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Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirata 

2008. november 

VÁLASZD az  ESZI -T ! ! !  
 

Pályaválasztási melléklet a lap közepén!!! 
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Hírmorzsák 
 

TOTAKIV 
 

A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti 
Versenye (továbbiakban TOTAKIV) 28 éves 
múltra tekint vissza. Első alakalommal 1981-ben 
Váralján került megrendezésre. Minden évben a 
megye más-más falujában, községében tartják a 
versenyt. A TOTAKIV célja, hogy a falu neveze-
tességeit a versenyzők felkutassák, megismerked-
jenek a helyi szokássokkal, az emberekkel. Az 
idén októberben Lengyel adott otthont a megmé-

rettetésnek. Az ESZI-ből a 
11.C osztályból Ambach 
Adrienn és Molnár Tünde a 
12.A. osztályból Szórádi 
Enikő, Benke Mátyás és 
Medics László és a 13.G. 
osztályból a tavalyi győztes 
csapat Fábián Balázs, Széll 
Zsolt, Tóth Norbert és 
Zakara Ferenc képviselte az 
iskolánkat. A tavalyi 
középiskolás kategória első 
helyezését sikerült újból 
begyűjtenünk ugyanazzal a 
csapattal, akik tavaly is 
győztek. Természetesen a 
másik két csapat is 
nagyszerűen teljesített, csak 
sajnos a szabályok értelmé-

ben egy iskolából csak egy csapat állhat a 
dobogón. Így a többieknek be kellett érniük a 4. 
és 5. helyezéssel. A verseny során megismerked-
tek a gyerekek a lengyeli Apponyi kastéllyal és a 
kertjében található több 100 éves fákkal, valamint 
a falu történelmével. A gyerekek nagyon élvezték 
a versenyt, s szerencsére az idő is pont kirándulás-
ra alkalmas volt.  

 

Sajtószoba az ESZI-ben 
 
Az ESZIRAT szerkesztői és újságíró már régóta 
álmodoztak az újság készítéséhez, tulajdonainak 
megőrzésére szolgáló irodahelységről. Ám a 
helyhiány miatt csak ígéretet kaptunk, hogy amint 
lesz üres iroda meg is, kapjuk. Mivel a főiskola 
épületébe átköltözött pár tanári szoba, a szakkö-
zépiskola épületében megüresedett néhány hely-
ség, így meg is kaptuk a hőn áhított sajtószobát. 
Az újság tavaly nyert egy pályázatot, amin 400. 
000Ft-ot kapott ebből az ifjú tollforgatók vásárol-
tak 2 laptopot és egy nyomtatót, amik szintén az 
újság középiskolák között egyedülálló tartalmi és 
formai elkészítését segítik. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Böröcz Edit, Csergő Vilmosné és 
Tóth Judit tanárnőnek, hogy ilyen sok éven ke-
resztül elviselték az irodájukban, hogy néha han-
gosak voltunk, néha egy szünetben akár három-
szor, négyszer is bementünk a velük egy irodában 
lévő lektorunkhoz Leimsziederné Tóth Ildikó 

tanárnőhöz. Ígérjük, hogy az új irodájukban nem fog-
juk önöket zavarni. Az igazgató úrnak is köszönjük, 
hogy ilyen nagyszerű dologgal támogatta szakkörün-
ket. 2008 októberétől a 324-es irodában készül az 
ESZIRAT. 

Illés Norbert 
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Honismereti szakkör a Wosinsky múzeumban: érdemes volt elmenni! 
 

Az idei tanévben október 17-én került sor az első 
Honismereti szakköri foglalkozásra  a szekszárdi 
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban a megye 
történelem, építészet és helytörténet iránt érdek-
lődő középiskolásai számára. A szakkör évtizedes 
múltra tekint vissza, hagyományokhoz kötődik, és 
minden évben más-más témával rukkol elő. Az 
érdekes képzési formára minden hónap harmadik 
péntekén gyülekeznek a zömében gimnáziumi 
illetve középiskolai tanulók, reggel 8-tól 12 óráig, 
a részvétel pedig teljesen ingyenes  
Az idei téma  Tolna megye építészeti öröksége. A 
foglakozások tematikaja az építészeti stílusokra, 
különös tekintettel a Tolna megyei építészeti em-
lékekre épül. A cél a muzeológia területei közül 
elsősorban a művészettörténet megismerése, 
ugyanakkor a múzeum szívesen látná, ha egy fajta 

egyetemi előkészítőnek is tekintenék 
a diákok a foglalkozásokat. 
A szakkör folyamán a diákok a 
tudományterület elismert 
szaktekintélyeinek előadásait 
hallgathatják meg. Első alkalommal 
Kaczián János előadására került sor, 
Épített örökségünk – Tolna megye 
építészeti kincsei címmel. Az 
érdeklődők, így megismerkedhettek 
Tolna megyei régi épületeivel, mint 
például a szekszárdi bencés 
apátsággal, templomokkal, 
temetőkkel. Ezt követően, 10 óra 15 
perckor egy kiállítás következett dr. 
Gaál Zsuzsanna vezette végig a láto-
gatókat a múzeum még viszonylag 
új, két éve megnyílt Örökségünk. 
Tolna megye évszázadai tárlatán. 

Ezen a tárlatvezetésen, 4 termen keresztül egy 
boltív-rekonstrukciót lehetett megcsodálni, a rég-
múlt idők öltözködését, fegyvereket, galériákat, és 
különböző életmódokat, vagy például azt, hogy 
miként soroztak be hajdan a katonákat. A kiállítás 
különböző számítógépekkel is fel van szerelve, 
ahol a látogatókat játékok várják a látottakkal 
kapcsolatban. 
Összegezve az első szakkört, azt kell mondanom, 
hogy kár lett volna kihagyni, és csak sajnálni tu-
dom azt, aki idén lemaradt róla, mivel olyan dol-
gokat ismertetnek, ami tényleg egy érdekes, iz-
galmas részét mutatja be a történelemnek. Ám 
senki nem csüggedjen, hiszen jövőre ismét lesz 
alkalom, és mindenkit bátran buzdítok arra, hogy 
vegyen részt legalább egyszer. Higgyétek el, 
megéri. ☺ 

Pataki Balázs 
 

Újabb kiállítás az ESZI-ben 
 
2008. november hónapban új festmények kerül-
tek, az ESZI aulájának falára. A kiállítás szerve-
zője Makó András tanár úr, aki elmondta nekünk, 
hogy Vajnai Irina - Oroszországban, a Kaukázus-
ban született és ott végezte az általános és 
középiskolát. Már akkor érdeklődött a mű-
vészetek iránt. Odesszában tanult tovább, az 
orosz - filológia szakon. 1989- től Magyar-
országon él. 2 évet tanított az ESZI- ben 
orosz nyelvet. Kezdetben rajzolt, majd akva-
rellel és olajfestékkel kezdett el dolgozni. 

Alkotásaiban megjelenik a harmónia, a béke és a 
nyugalom. Nagy hatással voltak rá az orosz táj-
képfestők, mint például: Siskin, Levitan, 
Bezrukor, Kvindzsi és Miaszojedov. 
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Diákelőadók a bécsi NAÜ konferenciaközpontban 
 

2008. október 28-án az ESZI-t 21 diák és 5 
pedagógus képviselte Bécsben a Nemzetközi 
Atomenergiai Ügynökség által megszervezett 
konferencián. Ez év májusában kapott az 
iskola egy felhívást, mely szerint 21 diák 
eljuthat Bécsbe a NAÜ székházába. A 
felhívás szerint 2-4 fős csapatoknak a kiadott 
atomenergiával kapcsolatos témákat kellett 
feldolgozniuk, ebből prezentációt készíteniük 
és angol nyelven elő kellett adniuk. 6 csapat 
a 12. évfolyamból és egy csapat a 13. G 
osztályból nevezett be. Az ESZI mellett egy 
komlói iskola két csapatja volt jelen  

