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Szeretettel köszöntünk az Energetikai 
Szakközépiskola és Kollégium diákjai és 

tanárai nevében! 
 

1986-ban nyitottuk meg kapunkat az ország első 
vállalati iskolájaként a Paksi Atomerőmű Vállalat, majd 
jogutódja a Paksi Atomerőmű Zrt. fenntartásában. 2001-
től középiskolánk alapítványi formában működik. 
Pedagógiai szolgáltatásaink meghaladják az alapellátás 
általános szintjét.  
Oktatási rendszerünk széles választékú, rugalmas. 
Népszerű, jól hasznosítható szakokra készítünk fel, és 
továbbtanulásodhoz magas szintű ismereteket nyújtunk.  
 Büszkék vagyunk:  

 nevelőtestületünkre 
 korszerű felszereltségünkre 
 szép környezetünkre  
 hagyományainkra, értékteremtő szellemiségünkre 
 piacképes szakirányainkra 
 kiemelkedő továbbtanulási mutatóinkra. 

Tantestületünk nevében: 
Szabó Béla igazgató 

 
 
 
 
 
 

Felvételi vizsga az ESZI-ben 
 

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
megszervezi a nyolcadik évfolyamosok 

számára a központilag, egységes 
követelmények szerint szervezett írásbeli 
felvételeit, általános tantervű képzéshez. 

 
2011. január 22. (szombat) 1000 

(magyar nyelv) 
 

2011. január 22. (szombat) 1100 
(matematika) 

 
Jelentkezz be, hogy itt írhasd meg az 

írásbeli felvételit! 
 

Jelentkezés módja: 
Az általános iskolában kapott, és kitöltött 
formanyomtatványt eljuttatni az ESZI-be 

személyesen vagy postán. 
 

Az írásbelire hozz magaddal diákigazolványt 
és kéken fogó toll(ak)at! 

. 
Jelentkezési határidő: 

2010. december 10. 
 

Jó felkészülést és eredményes 
szereplést kívánunk! 

 

2010. október-november 

 
 

Szervusz barát, szia gólya! 

Itt tanulod, mi a móka, 

Itt a sok szak, gyere erre, 

Megvalósul szíved terve! 
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A felvételi eljárás rendje 
 
A felvételi részei: 
 
Írásbeli vizsga: 
Az általános tantervű képzéshez központilag kiadott egységes, 
kompetenciaalapú feladatlapok magyar nyelvből és matematikából. 

Szóbeli meghallgatás: 
Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok nélküli megismerkedés. 

Felvételi rangsor kialakításánál figyelembe vesszük: 
Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján számított 
pontszámot, az írásbeli vizsgaeredményét és a szóbeli meghallgatás 
eredményét. 
 
 
 

A felvételi pontok számítása 
A táblázat a maximálisan megszerezhető pontszámokat tartalmazza. A hozott pontok kiszámítása az általános 

iskolai tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredményeiből történik 
Minden tanulmányi területre külön kiszámítjuk a jelentkező pontszámát, ha több tanulmányi területet is 
megjelölt az ESZI-ben, és minden tanulmányi területre külön-külön kialakítjuk a jelentkezők rangsorát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felvételi előkészítő nyolcadikosoknak! 
 

Az ESZI felvételi előkészítő tanfolyamot indít magyar nyelvből és matematikából.  
A tanfolyam a központi matematika írásbeli és a központi magyar írásbeli eredményes teljesítésére készítik fel a 

nyolcadik osztályosokat. A résztvevők próbafelvételit írhatnak a tanfolyamegységek végén. A próbafelvételi dolgozatot 
tanáraink kijavítják úgy, ahogyan a központi felvételi dolgozatokat szokás javítani és pontozni, ezzel is elősegítve a 

felvételin való eredményes szereplést. 
A tanfolyamot önismereti tréninggel és pályaorientációs foglalkozásokkal  

színesítjük, hogy a diákok még nagyobb felkészültséggel választhassanak pályát. 
A tanfolyam költsége 5000 Ft/fő, amely magába foglalja a 8 x 2 tanóra felkészítő foglalkozást, a két próbafelvételi 

dolgozat megírását, kiértékelését, valamint az önismereti tréninget és a pályaorientációs foglalkozásokat is. 
A felvételi előkészítő 2010. október 26-án indul. 

