 

Pócsik Zsuzsanna tanár 

Rőth Katalin szakoktató 

Sebők Réka tanár 

Sipos Ferenc tanár 

Szénási Ferenc Gyula tanár 

Szentesi Éva tanár 

Valakovics Kinga tanár 

ÓRAADÓ TANÁROK 

Czipczer Rita tanár 

Erdős Aranka szakoktató 

Gonda László tanár 

Ináncsi Dávid szakoktató 

Mikó Tünde gyógypedagógus 

Murányi Éva tanár 

Nagy András szakoktató 

Nagy Ferenc oktató 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 

Molnár Györgyné számviteli vezető 

Gyuricska Éva gazdasági vezető 

Orsó Lilla iskolatitkár 

Zombori  
Jánosné számviteli ügyintéző 

Paulovics Zsolt karbantartó 

Csík Tatjána takarító 

Fuchs Károlyné takarító 

Rozgonyi Sándorné takarító 

Szászi Sándorné takarító 

 

  



Mellékletek, adattár 

212 

  

2018/2019 TANÉV 

TANÁRI KAR 

Molnár György igazgató 

Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes 

Berecz Szilvia tanár 

Dobó István tanár 

Dr Dósa Flórián szakoktató 

Farkas Anett tanár 

Halmi Ágnes tanár 

Hernádi Ferenc tanár 

Kiss Nikoletta tanár 

Kovács Pálné tanár 

Magyar Kinga tanár 

Pócsik Zsuzsanna tanár 

Rőth Katalin szakoktató 

Sebők Réka tanár 

Szentesi Éva tanár 

Szilágyi Noémi tanár 

ÓRAADÓ TANÁROK 

Balogh Balázs tanár 

Gonda László tanár 

Gyenge István tanár 

Ináncsi Dávid szakoktató 

Kenderesi Alajos tanár 

Mikó Tünde gyógypedagógus 

Nagy Ferenc oktató 

Wanda Pál oktató 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 

Molnár Györgyné számviteli vezető 

Gyuricska Éva gazdasági vezető 

Orsó Lilla iskolatitkár 

Zombori  
Jánosné számviteli ügyintéző 

Kovács László számviteli ügyintéző 

Paulovics Zsolt karbantartó 

Magyar Józsefné takarító 

Tuzáné Papp Ildikó takarító 

Csík Tatjána takarítónő 

Kovácsné Barkóczi Katalin takarító 
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2019/2020 TANÉV 

TANÁRI KAR 
Molnár György igazgató 
Balogh Balázs igazgatóhelyettes 
Berecz Szilvia tanár 
Dobai Gabriella tanár 
Dobó István tanár 
Dr Dósa Flórián szakoktató 
Hernádi Ferenc tanár 
Kovács Pálné tanár 
Magyar Kinga tanár 
Pócsik Zsuzsanna tanár 
Szentesi Éva tanár 
Szilágyi Noémi tanár 

ÓRAADÓ TANÁROK 
Gajdácsi Andrea tanár 
Gonda László tanár 
Ináncsi Dávid szakoktató 
Kenderesi Alajos tanár 
Mikó Tünde gyógypedagógus 
Nagy Ferenc oktató 
Rüll Csabáné tanár 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 
Gyuricska Éva gazdasági vezető 
Csiki Dea Orsolya iskolatitkár 
Zombori  
Jánosné számviteli ügyintéző 
Paulovics Zsolt karbantartó 
Magyar Józsefné takarító 
Tuzáné Papp Ildikó takarító 

2020/2021 TANÉV 

TANÁRI KAR 
Molnár György igazgató 
Balogh Balázs igazgatóhelyettes 
Dobai Gabriella tanár 
Dobó István tanár 
Dr Dósa Flórián szakoktató 
Hernádi Ferenc tanár 
Kovács Pálné tanár 
Pócsik Zsuzsanna tanár 
Szentesi Éva tanár 
 

ÓRAADÓ TANÁROK 
Gonda László tanár 
Hegyi Árpád oktató 
Horváth Kitti Zita oktató 
Kenderesi Alajos tanár 
Mikó Tünde gyógypedagógus 
Nagy Ferenc oktató 
Rüll Csabáné tanár 
Sirkó Krisztina tanár 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 
Gyuricska Éva gazdasági vezető 
Veres Rita gazdasági vezető 
Csiki Dea Orsolya iskolatitkár 
Zombori  
Jánosné számviteli ügyintéző 
Paulovics Zsolt karbantartó 
Magyar Józsefné takarító 
Tuzáné Papp Ildikó takarító 
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Az évkönyv digitális anyagai elérhetőek az alábbi linken 
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