Krizsán Árpád 
 

2008. október végén, az őszi szünetben 
21 paksi középiskolás diák jutott el az Bécsbe, a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (továbbiak-
ban NAÜ) konferenciájára. Nem csak kaland, 
hanem fontos tapasztalat és élményszerzési lehe-
tőség volt ez számukra. November 7.-én, kedden 
a korai kelés az ESZI-s csapat számára meghozta 
gyümölcsét. Néhány órai utazás után már Bécs 
híres épületeit, tereit és műalkotásait csodálhatták 
meg, mint például a parlamentet, a városházát,  a 
színházat és az operaházat .A ,,kis csapat” a prog-
ram indításaképpen egy órás buszos városnézés-
ben részesült. Ezt követően szigorú ellenőrzések 
mellett beléphettek a NAÜ bécsi központjának 
épületébe, mely az ENSZ bécsi székhelye mellett 
található. A program az épülettel való egyórás 

ismerkedéssel (a ház méreteit tekintve ez nem is 
volt túl nagy idő), helyszíni szemlével indult. A 
kalauzolás során a diákok megismerhették a NAÜ 
működését, megalakulásának okát és célját, vala-
mint a tagországokat. Az ENSZ-hez hasonlóan a 
NAÜ célja az egyensúly és a béke fenntartása az 
atomenergia kérdésében. A délelőtt további ré-
szében egy konferenciateremben a NAÜ-ben te-
vékenykedő uraktól és hölgyektől angol nyelven 
előadásokat hallhattak a tanulók és kísérőik. Az 
előadások tartalmaztak általános tudnivalókat a 
végzett tevékenységekről és a nemzetközi kapcso-
latokról, a résztevő országok feladatairól és céljai-
ról. Majd nagy körvonalakban bevezettek minket 
a sugárvédelembe. Mivel a közönség zömében 

magyarokból állt, az 
előadók közül szintén ma-
gyarok voltak, 
anyanyelvükön is 
elmondták előadásaikat. A 
délután folyamán 
következett a várva várt 
fellépés.  Ekkor következtek 
a diákelőadók, és meg-
hívásuknak eleget téve 
megtartották saját prezen-
tációikat. A csoportok 3 
főből álltak. Hét előadás 
hangzott el az atomenergia 
és a sugárvédelem 
témaköréből. Előzetesen a 
pályázat kiírása tartalmazott 
egy listát a témakörök felso-
rolásával. Mindenki a maga 
ízlésének megfelelő 
témakört választott ki. Csak 
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néhányat emelnénk ki, mint pl. 
a sugárvédelem alapjairól, a 
csernobili katasztrófáról, a 
radioaktív hulladékok, 
berendezések tárolásáról, a 
reaktorok működéséről, 
Wigner Jenőről, a nukleáris 
energia felhasználásáról, a 
fúziós erőművekről.  A diákok 
izgulva és az ismeretlen 
szereptől kezdetben félve 
léptek a pódiumra. Számukra 
ez még idegen terep volt. Ne-
héz volt, hogy ráadásul az 
előadásokat nem 
anyanyelvükön kellett 
megtartaniuk, de mindannyian 
sikeresen helytálltak, hisz a 
háttérben több hónapos 
munkájuk állt. A NAÜ okleve-
lekkel jutalmazta fiatal előadókat. Felkészítő taná-
raik is büszkén léptek ki az épületből, hisz ez az ő 
sikerük is volt. Fodor Melinda, Pásztor Katinka 
tanárnők és Krizsán Árpád tanár úr kísérték el az 
általuk felkészített diákjaikat. Ronczyk Tibor 
igazgató úr az ESZI-t fenntartó alapítványt, Szabó 
Béla igazgató úr pedig az iskolát képviselte. Re-
mélhetőleg a diákok máskor is megmutathatják 
tehetségüket, szakmai felkészültségüket. A ren-
dezvény jó alkalom volt arra, hogy kiderüljön 

milyen nehéz jól megszerkeszteni egy prezentáci-
ót,  szépen előadni, kiállni nagyközönség elé és 
szerepelni. A külföldi szakmai út kikapcsolódás-
ként is remek volt, kulturális élményt nyújtott a 
diákoknak a sok szép és nevezetes épület, amit 
alkalmuk volt megtekinteni és bebarangolni egy 
kicsit Bécs hírességeit. Az európai nagyváros, az 
Atomenergia Ügynökség, illetve új pályázatok és 
új kihívások várják őket a jövőben is. 

Okner Erika és Nyitrai Izabella 
 

Egy negyedikes memoárja 
 

Ha megkérdeznék, mi jut eszembe az is-
koláról – amit egy negyedikestől kérdezni, higy-
gyétek el, semmilyen körülmények között sem 
szerencsés – az é-betűs rém után rögtön anyag-
minták, szabásvonalak, kosztümök ugranának be. 
Pedig nem női szabó mesterséget tanulunk, csak 
hát a szalagtűző derekán ezek olyan kulcsszavak, 
mint a kakaós csiga és a tízperces szünet.  
Elhessegetve az egy pillanatra elém villanó kerin-
gőlépéseket (azok után a táncpróbák után lassan a 
Dózsa Györgyön is úgy közlekedünk), az olasz 
tengerpartra visznek az ábrándok – itt már szíve-
sebben elidőzök. Igen szép, igen kedvelt hagyo-
mánya a mi Eszinknek, hogy az érettségiző (ki-
mondtam!) negyedikesek szenvedését előre kom-
penzálva év elején egy hetet tölthet az évfolyam a 
tengerparton sütkérezve. Felejthetetlen! A nagy 
kékség a csapat hátterében, a homok, az olasz 
emberek, az a finom pizza, azok a gyönyörű ru-
hák... De nem időzöm itt sokat, túl szép emlék ez 
a történelem tételek mellé.  

A 11. az egyik legszebb éve az itt töltötteknek. 
Kész nő ilyenkor már az ember, nagyon tudja, mit 
akar, legalábbis azt mindenképpen, hogy mit nem. 
Jóval több szakmai tárgyunk van: valamilyen 
határozott irányba látszik tartani az életünk. Sok 
tanulás, sok kihívás, de valahogy ez az év is el-
megy, máris teljes életnagyságban köszönt minket 
a nyári gyakornoki munka. 
A tizedik felhőtlen. Már elég biztosan áll a lábunk 
a zöld linón: már nagyjából kiismertük a tanerők 
szokásait, túl vagyunk a vért izzadós dolgozato-
kon, és szentül hisszük, hogy bizony, minket már 
semmi meglepetés nem érhet.  
Kilencedik... már ilyen öreg vagyok?! Lehet egy-
általán ennyi mindent érezni egyszerre? Az a nagy 
kíváncsiság, szorongás, az ismerkedés, az újdon-
ság izgalma - öröm, bánat, csalódás... Visszavá-
gyom-e, nem tudom, de ha most kérded: azok a 
boldog, szép napok... 

FA 
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Thank you! Goodbye! avagy angliai útinapló 
 
Az ESZI tanulói 2008. október 25-én reggel már 
alig bírtak magukkal: tudták, hogy délután elin-
dulnak az év legnagyobb kalandjára – várja őket 
Anglia. Következzenek hát az események a 10.D 
tálalásában. :) 
0. nap, 2008. 10. 25. szombat 
Az előző esti fáradalmak kipihenése utáni délutá-
non mindenki fogta magát (nameg a csomagjait), 
és lement  a buszhoz, felpakolt, elhelyezkedett, és 
5 óra körül a kispajtásokkal becélozta a nagyvilá-
got :) 
A buszon éjszakáztunk, jöttek a nyakatekert pó-
zok, a zsibbadt végtagok meg a kómás fejek, mi-
kor megálltunk egy-egy benzinkútnál, ha menni 
kell hát menni kell alapon.  
1. nap, 2008. 10. 26. vasárnap 
Az első nap Brüsszel körbesétálásával indult: a 
süvítő szél és a hideg ellenére örömmel néztük 
meg a Maneken Pis-t és a Grand 
Place-t, sőt találkoztunk egy igen 
különleges szoborral is: pénz-
csörgésre megmozdult és bókolt 
a szép hölgyeknek. :) Az estét 
egy tranzitszálláson töltöttük, 
persze itt sem maradhattak el az 
emlékezetes pillanatok: a 10.D 
egyik lány csoportjának 
költöznie kellett, mivel az ajtót 
kóddal nyitó zár nem működött. 
Később ugyanez a lánycsoport a 
10.C két fiú tagjával karöltve 
este tíz óra körül előadta az ösz-
szes Disney-slágert kifogástalan 
énektudással. :) 
2. nap, 2008. 10. 27. hétfő 
Komppal átmentünk Angliába, 
ahol Dover fehér sziklái 
fogadtak minket. 
Tengerpartoztunk egy sort, aztán 
irányt vetettünk Canterbury felé 
:) A katedrális csodálatos volt, 
minden apró szegletét jól 
megnéztük magunknak. :) Volt 
szerencsék találkozni két utcaze-
nésszel is, akiket eddig csak a filmekben csodál-
hattunk meg – most viszont ott voltak élőben, és 
hihetetlenül jól zenéltek. Canterbury után jött 
Leeds és a kastély. Rengeteg madarat- pávát, 
hattyút, kacsát-  láttunk, voltunk labirintusban, 
körbejártunk mindent :D Vicces esetek persze itt 
is voltak: amikor Menyus le akarta fényképezni a 
pávát, de 50x-re sem sikerült, Bence idegesen 

felmordult: mi van, nem láttál még fácánt?! :@ :D 
Aztán szintén ők pénzt halásztak a hídon hasalva, mi 
meg azon szakadtunk, ahogyan csuklottam :D 
Occsójáték :D Elindultunk birtokba venni a mobil 
home-okat, elég későn értünk oda...kezünkbe nyom-
ták a kulcsokat, adta egy nagy térképet, és keresd 
meg a 41-es "házat". :D Maga a home jól nézett ki, 
egy volt a bibi: rettenetesen hideg volt. Első estém 
körülbelül azzal telt, hogy barátnőmmel bepakoltunk 
a szobába, én meg fogtam magam, hősugárzó elő, 
csüccs az ágyra és melegedés. Osztályunk másik fele 
kevésbé járt jól: nem volt fűtésük és melegvizük, sőt, 
még Murphy is nekik dolgozott: a hősugárzójuk 
felmondta a szolgálatot. 
3. nap, 2008. 10. 28. kedd 
Első utunk Londonba :) Rengeteget sétáltunk...a 
rettentő hidegben :( Westminster és környéke, Bu-
ckingham Palace, St. James park, Piccadilly Circus, 

