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Ballagási idézetek 
 

 
Előtted a küzdés, 
Előtted a pálya,  
Az erőtlen csügged,  
Az erős megállja, 
És tudod az erő micsoda?  
- Akarat, mely előbb vagy 
utóbb,  
De borostyánt arat 

(Arany János) 

 
Ne gondold, hogy ami neked 
nehezedre esik, az emberileg 
lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, 
hogy ami emberileg lehetséges 
és megszokott, azt te is 
elérheted. (Marcus Aurelius) 

 

 
Jól csak a szívével lát az 
ember. 
Ami igazán lényeges, az a 
szemnek 
Láthatatlan. 

(Saint-Exupéry) 

 
És érezzék egy kézfogásról 
rólad 
hogy jót akarsz, és te is tiszta 
jó vagy, 
S egy tekintetük elhitesse 
véled: 
Szép dolgokért élsz - és 
Érdemes élned! 

(Váci Mihály) 

 

 
Fény vagy te is, lobogj hát, 
Melegíts és égess 
Hinned kell, hogy a világ, 
Teveled is ékes. 

(Tóth Árpád) 

 
Régi harcok, 
régi kopott könyvek 
Mosoly, derű 
Néha fájó könnyek. 
Múlik minden 
Rohannak az évek. 
Búcsút intünk 
Múló diákévek. 

(Hemingway) 
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A 11-esek búcsúbeszéde  

írta Németh Szabolcs 11.D osztályos tanuló  

Kedves Végzősök! 

 A több éves kemény munka hamarosan meghozza gyümölcsét, nemsokára láthatjátok 
eredményét áldozatos munkátoknak. 
 Mind-mind külön egyéniség vagytok, ettől olyan erős és színes az a közösség, melynek 
tagjai lehettek. A különbségek már a kezdetektől fogva jól megmutatkoztak: mindenki rendesen 
járt iskolába, a legtöbben még az órára is bementek. Volt, aki a tudásszomját oltotta, más 

egyszerűen csak élvezte az életet. Sokan tanultatok át éjszakákat, jó páran aludtatok át tanórákat. 
A többség figyelme szinte mindenre kiterjedt: az ebédjegy zörejmentes tépésére, az sms gondos 

megírására, mérhetetlen éhségük pad alatti csillapítására, a faliórára, a csengőszóra, és aki ezekre 
nem ért rá, az a tananyagra figyelt.  
 

 
 És most mindannyian itt álltok felvértezve a tudás teljes fegyvertárával, hogy hadat 
üzenhessetek minden diák ádáz ellenségének, az érettséginek. És győzni fogtok! Mert aki idáig 
eljutott, már elért valamit és a vizsgák után elkönyvelheti, hogy befejezte. De ezzel csak életetek 

egy szakasza zárul le, a java még csak ezután kezdődik. 
 
 Most búcsúzunk tőletek. Hamarosan eljön az idő, hogy nem látunk benneteket a 
szünetekben, az ebédlőben és a büfében a kígyózó sorok végén. Egy iskolának is van szíve, 
melyből távozásotokkal egy fájdalmas darab kiszakad, egy körülírhatatlan, tudatalatti üresség lesz 
úrrá rajta. Mert ez az iskola nektek is köszönheti, hogy megtöltötték nevetéssel, sikerrel és 
hírnévvel, na és persze egy-egy kóbor könnycsepp is hozzásimult a pad szürke arcához, 

kiszabadult néhány bánatos szó szomorú börtönéből. Most mi is csillogó szemekkel, el-elcsukló 
hanggal búcsúzunk és csak annyit mondunk: Isten veletek! 
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Gaudeamus igitur  

Juvenes dum sumus  

Post jucundam juventutem  

Post molestam senectutem  

Nos habebit humus. 
(vers. C. W. Kindeleben 1781) 

 

Nemsokára itt a nyári szünet és ez azt jelenti, hogy újra egy évfolyamot búcsúztatunk. Ennek 

alkalmából riportalanyunk két végzős diák, Kiss Zsolt (alias Bogyó) és Kakstetter Marci 

voltak. 
 

Mi volt a legmaradandóbb élményed az itt eltöltött 

négy évben? 

Marci: Az, hogy bekerültem ide. Azt hittem, 

hogy nem fognak felvenni. 

Bogyó: Talán a mostani DÖK - nap. Nagyon 

sokat szervezkedtem több héten keresztül, és a 

diákok visszajelzéseiből arra következtettek, hogy 

megérte fáradozni. 

Mit gondolsz az új vizsgarendszerről? Hogy érzed, 

sikerültek a vizsgáid? 

Marci: Az új érettségi rendszerre nem éppen 

vetett jó fényt ez a botrány. És a szervezés se 

volt a legjobb. Hát igen. Ez az új rendszer 

nemcsak a diákoknak új… 

A vizsgáimról még nem tudok sok mindent 

mondani. Remélem, hogy jól sikerültek. 

Bogyó: Az új rendszer számomra megbukott, 

főleg a szervezés hiánya miatt. A vizsgáim úgy 

érzem jól sikerültek. 

Maradsz ötödikre? Ha nem, jelentkeztél valahová? 

Vagy esetleg halasztasz egy évet? 

Marci: Maradok. Pestre és Veszprémbe 

jelentkeztem infóra. 

Bogyó: Maradok. A BMF-re, a BME-re és 

Veszprémbe jelentkeztem. 

Megfelelt az ESZI a régebbi elképzeléseidnek? 

Változott a véleményed az évek során? Hogy 

vélekedsz az osztályodról és az évfolyamról? 

Marci: Nagyjából megfelelt. Persze, a 

véleményem változott. Néha pozitív, néha 

negatív irányba. Az osztállyal kapcsolatban 

csak azt tudom mondani, hogy láttam már jobb 

közösségeket is. Az évfolyamról is hasonlóan 

vélekedem… 

Bogyó: Mivel a bátyám idejárt, az előző négy 

évről meséltek alapján, nagyjából tudtam, hogy 

mire számítsak. Nekem tetszett/tetszik az 

iskola. Az osztály nem éppen a legjobb, de az 

évfolyam, az jó. Összetartó. 