Jelentkezés: Jelentkezési lap beadásával, valamint a tanfolyami költség befizetésével.  
Jelentkezési lap beszerezhető az iskolában, vagy letölthető az ESZI honlapjáról. A kitöltött jelentkezési lap elhozható 

személyesen, eljuttatható e-mailben (korpacsi@eszi.hu), vagy postán. 
Jelentkezési és befizetési határidő: 2010. október 26-án, az első foglalkozáson.  

 
Érdeklődni lehet:  

Korpácsi Ferencné   75/519-310  vagy  75/519-300 

Tanulmányi terület Hozott pontok Írásbeli felvételi 
eredménye 

Szóbeli 
beszélget

és 

Összes 
pontszám 

kódja neve 

magyar 
irod. és 
nyelv 
átlaga 

magyar 
irodalom 

magyar 
nyelvtan 

mate-
matika 

idegen 
nyelv 

törté-
nelem 

fizika kémia biológia 
Matema-

tika 
Magyar 
nyelvtan 

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 
Környezetvédele

m-
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 

 

Írásbeli vizsga: 
2011. január 22. (szombat) 1000 

Pótló írásbeli napja: 
(igazoltan hiányzók számára) 

2011. január 27. 1400 

Szóbeli meghallgatás: 
2011. február 25. (péntek) 1300 

Pótló szóbeli napja: 
(igazoltan hiányzók számára) 

2011. március 2. 1400 
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GÉPÉSZET (Tanulmányi terület kódja: 13) 
Az energetikában is fontos gépgyártás területére képezünk szakembereket, akik jártasságot szereznek a 

számítógéppel segített tervezésben és gyártásban is, jó elhelyezkedési lehetőségekkel. A szakmai képzés mellett 
megemelt óraszámú az informatika, a matematika és az idegen nyelv. 

 

Az ESZI gépész szakán a jelentkezett tanulók a 
gépgyártás technológus - technikus szakmát 
választhatják. Az ipar fejlődése hozta magával azt, 
hogy a szakok tananyagában a számítástechnikai 
képzés is beépül. A gépészeti szakok gyakorlati 
képzésében ez a robottechnika alkalmazását jelenti. A 
háztartásokban, a kisüzemekben és a nagy cégeknél 
egyaránt megnőtt az igény a hagyományos gépészeti 
munka mellett a modern ismeretekkel bíró 
szakemberek iránt. A gépésztechnikus gyakorlat 
orientált képzést ad. Az első két év szakmai alapozó 
ismereteket nyújt a közismereti tárgyak mellett. A 
szakmai tantárgyak a műszaki ábrázolás alapjait, az 
iparban használt anyagokat és ezek megmunkálási 
módjait valamint a számítógép használatát, a 
műszaki dokumentumok készítését ismertetik a 
tanulókkal. A gépészeti szak elmélete igényesebb 
ismereteket nyújt. A 11. évfolyamtól a képzés további 
szakmai tárgyakkal bővül, melyekkel a gépészet 
elméletét és gyakorlatát ismerik meg mélyebben a 
tanulók, mint például anyag- és gyártásismeret, 

gépelemek, és gépészeti mérések, CAD, CNC, CAM 
ismeretek. Érettségi után, a 13. évfolyamon pedig a 
technikusi vizsgára készítjük fel a diákokat. 

 

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. 
Az ESZI-ben mindent 
megkapnak a tanulók ahhoz, 
hogy versenyképes 
ismereteket szerezhessenek 
programozásból. Az elméleti 
tudásanyag elsajátításához 
rengeteg, a tanárok által 
szakszerűen összeállított leírás 
és példafeladat található 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, CSS) 
helyezi a hangsúlyt. A gyakorlásra szinte korlátlan 