Trafalgar Square, Downing street, Houses of 
Parliament, Big Ben, London Eye ^^ Belestünk a 
Natural History Museum-ba és a Science Museumba 
is :) Este, miután visszatértünk a szállásra masszí-
rozhattuk ki egymás vállából a csomókat.  
4. nap, 2008. 10. 29. szerda 
Reggel elindultunk Stratford-upon-Avonba, de! hála 
az óriási dugónak, nem jutottunk el oda :D Csak a 
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délutáni programot tudtuk megvalósítani, tehát 
Oxfordban nézelődtünk :) Rápillanthattunk a Har-
ry Potterből ismert ebédlőre, ami sokkal kisebb 
volt, mint a filmben, tehát levontuk a következte-
tést: éljenek a számítógépes effektek! :) Este a 
szálláson megint bandatali, hárman aludtunk egy 
franciaágyon, ketten kint a nappaliban, többiek 
pedig a helyükön.  
5. nap, 2008. 10. 30. csütörtök 
A leghidegebb nap. Reggel csajokkal lenéztünk a 
partra, majd elindultunk. A mi csoportunk termé-
szetesen rengeteget sétált, épp hogy nem fagytunk 
meg, de semmi vész. :) Greenwich, majd komp és 
London.:) Towernél ettünk fish and chipset, aztán 
bementünk, megnéztük a koronázási ékszereket, 
ahol Olivérrel megvitattuk, hogy melyik koronát 
mire kaptam és mikor hordom, pingvinformációz-
tunk Dodóékkal, aztán irány "haza". :) Természe-
tesen ma sem maradhatott el az izgalom, elkapott 
minket egy elég nagy eső...tipikusan az a fajta, 
amelyik vízszintesen esik. :D Megrendeztük a Ki 
rajzol szebbet a másik hasára? versenyt, az enyé-
men speciel egy Hori-féle kutya és egy nagy 
ALMALÉ felirat virít, Johnny szivecskéje és Szia 
Gyusza felirata, a bokámon Hori-féle bokalánc, 
meg volt egy nyuszi, de az megadta magát. :D 
Alvás kérdés megint felvetődött...kinti ágyon 4en 

húzták a lóbőrt, a legmagasabb ember pedig a 

csöpp magasságával befészkelte magát a félkör alakú 
kanapéra. :D  
6. nap, 2008. 10. 31. péntek 
Végre indulás haza. Délelőtt Madame Tussaud's 
Panoptikum, amit nagyon vártunk, és nagyon meg is 
lepődtünk. Képzelj el egy nagy termet. Megvan? 
Képzelj bele annyi embert, hogy egy gyufaszálat 
nem lehet leejteni. Ez is megvan? Képzeld el, hogy 
mindenki lökdösődik, ideges, siet. De azért jó volt. :) 
Így utolsó nap még benéztünk British Museumba, 
ahol egyiptomi és afrikai kiállításokat szemlélhet-
tünk meg. Pár óra után átmentünk Oxford street-re, 
vásároltunk mindenkinek valamit. :) Utána elmen-
tünk egy nagyobb áruházba az osztályfőnökünkkel 
megvenni az ajándék söröket, én pedig gondoltam 
feltankolok csokiból. :) Na most. A két eladó fél 
óráig vitatkozott azon, hogy tizenhatnak kell lennem, 
vagy el kellett múlnom tizenhatnak, hogy Balleys-es 
csokit vehessek. :D Olyan 8 körül elindultunk haza, 
Csalagútat állítólag 5 perccel lekéstük, így várhatuk 
másfél órát. Elvileg vasárnap este kilencre kellett 
volna hazaérni, én még fél tízkor kaptam az sms-t, 
hogy hol vagyunk, mikor érünk haza...akkor voltunk 
még egy órára földvártól. :P Összegezve azonban 
elmondhatjuk: egy óriási élménnyel lettünk gazda-
gabbak, amit sosem felejtünk el. :) 

arasala & picipötty 
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Felvételi vizsga az ESZI-ben 

 
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium megszerve-
zi a nyolcadik évfolyamosok számára a központilag, egy-
séges követelmények szerint szervezett írásbeli felvételit, 

általános tantervű képzéshez. 
 

2009. január 24. (szombat) 1000(magyar 
nyelv) 

2009. január 24. (szombat) 1100 (matematika) 
 
 
Jelentkezz be, hogy itt írhasd meg az írásbeli 

felvételit! 
 

Jelentkezés módja: 
Az általános iskolában kapott, és kitöltött forma-

nyomtatványt  
eljuttatni az ESZI-be személyesen vagy postán. 

 
Jelentkezési határidő:  

2008. december 10. 
 
 
Jó felkészülést és eredményes sze-

replést kívánunk!

 
Szeretettel köszöntelek az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjai és 

tanárai nevében! 
 

Gondolkodtál már valaha is azon, hogy 
milyen lesz, majd ha véget ér a 8. osztály, és új 
iskolába kerülsz? Minden diák életében legalább 
egyszer átéli, hogy középiskolába kerül.  

ESZI, ez volt az első gondolatom, amikor 
szóba került a pályaválasztás. Nem csak azért mert 
paksi vagyok, és helyben ez lenne közel, hanem mert 
tudtam, hogy az ESZI, a középiskolák ranglistáján 
elég szép helyen áll. Miután ezt jól kigondoltam 
magamban, felmerült egy másik kérdés, vajon melyik 
szakra jelentkezzek. Gondolkodtam az informatikán, 
milyen jó lenne, hogy ha nem sokkolnék le, ha a 
számítógépem lefagyna. 
 Aztán még ott van a közgazdaság-ügyvitel szak is, 
belegondoltam, hogy valami bankban gürizhetnék, és 
jó sokat kereshetnék, hát tetszett az ötlet. A következő 
a gépész szak, arra se mondhatnám, hogy haszontalan, 
hisz ha egy masina bedöglik a közelemben, csak 
kiáltanom kéne, hogy „Engedjenek, engedjenek, én 
szakértő vagyok”. Aztán meg gondoltam az 
elektronikára, az se lenne gond, ha tudnék villanyt 
szerelni, vagy az se zavarna, hogy ha nem vágna meg 
a 220, amikor megközelítek egy elektromos 
berendezést. A végén mégis a környezetvédelemnél 
kötöttem ki, így remélhetőleg majd tudok segíteni a 
környezetvédőknek, vagy javíthatok a jövendő 
nemzedék életén a környezetbarát technológiákkal. 
Összesítve tehát bármelyik szakra is jelentkezel, jól 
jársz, és sokra viheted, feltéve, hogy ha vannak 
ambícióid. Szóval gyere, vár az ESZI!!! 
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A felvételi eljárás rendje 
 

A felvételi részei: 
 

Írásbeli vizsga: 
Az általános tantervű képzéshez központilag kiadott egységes, 
kompetenciaalapú feladatlapokkal magyar nyelvből és matemati-
kából. 
 
Szóbeli meghallgatás: 
Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok nélküli megismerkedés. 
 

Felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük: 
Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján számított pont-
számot, az írásbeli vizsga eredményét és a szóbeli meghallgatás eredményét. 
Minden tanulmányi területre külön-külön kialakítjuk a jelentkezők rangsorát a tanulmányi 
területre érvényes pontszámítási módszerrel. 
 

A  f e l v é t e l i  p o n t o k  s z á m í t á s a  
A táblázat a maximálisan megszerezhető pontszámokat tartalmazza. A hozott pontok kiszámítása az általános 

iskolai tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredményeiből történik 

Szakmacsoporttól függetlenül meg-
szerezheted az alábbi képesítéseket 
is: 
ECDL – nemzetközi számítógép-
kezelő  
CISCO – CCNA számítógépes háló-
zatszerelő és üzemeltető  
EBC*L – egységes európai, gazda-
sági képesítés  
ORACLE adatbázis-kezelő képesítés 
NYELVVIZSGA az oktatott nyel-
vekből  
 
Érettségi utáni lehetőségeid: Isko-
lánkban folytatva tanulmányaidat 
emelt vagy középszintű szakképesítés 
megszerzése vagy felsőfokú tanul-
mányok megkezdése valamely főis-
kolán, egyetemen. 

