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10.b tanulóinak válaszai
Babai RózsaAngéla
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Közgázos diáknak lenni azért jó mert, hasonló érdeklődésű körű diákokkal vagyunk együtt.
Hiszen mindannyian elhoztunk egy döntést, mikor csak általános iskolások voltunk. Ez a
döntés kifejezte a tovább tanulási terveinket, vagy azt hogy milyen irányban nem szeretnénk
tovább haladni.
Az iskolai első éveiről szólva, kellemes csalódásban részesültem. Az kilencedikeseket
temérdek program fogadja, ahol megismerhetjük mind iskola-és osztálytársainkat A
felsőbb évesek, mind ahogy mi is mint a 10B tanulói szívesen segítünk az új iskola
társainknak az iskolai szokások megértésében.
Az iskola elhelyezkedése számomra egy nagy előny, hiszen 15-20 perc séta a buszpáyától
az iskola, nem kell mindenképp a helyijáratos közlekedés mellett dönteni hogy az iskolába
érjünk.
A diákoknak és számomra is nagy előny az iskolánkban a tisztaság. Ritkán látni elszórt
szemetet a folyósókon vagy a tantermekben. A mosdókat is mindig tisztán és teljesen
felszerelve találjuk, ami egy nagy előny főleg a járványhelyzet alatt. Mind a diákok és
tanárok is nagy hangsúlyt fektetünk hogy magunk körül tisztaságot tartsunk.
A diákok egymást közötti bizalma elég magas. Nem kell féltenünk értéktárgyainkat,
nyugodtsággal elhagyhatjuk bezáratlanúl az öltözőket testnevelés órák esetén. És amikor
netalántán nem figyeltünk eléggé értéktárgyainkra, elhagyva azokat az iskola területén. az
iskola társaink leadják azokat a portán vagy titkárságon.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Iskolánk elég szűkös a diákszámhoz viszónyítva, főleg hogy a mostani években az évfolyam
létszámok egyre csak nőttek. Ez a nem teljes felszereltség hiányát, szűkös tan-és
tornatermet jelent.
A tanórákon, melyeken számítógépet használunk, sűrűn lehet tapasztalni az eszközök
lassúságát, vagy az internet nem jól működését. Ezek mind lassítják a tanóra menetét, és
több munkát jelent mind a tanárnak és a diáknak bepótolni a lemaradást. Szóval
iskolánknak nagy szükséglete lenne a technikai fejlesztésekre.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Iskolánk egy családisas légkörű, nem nagy létszámának köszönhetően. Nem tapasztaltam
sohasem kiközösítést, vagy kiutálást a diákok között,
Az egyetlen dolog amit meg kell érteni iskolánkkal kapcsolatban az az hogy, a természet
tudományi tantárgyak nem kapnak nagy hangsúlyt iskolánk tanítási körében, nagy részük
csak az első évben van, azok is összevonva. De viszont szakmai tudást ad, amivel már elég
fiatalon az iskola elvégzése után egy jól fizetett állást lehet találni.

Balog Martin
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Hát szeretem ezt iskolát, jó itt tanulni és sok barátot is szereztem. Rengeteg program van
és én eléggé oda vagyok ezekért, szeretem ha nem unalmas egy iskola és hát ez nem az.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Talán új padokat és székeket vennék mert elég régiek már néhány teremben. A tesiteremben
is lehetne egy-két dolgot fejleszteni, például új dolgokat venni a szertárba vagy új labdákat
venni és stb. Meg a kávéautomatát is meg kéne javítani.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Jó alapokat lehet itt letenni az élethez. Olyan jövőbeli munkát lehet szerezni az itt megtanult
szakmákkal, amik eléggé jó kereső munkák. Jók a tanárok, megtanítanak mindent amit
tudni kell.

Csalló Krisztián
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
A közgázban nagyon sok hasznos tudásra lehet szert tenni, melyeket akkor is tudjuk
hasznosítani életünk során, ha esetleg a pénz világától teljesen más irányban akarunk
elhelyezkedni. Ilyen például a banki ügyintézés, hitelfelvétel, könyvelés, adózás, stb. És ha
ilyen irányban szeretnél továbbtanulni, dolgozni, akkor megfelelő ismeretekre tehetsz
szert.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Mindenképpen örülnék egy korszerűbb sportpályának, ahol a diákok nem csak testnevelés
órán, hanem szabadidejükben is sportolhatnak, mozoghatnak. Illetve jó ötlet lenne a
folyosókra további ülőhelyeket kihelyezni, mert akadnak olyan helyzetek, ahol több osztály
vár órára, mivel kulcsos teremben lesznek, de a padok egy osztály számára sem
biztosítanak elég helyet.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Azért ajánlanám, mert úgy érzem hogy nagyon jó közösségbe kerültem, és a többi osztály
is viszonylag jó, illetve nagyon segítőkészek a pedagógusok, törődnek velünk, nem hagynak
lemaradni, és nem követelnek lehetetlent. Pár szigorúbb tanár is van, de a fontosabb
tantárgyaknál kell is a szigor, és ezzel lesz megtanulható.