Milyen elért eredményedre vagy a legbüszkébb? 

Marci: Arra, hogy szerencsésen elvégeztem ezt 

a négy osztályt. 

Bogyó: Az emelt szintű angol ötösömre. Erre 

eléggé büszke vagyok. 

Mi fog leginkább hiányozni a suliból, ha elmész? 

Marci: Az ESZI – bulik. Meg a tantestület. 

Bogyó: Az alsós haverjaim/barátaim. 

Készítette: Adri és Gabi 
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MEGKEZDŐDTEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 
 

Tanulni ugyan nem a legkellemesebb foglalatosság, de a felvételi vizsgák 

közeledtével tényleg muszáj. Érdemes tehát arra koncentrálni, hogyan lehet 

megkönnyíteni a biflázást - pláne, hogy ennek a felvételi után is nagy hasznát 
veheti az ember. Sok praktikát ismerünk a memorizálással kapcsolatban.  

 

HASZNOS TIPPEK ÉRETTSÉGIZŐKNEK 

 

 A legfontosabb az, hogy valóban érdekeljen 

az a terület, ahová felvételizni fogsz. Ennek 
ugyanis még a tanulás szempontjából is nagy 
jelentősége van. Aki csak szülői nyomásra választ 
pályát, sokkal kevesebb lelkesedéssel veti magát 
a munkába. Ha körvonalazódott benned egy 
olyan tudományterület, ami felé nyitott vagy, 
akkor ez a tanulásban is ösztönző erőt jelent. 
Sőt, ha a felvételi tárggyal azonosulni tudsz, 
akkor ez még a memorizálás hatékonyságára is 
rányomja a bélyegét. A motivációnak pozitív 
hatása lehet abban is, hogy a megtanultakra ne 
csupán a felvételi vizsga erejéig, hanem 
hosszabb távon emlékezzen az ember, márpedig 
az egyetemi, főiskolai tanulmányokhoz biztos 
alapokra is szükség van.  

 Tudatosan hosszú távra tanuljunk. Azaz nem 
érdemes semmit az utolsó napra hagyni, és sokat 
tanulni, mert a friss információ elnyomhatja a 
korábban eltároltakat.  

 Igyekezz kerülni a kampányszerű tanulást, 
mert nem lehet a vizsgák előtt egy hónappal 
megtanulni több év tananyagát. Nem 
mindegy, mikor és hogyan készülsz fel - az 
idődet érdemes beosztani A hangsúly ehelyett a 
rendszerességen van: az gazdálkodik helyesen az 

idejével, aki a felvételi tárggyal, a tanulnivalóval 
nap mint nap, meghatározott ideig foglalkozik.  

 A szünetnek is óriási jelentősége van, a 
figyelmet ugyanis nem lehet órákon 
keresztül egyetlen dologra összpontosítani. 
Kutatások azt igazolták, hogy erre még 
negyvenöt percig sem vagyunk képesek! Egy idő 
után szellemileg mindenki kifárad, ezért csak 
addig szabad tanulni, amíg az ember úgy érzi, 
hogy fog az agya. Amint befejezted a "napi 
penzumot", érdemes sétálni, sportolni, 
olyasmivel foglakozni, ami örömet szerez. Azt is 
érdemes tudni, hogy pihenés után az anyagból az 
szilárdul meg a legjobban, amit először tanultál 
meg.  

 A tananyaggal is gazdálkodni kell. Oszd 
megtanulható részekre az anyagot, és próbáld 
felfedezni az összefüggéseket. Legyen szó 
középiskolásról, egyetemistáról vagy főiskolásról, 
mindenki azt tudja jól elsajátítani, amit ért.  

 Érdemes vázlatot készíteni, a 
leglényegesebb pontok köré építeni az 
információkat. Aki rendszerezni tudja magában 
az ismereteket, időt is nyer.  

 A szakértők szerint a felvételizők még nem 
ismerik a választott terület tudományos nyelvét, 
ezért aki nehezebben boldogul a megértéssel, 
igyekezzen átfogalmazni a bonyolultabb 
részeket a saját szavaival úgy, hogy a 
lényeg ne változzon - így tanulni is könnyebb. 
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 Olyan kifejezések, adatok minden tárgyban 
előfordulnak, amiket nem megérteni, egyszerűen 
csak magolni kell. Ebben nagy segítséget 
nyújtanak az emlékezést segítő eljárások.  

 Ahány ember, annyi "recept". A "helyek 
módszere" például a vizuális típusúaknak segít. 
Ők azok, akik elképzelik a szobájukat, és a 
megjegyzendő fogalmakat meghatározott 
használati tárgyakhoz kötik. Így elég később 
felidézni a berendezést, és a képzeleti képek 
máris előhívják emlékezetükből az adatokat. 
Másoknak az válik be, ha mozaikszóba 
rendezik a memorizálandó kifejezések 
kezdőbetűit. Akadnak olyanok is, akiknek a 
ritmus és rím segít - ki ne ismerné például a 
versbe szedett matektételeket. Ha mindezek nem 
használnak, akkor a "külső mankók" segíthetik 
a tanulást: ilyenek a cetlik, a filcek, a 

zsebkendőre kötött csomó - az információk 
ezekről a jelzésekről jutnak majd a diák eszébe. 

Ezek az eljárások segítik a biflázást, megnövelik 
az emlékezeti tárat, de csodára azért nem 
képesek. 

 Nem árt teszteket is megoldani, de a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy legtöbbször az 
esszé jelent problémát. A szakértők szerint a 
fogalmazáskészséget a leghatékonyabban úgy 
lehet gyakorolni, ha még a felvételi előtt 
kipróbálod, egy-egy kérdésre hogyan adnál 
egyoldalas vagy féloldalas választ úgy, hogy ne 
vesszen el a lényeg.  

 Ha valamelyik feladattal nehezebben 
birkózol meg, inkább lépj tovább, és később 
térj vissza rá. Ne kapkodj, mert a végén talán 
épp azt nem tudod megoldani, amiben biztos 
vagy!  