NYÍLT NAP AZ ESZI-BEN 
 
Mindent megtudhatsz a felvételiről, sok ismeretet szerezhetsz a 
számodra szimpatikus szakmákról, megismerheted, az ESZI peda-
gógusait, találkozhatsz diákjainkkal, beülhetsz a tantermeinkbe,  
működés közben láthatod a műhelyek, tantermek berendezéseit, 
hazavihetsz magadról egy ESZI-ben készült fotót.  
 

2008. november 21. (péntek) 
1400 - 1600 

és 
2009. február 6. (péntek) 

1400 - 1600 

 

Szeretettel várunk Téged is, Szüleidet is! 

Írásbeli vizsga: 
2009. január 24. (szombat) 1000 
Pótló írásbeli napja:  
2009. január 29. 1400

Szóbeli meghallgatás: 
2009. február 27. (péntek) 900 
Pótló szóbeli napja:  
2009. március 4. 1400 

Tanulmányi terület Hozott pontok 
Írásbeli felvételi 

eredménye 

kódja neve 

magyar 
irod. és 
nyelv 
átlaga 

magyar 
iroda-
lom 

magyar 
nyelvtan 

mate-
matika 

idegen 
nyelv 

törté-
nelem 

fizika kémia biológia 
Matema-

tika 
Magyar 
nyelvtan 

Szóbeli 
beszél-
getés 

Összes 
pont-
szám 

11 Informatika 
 

20   20 20 10 10   50 50 20 200 

12 Elektrotechnika-
elektronika 

20   20 10 10 20   50 50 20 200 

13 Gépészet 
 

20   20 10 10 20   50 50 20 200 

14 
Környezetvéde-

lem-
vízgazdálkodás 

10   20 10   20 20 50 50 20 200 

15 Közgazdaság 
 

 10 20 20 20 10    50 50 20 200 

16 Ügyvitel 
 

 10 20 20 20 10    50 50 20 200 
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Az informatika szak 
 

„2 dolog miatt választottam ezt az is-
kolát. Az első a hírneve és felszereltsége, ami 
messze felülmúlja a hasonló iskolákét, hála az 
erőmű által nyújtott támo-
gatásnak, és a rendkívül 
magas színvonalú oktatás-
nak. Ha az embernek dön-
tenie kell a továbbtanulást 
illetően, általában elsőként 
azt veszi figyelembe, mi-
lyen képzésben részesítik az 
adott helyen, és később 
mihez tud kezdeni az ott 
megszerzett tudással. Ha a 
programozásban eddig nem 
volt semmilyen tapasztala-
tod, az iteni képzés során 
rövid idő alatt megérted a lényegét, és később 
komolyabb erőfeszítések nélkül meg tudsz 
majd tanulni bármilyen programozási nyelvet. 
Én azt tartottam az egyik leghasznosabb do-
lognak, hogy arra a gondolkodásmódra taníta-
nak, hogy átlásd a dolgok menetét, ami így 
utólag a hétköznapi életben is jól jön néha  
Ha a komolyabb elfoglaltságokat tekintjük, az 
ESZI-ben számos szakkör, tanfolyam van, 
amelyek felkelthetik a számítógép-orientált 
tanulók figyelmét, sőt ha elég érdeklődő van, 

újakat is indítanak. A kollégiumban segítőkész di-
áktársak várják mindazokat, akik okosodni szeret-
nének, új ismeretekre vágynak. A számítógépte-

remben mindig csa-
ládias a légkör, 
mindenkinek szíve-
sen nyújtunk segít-
séget és adunk taná-
csokat, akinek szük-
sége van minderre.  
Az iskolában lehető-
ség nyílik az érett-
ségi utáni évben 
elvégezni egy tech-
nikusi képzést, ami 
hihetetlenül hasz-
nos, akár tovább 

szeretnél tanulni, akár nem. Az iskola elvégzése 
után képes leszel komolyabb honlapok, illetve a 
legkülönfélébb programok elkészítésére, alapvető 
rendszergazdai feladatok ellátására. Az ESZI tehát 
nem csak egy egyszerű iskola, hanem egy igazi 
informatikai fellegvár, ahol bár nagyok a követel-
mények, cserébe egy szerves diákéletbe csöppenünk 
és megkapunk mindent, ami a tanítási napok vidám 
és hasznos eltöltéséhez szükséges.U.i: Ha informa-
tikus leszel, légy büszke rá, a legjobb szak! ☺” 

 

A programozás 
 

Az ESZI-ben mindent megkapnak a 
tanulók ahhoz, hogy versenyképes ismereteket 
szerezhessenek programozásból. A gyakorlati 
részt jól felszerelt géptermekben, modern szá-
mítógépek előtt tanulhatják meg hasznos ta-
pasztalatokat szerezve. Az elméleti tudásanyag 
elsajátításához rengeteg, a tanárok által szak-
szerűen összeállított leírás és példafeladat ta-
lálható a belső hálózaton, amelyek lehetővé 
teszik a dolgok könnyebb megértését. Már a 
kilencedik évfolyamosok is heti két órában 
találkoznak különféle programozási nyelvekkel 
(Pascal, C), algoritmusokkal, amihez később 
hozzájön a programozás elmélet valamint a 
programozási nyelvek tantárgy. Utóbbi főként 
a webes fejlesztésre (HTML, PHP, JavaScript) 
helyezi a hangsúlyt. A gyakorlásra szinte kor-
látlan lehetőségünk nyílik. Az iskolai és a kol-

légiumi számítógépterem minden délután várja a 

diákokat, ahol a felügyelők szívesen nyújtanak 
szakmai segítséget. A megszerezhető tudásanyag 
rendkívül rugalmas, hiszen főként módszereket, 
elveket tanulunk, amik nem kötődnek szigorúan 

INFORMATIKA (Tanulmányi terület kódja: 11) 
Programozók (szoftverfejlesztők) vagy rendszergazdák (webmesterek) lehetnek tanítványainkból, 

akik feladataikat korszerű számítógépes eszközökkel, Webes felületeken is el tudják látni. A 
szakmai képzés gyakorlati és elméleti órái mellett megemelt óraszámmal tanulják az angol nyelvet 

és a matematikát. 
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egyetlen programozási nyelvhez sem, szinte bármelyikre átültethetőek. 
 
 

Környezetvédelmi- és vízgazdálkodás szakmacsoport: a körték 
 

A környezetvédelmi szakmacsoport 
célja, hogy a laboratóriumi és más 
órák keretei közt olyan ismereteket 
szerezz, amivel el tudsz helyezkedni 
például egy erőműben, vagy más 
vegyészeti illetve környezetvédelmi 
területen.  

Mint minden más szaknak, 
ennek is vannak szakmai órái: ezek 
közül a legfontosabb a természet-
tudományos vizsgálatok, röviden T. 
T. V. Ez az óra mind a négy évedet 
végig fogja kísérni, minimum heti 
három órában, amelyek egymást 
követik. A T. T. V. tulajdonképpen az az 

óra, ahol a laborban önállóan dolgozol, és 
érdekesebbnél érdekesebb kísérleteket 
végzel. Például kémcső falára ezüst-
nitrátból ezüstöt, csapatsz ki, így a 
kémcső fala olyan lesz, mint a tükör. 
Emellett persze nem szabad elfelejteni, 
hogy mikor kísérletezel, fehér köpenyt 
kell viselned, ami talán kissé viccessé 
teszi a helyzetet, mert a köpenyben 
valóban egy professzornak érzed majd 
magad, sőt messziről annak is látszol. 
Ezen kívül természetesen más szakmai 
tantárgyak is szerepelni fognak órarended-

ben, mint például a környezettechnika, környe-
zetvédelmi alapismeretek, vagy később 
sugárvédelem és még sok más. 
Mindezek hallatán, hogy sugárvédelem, ne 
ijedj meg, hisz teljesen veszélytelen kísér-
leteket fogtok végezni, például erős savval 
csak ritkán kerülsz kapcsolatba (ami annyit 
takar, hogy pár percre meg kell fognod egy 
lezárt lombikot, amiben sav van), és neeem, 
radioaktív sugárzással sem fogsz találkozni. 
És hogy mindezzel mire mész majd négy év 
múlva? Nos, kérem szépen, letehetsz majd 
egy technikusi vizsgát, amivel már el tudsz 
helyezkedni, a főiskola vagy az egyetem 
elvégzése nélkül, főként az ESZI tá-

mogatóinál, például az Atomerőműben vagy az 
iparágban. Amint 
kikerülsz egy 
technikusi bi-

zonyítvánnyal, 
hivatalosan is 

környezetvédel-
mi-

méréstechnikus 
leszel. Szerintem 
ez egy elég jó 
dolog. ☺ 

KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS (Tanulmányi terület kódja: 14) 
Környezetünkért felelősséget érző szakembereket nevelünk, akik átlátják a vizet, levegőt, talajt és 
a természetet érintő problémákat, és ezeket kezelni képesek. A szakmai képzés gyakorlati és el-
méleti órái mellett megemelt óraszámmal tanítjuk az informatikát, a matematikát és az idegen 

nyelvet. 
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A szakon tanuló diákok a 
gyengeáramú elektronika szinte teljes 
palettájával megismerkednek. Az 
elektrotechnikai alapoktól kezdve az 
egyszerű analóg és digitális áramkörökön 
át a komplex berendezések működésének 
megértéséig. Számtalan villamos áramköri 
ismeretet szereznek, mire eljutnak a 
szakmai, technikusi vizsgáig.  