lehetőségünk nyílik. Képzeld el, 
annyit ülhetsz a gép előtt, 
amennyit akarsz. A hobbyd 
egyúttal a munkád is lesz. Hol 
találsz ilyen helyet?  Az iskolai és 
a kollégiumi számítógéptermek 
minden délután várnak, a 
felnőttek szívesen nyújtanak 
szakmai segítséget. A 
megszerezhető tudásanyag 
rendkívül rugalmas, hiszen főként 
módszereket, elveket tanulunk, 
amik nem kötődnek szigorúan 
egyetlen programozási nyelvhez 
sem, szinte bármelyikre 
átültethetőek. Az ESZI-ben 
számos szakkör, tanfolyam van, 
amelyek felkelthetik a 
számítógép-orientált tanulók 
figyelmét, sőt ha elég érdeklődő 
van, újakat is indítanak. 
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ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONIKA (Tanulmányi terület kódja: 12) 
Az energetika területén is jól hasznosítható, keresett szakképesítést adunk. Tanulóink jártasságot szereznek a 

gyengeáramú elektronikában, az automatikában, a digitális áramkörökben, és a PLC programozásba. Megemelt 
óraszámú az informatika a matematika és az idegen nyelv. 

 
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.  
Az elektronika szakmacsoport már az iskola 
megalakulása óta létezik. Akik itt tanulnak, azok 
az elektrotechnika alapjaival kezdik a szakmával 
való megismerkedést. Első és második osztályban 
elektrotechnikát, harmadik és negyedik évben 
elektronikát tanulnak a diákok. Egy héten kettő 
elméleti óra van, alap gyakorlatból pedig négy. Ha 
ezen a szakon akarsz okosodni, akkor a 
gyengeáramú elektronikával ismerkedhetsz meg. 
Az egyszerű analóg és digitális áramkörökön át a 
komplex berendezések működésének megértéséig 
számtalan villamos áramköri ismeretet szerezhetsz. 
De ha nem elégedsz meg ennyivel, akkor eljárhatsz 
elektronika- és pneumatikaszakkörre is. Itt tovább 
fejlesztheted a tudásodat és gyárthatsz magadnak 
saját munkadarabot is. Ami természetesen teljesen a 
tiéd lehet. Két terem is rendelkezésre áll az 
elektronikusoknak tudásuk bővítésére. Az egyik 
teremben különböző méréseket lehet elvégezni. 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 a kész munkadarabokat. A másik terem 
főleg panel készítésére szolgál. Itt lehet tervezni, 
maratni és fúrni is a panelokat. Korszerű 
forrasztóállomások is találhatóak itt. Ennek nagy 

hasznát vesszük, hiszen az alkatrészeket be is kell 
forrasztanunk, de nem mindegy, hogy milyen 
minőségű pákával. 
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 lehetőségük van 
a 13. évfolyamon az elektronikai technikus képesítés 
megszerzésére is. Sikeres technikusi vizsga után, a 
széleskörű szakmai ismereteknek köszönhetően az 
ipar szinte bármely területén el tudnak helyezkedni. 
Végzett tanulóink többsége nem elégszik meg a 
középfokú végzettséggel, hanem folytatja 
tanulmányait a felsőoktatásban, amelyhez jó alapot 
adnak az itt tanult ismeretek. 

 

Diploma vagy szakma? 
 

Diplomára törekedjünk, vagy elég csak a középfokú szakképesítést megszereznünk? 
 

Aki nagyon jól tanul, annak mindenképpen ajánlott egyetemre, főiskolára 
jelentkeznie. Kár lenne, ha képességei ellenére nem szerezné meg a 
diplomát. Viszont érdemes előtte sikeres OKJ-s vizsgát tennie, hiszen ezzel 
munkalehetőséget tart a kezében, bárhogyan változzon is a felsőoktatás. 
Mindenki más pedig ne álljon meg az érettségi vizsgánál, hanem szerezzen 
meg egy vagy több szakképesítést, például itt az iskolánkban a 13. illetve a 
14. évfolyamon. 
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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 elméleti órái mellett megemelt 

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

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 órarendedben, mint például a 
környezettechnika, környezetvédelmi alapismeretek, 
vagy később sugárvédelem és még sok más. 
Mindezek hallatán, hogy sugárvédelem, ne ijedj meg, 
hisz teljesen veszélytelen kísérleteket 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 
támogatóinál, például az Atomerőműben vagy az 
iparágban. Amint kikerülsz egy technikusi 
bizonyítvánnyal, hivatalosan is környezetvédelmi-
méréstechnikus leszel. Ha kedved van hozzá, az első 
technikusi szak mellé még egy másodikat is 
megszerezhetsz itt nálunk. Szerintem ez egy elég jó 
dolog. Aztán, ha már így belejöttél a vizsgázásba, 
előtted a világ, tanulj tovább, mehetsz egyetemre, 
főiskolára. 