 Ha bármilyen technikai részletben 
bizonytalan vagy, inkább kérdezz rá, és ne 
hagyd, hogy bármilyen külső körülmény, 

vagy egy társad zavarjon, mert a Te értékes 
idődet vesztegeti el! A vizsgán nagyon figyelni 
kell, hogy jól gazdálkodj az idővel. 

 Mindenképpen kipihenten menj a vizsgára. 
A felvételiztető oktatók tapasztalatai szerint a 
diákok rendszerint még a vizsga előtt is a 
könyveket lapozgatják, és a bizottságról hallott 
jó és rossz hírekkel traktálják egymást. Ettől 
azonban csak még jobban szoronganak, ami 
kihatással lehet a teljesítményükre is. Helyette 

lehetőség 
szerint lazítani 
kellene, a 
pszichológus 

szerint inkább 
arra kellene 
gondolni, hogy 
a felvételiztető 

bizottság 
tagjainak is az 
a célja, hogy jó 

hangulatú 
legyen a 
vizsga.  

 Praktikus 
tanácsként, ha 
egy kérdésre 
nem tudsz 
válaszolni, inkább kérd meg a vizsgáztatót, 
hogy fogalmazza át a kérdést, mert 
előfordulhat, hogy csak a szóhasználat 
miatt blokkoltál le.  

 

Aki lelkiismeretesen felkészült, az csak nyerhet az érettségi vizsgával, akárhány 

pontot is szerez a végén. 
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ÉRETTSÉGI VIZSGÁK HAJDAN ÉS MOST 
A vizsgáztatásról mint számonkérési gyakorlatról a neveléstörténet már évszázadokkal ezelőtt, a világ 

legkülönbözőbb tájain működő iskolákkal kapcsolatban említést tesz, a mai értelemben vett érettségi vizsgát 

azonban első ízben csak 1788-ban, Poroszországban tartottak. Franciaországban 1808-tól, a Napóleon által 

létrehozott iskolatípusban a középfokú tanulmányaik végére érők is hasonló módon adtak számot a 

társadalomtudományok terén megszerzett tudásukról; majd ezt a fajta számonkérést 1821-ben a 

természettudományokra is kiterjesztették. 1830-ban – ugyancsak Franciaországban – megtartották az első 

írásbeli érettségi vizsgát is. Ausztriában 1849 óta érettségiztetnek, Magyarország gimnáziumaiban pedig 

1851-től követték az osztrák példát.  

Az érettségi vizsgának már kialakulásakor többféle funkciója volt. Jelezte a gyermekkort éppen csak 

elhagyó fiatal felnőtté – legalábbis tudásban éretté – válásának bizonyos mértékben ünnepélyessé is tett aktusát 

(annak ellenére, hogy sok helyütt ez az életkor nem mindig esett egybe a törvényes nagykorúság elérésének 

idejével), és lezárta a jövőbeli élethivatásra való felkészülés megalapozásának folyamatát is. Ugyanakkor 

kizárólagos belépőt nyújtott – és nyújt ma is – az egyetemi és az egyéb felsőfokú tanulmányokhoz. Zola például 

megbukott az érettségin, és mivel nem pótolta, később sem mehetett egyetemre, soha nem szerezhetett diplomát. 

Két évszázados története során az érettségi vizsga szinte minden ország oktatási rendszerében – 

legalábbis ott, ahol volt – meghatározó szerephez jutott, és sajátosságainak tulajdoníthatóan egyidejűleg egy-egy 

ország oktatásügyének jellemző tényezőjévé vált. 

Melyek az érettségi jellemzői? 

Az egyik fontos jellemző az érettségi vizsga 

lebonyolításának módja.  

 Vannak országok, ahol az érettségi vizsgákat 

iskolán kívüli – független – bizottság 

jelenlétében, állami és/vagy önkormányzati 

ellenőrzéssel bonyolítják Dániában, Románia és 

Szlovéniában is. A francia diákok számára az 

érettségi igen nagy erőpróbát jelent, náluk senki 

nem csodálkozik azon, hogy általában csak a 

jelöltek kétharmada veszi elsőre eredménnyel 

az akadályt. 

 Több országban belső és külső vizsgát is 

tesznek az érettségizők, pl. Hollandiában. 

Olaszországban Oroszországban viszont az 

érettségi vizsgák teljes egészében az adott 

iskolán belüli szervezésben zajlanak; külső 

résztvevőknek nincs szerepük benne. 

Németországban ugyanez a gyakorlat.  

 Vannak azonban olyan országok is, ahol már 

részben – vagy teljes egészében – eltörölték a 

középiskola befejezését jelentő egyszeri 

vizsgaaktust, így pl. Kanadában, Mexikóban és 

nincs érettségi vizsga az Amerikai Egyesült 

Államokban sem. 2001 óta az a gyakorlat, hogy az 

intézményekben tanévenkénti vizsgákkal, azaz 

szinte folyamatosan vizsgálják és értékelik a 

tanulói teljesítményeket.  

 E sokféleség ellenére már hosszú ideje érződik a 

világban a vizsgák bizonyos egységesítésére, a 

képesítések átjárhatóságára való törekvés. 

 Nemzetközi érettségi vizsgákat (is) tartanak, s 

ezt az érettségit száz egyetem – köztük például 

a párizsi Sorbonne vagy a berlini Humboldt 

egyetem – felvételi vizsgaként is elfogadja. Sőt, 

ismeretes egy másik, nem kizárólagosan egyetlen 

ország tanulóira szabott vizsga, az ún. európai 

érettségi is. Ez a program 1953 óta létezik, 

alapvetően kétnyelvű vizsga; az egyik nyelv 

ugyanis minden esetben a jelölt anyanyelve. Ma 

már egyébként 17 országban jelentkezhetnek 

európai érettségire. Az elmúlt években-

évtizedekben az érettségi vizsga szinte minden 

országban hangsúlyozottan az oktatáspolitikai és a 

szakmai érdeklődés középpontjába került.  