Diákjaink nemcsak az elektronikát 
sajátítják el magas színvonalon, hanem 
napjaink követelményeinek megfelelően 
magas szintű számítástechnikai képzésben 
is részesülnek. Tanulóink a 12. év végén 
érettségi vizsgát tesznek, mely után lehe-
tőségük van a 13. évfolyamon az 
elektronikai technikus képesítés 
megszerzésére is. Sikeres technikusi vizsga 
után, a széleskörű szakmai ismereteknek kö-
szönhetően az ipar szinte bármely területén el 
tudnak helyezkedni. Végzett tanulóink többsé-

ge nem elégszik meg a középfokú végzettséggel, 
hanem folytatja tanulmányait a felsőoktatásban, 
amelyhez jó alapot adnak az itt tanult ismeretek. 

 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 
 

Az elektronika szakmacsoport már az 
iskola megalakulása óta létezik. Akik itt tanul-
nak, azok az elektrotechnika alapjaival kezdik 
a szakmával való megismerkedést. Első és 
második osztályban elektrotechnikát, harmadik 
és negyedik évben elektronikát tanulnak a diá-
kok. Egy héten kettő elméleti óra van. Alap 
gyakorlatból pedig négy óra van egy héten. Ha 
e szakon akarsz okosodni, akkor a gyengeára-
mú elektronikával ismerkedhetsz meg. Az 

egyszerű analóg és digitális áramkörökön át a 
komplex berendezések működésének megértéséig 
számtalan villamos áramköri ismeretet szerezhetsz. 
De akik nem elégednek meg ennyivel, azok eljár-
hatnak elektronika- és a pneumatika szakkörre is. Itt 
tovább fejleszthetitek a tudásotokat és gyárthattok 
magatoknak saját munkadarabot is. Ami természe-
tesen teljesen a tiéd lehet. Két terem is rendelkezés-
re áll az elektronikusoknak tudásuk bővítésére. Az 
egyik teremben különböző méréseket lehet elvé-

gezni. Itt a legkorszerűbben felszerelt 
digitális műszerek nyújtanak sok 
segítséget. Még meg kell említenem, 
hogy ezt a termet 2008-ban újították fel. 
Mi ennek a teremnek nagy hasznát 
vesszük, hiszen itt szoktuk leellenőrizni 
kész munkadarabjainkat. A másik terem 
főleg panel készítésére szolgál. Itt lehet 
tervezni, maratni és fúrni is a panelokat. 
Korszerű forrasztóállomások is talál-
hatóak itt. Ennek nagy hasznát vesszük, 
hiszen az alkatrészeket be is kell 
forrasztanunk, de nem mindegy, hogy 
milyen minőségű pákával. 
 

ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA (Tanulmányi terület kódja: 12) 
Gyengeáramból széleskörű ismereteket nyújtunk az analóg elektronikától a digitális áramkörökig 
minden fontos témakört érintve. A szakmai képzés gyakorlati és elméleti órái mellett megemelt 

óraszámmal tanítjuk az informatikát, a matematikát és az idegen nyelvet. 
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Közgazdasági szakmacsoport 
 

Úgy érzed, hogy jól 
tájékozódsz a számok világában? 
Jó konfliktus és problémakezelő 
tulajdonságokkal rendelkezel? Jól 
tudod végezni a rád kiszabott 
feladatokat? Akkor nálunk a 
helyed! A közgazdaságtan 
szakmacsoportban elsajátíthatod a 
számviteli és pénzügyi tudnivalók 
csínját-bínját. Fontos, hogy tudj 
gazdálkodni nem csak a 
pénzeddel, de az időddel is! Olyan 
dolgokat sajátíthatsz el a szakmai 
órákon, amelyet – sok tantárggyal 
ellentétben – gyakran és 
hasznosan tudsz felhasználni az 
életben, akár a zsebpénzed beosztásáról, akár a 
komolyabb pénzügyi ismeretekről van szó. 
Igen fontos a nyelvérzék is, hiszen az angol 
mellett egyszerre fontos szerepet kap a német 
nyelv oktatása is iskolánkban. Első és második 
osztályban megismerkedtem a gépírással mint 
tantárggyal, amelynek hasznát a mai napig 
élvezem, hiszen a mai világban a számítógép 
annyira átvette az irányító szerepet, hogy most 
már gépelési ismeretek nélkül el lennék vesz-
ve. Ezen tantárgy keretében megismerkedhetsz 
magával a gépeléssel, a hivatalos levelek elké-
szítésének fortélyaival, az önéletrajz készítésé-
nek és beadásának szabályaival. Harmadik 
osztálytól már igencsak komolyan felköthette 
az ember azt a bizonyos fehérneműt. Olyan 
tantárgyakkal ismerkedtünk meg, mint az el-
méleti és üzleti gazdaságtan, üzleti és tanirodai 
gyakorlat. Gyakorlataink során a rengeteg 
újonnan elsajátított elméleteinket hasznosíthat-
tuk a legmodernebb eszközöket használva. 
Csoportokba rendeződve cégeket alapítottunk, 
dolgozókat vettünk fel, megbízásokat teljesítet-
tünk, akárcsak a valódi életben. Persze gyakran 
előfordult, hogy tanácstalanul álltunk tenniva-
lónk felett, ilyenkor tanáraink rögtön siettek 
segítségünkre. Kedvenc szakmai tantárgyam a 
mai napig az elméleti gazdaságtan, ezen órák 
alatt rengeteg érdekes és fontos dolgot tanulhat 
az ember. Nem elhanyagolható az erős idegen 
nyelvoktatás sem, ami miatt sokszor siránko-

zunk és panaszkodunk, de mégis örülünk neki, mert 
idegen nyelv ismerete nélkül a mai világban boldo-
gulni szinte már lehetetlen. Harmadik és negyedik 
év végén kötelező nyári gyakorlaton veszünk részt, 
amikor igazán belecsöppenünk a mindennapi élet 
mókuskerekébe. Különböző cégeknél elhelyezve 
dolgozunk két hétig, amely során meg kell birkóz-
nunk minden ránk kiosztott feladattal. Az átlag 
ember ilyenkor csak haját tépve áll és a síráshoz 
közeli állapotba kerül, de mi nem vagyunk átlago-
sak, hiszen éveken keresztül erre készítettek fel 
minket. Persze nem elhanyagolhatatlan a remek 
hangulat, amely a „kásokra”, azaz a közgazdaságtan 
szakmacsoportosokra jellemző.  

Az osztályokban minden óra jó hangulatban 
telik, segítik egymást a tanulók, ráadásul minden 
évben a közgázos és ügyviteles osztályok produkál-
ják a legjobb tanulmányi eredményt. Gyakran ikta-
tunk be szakmai kirándulásokat az országban, ame-
lyek nem csak jó programok, hanem hasznos tudás-
sal is bővülnek ismereteink. Én semmiképpen sem 
bántam meg, hogy ide jelentkeztem, mert az érett-
ségi mellett fel tudok valamit mutatni bárhol, szóval 
úgy érzem, előnnyel indulok egy gimissel szemben. 
Érettségi után, a 13. évfolyamon lehetőség nyílik a 
szakmai vizsgák letételére, amely ha sikeres, köz-
gazdasági szakmacsoportban pénzügyi-számviteli 
ügyintéző, vagy irodavezető végzettség szerezhető. 
Ha úgy érzed, hogy itt a helyed, ne habozz dönteni, 
sokat tanulni és készülni, ha tényleg itt a helyed, be 
fogsz jutni ide! Jövőre találkozunk biztosan! ☺ 

KÖZGAZDASÁG (Tanulmányi terület kódja: 15) 
Bankok, biztosítók, vállalkozások pénzügyi működését, az adózást, a gazdaság mozgatórugóit 

ismerő szakembereket képezünk. A szakmai képzés gyakorlati és elméleti órái mellett megemelt 
óraszámmal tanítjuk az informatikát, a matematikát és az idegen nyelvet. 
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Ezen a szakon az üzleti élet 

megszervezésével, a hatékony irodai 
munkavégzéssel ismerkedhettek meg. 
Képesek lesztek hivatalos leveleket 
írni és üzleti ügyeket intézni magyar 
és idegen nyelven. Érteni fogtok a 
gépíráshoz, a gyorsíráshoz, az 
irodatechnikai eszközök 
professzionális üzemeltetéséhez, s a 
számítógép hatékony és kreatív 
használatához. Megismeritek a 
protokoll világát, a rendezvények 
szervezését, a hatékony 
munkaszervezés és időgazdálkodás 
lehetőségeit. Képesek lesztek a 
mindennapi életben időtök 
beosztására, a személyes pénzügyi döntések 
megalapozására és határozott kommunikációra 
több nyelven. 