 

Miért választják a diákok az Energetikai Szakközépiskolát? 
 Tudják, hogy szakközépiskolánk néhány év alatt az ország egyik legjobb középiskolájává emelkedett a 

tanulmányi versenyeket és a hivatalos továbbtanulási mutatókat tekintve. 
 Fontos számukra, hogy az érettségi után szakmai képesítést szerezhetnek iskolánkban. 
 Értesültek róla, hogy energetika területén jól hasznosítható, és a gazdasági élet más területein is keresett 

szakképzéseket találnak itt. 
 Vonzó számukra, hogy iskolánkban korszerű tanműhelyek vannak, a gyakorlati képzés egy része pedig 

alapítványi fenntartónk, az Atomerőmű műhelyeiben, laborjaiban folyik. 
 Megnyugtató számukra az, hogy az itt végzettek szakmai tudásával elégedettek a munkahelyeken. 
 Az igényes szakmai képzést idegen nyelvi, számítástechnikai, jogi, gazdasági és vállalkozási ismeretek bővítik. 
 Tetszik nekik az iskolára jellemző, sokszínű diákélet.  
 Az érettségi mellé sokan európai számítógép felhasználói jogosítványt, (ECDL bizonyítványt) szereznek. 
 Intenzív nyelvórákkal készítjük fel tanulóinkat a nyelvvizsgára.  
 A tanulást és a művelődést segíti könyvtárunk, valamint nyitott számítógéptermeink. 
 Diákjainkról iskolánk nemcsak az oktatás keretein belül gondoskodik, hanem a szabadidő kulturált és hasznos 

eltöltését is biztosítja, melynek kiváló helyszínei a sportcsarnok és az uszoda.  
 A különböző labdajátékok (kosárlabda, foci, kézilabda, floorball) mellett a természetjárás is kedvelt diákjaink 

körében.  
 A távol lakókat két-háromágyas szobákban kollégiumi ellátás várja.  
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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.

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 nemcsak 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 veszve. A 
tantárgy keretében megismerkedhetsz magával a 
gépeléssel, a hivatalos levelek elkészítésének 
fortélyaival, az önéletrajz készítésének és 
beadásának szabályaival. A harmadik osztálytól már 
igencsak komolyan felkötheti az ember azt a 
bizonyos fehérneműt. Olyan tantárgyakkal 
ismerkedhetsz meg, mint az elméleti és üzleti 
gazdaságtan, üzleti és tanirodai gyakorlat. A 
gyakorlatok során rengeteg új elképzelésünket 

próbálhattuk ki a legmodernebb eszközöket 
használva. Csoportokba rendeződve cégeket 
alapítottunk, dolgozókat vettünk fel, megbízásokat 
teljesítettünk, akárcsak a valódi életben. Persze 
gyakran előfordult, hogy tanácstalanul álltunk 
tennivalónk felett, ilyenkor tanáraink rögtön a 
segítségünkre siettek. Kedvenc szakmai tantárgyam a 
mai napig az elméleti gazdaságtan. Az órák alatt 
rengeteg érdekes és fontos dolgot tanulhat az ember. 
Nem elhanyagolható az erős idegennyelv-oktatás 
sem, ami miatt sokszor siránkozunk és 
panaszkodunk, de mégis örülünk neki, mert idegen 
nyelv ismerete nélkül a mai világban boldogulni 
szinte már lehetetlen. Harmadik és negyedik év 
végén kötelező nyári gyakorlaton veszünk részt, 

amikor igazán belekerülünk a 
mindennapi élet mókuskerekébe. 
Különböző cégeknél dolgozunk két 
hétig. Meg kell birkóznunk minden 
ránk kiosztott feladattal. Az 
átlagember ilyenkor csak haját tépve 
áll, és a síráshoz közeli állapotba 
kerül, de mi nem vagyunk átlagosak, 
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 
produkálják a legjobb tanulmányi 
eredményt. Gyakran iktatunk be 

szakmai kirándulásokat az országban, amelyek 
nemcsak jó programok, hanem hasznos tudással is 
bővítik ismereteinket. 
Én semmiképpen sem bántam meg, hogy ide 
jelentkeztem, mert az érettségi 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, közgazdasági 
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!
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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 informatikát és az idegen nyelvet. 
 