Ferenc Noémi
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Jó a közösség és a tanulás mellett nagyszerű programokra lehet eljutni az iskolán keresztül.
Sokkal több mindent aa mint egy sima gimnázium.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
A technikai fekszereléseket modernebbé tenném.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Pont azért amit az első pontban leírtam.

György Benjámin
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Azért szeretek közgázos diák lenni, mert ha elegendő időt fordítok a tanulmányimra, akkor
a későbbiekben, ha nem is tanulok tovább, akkor is el tudok helyezkedni bármikor.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Én a tantermeket fejleszteném, például új padokat és székeket vennék, légkondit raknék
minden terembe (legalábbis azokba, ahol év elején/végén nagyon meleg szokott lenni.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Az 1. kérdésben adott indokaim miatt ajánlanám ezt az iskolát.

Habányi Milán
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Személy szerint én azért szeretem a közgázt mivel megtanulom a pénzkezelés alapjait,
megtanulom a takarékosság fontosságát, különböző helyzetek kezelését, egy nagyon jó
alapnak gondolom a közgázt ami rengeteget segít felkészülni az „életre”. Ezt nagy
mértékben az itt tanító tanároknak is köszönhetem mivel mindenben segítőkészek, új
ötletekkel próbálják változatossá tenni a mindennapokat/órákat. Rengeteg interaktív óra
miatt nem érződnek unalmasnak az órák és így jobban oda lehet figyelni és meg lehet érteni
az adott témát.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Ha az online oktatáson belül kellene mondanom akkor azt, hogy itt is vezessék be azt ami
normálisan a suliban is volt, hogy egy házifeladat hiány egy kis egyes és nem ad egy
hiányért egyest a tanár. Ezenkívül csak a fontosabb órák megtartása online, mondjuk csak
azokat a tantárgyakat amik érettségi tantárgyak, a többiből elég lenne feladatokat küldeni
mert így is elég sok feladat van és rengeteg online óra ami sokszor feleslegesnek is tűnik
mint pl. a tesi mert azt online nem lehet megoldani.
Ha a normál oktatásos helyzetben akkor csak annyit változtatnék, hogy a büfé egy kicsit
nagyobb lenne, több választékkal. Emellett egy étkezdőt is építettnék, mivel tudom, hogy
van menza lehetőség de szerintem sokan örülnének ha inkább közvetlenül az iskolában
lenne rá lehetőségük a barátaik, osztálytársaik körében és nem máshol. Nem tudom, hogy
már meg lett oldva vagy még nem de a diákoknak a wifi is nagyon sokat segítene amit eddig
nem használhatunk, nem csak a tanulás szempontjából hanem sokszor sokat segíthet egy
felelés vagy dolgozat előtt videókat nézni hogy megnyugodjon és ne izguljon annyira,
legalábbis nekem szokott segíteni ha saját adatforgalomról nézek, csak az korlátolt
mennyiségű és simán elfogy ha nem figyelek oda mennyit használom, és aki nem engedheti
meg magának annak meg azért lenne rá szüksége.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Ha már csak azt vesszük figyelembe, hogy egy nagyon jó alap a tovább tanulásra is vagy
akár így is el tudd valaki helyezkedni dolgozni akkor már nagyon megéri bárkinek ide
járnia. Emellett egy jó néhány élvezetes évet köszönhet majd az iskolának mivel a tanárok
és diákok egyaránt nagyon segítőkészek és kedvesek. Sokszor nagyon családiasnak érződik
a hangulat mivel kisebb csoportokra bontanak szét minket így órákon belül amit azért is

szeretek mivel a tanár könnyebben tud segíteni a diákoknak és ez sokszor tükröződik az
eredményen is hogy mennyit javulnak a diákok így akár évről évre.