Miféle ügyet visz, aki erre a szakra jár? 
Eleinte főleg iskolatáskát, olykor kávét a kari-
kás szemű érettségizőknek. Aztán néhány hét 
riadt klaviatúrán kalimpálás után kezdjük meg-
szokni: mi itt ügyet intézünk, kérem, ez nem 
gyerekjáték.  

Külön óránk van arra, hogy hogyan 
kell viselkedni egy-egy szituációban – vagy 
legalábbis, hogyan kellett volna. Kicsit bele-
kóstolunk a közgazdaság finomságaiba is. Ki-
derül, hogy a leütésszámlálás ideális esetben 
nem az ideges asztalra csapkodások számát 
jelenti. Ha néha úgy érezted, annyi dolgod van, 
hogy nagy szolgálatát vennéd még egy-két 

kéznek, majd meglátod, a kettő is milyen ren-
getegnek tűnik, ha mindegyiket a billentyűze-
ten kell tartani.  
Aztán tanulja meg az ember lánya, hogy ho-
gyan jusson el A-ból B-be a lépcsőn dúló for-
galomban, hogy mikor melyik sorba kell állni 
az ebédlőben, mindezt a többi diák érdeklődő 
tekintetének kereszttüzében.  
Nem kicsi az elvárás, az új nemzedék fog majd 
helytállni a nagyok helyett, ha eljön az idő. 
Nem csak az iskolai követelményeknek kell 
megfelelni, lesz itt alkalom bőven a kiöltözés-
re, izgulásra, és mindenféle viselkedéskultú-
rákkal való ismerkedésre. Nyílt napokon, eszis 
és nem-eszis rendezvényeken kell kísérni, mo-
solyogni, konferálni, élő díszítősort képezni. 
És igen, a legenda igaz: kávét főzni. Ezt azon-

ban ki kell érdemelni a tanirodába való 
belépéssel. Odáig pedig hosszú az út: az 
alapvető tárgyak mellett kommuniká-
lunk, gépírunk, szöveget szerkesztünk, 
informatikát alkalmazunk, szakmai 
nyelveket tanulunk, és szépek is 
vagyunk – a dekoratívság sem 
lebecsülendő értéke a vérbeli mene-
dzser-asszisztensnek. 
Nemcsak a szép sárga suli vagyunk, vár 
a D-s létélmény is. Rohanás a szünetek-
ben, utolsó percekben a könyv bújása, 
sorbanállás a tükör előtt, büfébeli kósza 
pillantások, a kicsengetés barátságos 
dallama, pletykaháború, csütörtöki eszi 
buli... Légy része az élménynek! 

ÜGYVITEL (Tanulmányi terület kódja: 16) 
Az üzleti életet, a hatékony irodai munkát jól ismerő szakembereket képezünk, akik jártasak 
rendezvények lebonyolításában, munkaszervezésben, idegen nyelvű kapcsolattartásban. A 

szakmai képzés gyakorlati és elméleti órái mellett megemelt óraszámmal tanítjuk az informati-
kát és az idegen nyelvet. 
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FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK! 

Felvételidhez segítséget nyújtunk felvételi előkészítő tanfolyamunkkal! 
Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamokat indít magyar nyelvből és matematikából. 

A felvételi előkészítő 2008. november 25-én (kedden) 14:30-kor indul matematikából és 
2008. november 27-én (csütörtökön) 14:30-kor indul magyarból. 

Jelentkezési lap beszerezhető az iskolában, vagy letölthető az ESZI honlapjáról.  
A kitöltött jelentkezési lap elhozható személyesen, eljuttatható e-mailben (pinter@eszi.hu), vagy postán. 

Jelentkezési és befizetési határidő: az első foglalkozás napja. 
Érdeklődni lehet:  75/519-310  vagy  75/519-300 

 
Az ESZI gépész szakán a jelentkezett tanulók a gépgyártás technológus - technikus szakmát választ-

hatják. Az új szakok az ipar fejlődésével a 
számítástechnika beépítését hozták a gyártás 
területén. A háztartásokban, a kisüzemekben és a 
nagy cégeknél egyaránt megnőtt az igény a 
hagyományos gépészeti munka mellett a modern 
ismeretekkel bíró szakemberek iránt. Mi a 
különbség a régi és az új szakokon képzett 
szakemberek tudása és munkája között? A 
hagyományos gépésztechnikus gyakorlat 
orientáltabb képzést ad. Az első két év szakmai 
alapozó ismereteket nyújtott a közismereti tárgyak 
mellett, amelyek az érettségi megszerzését 
biztosítják. A szakmai tantárgyak a műszaki 

ábrázolás alapjait és az iparban használt anyagokat és 
ezek megmunkálási módjait valamint a számítógép 
használatát a műszaki dokumentumok készítését 
ismertetik a tanulókkal. A gépeszeti szak elmélete 
igényesebb ismereteket nyújt. Az első két évben 
szakmai alapozás folyik. A 11. évfolyamtól a képzés 
szakmai tárgyakkal bővül. A gépészet elméletét és 
gyakorlatát ismertető tárgyak: anyag- és 
gyártásismeret, gépelemek, gépészeti mérések. A 
szakterületen a legmodernebb számítógépes CAD, 
CAM és CNC tervező programokat alkalmazzák a 
szakmai tantárgyak oktatásában. 
 

 

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
címünk, elérhetőségeink: 

7030 Paks, Dózsa György út 95. 
Tel.: 75/519-300 Fax: 75/414-282 

E-mail: eszi@eszi.hu Honlap: www.eszi.hu  
Pályaválasztási felelős: Tormáné Györfi Éva szakképzési igazgatóhelyettes. 

GÉPÉSZET (Tanulmányi terület kódja: 13) 
A gépgyártás területére képezünk számítógéppel segített tervezésben és gyártásban jártas, kiváló 
elhelyezkedési lehetőségekkel bíró és anyagilag is megbecsült gépésztechnikusokat. A szakmai 
képzés gyakorlati és elméleti órái mellett megemelt óraszámmal tanítjuk az informatikát, a ma-

tematikát és az idegen nyelvet. 
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Képzelt riport egy középiskolai kollégiumról 
 

Milyen ez a szoba…, miért nem  csináltok már 
rendet…, hogy lehet ekkora kuplerájban élni… 
Ugye ismerős? 
Mivel a koleszos diák nem igazán szeret szembe-
szállni a tanárokkal, ezért egyszer egy maroknyi 
kis csapat úgy gondolta, ténylegesen helyessé 
teszik e megállapításokat, és olyan kupit csinál-
nak, hogy arra aztán bárki lelkiismeret-furdalás 
nélkül írhatja a feketepontokat. Minden kreativi-
tásukat bevetették, ám nem éppen úgy sült el a 
dolog, ahogy szerették volna, ugyanis egy egész 
délutánjuk ráment a takarításra. Lám-lám, bár vér 
vízzé nem válik, a koleszos diák tud rendes is 
lenni, tisztává varázsolták hát szobácskájukat és 
naivan remélték, hogy szorgalmuk kamatozni fog, 
nem az aprócska hibákat veszik majd észre, ha-
nem az előnyöket. Sajnos nem így lett, most to-
vább gyűjtögethetik a rossz pontokat és az "így ki 
lesztek rúgva" vagy éppen az "ebből fegyelmi 
lesz" típusú szállóigéket. 
Pedig ők is, mint minden egyszerű koleszos tanu-
ló, csak nyugalmat és megbecsülést szeretnének, 
ha már megpróbálnak az előírt normák szerint 
élni, még ha ez nem is mindig sikerül. Szélsősé-
ges viselkedés esetén természetesen jogos a bün-
tetés, de kinek esik jól, ha mindig csak az előnyte-
len tulajdonságaira figyelmeztetik és az erényeit 
nem látják? És fél tíz után néhány perccel nem azt 
vágnák a fejükhöz, hogy "miért nincs még meg-
ágyazva", hanem egy szép dicséretet kapnának: 

"ti aztán szorgalmasak vagytok, még ilyenkor is matek 
házit írtok"...  
Ha valaki éppen reggel negyed nyolc tájékán a 
koleszba téved, szúrós tekintetű, kimért léptekkel ha-
ladó nevelőtanárokra lehet figyelmes, akik egy félel-
metes pontozólappal a kezükben éppen a szobákat 
kémlelik, rend után kutatva. Minél tovább tart ez a 
keresési folyamat, annál több fekete ponttal 
jutalmazzák az aktuális lakók azon törekvéseit, hogy 
minél jobban eltüntessék az idilli tisztaságot és 
tökéletes harmóniát. Így történhet meg az, hogy 
néhány aprócska figyelmetlenség miatt, mint például: a 
reggeli sietség közben az asztalon maradt szétszóródott 
tankönyvek és néhány leterített ruhadarab miatt páran 
már annyi feketepontot gyűjtöttek össze, hogy azok 
mennyiségét egy számjeggyel le sem lehet írni, talán 
már kettővel sem.  
Életünkben fontos szerepet tölt be a rend fogalma. 
Mindezeket nem tagadva, sőt elismerve ne feledjük, a 
szórakozott tudós típusú embereket sem. Nem vétkes 
mindenki, van aki egyszerűen nem látja meg, nem 
veszi észre, vagy nem zavarja a káosz.  Aki maga kö-
rül rendet tart, arról általában azt gondoljuk, hogy az 
elméjében is minden a maga helyén van. Megbízha-
tóbb, pontosabb, precízebb embernek véljük. Nem 
véletlen hát, hogy mint minden kollégiumban, a mi 
koleszunkban is nagy figyelmet fordít a tantestület a 
házirend ide vágó néhány pontjának kemény betartatá-
sára.  Ne feledjük azonban, hogy attól még nem mind 
arany, ami fénylik. 