 

ÚJ SZEMPONTOK A JÖVŐ VIZSGÁIN 
 

 A vizsgáztatás során változtatni kell a hagyományos technikákon; mind többször igénybe 

kell venni a számítógép alapú interaktív formákat  

 Változtatni kell a vizsgák típusán; ha lehet, akkor a feleletválasztásos írásbeli 

számonkérés helyett inkább a nagyobb önállóságot igénylő esszéfeladatokat kell előnyben 

részesíteni 

 Erősíteni kell a független, külső szereplők részvételét a vizsgáztatásban (ez a perspektíva 

pedig egyértelműen az állami szerepvállalás növelését ígéri; de felfogható akár az iskolák 

saját pedagógusai iránti egyfajta – szakmai, módszertani, etikai – bizalmatlanságnak is).  

 Erősíteni kell a vizsgáztatás során a felsőoktatási intézmények igényeinek is megfelelő 

követelmények érvényesítését.  

Az érettségi vizsgák nemcsak a jelenlegi tanulói életpálya meghatározó eseményei, hanem a 

jövő oktatásának is jelentékeny részei maradnak.  
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A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI - ÁLTALÁNOS ELVEK 
 

2005-ben a tanulók 

két szinten tehetnek érettségi 

vizsgát az egyes 

vizsgatantárgyakból. 

Vonatkozik ez mindazokra, 

akik 2001. szeptemberében 

iratkoztak be 9. évfolyamra, 

és 2005-ben fejezik be 

iskolai tanulmányaikat a 12. 

évfolyamon. Értelemszerűen 

tehát azok, akik 2000 

szeptemberében olyan 

osztályba iratkoztak be, 

amelyben a 13. évfolyam 

végén teszik le érettségi 

vizsgájukat, azok 2005-ben 

még a régi rendszer szerint 

érettségiznek, így az egyes 

tantárgyakból az ő 

érettségijük középszintű 

vizsgának számít. 

Ugyanakkor ezek a tanulók 

is jelentkezhetnek akár már 

2005-ben is emelt szintű 

vizsgára. 

 A középszintű érettségi 

vizsga színtere az iskola, az 

utóbbi évek érettségi 

vizsgájához nagyon hasonló 

módon kerül lebonyolításra. 

Az írásbeli feladatlap és a 

javítási útmutató központilag 

készül. A javítás és az 

értékelés azonban az iskola 

feladata, általában a tanuló 

saját tanára javít, és adja a 

jegyet. A szóbeli feladatok 

összeállításának 

követelményeit miniszteri 

rendelet rögzíti, a konkrét 

tételeket azonban az iskola 

tanárai helyben állítják 

össze, értékelésüket, 

pontozásukat a rendeletben 

megadott szempontok 

alapján maguk végzik. 

  

Az emelt szintű írásbelit a 

tanuló szintén a saját 

iskolájában, de elkülönített 

csoportban írja meg. A 

megírt dolgozatokat azonban 

nem a tanuló iskolájában 

javítják és értékelik, hanem 

ezt két független értékelő 

végzi, akik a tanulót nem 

ismerik.  

 Az emelt szintű szóbeli az 

egyes tantárgyakból 

háromfős független 

vizsgabizottság előtt történik. 

 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE 
 

Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga 

a) írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1-150, 

b) csak írásbeli vizsgából áll 1-100, 

c) csak szóbeli vizsgából áll 1-50 pontskálán kell értékelni. 

A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történő kifejezésével minősíteni 

kell. Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább tíz százalékot kell 

teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapjon. Több vizsgarész esetén az egyes 

vizsgarészeken elérhető pontszámot az adott vizsgatantárgy részletes vizsgakövetelménye határozza meg 

 Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban 

történő kifejezése a következő: 

      a) 80-100% elérése esetén jeles (5), 

b) 60-79% elérése esetén jó (4), 

          c) 40-59% elérése esetén közepes (3), 

            d) 20-39% elérése esetén elégséges (2), 

         e) 0-19% elérése esetén elégtelen (1). 

Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető 

pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban 

történő kifejezése a következő: 

a) 60-100% elérése esetén jeles (5), 

b) 47-59% elérése esetén jó (4), 

c) 33-46% elérése esetén közepes (3), 

d) 20-32% elérése esetén elégséges (2), 

e) 0-19% elérése esetén elégtelen (1). 

A kétszintű érettségi vizsga bevezetése 

előtt tett tantárgyi érettségi vizsga a kétszintű 

rendszerben középszinten tett érettségi vizsgának 

minősül, és az érdemjegyek a következő százalékos 

teljesítésnek felelnek meg: 

a) jeles (5) 100%, 

b) jó (4) 79%, 

c) közepes (3) 59%, 

d) elégséges (2) 39%
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 Fórizsné Martos Klára tanárnő 1971 óta, immár 34 éve tanít a gyors- és gépírást. 

Paksi származású, innen indult és ide tért vissza. Szekszárdon kezdte tanári pályáját, 

majd Komlóra került, utána Bonyhádra, ahol 25 évet töltött. 1991-ben tért haza Paksra, 

amikor az ESZI-ben lehetősége nyílt a menedzserasszisztens szak képzésében részt 

venni. Kezdetben hagyományos, később elektromos írógépen oktatott, ma már 

számítógépen tanítja a gépírást, a szövegszerkesztést.  
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány 

2004.okt.23-án  emlékplakett elismerésben részesítette 

Fórizsné Martos Klára tanárnőt, az Energetikai 

Szakközépiskola (ESZI) pedagógusát.  A tanulók 

sikerei, kimagasló eredményei érdekében hosszú 

éveken át kifejtett tevékenységet értékelte és 

jutalmazta az Alapítvány az emlékplakett 

odaítélésével 

 

Hány év munkája, milyen eredmények vezettek ehhez 

az elismeréshez?  

Mióta számítógépen tanítom a gépírást – 

ennek idén 11 éve - tanítványaimmal rendszeresen 

részt veszünk a szövegszerkesztési versenyeken. Már 

a legelső versenyen szép sikerrel szerepeltünk, 

megszereztük az első helyet. Eleinte vinnünk kellett 

magunkkal a számítógépeket, a monitorokat és 

nyomtatókat. Budapesten már nagyon várják, hogy 

kifusson az ESZI-ből ez a nemzedék, mert mindig elhozzuk az első nyolc-tíz helyezést.  