Hegyháti Csenge
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Azért szeretek a közgázba járni, mert sok izgalmas dolgot tanulhatok a közgazdász
szakmáról. A tanárok igyekeznek mindig érdekessé tenni az órákat, akár kiegészítő
anyaggal, akár csak érdekességekkel. Véleményem szerint a közösség sem rossz a
közgázban, sok programot is szoktak szervezni, amik mindig izgalmasak szoktak lenni.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Valahogyan világosítanék a folyosókon, mert sokszor (főleg télen) eléggé nyomasztó tud
lenni a hangulat. Engedném a diákoknak hogy kidekorálják a szekrényüket, ha szeretnék
(persze azok megrongálása nélkül), természetesen évvégén/szekrényváltáskor leszednék a
„dekoráció”.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Kb. azon okok miatt ajánlanám, amit már az első kérdésre adott válaszomban kifejtettem.

Homoki Kamilla
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Olyan tudásra teszünk szert, amelyre más iskolákban nem lenne lehetőség. Jó az
iskolaközösség és a tanárok is segítőkészek.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Szerintem túl drága a büfé és én lejjebb vinném az árakat. 7 óránál többet nem engednék
egy nap, mert szerintem addig tudunk odafigyelni rendesen az órára. Számvitelnél és a
pénzügynél is több gyakorlatot tartanék, mert úgy könnyebb lenne megjegyezni az anyagot.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Mert sok olyan hasznos dolgot tanulunk, amik felkészítenek az életre. Jó az iskola
közössége. Sok jó programot szerveznek az iskolákban mint például a Non-Stop vagy a
Közgáz majális. Segítőkészek a tanárok és ha valami probléma van az adott tárgyal amit
tanít meg lehet velük beszélni, hogy mit hogy kell csinálnod azért, hogy jobb legyél.

Hudvágner Katalin
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Mert remek a társaság, tanárok segítő készek . Nagyon sok érdekes programot szerveznek
mindig nekünk ami nem drága viszont nagyon jó, közösség építő. Ha bárkinek bármi
gondja akad a társai is de a tanárok is segítenek benne.

2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
A neten mindenképp változtatnék mivel nagyon sok órán szükség van rá, de nem
mindenkinek van mobilnete. Különösebb dolog amin vátoztatnék nincsen de a neten
mindenképp.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
A társaság miatt legfőképp meg ha szereti a pénzügyet és a számvitelt akkor ez az ő iskolája.
Nem túl szigorú iskola, de amit meg kell követelniük megkövetelik. Bárhova el tudsz
helyezkedni ebből az iskolából, és tovább tanulási lehetőséget is biztosít az iskola.

Juhász Enikő
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Szerintem azért jó közgázos diáknak lenni, mert úgy gondolom hogy az iskolai közösség
nagyon jó és mindenki igazán barátságos. Véleményem szerint a tanárok is nagyon
kedvesek és segítőkészek, ha esetleg problémánk van mindig próbálnak segíteni. Szerintem
az iskolai programok is nagyon jók és ötletesek szoktak lenni, én mindig nagyon jól érzem
magam. A szakmai tanórákon tanultak szerintem mindenképpen hasznosak mivel nagyon
sok olyan új dolgot tanulhatunk, tudhatunk meg amelyek akár csak a mindennapi életben
is nagyon hasznosak tudnak lenni. Én személy szerint azt is nagyon szeretem hogy a diákok
létszáma nem annyira nagy a többi iskoláéhoz képest.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Szerintem a mi iskolánkban a legtöbb dolog jól működik, így én most csak egy dologra
tudok gondolni amin változtatnék. A mosdókban régebben voltak papír kéztörlők
kihelyezve, és szerintem az egy kicsit hatékonyabb volt mint az elektromos kézszárító. Az
elektromossal nagyon sok idő amire rendesen megszárad a kezünk és szerintem egy kicsit
hangos is, bár már annyira nem emlékszem mivel sajnos régen voltunk iskolában.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Összességében azért mert amit a mi iskolánkban tanulunk szerintem nagyon hasznos és
könnyen el lehet ezzel helyezkedni később. Másrészt én szeretem az iskolai közösséget és a
programokat.

Komáromi Dezdemóna
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Azért jó közgázos diáknak lenni mivel egy jó alapot ad a pénzügyekkel kapcsolatban a
mindennapokhoz, így az élet egyes területein nagy hasznát fogom venni az itt megszerzett
tudásnak.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Megváltoztatnám azt, hogy minden órára másik terembe kell átmennünk mivel így a
szünetből rengeteg idő elmegy és nem is mindig mehetünk be a másik terembe és ilyenkor
a folyosón kell várakoznunk.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?