Baka Richárd
 

Kilencedikeseket kérdeztünk az ESZI-ről 
 

Mi tetszik az ESZI-ben? 
 
Cash: Három hónapja járok az ESZI-be, ez alatt 
az idő alatt sok dolog megtetszett benne. Első 
dolog volt, -amit igaz, hogy első héten nem iga-
zán hallottam-az a dallamos csengetés volt. A 
tanárok nagyon rendesek mind egytől-egyig, 
akárcsak az osztálytársaim. Tetszenek a 

felcsúsztatható táblák, rajtuk a szép fehér betűk és a 
számok. Kényelmesek a székek, nagyon jól lehet hin-
tázni rajtuk. Szeretem a tesi órákat, a tesi tanárom 

mindent megtesz, hogy izmosak legyünk. Persze 
a szakmai órák is nagyon tetszenek. Örülök, 
hogy felvettek ide. 

 
 
Hátszél: AZ ESZI-ben vannak 
dolgok, amik tetszenek, ezeket írom 
le. Kezdjük az elején, reggel mindenki 
fáradt, még a tanárok is így hát néha előfordul, 
hogy emiatt elmarad a felelés. Az órákon, ha fi-
gyelsz, könnyen megtanulod a tananyagot, tehát 
otthon kevesebb időt kell rászánni, és mivel ott-
hon a tanulás háttérbe szorul, inkább célszerű az 
órán szerepelni. A szünetek elég rövidek, egyik 

pillanatban még a szünet van a másikban 
már a következő óra. Ez így magában nem 

túl jó, de így sokkal hamarabb vége a napnak 
és mehetsz haza, ez így már is jobb, sokkal jobb! 
Azt hiszem, ezek tetszenek leginkább az iskolám-
ban, de a tanulók is jó fejek, az óráknak hamar 
vége, ha figyelsz tanulnod, sem kell sokat, mi más 
kellhet még? 



-17- 

Kitekintő 
 

Új pénztárgépek: előny vagy hátrány? 
 
Kedves kollégista társaim. Szerintem nektek is 
feltűnt, hogy a Plusban változott néhány dolog. 
Igazából, kicsit több mint néhány. Na jó, valljuk 
be, minden megváltozott, kivéve az áruelrende-
zést. Mint tudjátok, a Plust felvásárolta a Spar, 
ezzel együtt – hatalmas örömünkre – eltűntek 
kedvenc kajáink, és kedvenc pénztárgépeink. 
 Az új pénztárgépek már közelebb állnak egy 
számítógéphez: az egész érintőképernyős, monitor 
beütésű, és mindenki örömére le is tud fagyni, 
ráadásul iszonyú macerás kezelni. Nem tudom, ti 
hogy vagytok vele, de nekem biztosan nem szere-
pel a kedvenc elfoglaltságaim listáján a két kilo-
méter hosszú sorban való ácsorgás. 
 A régi pénztárgépeket kezelni látszólag egyszerű 
volt, és nem is fagyott le a rendszer. Ha ez nem 
lenne elég, most minden kóterosnak az étkezési 
utalványokkal (kollégista szlengen: bónnal) már 
pontosan kell fizetni. Hozok egy példát a műve-
letlenek számára: Egy bón 100 forintot ér (leg-
alábbis egy darabig így volt, mert nemsokára jön-
nek az új bónok). Most figyelmeztetlek: csak ak-

kor olvasd tovább a szöveget, ha eddig feldolgoz-
tad az információkat. Ha veszel egy 199 forintos 
valamit (igen, tudom, hogy az egy és két forinto-
sokat kivonták a forgalomból), akkor nem fizet-
hetsz két bónnal, hanem rá kell fizetni 99 forintot. 
Itt én felteszek egy cseles kérdést: egy kollégista 
naponta költhet két bónt, és akkor hónap végéig 
kihúzza. Na már most, tegyük fel, csak buszra van 
pénzed, amiből hazamész. Viszont szeretnél va-
csorázni is. Véleményem szerint a kettő nem ösz-
szeegyeztethető, mivel lehetetlen úgy vásárolni, 
hogy pont 200 forintot kelljen fizetned. Mit csi-
nálnád ebben a helyzetben? Hm. Jó kérdés, mi? 
Ha erre megtaláltad a választ, kérlek, oszd meg 
mindenkivel, mert igen hasznos lenne. 
 Még az epikus befejezés előtt összefoglalom 
mindezt, hogy egyszerűbb legyen felfogni: a Plus 
új, hiper-szuper, érintőképernyős pénztárgépei 
szerintem egy fantasztikus, új technológiát tük-
röznek, mégis ,ami kis lépés a Plusnak, hatalmas 
visszalépés a vásárlók számára. 

Vuliem 
 

Ringbe szállnak a települések 
 
Gondolom bennetek is felvetődött már a kérdés, 
hogy hol jobb lakni. Egy városban, ahol szinte 
mindent megtalálsz, boltokat, tömeget, életet, zajt, 
vagy egy kis faluban, mely halk, valamikor népte-
lennek mondható és örülsz, ha négy-öt bolt van a 
faluban. Ebből a tekintetből egyértelműen min-
denki a városra voksol. De az emberek immár 
nagy része inkább a „vesztes” felet választja. Va-
jon mi teszi vonzóbbá az egyik település a mási-
kat az emberek szemében? Ezernyi okot felsorol-
hatnánk, hogy kinek mi a vonzó, de ez csak egy 
felé mutat, a személységünkhöz. Nem, nem aka-
rok kilométernyi sorokon át csépelni arról, hogy 

milyen érveket állítunk az egyikhez illetve másik-
hoz. Csak egyetlen egy dolgot jegyeznék meg: a 
döntésünk egyáltalán nem önálló. Ennél a pontnál 
gondolom, leragadtok. Igen, befolyásoltak va-
gyunk, pont ebben a tekintetben, mert elég nagy a 
valószínűsége, hogy azt a településformát prefe-
ráljuk jobban, ahol felnőttünk. Az évek alatt a 
környezet tulajdonságai befolyásolják jellemünk, 
szemléletünk. Ez tulajdonképpen nem baj, de ha 
döntés előtt állunk, ezt is vegyünk figyelembe: 
maradjon a szokásos, vagy döntsünk új dolgok 
mellett? 

Káerr 
 

Olvassak vagy netezzek? 
 
Ha egy pár évtizeddel ezelőtt tennék fel 
nekem ezt a kérdést, egyértelmű lenne a 
válasz, A mai kor gyermeke számára már 
nem annyira egyszerű. 
Mint fiatal, számomra igencsak fontos 
maga az internet, nem csak tanulási 
eszközként, hanem szórakozási 

lehetőségként. A szülők persze fizetik, 
mert az információéhes és naprakész 
gyermeküknek szüksége van a rengeteg 
tudás halomra, hogy megfelelően tartsa 
az iramot kortársaival. Arról már nem 
tudnak, hogy mire is használják utódjai 
igazából az internet adta lehetőséget. 
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Milyen is egy magamfajta diák délutánja? Hazaér, 
ledobja a táskáját, ha esetleg nincs bekapcsolva a 
gép – bár reggel már felkelés után 
megvolt a korai netezés – gyorsan 
bekapcsolja, felmegy msn-re, megnézi 
az összes email címét és adatlapját, 
hátha történt azóta valami érdekes, 
amióta utoljára megnézte. 
Régen számomra lételem volt maga a 
könyv, egyetlen szórakozást jelentett, 
szinte megszállottként olvastam. A 
könyv azonban nem tudja felülmúlni az 
internet adta új világot. Mikor az ember megkér-
dez egy átlag diákot, gyakran visszakérdez: „Mit 
tud a könyv, amit az internet nem?”. 