Miből áll a versenyfeladat?  

A tanulók 8 oldalnyi nyers szöveggel találkoznak a számítógép képernyőjén, és papír 

formában kézhez kapják annak 200 korrektúrát tartalmazó változatát. Tíz perc áll rendelkezésükre.  

A feladat során mondatszerkesztéseket kell végrehajtani, szavakat kell áthelyezni, beszúrni. Ifjúsági 

kategóriában 10 perc alatt 40 

korrektúra az alapkövetelmény, a 

mi lányaink 149 korrektúrával az 

elsők. Ez nagyon komoly 

eredmény. A szintet már tíz éve 

tartjuk. Az 1995-ös első 

versenyen elért 85 korrektúrával is 

mindenki megcsodált bennünket. 

Nagyon nagy figyelem kell hozzá. 

Állandóan nézni a papírt és a 

gépet, melyik sorban, melyik szó 

következik. Iskolánkban a 

szövegszerkesztés a gépíráson 

belül képesítő tárgy.  

A későbbiekben hogyan 

hasznosítják megszerzett 

tudásukat  a tanulók? 

Bár tanulmányaikat más 

területen folytatják, sokan azzal 

jöttek vissza: - De jó, hogy ezt tudom, hogy ezt megtanultam! Tudnak diplomamunka és jegyzet 

gépeléseket vállalni, amivel pénzt keresnek, és biztosítják az oktatás, az albérlet költségét. 

Mindenképpen hasznos számukra, amit az iskolában tanultak, elsajátítottak. 
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Saárossy Kata riportja Juhász Évával,  

az Országos Szövegszerkesztő Verseny győztesével 
 

 
S. Kata: Hallottam sikeredről és 

úgy érzem, hogy a teljesítményed 

megérdemli, hogy mások is 

értesüljenek róla. Szóval… 

Milyen versenyen is vettél részt és 

mikor? 

J. Éva: Az Országos 

Szövegszerkesztési Verseny 

résztvevője voltam. Budapesten 

rendezték meg, ahová felkészítő 

tanárom, Fórizsné Martos Klára 

kísért el, aki felkészülésemben 

nagy segítséget nyújtott.  

S. Kata: És milyen eredményt 

értél el? Hány induló volt? 

J. Éva: Első lettem a 18 ifjúsági 

versenyzőből. 

S. Kata: Ehhez csak gratulálni 

tudok, úgy látom nem hiábavaló 

az 5 évnyi szenvedés a 

számítógép előtt. Ha jól tudom 

nem ez az első ilyen verseny, 

amin részt vettél. 

J. Éva: Valóban. Másodikos 

korom óta versenyzünk 

osztálytársaimmal és a felsőbb 

éves hallgatókkal együtt.  

S. Kata: És mindenhol 

eredményesen szerepeltél. 

Elárulnád mi a sikered titka? 

J. Éva: Természetesen a 

gyakorlás. Ezen versenyek 

nagyrészt azon dőlnek el, hogy ki 

milyen tapasztalt és kinek mennyi 

gyakorlási lehetősége volt. A 

gyakorlás mellett persze nem 

elhanyagolható a szerepe a 

gyorsaságnak és rátermettségnek. 

S. Kata: Mit javasolnál az alsóbb 

évesnek, akik hasonló babérokra 

akarnak törni, akiket hasonló 

módon érdekel a 

szövegszerkesztés? 

J. Éva: Azt mindenképpen, hogy 

lehetőségük szerint minél többet 

gyakoroljanak. Na és persze sok 

kitartást kívánok nekik, hiszen 

nem egyszerű kitartani akkor, ha a 

8. és 9. órában is bent kell maradni 

és fáradtságot nem kímélve 

gyakorolni. 

S. Kata: Köszönöm. Mindenek 

előtt szeretném még kiemelni, 

hogy iskolán kiválóságait nemcsak 

városi és országos szinten ismerik 

el. Ronczyk Tibor igazgató úrnak 

köszönhetően az iskolai elismerés 

sem maradt el soha. Ezúton 

szeretnénk ezért köszönetet 

mondani neki.  

A tanárnőnek és neked Évi pedig 

további sok sikert és kitartást 

kívánok! 

 ---------------------------------------
---- 

Most volt 2005. április 20-

21-én az OSZTV Komplex 

versenye, ahol a győztesek 

felmentést kaphattak a teljes 

képesítő vizsga vagy csak 

bizonyos részei alól. Itt is 

nagyon szépen szerepeltek a 

lányok. 3 13. F-es indult és 

mindegyik bekerült a 

döntőbe és a következő 

felmentéseket kapták: 

 Szőts Boglárka II. helyezést 
ért el, ő teljes mértékben 

felmentést kapott mind az 

írásbeli, a gyakorlati és a 

szóbeli képesítő vizsgák 

letétele alól. Ezekből egyben 

jeles osztályzatot is kapott. 

 Juhász Éva III. helyezést ért el, ő az 

írásbeli és mindhárom gyakorlati 

vizsgarész letétele alól kapott teljes körű 

felmentést és egyben jeles osztályzatot.  

 Németh Veronika XI. helyezést ért el, ő 

felmentést kapott a szövegszerkesztési,  

 

táblázat- és adatbázis-kezelési feladatok 

alól, valamint a szóbeli vizsgarészek 

letétele alól. Ezekből a tárgyakból egyben 

jeles osztályzatot értek el.  
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 „A Nagy Könyv” a Nagy-Britanniában 

óriási sikert aratott BBC-műsor, a „The 

Big Read” – és a rá épülő olvasó-

mozgalom – magyar változata. „A Nagy 

Könyv” legfontosabb célja, hogy az 

olvasás újra népszerű elfoglaltság legyen. 

Magyarországon sajnos egyre kevesebben 

és egyre kevesebbet olvasnak. A 

középiskola után a legtöbb ember számára 

a szórakozás és a művelődés egyetlen 

eszköze már csak a televízió. Bár 

világjelenségről van a szó, nálunk – a 

legfrissebb felmérések szerint – a helyzet 

gyorsabban romlik, mint másutt.  