Azért ajánlom mivel ez egy sima gimnáziummal ellentétben az érettségi mellett egy szakmát
is kínál feltéve ha teljesítünk +1 szakmai évet. Még egy plusz előny az, hogy tisztábban
látjuk a mindennapi pénzügyeket és megfontoltabban és okosabban tudunk ezekről dönteni.

Köő Bence
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Főként az angol tanulása miatt jöttem ide és hogy angolból sikeres nyelvvizsgát tegyek
minél előbb. Szerencsére már első évben sikerült elérnem a célom. Emelet a gazdasági
része is érdekel a dolognak. Illetve a legjobb része maga a közösség, ami szerintem az egyik
legjobb, amiben valaha részem volt és ezt elmondhatom az osztályomról is!
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Amit fejlesztenék az iskolában az a tornateremnek a nagysága, mert sokszor vannak dupla
órák, amikor kettő osztály össze van vonva és ilyenkor nagyon kicsi a hely főleg télen
amikor az időjárás végett kisem lehet menni a szabadba, az udvarr
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Azért ajánlanám az iskolát, mert szerint nagyon jó kiinduló pont annak, aki a gazdasággal
vagy valamilyen idegen nyelvel akar foglalkozni a későbbiekben. Illetve ahogy már
korábban említettem a közösség nagyon jó, szóval itt nem csak tanulni lehet, hanem
barátságokat kötni is.

Köő Szabolcs
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Azért szeretek a közgázba járni elsősorban, mert nagyon rendesek az osztálytársaim,
mindig lehet rájuk számítani bármi esetben, segítőkészek. Szívesesen is töltöm emiatt a
szabadidőmet velük. Másrészt, azért szeretem az iskolát, mert a tanárok rendesek és
segítőkészek, tehát látszik, hogy tényleg a diák a legfontosabb számukra, és megtesznek
ennek érdekében minden tőlük telhetőt. Végül, de nem utolsó sorban az iskolai
kirándulásokat, programokat emelnél ki, mivel mindig jól érzem rajtuk magam.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Elsősorban az interneten fejlesztenék, mivel nagyon sokszor előfordul, hogy órán
valamilyen interaktív feladatot csinálnánk, például: csoportmunka, az órához kapcsolódó
ismeretterjesztő videó nézése. De ez sokszor nem lehetséges, mert az internet kapcsolat
gyakran elmegy, pedig véleményem szerint ez sokat tudna segíteni az oktatásban, és a
tananyag megértésében.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Azért ajánlanám az iskolát a barátaimnak, mivel az oktatás magas szinten folyik, ami biztos
továbbtanulási lehetőséget biztosít mindenkinek. Vagy például az angol/német előkészítős
szakot pedig kifejezetten ajánlom, mivel itt, már az első év végén lehetőség nyílik a
középfokú nyelvvizsga elérésére, emellett az érettségi után a gazdasági kérdésekben is
jártasok leszünk, sőt még továbbtanulhatunk is belőle.