Egy idősebb korosztálynál persze más a helyzet: a 
nethasználó óráik száma töredéke az olvasásnak, 

ez persze betudható annak, hogy a 
„korosabbak” nagy része nem tudja 
használni a számítógépet. 
Persze az internet sokban hozzájárul 
magához az olvasáshoz, hiszen mára 
szinte nincsen olyan könyv, amely 
nem tölthető le, így egyre több ember 
tudja elérni a kívánt olvasmányát. 
Egy szó, mint száz, én az internet 
mellett teszem le a voksomat. Na és 

te? Melyiket választanád? 
OzzY 

 

Humor 
 
Móricka hazamegy az iskolából, és újságolja 
az anyjának: 
- Anya, képzeld, a tanító néni ma megkérdezte 
tőlem, hogy van-e húgom vagy öcsém, aki ide 
fog járni az iskolába. 
- Nahát, milyen figyelmes a tanító néni, hogy 
így érdeklődik a családunk iránt! És mondtad 
neki, hogy egyetlen gyerek vagy? 
- Igen.  
- És mit felelt? 
- Azt, hogy "Hál' Istennek!". 

* 
A tanító néni az osztást 
magyarázza: 
- Móricka! Az apukád, az 
anyukád, a testvéred és te 
ültök az asztalnál. Anyukád 
kiveszi a hűtőszekrényből a 
tortát. Hány szeletre vágja, 
hogy mindenkinek jusson? 
- Négyre - feleli Móricka.  
- Helyes. És mit tesz az anyukád, ha 
váratlanul beállít a nagynénéd és a 
nagybácsid? 
- Visszarakja a tortát a hűtőbe. 

* 
A kis Gyömbér Gyuszika hatalmas monoklival 
tér haza az iskolából. Amikor az anyukája két-
ségbeesetten kérdezi, mi történt, Gyuszika azt 
feleli hogy vitába keveredett az egyik osztály-
társával és... 
- Nem jó ez így kisfiam, - mondja a mama - 
holnap viszel az iskolába egy tábla csokit és 
kibékültök az osztálytársaddal. 
Másnap hazajön a gyerek, és a másik szeme 
alatt is van egy monokli. 

- Hát most meg mi történt? - csapja össze a 
kezét az anya. 
- Még egy csokit akart. 

* 
A tanár megszidja Mórickát: 
- Kisfiam, már megint elkéstél! Miért késel 
minden nap? 
- A tábla az oka mindennek, tanár úr, kérem.  
- Milyen tábla? 

- Ami az iskola sarkán 
van, a zebránál. Rá van 
írva, hogy: "Iskola. 
Kérem, lassítson!" 

* 
Matematika órán a 
másodikosok a 
kétjegyű számokat 
tanulják. A tanító néni 

felszólít egy gyereket: 
- Pistike, mondj egy kétjegyű 
számot! 
- Huszonnyolc. 
- És milyen számot kapsz, ha a 

számjegyeket felcseréled? 
- Nyolcvankettő.  
- Zsuzsika, te is mondj egy számot! 
- Kilencvenhat.  
- És ha megfordítod? 
- Hatvankilenc.  
- Jó. Móricka, most te mondj egy számot! 
- Rajtam nem fog ki a tanár néni! Har-
minchárom. 
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Horoszkóp 
 
 

Skorpió (X. 24 - XI. 22.)
Nagyon sok a ta-
nulmányi feladata, ezért 

észre sem veszi, hogy 
mostanában mindenfélét 
mondanak Önről. Társai, 

családja kitartanak Ön 
mellett. Előállhat olyan helyzet is, 

amikor valaki jó tanácsot ad Önnek. 
 

 

Kos (III. 21 - IV. 20.) Élvezettel végzi a hét-
végi munkáit, és remek hangulatban tölti el a 
napot. Délutánra közös programot szervezhet 
barátaival vagy családtagjaival, mely során 
sikerül kikapcsolódnia, marad ideje a pályaori-
entációval foglalkozni. 
 
 
Bika (IV. 21 - V. 20.) Meghívást kap az egyik 

régi barátja által rendezett összejövetelre. 
Örömteli híreket hall, és az együttlét boldoggá 
teszi. Beütemezi a felvételi előkészítőt matek-
ból, melyen számos rég nem látott ismerőssel 
találkozhat..  
 
 
Ikrek (V. 21 - VI. 21.) A 

reggel felmerülő otthoni 
problémákat hamar megoldhatja, 
ha tapintatos és megértő a körülötte 
élőkkel. Hallgassa meg, mit 
javasolnak, milyen irányba tanuljon tovább. 
Este menjen el szórakozni baráti társasággal, 
hisz már rég nem találkozott velük.  
 
 
Rák (VI. 22 - VII. 22.) Egy zavartalan, gond-

talan hétvége következik a Rák-jegyű életében. 
A csillagok állása kedvez a felvételi pontok 
gyűjtésének. A családszerető, de tanulmányi 
munkájukat sem elhanyagoló Rák-jegyűek 
pompásan érzik magukat. 
 
 
Oroszlán (VII. 23 - VIII. 23.) Ha a szerelem-

ben vár sikereket, ne remélje, hogy ez varázs-
ütésre fog teljesülni. Mielőtt elkeseredne, talál-

jon vigaszt, keressen jó továbbképzési lehető-
ségeket! Ha van elég bátorsága, hogy ősszel 
kezdjen egy új életet, csak rajta!  
 
Szűz (VIII. 24 - IX. 23.) Ne vegyen semmit a 

szívére a párjával való kapcsolatában. Még 
egy-két nap és kiderül az ég. Addig a világért 
sem kell végleges döntést hoznia vagy elha-
markodott kijelentést tenni. 
 
Mérleg (IX. 24 - X. 23.) Lehet, hogy hamaro-

san elköltözik, de legalábbis elutazik vala-
hová, noha igazából nem is vágyik jelenlegi 

helyét elhagyni. Egy új iskola kollégiumában 
is megtalálhatja az ideális otthont. 
 
 
Nyilas (XI. 23 - XII. 21.) Egyik távol élő ba-

rátja megkísérli megnyerni Önt, hogy látogassa 
meg. Engedjen a kísértésnek, mozduljon ki. Ne 
feledje az iskolák mostanában tartanak nyílt 
napot, menjenek el együtt. Meglátja, nem fogja 
megbánni! 
 

 
Bak (XII. 22 - I. 20.) Ezt a napot 

arra próbálja fordítani, hogy 
információkat gyűjt a jövőbeni 

lehetőségeivel kapcsolatban. Egy 
új környezet segítheti ősztől abban, 

hogy újra feltöltődjön energiával és 
életerővel.  

 
 
Vízöntő (I. 21 - II. 20.) Sok apró munkát kell 
ma elvégeznie, ezért jobb, ha mihamarabb 
munkához lát. Este remek kikapcsolódási lehe-
tőséget nyújt egy olyan összejövetel, ahol régi 
ismerőseivel találkozhat., járjon el pályaválasz-
tási napokra. 
 
 
Halak (II. 21 - III. 20.) 

A nap nagy részét egy nagyszabású rendezvé-
nyen töltheti, melyen számos érdekes program 
közül válogathat. Vigye el a nyílt napra család-
ját is, hisz számukra is sok kalandot tartogat ez 
az esemény. 
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ESZI kollégium 
 
 
A kollégium az 
iskolától nem messze 
egy domb tetején 
található. 
Négy emeletből álló 
épületben az elsőéve-
sek a negyedik, a 
másodévesek a 
harmadik, a negyed, 
és ötödévesek a 
második, míg a 
lányok az első emele-
ten vannak 
elhelyezve. Összesen 
186 fő szállásolható 
el a 18db két ágyas és 
az 50 db három ágyas 
szobákban. 
Minden emeleten van egy már tanulószobaként 
funkcionáló „közösségi” terem. A tanulószoba 
minden nap négy órától hét óráig tart. Ez há-
rom tanórát jelent egy tíz illetve egy húsz per-
ces szünettel. 
A kollégium földszintjén található még egy 
nagyklub, ahol lehet biliárdozni, asztaliteni-
szezni, vagy esetleg tévét nézni, egy gépterem 

ahol internet érhető el és végül a konditerem, ahol 
az izomzatot lehet fejleszteni.  
A kollégiumban lakók csoportokra vannak osztva. 
Az egyik csoportban a lányok a másik csoportban 
az ESZI-s fiúk, a harmadikban a más iskolába járó 
fiúk vannak beosztva. Hetente egyszer csoportfog-
lalkozás van, amikor minden probléma megbeszé-
lésre kerül. Ezen kívül mindenki választhat egy 

szakkört, ahol elfoglalja magát.  
Én már lassan egy hónapja 

vagyok kollégista. Az elején nem 
nagyon tetszett, mert volt egy kis 
honvágyam is, meg sajnos a felsőbb 
évesek három hétig magyarázták 
nekünk „az itteni hagyományokat”. A 
negyedik emelet 407-es szobájában 
lakom.  

Összességében nem olyan 
rossz, de azért mégis szívesebben 
lennék otthon. A helyzeten sokat 
javít, hogy ott van velem négy régi 
barátom, és remélem jövőre jön még 
sok új is. 

Smoke
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