 A cél, hogy„A Nagy Könyv” 

mozgalom országos eseménnyé nőjön, 

megállítsa, sőt megfordítsa a kedvezőtlen 

tendenciákat, és az olvasást – a kultúra 

megkerülhetetlen alapfeltételét – ismét 

divatossá tegye, a nézőket „visszavezesse” a 

könyvek világához.Lényegében egy olyan 

olvasó-mozgalomról van szó, amely korunk 

minden technikai eszközét (televízió, rádió, 

mobiltelefon, Internet) és kommunikációs 

stratégiáját egy cél érdekében összpontosítja. 

Az időzítés a tervek szerint követi a három 

legnagyobb presztízsű honi könyves esemény, 

a Könyvfesztivál, a Könyvhét, s Karácsonyi 

Könyvvásár menetrendjét.  

A „The Big Read” eredményei 

 Az angol tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a könyvek iránti érdeklődés a műsornak 

köszönhetően minden mérőszám szerint 

látványosan emelkedett. A valamennyi 

kulturális intézmény összefogásából született, 

valamennyi médiumot mozgósító „The Big 

Read” sikere az irodalom, a könyvek irányába 

tematizálta a sajtót, a közvéleményt. A végső 

listára került könyvek kölcsönzési statisztikája 

a könyvtárakban tíz-húszszorosára emelkedett. 

A TOP100-as listán szereplő könyvek eladásai 

megháromszorozódtak, de egyes könyvekből tízszer 

több is fogyott, mint korábban. Volt olyan játékban 

szereplő regény, amelyből a műsor hatására egy hét 

alatt 20 ezer példányt adtak el, és 14.000 olvasókör 

regisztráltatta magát a mozgalom ideje alatt. A brit 

Oktatási Minisztérium a projektet beajánlotta-

bevitte a tantermekbe. 

Nagy Könyv események: 

A program 2005. március elején indult és 2005. 

december 17-ig tart. A játék során az ország 

kedvenc regényét keresik. A műsorfolyam március 

közepi beharangozását követően a tévénézőket, 

rádióhallgatókat, újságolvasókat szavazásra 

szólítják fel: nevezzék meg kedvenc magyar és 

kedvenc külföldi regényüket. A szavazás módja 

változatos: az iskolákban, könyvesboltokban, 

könyvtárakban, színházakban, művelődési 

intézményekben, éttermekben, szórakozóhelyeken 

elhelyezett, ingyenesen beküldhető szavazólapok, 

és az internetes honlap egyaránt rendelkezésre áll. 

A TOP100-as lista kialakulása után sms-ben és 

telefonos szavazással is dönthetnek a nézők arról, 

hogy melyik könyv jusson tovább. 

A program fontosabb dátumai: 

 A bevezető adás időpontja 2005. március 15-e 

volt. 

 2005. április 23-án – TOP100: Az olvasók 

szavazatai (szavazólapok és online voksolás) 

alapján kiderült mi Magyarország kedvenc száz 

könyve.  

 2005. június 11. – TOP12: Az olvasók és a 

nézők szavazatai (szavazólapok, online 

voksolás, SMS és telefonos szavazás) alapján 

kiderül, mi Magyarország kedvenc tizenkét 

könyve. 

 • 2005. október közepétől e tizenkét könyv 

küzd egymással. 

 • 2005. december 17-én kiderül, hogy melyik 

regény lesz Magyarország kedvenc könyve.  

 

SZAVAZZATOK! 
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 „A Legjobb Tizenkettőbe” bejutó minden kötet egy-egy neves, 

közismert személy képvisel: neki kell meggyőznie a nézőket arról, 

hogy az általa képviselt mű a „legjobb”. (SMS és telefonos szavazás) A 

programhoz más műsorok is társulnak, így a kifejezetten 

középiskolásoknak meghirdetett műveltségi vetélkedő, amelyhez még 

a nyári szünet előtt csapatokat kellene toborozni. 

Az iskolákban elhelyezett plakátok és szavazócédulák segíthetik a 

tájékozódást. 

• A játék ideje alatt az iskolák online szavazási lehetőséget is biztosíthatnak a sulinetes 

számítógépeken keresztül. 

• Az iskolák saját játékokat is szervezhetnek „A Nagy Könyv” kapcsán és az angol mintára 

olvasókörök, „rajongóklubok” is szerveződhetnek, illetve szervezhetők. A klub tagjai a 

TOP100-as, illetve a TOP12-es lista kialakulása előtt „kampányolhatnának” kedvenc 

regényük mellett, amennyiben ezt az iskola belső rendje megengedi.  

 

Az olvasókörök szervezéséhez és megvalósításhoz módszertani útmutatásért forduljatok 

tanáraitokhoz. Egyéb rendezvényeket és író-olvasó találkozókat is lehet szervezni a 

Programhoz vagy a listákhoz kapcsolódóan. A különböző vetélkedők nyerteseinek és a 

legjobb olvasóköröknek a Programiroda ingyenesen biztosít különféle ajándékokat (póló, 

bögre). A műveltségi vetélkedők középdöntőit és döntőjét a Magyar Televízió közvetíti.• A 

diákok részt vehetnek a weboldalon folyó játékokban.• Az iskolákban alakult olvasókörök 

aktívan részt vehetnek a televíziós műsorokban és a közönség soraiban. 

• A tanárok számára a programban való részvételhez és a programban szereplő könyvekhez 

oktatási segédanyagok is készülnek, amelyeket majd a weboldalról lehet letölteni. 
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Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Nevelési 

Oktatási Alapítvány ESZI Kiválósága Díjat alapított. 

 

Az alapítás célja az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban négy középiskolai tanéven 

át legkiemelkedőbb munkát végzett tanulók elismerése. 

 

A díjra jelölhetők azok a 12. évfolyamos tanulók, akik rendelkeznek az alábbi feltételekkel: 

 

 Négy éven át tartó kiemelkedő tanulmányi munka, amelyből a 11. és 12. évfolyamon 

legalább 4,7 feletti tanulmányi eredményű, legalább jó magatartási jegy mellett; 

 Az osztály közösségében végzett folyamatos munka vagy kiemelkedő szervezési 

tevékenység legalább jó magatartási jegy mellett; 

 Rendelkezzen kiemelkedő tanulmányi versenyeredménnyel vagy valamely 

sportversenyen elért kimagasló eredménnyel. 