Lohn Natália
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Szeretem az iskolám, mert jó közösségben vagyok, jól érzem magam az osztálytársaimmal.
Mindig örömmel megyek be az iskola kapuján, mert a barátaimmal lehetek, akiket nagyon
szeretek.
A tanárokat is szeretem, persze vannak kedvencek, akikhez szívesebben megyek, mert
tudom, hogy jó hangulatúak az órák (sokszor még az óra eleji felelések ellenére is), de
mindegyiket kedvelem. Többségük jól magyarázza az anyagot, humorosak, segítőkészek, és
nem gond nekik, ha újra el kell magyarázni valamit, ha esetleg elakadtunk. Bármikor lehet
hozzájuk fordulni segítségért.
Ezen kívül, hasznosnak találom a gazdasági ágat. Szeretem ezt tanulni, de ha esetleg
mégsem emelett döntenék, valami mással szeretnék foglalkozni, aminek semmi köze a
gazdasághoz, akkor is van értelme szerintem tanulni, hisz ezek a mindennapi életben fontos
dolgok (a pénzügy főleg). Jó ha tisztában vagyok ezekkel.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Az épületet egy kicsit kicsinek találom, és itt főleg a folyosók méretére gondolok. Sajnos
elég szűkek, és lefelé, illetve felfelé haladva is egyes sort kell tartani, hogy közlekedni
tudjunk, de sajnos így sokszor elég lassan haladunk.
Néhány termi széket is lecserélnék. Vannak régebbi fajták, és itt nem is azzal van a
probléma, hogy régi, hanem, hogy ha kihúzzuk őket, olyan hangot adnak ki, hogy a
következő másodpercben mindenki jajgat, és a fülét fogja. A számítógépes termekben pedig
régen forgószékek voltak, amik sajnálatos módon le lettek cserélve. Sejtem, hogy a diákok
felelőtlen magatartása miatt lett esetleg ez lecserélve, de szerintem sokkal jobbak voltak,
kényelmesebbek, mint a jelenlegi (szintén) régebb típusú székek.
Amin még változtatnék az a WC-ben található. Nem olyan régen le lett váltva a kéztörlő
(papír) kézszárítóra. Nos, hogy őszinte legyek én sohasem használtam, és ahogy másokat
látok ők sem. Mindig visszamegyünk a WC-hez, és onnan tépünk ki WC papírt, és azzal
töröljük meg a kezünket. Jó lenne ha vissza lenne rakva a csapokhoz az a papírtörlő, amivel
meg tudjuk törölni a kezünket.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Jó tanárok, és környezet vár. Emelett, mint már említettem, szerintem a gazdaság az, amivel
ha nem is szeretnél továbbtanulni, nagyon jó alap a mindennapi élethez. De érdemes lehet
ezt a pályát választani, hiszen sok a lehetőség, és egy igen jó pálya ez. Kevés olyan munka
is van, ahol ezek ne lennének alap dolgok.

Sándor Eszter.
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Én a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum iskolájának
5 éves képzésére járok.
Az első évben nyelvi képzésre került a hangsúly, ez mellett volt matematika, informatika és
testnevelés. Ez alatt az idő alatt az iskola nagy hangsúlyt fektetett a nyelvi képzésre amit
szívesen tanultunk. Több osztálytársam angol középfokú nyelvvizsgát tett az első év végén.

A nyelvi labor korszerűen felszerelt. Tanáraink minden segítséget megadtak ahhoz, hogy
az angol nyelvet magas szinten el tudjuk sajátítani.
Második évben elkezdtük tanulni a szakmai tantárgyak közül a gazdasági ismereteket. E
tantárgy keretén belül betekintést nyertünk a nemzet- és világgazdaság működésébe.
Hasznos, a mindennapjainkat érintő problémákra is kaptunk megoldást.
Készségtantárgyként elsajátítottuk a gépírás tudományát, melyet azóta is minden nap
használunk így megkönnyítve a tanulásunkat.
A harmadik évben a szakmai tantárgyakra került a hangsúly, ilyen például a számvitel és
pénzügy. Nagyon sok olyan ismeretet elsajátítottunk, amely a világban való
tájékozódásunkat elősegíti és megmagyaráz olyan tényeket amiket eddig nem értettünk
vagy nem gondoltunk a fogalmak mögé.
Az iskola technikai felszerelése számomra jók, tanáraink felkészültsége véleményem szerint
kiváló, mert a felmerülő problémákat azonnal meg tudjuk beszéni, segítőkészek és
lényeglátóan megoldást kínálnak rájuk.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
 A számítástechnikai állomány most is megfelelő, de én úgy gondolom, hogy folyamatos
fejlesztésre szorul.
 A közösségi terek tágasabbá tétele.
 A mellékhelységek felújítása.
 A tornateremhez kapcsolódó nagyobb öltözők kialakítása.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
válaszod
Olyan barátaimnak ajánlom ezt az iskolát, akik érdeklődnek a pénzügy, számvitel szakma
iránt, felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni.
Az iskola jó hangulatú modern nyugodt környezetben található, tömegközlekedési
eszközökkel és gyalog is könnyen megközelíthető. A technikai felszereltsége modern.
A tanáraink nagyon felkészültek és segítőkészek minden problémánkkal nyugodtan
fordulhatunk hozzájuk.
Én nagyon szeretek ebbe az iskolába járni mint a közösség mint az iskola miatt.

Szalai Hanna
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Véleményem szerint azért jó közgázos diáknak lenni, mert jó az iskolaközösség, eléggé sok
programot szervez az iskola a diákjainak pl. majális, közgáz ölelés, non-stop stb.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Ha lehetőségem lenne változtatni valamit az iskolán, elsőként növényalapú termékeket
helyeznék el az iskolai büfében. Ez alatt arra gondolok, hogy lehetne a kávéhoz mandula-,
vagy zabtej, illetve vegan szendvicsek. Ami nekem még általános iskolából hiányzik, az a
Halloween és a Farsang megtartása. A meleg termekbe lehetnének légkondik, hogy nyáron
is teljesen ki lehessen használni azokat. Ezen kívül pedig még arra gondoltam, hogy a
tanárok tarthatnának a meleg évszakokban kint is órákat, persze csak a diákokkal közös
megegyezés alapján.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?