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 
karikás szemű 
érettségizőknek. Aztán néhány hét riadt klaviatúrán 
kalimpálás után kezdjük megszokni: 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 belekóstolunk a közgazdaság 
finomságaiba is. Kiderül, 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 
rengetegnek tűnik, ha mindegyiket a billentyűzeten 
kell tartani. 
Aztán tanulja meg az ember lánya, hogy hogyan 
jusson el A-ból B-be a lépcsőn dúló forgalomban, 
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 kiöltözésre, izgulásra, és mindenféle 
viselkedéskultúrákkal való ismerkedésre.  

Nyílt napokon, eszis és nem-eszis rendezvényeken 
kell vendégeket kísérni, mosolyogni, konferálni, élő 
díszítősort képezni. És igen, a legenda igaz: kávét 
főzni. Ezt azonban ki kell érdemelni a tanirodába 
való belépéssel. Odáig pedig hosszú az út: az 
alapvető tárgyak mellett kommunikálunk, gépírunk, 
szöveget szerkesztünk, informatikát alkalmazunk, 
szakmai nyelveket tanulunk, és szépek is vagyunk – 
a dekoratívság sem lebecsülendő értéke a vérbeli 
menedzser-asszisztensnek. 
Nemcsak a szép sárga suli vagyunk, vár a D-s 
létélmény is. Rohanás a szünetekben, utolsó 
percekben a könyv bújása, sorban állás a tükör előtt, 
büfébeli kósza pillantások, a kicsengetés barátságos 
dallama, pletykaháború, csütörtöki eszi buli...  
Légy része az élménynek! 
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Üdvözlünk az ESZI-ben! 
 

Az ESZI egy nagyon jó suli! Szeretünk itt tanulni, de főleg ide járni. Kevés hely van, ami 
ennél alkalmasabb lehetne a továbbtanulásodhoz. Hiszen mindamellett, hogy felkészít az 

érettségire, rengeteg plusz dolgot is biztosít. Bekerülni sem nehéz, de ez persze nem jelenti 
azt, hogy nem kell semmit se cselekedni az ügy érdekében. Annyit kell tenned, hogy 

felkészülsz rendesen a központi felvételire, megjelölöd az ESZI-t az első helyen, és máris 
megvan minden esélyed arra, hogy ennek a jó társaságnak a tagja legyél.:) Tény, hogy jól 

kell teljesítened, de a bekerülés egyáltalán nem lehetetlen!!! 
Iskolánkban a közismereti tantárgyakon kívül rengeteg figyelmet fordítanak a szakmai 
tantárgyakra. Minden szak egyformán jó választás, hiszen itt minden körülmény adott 
ahhoz is, hogy ötödévben a megfelelő szakképesítést megszerezd. Beleláthatsz a különböző 
szakmák rejtelmeibe és a gyakorlatban is kipróbálhatod magad. Emiatt az érettségi után már 
sokkal könnyebb lesz a későbbi pályaválasztás. A felsőoktatásban is könnyebb dolgod lesz, 
hiszen itt már az alapokat megkapod. Ezt az egykori diáktársaink is igazolják. 
Jól néz át ezt az újságot! Mindent összegyűjtöttünk neked, ami jövendő iskoláddal, az 
ESZI-vel kapcsolatosan érdekelhet: elolvashatod új és régi tanulóink véleményét, sőt a 
felvételi pontszámítást is áttekintheted és még sok hasznos információt kaphatsz.  
Tartozz közénk, jelentkezz ide, és tapasztald meg, hogy milyenek is azok a páratlan 
középiskolás évek! :) 

Wolf Kitti 12. D osztályos tanuló 
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