
 

Kedves Felvételiző! 
 

Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy üdvözölhetlek az ESZI-ben. Jobb helyet nem is 
választhattál volna a további életedet jelentős mértékben meghatározó központi felvételi megírá-
sához, még szerencsésebb vagy, ha az ESZI-t jelölted az első helyen. Ebben az esetben már nincs 
más feladatod, csak jól kell teljesítened, elegendő pontszámot elérned (egyáltalán nem lehetetlen) 
és máris az energetika iparág egyik legnevesebb és legjobb középiskolájának tanulója vagy. 
Hidd el, joggal állítom ezt, hiszen már pár éve ide járok, és nem bántam meg. Telik az idő, egyre 
inkább rájövök, hogy milyen jól tettem, amikor ide jelentkeztem. Iskolánkban a közismereti 
tantárgyakon kívül kiemelt figyelmet fordítanak a szakmai tantárgyak oktatására. Ebben az 
ESZI többet nyújt más iskoláknál, pl. a gimnáziumoknál. Ilyen szakmai ismeretek birtokában 
sokkal egyszerűbb a későbbi pályaválasztás. A felsőoktatásban tanuló egykori diáktársaink visz-
szajelzései alapján is azt mondhatjuk, nekik könnyebb dolguk van, mert az ESZI-t elhagyva már 
minden szükséges tudással rendelkeznek, hogy ne jelentsen nehézséget az egyetemi, főiskolai 
követelményrendszer, az ottani tananyag. 

Minden szak egyformán jó választás, hiszen itt minden körülmény adott ahhoz is, hogy 
ötödikben a megfelelő szakképesítés megszerzésével a szakma mesterévé válhass. 
Remélem, hogy ezen információhalmazzal még inkább fellelkesítettelek, és még jobb felvételi 
pontszámot tudsz elérni 
Az alábbiakban több ESZI-ről szóló cikket találhatsz, újdonsült tanulóink véleményét is elolvas-
hatod, sőt a számodra fontos felvételi pontszámítást is áttekintheted. 

Minden ESZI-s nevében kívánok jó munkát, sok szerencsét! 
 

 
Paks, 2009. január 24.        
 

Baka Richárd, a 11.B -ből

Szerkesztette: Illés Norbert 11.B



ESZI-sek az ESZI-ről Aranyköpéseink 
 

 Az ipari forradalom első találmánya a 
gőz volt. 

 Új párt jött létre, akinek Charles volt a 
vezetője. Ez a chartizmus. 

 Az életkörülmények nőni kezdtek. 
 Diesel benzinnel működő gépjárművet 

talált fel. 
 Őseink az állataikkal a sztyepp ország-

úton sétáltak. A permiektől átvették a 
főnevet és a számnevet. 

 A magyarok törzsei: Nyék, Megyer, 
Kür, Gyarmat, Kész, Keszi, Türjén, Je-
nő 

 A király nem tudott az egész országra 
egyszerre figyelni, ezért vármegyéket 
alakított ki.  

 Követeket küldött első Ottóhoz, és hit-
térítőtöket kért tőle- mindenkire ráerő-
szakolta a kereszténységet. 

 A friss, erős, magyar katonák nagy hó-
dításokba kezdtek, és sikerült is nekik. 

 Géza fejedelem nagyon sokat tett a bel-
ső külső politikában. 

 Közös jellemző még egy elég érdekes 
dolog, ami Petőfi személye. Saját mű-
véhez annyi köze van, hogy ő írta. 

 Petőfi életében fontos állomás ez, hi-
szen válságos és reménytelen korszaka 
után ismét kigyulladt alkotói vágyának 
parazsa. 

 A két költő valójában népköltő, Petőfi 
most éli ki igazán, bravúros termelő-
készségét. 

 A másik költeményen a fa metafora 
vonaglik át, egészen virágainak herva-
dozásáig, szimbolizálva ezzel a nemze-
tet. 

 Petőfi versében megjelenik a próféta-
költő szerep, aki szavakkal hirdeti a 
jobb jövő elérésének kulcsát. 

 Petőfi költői hitvallása, Ars Poetica ra-
gadt rá a versre. 

 A mű végén Petőfi reménykedik az 
örök jólétben. 

 Arany verse már lelombozódott hangu-
latú. 