Azért ajánlanám az iskolát, mint előzőekben említettem, hogy jó az iskola- illetve
osztályközösség. Ha valaki tudja, hogy a közgazdaság egyik ágazatával szeretne
foglalkozni, akkor jó helyen jár, ez egy tökéletes alap a továbbtanuláshoz ezen a téren.

Szalai Gellért
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Mert sok új emberrel meg lehet ismerkedni, aránylag közel van a fővároshoz, és a szakmát
amit tanulunk fel lehet használni az élet területén, akkor is ha nem ezzel szeretnék
foglalkozni. Sok dolgot megtanulunk egy cég beindításához amik szükségesek, úgyhogy
legalább nem nulla ismeretekkel kezdünk bele. A tanárok nagy része nagyon vicces és
kedves, én szerintem infóból is nagyon sokat fejlődtem és sok új dolgot megtudtam amit
tényleg használni fogok az életem során. Ha nem szeretnél továbbtanulni akkor is van esély
az elhelyezkedésre.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Jó lenne, ha lennének tényleges szakkörök, mint például testnevelés, különböző idegen
nyelvek. Fotelek lenének a folyosón a régi fapadok helyett vagy valami modernebb
ülőfelület. több légkondit a termekben. Kinti foglalkozást és a kinti tér berendezését,
felújítását, átalakítását. A kinti kosárpályán a letört palánkok megjavítását. Lehessen a
diákoknak is nyomtani vagy legalább egy pár központi gép elérést biztosítani.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Mert megtanulhatja a könyvelés alapjait és számlázni meg a cég kezdés alapjait, ha érdekli
ez a szakma akkor tovább is tud tanulni ezen az úton ha szeretne. Jó a közösség a diákok
körében a tanárok többsége még tud, és akar tanítani és nem a diákok ellen vannak. Közel
van a centrumhoz. Nem kellenek nagy felvételi igények. Idegen nyelv előkészítést
ajánlanám neki, nekem nagyon tetszett, meg is lett a középfokú nyelvvizsga, úgyhogy
szerintem már ezért megéri ide jönni.

Szöllősi Kíra
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?

Azért mert nagyon jó az iskola és a tanárok is nagyon kedvesek. Sok mindent
meg lehet tanulni ebben az iskolában és egy nagyon jó helyre lehet
elhelyezkedni vele. Mindig mindent jól elmagyaráznak nekünk. Nagyon Jó a
légkör is az emberek is kedvesek szóval igazából gyorsan be lehet illeszkedni.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?

Hát igazából lehetnének a székek és a padok sokkal kényelmesebbek. Lehetne
esetleg egy kicsit színesebb pl nem fehérek a falak hanem mondjuk valami
világos szín. Minden osztályteremben el lehetne dönteni hogy mi legyen a
dekoráció vagy a fals színét az osztály találja ki.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?

Azért is tudnám ajánlani mert tényleg ez egy nagyon biztos alapot tudna adni
az életben. Lenne érettségit és szakmát is választhatsz utána ami azért elég jó

például ha nem tudsz sehova se menni ott van egy szakma a kezedben és máris
el tudsz helyezkedni

Varga Vivien
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
Sok olyan dolgot (például: adózás, hogyan működik egy cég, gépírás stb….) tanulhatunk
itt, amit még akkor is tudunk majd használni az életbe, ha nem ezen a pályán megyünk majd
tovább. Ez főleg az én osztályomra igaz, de örülök, hogy nem vagyunk túl sokan egy
osztályban
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Lehetne több szakkör az iskolában, én a nyelvi szakköröknek örülnék a legjobban és
szerintem sokaknak segítene egy második nyelv elkezdése. Az osztályból többen szeretnének
tanulni spanyolt így az is egy jó opció lenne.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Még ha nem is gazdasági pályán megy valaki tovább, akkor is tudja hasznosítani az itt
tanultakat. Én azért is jöttem ide, mert nem csak érettségit, de szakmát is kapok. Ha
valamiért még se tudnék egyetemre/főiskolába menni akkor is azért el tudok helyezkedni

