
Válaszd a Báthory nyelvi előkészítő képzését! 

Megkérdeztünk néhány tavaly érettségizett báthoryst az iskolában töltött öt év 
tapasztalatairól, a nyelvi előkészítő képzés biztosította lehetőségekről, a megszerzett tudás 
hasznosíthatóságáról. Valamennyien szívesen feleltek arra a kérdésre is, hogy most éppen mit 
csinálnak, mit tanulnak, és milyen terveik vannak. A következőkben az ő válaszaikból 

válogattunk. 

Mázsa Dorottya: 

Én most is itt tanulok a Báthoryban, a vendéglátás-szervező szakon. Nagyon tetszik, az 
osztály is nagyon jó, és elég jól is megy a tanulás! Szeretnék ezután elvégezni még egy 
cukrász, aztán pedig egy mixer képzést is, a távolabbi jövőmet pedig – a megszerzett 
nyelvtudásomra alapozva - külföldön képzelem el. 

Tóth Máté:  

Jelenleg az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karán tanulok. Nem rossz dolog ez a 
nyelvi előkészítés, mert sokat lehet tanulni, könnyebb felkészülni az érettségire. Sok 
középiskolai tantárgyat felsorolhatnék, amit tudok hasznosítani az egyetemen. Főleg a töri… 

De hasznos volt a 11. évfolyamon Angliában töltött egy hónap is… Az egyetem és a 

kollégium is nagyon szuper, inkább csak a tárgyak nagy számával van a gond. Rövid távú 
célom, hogy meglegyen az első félév. :D Hosszú távú célom, hogy megszerezzem a diplomát, 
és vagy az itteni mesterképzésen vagy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi 
Karán folytassam tanulmányaimat.  

Horváth Barbara:  

Jelenleg a NyME Közgazdaság-tudományi Karán turizmus-vendéglátást tanulok, a 
felsőoktatási szakképzésben veszek részt. Az egyetem jó, és a kollégiummal sincsen nagy 
problémám. Rövid távú cél számomra is, hogy sikeres legyen ez a félévem. A középiskolás 
éveimhez hasonlóan továbbra is szeretnék táncszínházi produkciókban szerepelni. Hosszú 
távú célom, hogy sikeresen elvégezzem ezt a sulit, és jó munkahelyet találjak, ahol olyan 
munkát végezhetek, amit szeretek. 

Dobri Attila:  

Jómagam jelenleg a Báthoryban folytatom tanulmányaim: a pincér szakképzettséget is 
szeretném megszerezni. Úgy gondoltam, hogyha az érettségi már megvan, akkor legyen mellé 
egy vendéglátásban jól hasznosítható szakmám is. A nyelvi előkészítős osztályban 
betekinthettem a vendéglátás-turizmus részleteibe, a marketingbe, a gasztronómiába, 
mindezek alapjait elsajátítottam. Sajnos, kevés a szakmai gyakorlatom, mi még kisebb 
óraszámban voltunk a kabinetben, mint az utánunk következő osztályok. Ezzel ellentétben 
rengeteg nyelvórám volt, angol és német. Az idei évet is angolosként kezdtem, de különbözeti 
vizsga segítségével idegen nyelvi csoportot váltottam, s most már németül tanulok intenzíven, 
mivel terveim között szerepel, hogy részt veszek egy nyári gyakorlaton Schennában, 
Dél.Tirolban. A továbbiakban is külföldön, német nyelvterületen szeretnék dolgozni. 



Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az egykori 12.F osztály tagjai nem bánták meg, 
hogy 14 évesen a Báthory nyelvi előkészítő osztályát választották. 
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