„ Jövőre már nem fogják a szátokba rág-
ni”- vagy mégis? 
Az általános iskola 8.-os diákjainak sokat 
mondogatják, hogy: „Tanuljatok, mert ezen 
múlik minden. Jövőre már nem fogják a szá-
tokba rágni!” És igazuk is van azoknak, akik 
ezt mondják. Hiszen felsőbb iskolákban a 
tanárok nem foglalkozhatnak minden egyes 
tanulóval külön- külön. A lediktált anyagot 
vagy megtanulod, vagy nem, és mindkettőt 
„jutalmazzák”. Mégis kicsit másképp műkö-
dik ez az ESZI- ben. Itt igenis fontos a te 
tudásod. A tanárok képesek különórákat 
tartani azoknak, akik kérik a segítségüket. 
Fontos számukra a diák, és ezért nem bántam 
meg, hogy ebben az iskolában tanulok.    

Weller Fruzsina 

Három hónapja járok az ESZI-be, ez alatt az 
idő alatt sok dolog megtetszett benne. Első 
dolog volt, -amit igaz, hogy első héten nem 
igazán hallottam-az a dallamos csengetés 
volt. A tanárok nagyon rendesek, mind egy-
től-egyig, akárcsak az osztálytársaim. Tet-
szenek a felcsúsztatható táblák, rajtuk a szép 
fehér betűk és a számok. Kényelmesek a 
székek, nagyon jól lehet hintázni rajtuk. Sze-
retem a tesi órákat, a tesi tanárom mindent 
megtesz, hogy izmosak legyünk. Persze a 
szakmai órák is nagyon tetszenek. Örülök, 
hogy felvettek ide. 

Makó Dániel 

AZ ESZI-ben vannak dolgok, amik tetsze-
nek, ezeket írom le. Kezdjük az elején, reg-
gel mindenki fáradt, még a tanárok is, így hát 
néha előfordul, és „sajnos” elmarad a felelés. 
Az órákon, ha figyelsz, könnyen megtanulod 
a tananyagot, tehát otthon kevesebb időt kell 
rászánni, és mivel otthon 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 sok-
kal hamarabb vége a napnak és mehetsz ha-
za, ez így már is jobb, sokkal jobb. Azt hi-
szem, ezek tetszenek leginkább az iskolám-
ban, de a tanulók is jó fejek, az óráknak ha-
mar vége, ha figyelsz tanulnod, sem kell 
sokat, mi más kellhet még? 

Széll Szilárd 
 



 
 

 

A felvételi eljárás rendje 
 
A felvételi részei: 
 
Írásbeli vizsga: 
Az általános tantervű képzéshez központilag kiadott egységes, 
kompetenciaalapú feladatlapokkal magyar nyelvből és mate-
matikából. 
 

Szóbeli meghallgatás: 
Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok nélküli megismerkedés. 
 

Felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük: 
 Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján számított pontszámot, 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 megszerez-
heted az alábbi képesítéseket is: 
ECDL – nemzetközi számítógép-kezelő  
CISCO – CCNA számítógépes hálózatsze-
relő és üzemeltető  
EBC*L – egységes európai, gazdasági képe-
sítés  
ORACLE adatbázis-kezelő képesítés 
NYELVVIZSGA az oktatott nyelvekből  
 
Érettségi utáni lehetőségeid: Iskolánkban 
folytatva tanulmányaidat emelt vagy közép-
szintű szakképesítés megszerzése vagy felső-
fokú tanulmányok megkezdése valamely 
főiskolán, egyetemen. 

NYÍLT NAP AZ ESZI-BEN 
 
Mindent megtudhatsz a felvételiről, sok ismeretet szerez-
hetsz a számodra szimpatikus szakmákról, megismerheted, 
az ESZI pedagógusait, találkozhatsz diákjainkkal, beülhetsz 
a tantermeinkbe,  
működés közben láthatod a műhelyek, tantermek berende-
zéseit, hazavihetsz magadról egy ESZI-ben készült fotót.  
 

2009. február 6. (péntek) 
1400 - 1600 

 

Szeretettel várunk Téged is, Szüleidet is! 

Pótló írásbeli napja:  
2009. január 29. (csütörtök) 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 



Képek, az ESZI színes, pezsgő életéből 
 

 

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 Győrfi Éva szakképzési igazgatóhelyettes. 

Ajándékgyűjtés az erdélyi árvák részére A Rubik-kocka bűvöletében 

Érdekes évzárók DÖK nap 

Angliai kirándulás Olaszországi kirándulás 