 

A díj adományozója az ESZI 

Intézményfenntartó és Működtető 

Alapítvány. Az emlékplakett 

bronzból készült, amely Farkas Pál 

szobrászművész alkotása. A díjhoz az 

ESZI Intézményfenntartó és 

Működtető Alapítvány egyszeri 

ösztöndíja járul. 

 

Az emlékplakettet dr. Kis Mihály, az 

ESZI Intézményfenntartó és 

Működtető Alapítvány 

kuratóriumának elnöke adja át. 
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2004/2005-ös tanév szakmai tanulmányi versenyeinek 

eredménye az elektronika szakon 
 

ORSZÁGOS MŰSZAKI TANULMÁNYI VERSENY 

Elektronika I. szakmacsoport: 

 Tóth Péter 13. C 9. helyezés 

Szakmai elméleti vizsgatárgyakból jeles eredménnyel vizsgamentesség. 

Felvételi mentesség a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre. 

 Nikl Ferenc 13. C 11. helyezés 

Felkészítő tanár: Csanádi Zoltán 

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK 

Automatika – PLC komplex szakmacsoport:  

Szőke Milán 13. C 3. helyezés 

Szakmai gyakorlat és automatika vizsgatárgyakból jeles eredménnyel 

vizsgamentesség. 

Felkészítő tanár: Feil János 

Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny: 

Csapatban: 2. helyezés 

 Szőke Milán 13.C 3. helyezés 

Technikusi minősítő vizsgamentesség jeles eredménnyel. 

 Nikl Ferenc 13.C 5. helyezés 

Technikusi minősítő vizsga alóli mentesség jeles eredménnyel 

Felkészítő tanár: Feil János 

Elektronika szakmacsoport: 

 Nikl Ferenc 13. C 18. helyezés 

Technikusi minősítő vizsgamentesség jeles eredménnyel. 

Felkészítő tanár: Csanádi Zoltán 

 

 
Íme a győztes csapat 
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AZ  ESZI FLOORBALL CSAPATA 
 

NEM VÁRT SIKEREK!!! 
 

 2005. május 10-én került megrendezésre az 

V. korcsoportos lány országos floorball bajnokság, itt 

az ESZI sportcsarnokában. A mi iskolánk is bekerült 

az első 5 csapat közé, akik részt vehettek ezen a 

megmérettetésen. A csapat lelkesen készült 

"elméletileg", ugyanis gyakorolni sajnos nem volt sok 

időnk, mivel a játékhoz szükséges ütők nem érkeztek 

meg időben. Tehát a versenyre elég felkészületlenül 

és pesszimistán mentünk. Mindenki úgy volt vele, 

hogy lesz ami lesz, legalább játszunk egy jót. Nem 

sok esélyt láttunk magunk előtt. 

 Ehhez képest már az első meccsünk izgalmasnak 

bizonyult, ugyanis (2-2) döntetlent játszottunk 

Berzeviczy csapata ellen. Majd a második 

mérkőzésen győzelmet arattunk Szolnok csapatával 

szemben, itt az állás 4-0 lett. Az ezt követő meccsen 

is jól vettük az akadályokat, mivel hogy a budapesti 

József Attila Gimnáziumot 9-0-ra vertük. Ezek után 

elég lett volna egy döntetlent játszanunk ahhoz, hogy 

a dobogó legfelső fokára léphessünk, mégis nagy 

küzdelemmel a komáromi csapatot 2-1-re páholtuk el. 

Így büszkén és boldogan vehettük át az aranyérmet, 

ezenkívül Lóczi Lilla 9 góljával elnyerte a 

gólkirálynői díjat. Molnár Szabina 4, Kern Rita 3 és 

Wieszberger Judit pedig 1 góllal büszkélkedhetett.   

  

A győztes csapat tagjai: Lóczi Lilla (9. A), Molnár Szabina (9. D), Kern Rita (10. D), Kőbányai Krisztina (10.D), 

Pruzsina Renáta (10. D), Szabados Márta (10. D), Vájer Dóra (10. D), Wieszberger Judit (10. D) 

Edzőnk: Nagy Gábor tanár úr  

Másodedzőnk: Szőts Attila (10. C) 

Molnár Szabina 9. D 
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AZ ESZI DSE 
KOSÁRLABDA CSAPATÁNAK ÉV VÉGI EREDMÉNYEI 

 

1. III. Amatőr Kosárlabda Diákolimpia V. – VI. korcsoportos Országos Döntő 
Debrecen 15.helyezés 
Az első nap két mérkőzést játszottunk, melyeket nagyobb szerencsével és több tűzzel és lelkesedéssel meg 
is nyerhettünk volna . Sajnos mind a kétszer kikaptunk. 
Paks ESZI – Nyíregyháza Inczédy 39 : 43 
Debrecen Református Gimn. – Paks ESZI 58 : 50 
A második nap a helyosztók következtek. Az első mérkőzés jól indult  vezettünk sokáig, a harmadik 
negyedben volt egy rövidzárlat kosarat sem tudtunk dobni. Innen már menthetetlen volt a mérkőzés. A 
második találkozón nagy technikai különbség volt a két csapat között a javunkra. A cserejátékosokat is 
szerepeltetve nagy arányú győzelmet arattunk. 
Paks ESZI – Kaposvár 38 : 55 
Paks ESZI –  Mezőtúr Teleki 59 : 41 
Reméljük jövőre Pakson előbbre végzünk. 

2. Szekszárd Városi Kosárlabda Bajnokság 
A 10 csapatos bajnokság rájátszásában 7 -10. helyért körmérkőzéseket játszottunk. A keresztbeverések 
miatt 9. helyezést értük el. Az utolsó hat mérkőzésből négyet megnyertünk. 

3. ESZI Kosárlabda Kupa 2005. április 23. 
Nyolc csapatos tornát szerveztünk, melyet az utolsó pillanatban négyen lemondtak, és így az FKSE 
Szekszárd, Bánki Dunaújváros mellett az ESZI két csapattal indult. 
A körmérkőzéses tornát a Szekszárd nyerte az ESZI B előtt. 
Harmadik az ESZI A, negyedik a Bánki lett. 
A legjobb dobó Boros Ádám 57 ponttal, a torna különdíját nyerte egy kosárlabdát, mellyel tovább fejlesztheti 
dobótechnikáját.  

(Máté István) 
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8 legjobb dolog az EU csatlakozás után 
 

 
1. Bármelyik országba elmehetek ÁFA visszaigénylőnek 

vagy Happy End Kft.-nek.  

 

2. Ha EURÓ-ban kapom a fizetésem, csak húszig kell 

megtanulnom számolni.  

 

3. Egy korsó kevert ötven EURO centbe fog kerülni.  

 

4. Bármelyik országban eltölthetem a nyugdíjas éveimet, 

ha felvesznek fekete mosogatónak.  

 

5. A francia Riviéra és az Aranypart között csak annyi 

lesz a különbség, hogy a Riviérán olcsóbb lesz a sült 

kolbász.  

 

6. Újraegyesülhetünk Ausztriával anélkül, hogy 

visszajönnének a Habsburgok, akik viszont nemsokára 

útlevél nélkül mehetnek szégyenkezni Aradra.  

 

7. Fásy Ádám ugyanannyira lesz európai mint Hugh Grant.  

 

8. Az összes disszidens rokon szívhatja a fogát, hogy ugyanoda jutottunk, ahova ők, 

ráadásul mi még itt is maradtunk.  
 

Jog vizsga! 
 

 
 

Bemegy a legrosszabb tanuló aki most 

sem készült...  

Kihúzza a tételét passzol, húz egy 

póttételt, passzol...  

Azt mondja a vizsga biztos:  

- Tud valami mentséget felhozni?  

- Hát tanár úr feltennék en is Önnek egy 

kérdést és ha tud rá valaszolni, akkor 

buktasson meg, ha nem, akkor engedjen 

át.  

- Rendben! - mondja a vizsgáztató.  

- Mi az ami törvényes, de nem jogos? Mi 

az ami jogos, de nem törvényes? És mi 

az, ami se nem jogos, se nem 

törvényes?  

Hosszú gondolkodás után a tanár 

passzol... A diák kap egy kettest.  

 Folytatódik a vizsga és sorra kerül 

a legjobb tanuló, aki mindig mindent 

tud. Tökéletes felelettel kápráztatja el 

tanárát, aki a felelet végén így szól.  

- Rendben Fiam. Meg egy kérdésre 

feleljen és végeztünk is.  

- Mi az ami törvényes, de nem jogos? Mi 

az ami jogos, de nem törvényes? És mi 

az ami se nem jogos, se nem törvényes?  

- Ez igen egyszerű!  

- Valóban? Halljuk?  

- Az, hogy Ön nős, az törvényes, de nem 

jogos. Az, hogy a diákjával csalja a 

felesége az jogos, de nem törvényes, az 

pedig, hogy on ezért at engedi a diákot 

az se nem jogos, se nem törvényes...
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Tudok még egy viccet 
 

 
Csak jót akart 

- Ki az abszolút ártatlan? 

- Az az apáca, aki a kondomgyárban dolgozván úgy hiszi, hogy egereknek gyárt hálózsákot. 

 

A naivitás nem vitás 

Szakad az eső, dörög, villámlik. Csöngetnek. 

- Jaj, anyuka! Maga az? Miért áll kinn az esőn? Miért nem megy haza?! 

 

Teljesítési kényszer 

Két barát az erdőben sétál: 

- Látod azt a hatalmas fát ott? - kérdezi az első. 

- Igen. 

- Képzeld, tavaly két perc alatt másztam a tetejére. 

- Na ne mondd, mert úgysem hiszem. Volt tanúd rá? 

- Hogyne. Egy medve. 

 

Szakértelem 

Az egyik bokszmeccsen  kiütik a negyedik 

menetben az egyik félt. A bíró számol. Egy nyanya 

kiugrik az első sorból. 

- Ismerem a buszról, nem fog felállni! 

 

Kellő körültekintés 

Két ember beszélget a villamoson. 

- Elnézést, elvtársam, ön párttag, 

- Nem kérem. 

- Akkor esetleg valamelyik rokona? 

- Nem. 

- Vannak jó ismerősei a rendőrségen? 

- Nincsenek. 

- A minisztériumban sem dolgozik senkije? 

- Nem, senki. 

- Esetleg a városi tanácson? 

- Ott sem. 

- Akkor szállj le a lábamról, te barom, mert úgy 

pofán váglak, hogy ott maradsz! 

 

Gazdabecsület 

- Mond, miért hívod mind a három kutyádat 

Bobinak? 

- Hogy legalább egy odajöjjön, ha szólítom őket. 

 

Tyű, de gonosz 

- Mi lesz, ha keresztezik a négert és a polipot? 

- Nem tudom, de hogy piszok jól szedi majd a 

gyapotot, az egészen biztos! 

 

Utópia 

A munka jelképei megváltoznak. Az eddigi sarló-

kalapácsot felváltja a fagyi és a galamb. 

Aki nem nyal, repül. 

 

Identitástudat 

Két tehén beszélget: 

- Hallottál arról az új betegségről, amitől a 

tehenek meghibbannak? 

- Igen. Még szerencse, hogy mi pingvinek 

vagyunk. 

 

Tradíció 

- Apám! Úgy döntöttem, megházasodok végre. 

- Ez nagyszerű hír fiam; már éppen itt volt az 

ideje. No de kit veszel el? 

- A Bélát. 

- A Bélát??? – No, de a Béla nem is zsidó! 

 

 

Majd a porondon,  fog tetszeni 

Kissrác bicajozik: 

1. kör: 

- Nézd anya! Egy kézzel! 

2. kör: 

- Nézd anya! Kéz nélkül! 

3. kör: 

- Néfd anya! Fog nélkül! 
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