Baksa Dzsenifer:
Az iskolában jó a közösség, hangulat. A tanárok segítőkészek és kedvesek. Az épület is folyton
modernizálódik. Sok a program a diákok számára, ezzel is lehet építeni az iskola közösségét.
Sok a lehetőség tanulás szempontjából is, ami hasznos a jövőre nézve. Ha valaki nem szeretne
továbbtanulni, akkor egy plusz évvel szakmát is szerezhet. 11. évtől az ösztöndíj mennyisége
is megfelelő nyilván tanulmányokhoz mérten. Az iskola szelektíven gyűjti a szemetet, ami
nagyon fontos, ha óvni kívánjuk a természetet. A tantermekbe viszont szemetes kukákra
szükség van. Amit még változtatnék az az iskola körülötti talaj, mert vannak olyan részek amik
egyenlőtlenek és az iskolakör futásánál problémát jelenthet, balesetveszélyes lehet. Az
italautomata állandó elérhetősége is egy pozitívum lenne. A közgáz elhelyezkedése nagyon
ideális, ugyanis a bejárósoknak közel van a buszmegálló, illetve a pláza is nagyon közel van az
iskolához, mi is gyakran megyünk oda iskola után. A gyorsétterem kedvelőinek is kedvez,
ugyanis a KFC és McDonald’s is elérhető távolságra van az iskola területétől. Összefoglalólag
a közgázt ajánlom olyan diákoknak, akiket érdekel a pénz világa és a gazdaság.
Balogh Brenda
Ha később ebben a szakmában akar majd valaki tovább tanulni akkor Veszprémben a Közgáz
a legjobb választás. De ha esetleg mégsem akkor is fontos tudást sajátíthatunk el a gazdasági és
pénzügyi területeken, ami később az életben elengedhetetlen lesz. Továbbtanulás terén sokkal
nagyobb előnyben vagyunk a gimnazistákkal szemben, több gyakorlati óránk is van nincsnek
fölösleges tantárgyak. Illetve ösztöndíjat is kapnak a diákok, ami akár motiválhatja is őket
hiszen 11. osztálytól tanulmányi eredménytől függően változik majd az összeg. A környezet
tudatosság nagyon fontos, így természetesen az ilyen fajta fejlesztéseket jó lenne továbbra is
növelni. Illetve több akár osztály jellegű programot szerveznék, a még jobb osztály közösségek
és csapatmunkák fejlődésének érdekében. Jobban inspirálnám a diákokat, hogy használják ki
az angol ill. német előkészítő évüket, azzal a céllal, hogy megcsinálják a középfokú
nyelvvizsgát. Online oktatás terén biztosan megtartanám az összes órarendi órát, kötelező
mikrofonnal és kamerával. Ezzel sokkal hatékonyabbá tehetnénk ezt az időszakot.
Mindenképpen olyan diáknak ajánlanám ezt az iskolát, aki érdekelt a szakma iránt vagy esetleg
csak le szeretne érettségizni, hiszen attól függetlenül, hogy kevesebb az elvárás egy
gimnáziumhoz képest, minden fontos dolgot ugyanúgy megtanulsz. Sőt a pénzügyekben is
jártasabb leszel, ami a későbbiekben garantáltan jól fog jönni. Ugyanolyan sikeres érettségit
lehet írni, mint egy gimnáziumban, csakis a diáktól függ az eredmény.
Bruck Zsófia
Az iskolában minden tanár segítőkész, kedves és próbálják mindenkiből a legjobbat kihozni.
Az osztályban jó a közösség és a hangulat is. Véleményem szerint a folyosók lehetnének
nagyobbak, a padokat vissza tehetnék a folyosókra és minden osztályteremben szükség lenne a
kukára (akár szelektívre). Azért ajánlanám másoknak, mert sok a programlehetőség, érettségi
mellé még szakmát is kapunk. A közösség otthonos és modern. A közösség befogadó és kedves.

Dabosi Marcell
Érettségi mellé még egy szakmát is magaddal vihetsz és ezt mind jó társaságba és jó hangulatba
tudod megcsinálni! Az én negatív véleményem a suliról, sajnos a padok eltűntek a folyosókról
ezzel együtt a kukák is a termekből! Amiért ide jönnek? A jó hangulat, és a jó kedvvel tanulás
Drexler Lili
A hangulat a közgázban mindig jó, és nagyon szeretem, hogy egy kisebb iskola ezáltal
családiasabb a közösség. Az emberek befogadók és a tanárok is próbálnak a lehető legtöbbet
segíteni nekünk. Jó érzéssel tölt el, hogy ha majd elvégezzük az iskolát, akkor egy szakma lesz
a kezünkben amivel a későbbiekben könnyebben el lehet helyezkedni. Jó, hogy sok program
van a tanulók és a tanárok részére egyaránt. Tetszik, hogy az iskola próbálja azzal óvni a
környezetet, hogy szelektíven gyűjti a szemetet.
Amit fejleszteni lehetne az, hogy több padokat tenni a folyosókra, hogy a diákoknak ne a földön
keljen ülniük. Véleményem szerint az italgép is egy pozitív dolog lenne a fejlesztésben.
Ernyei Botond
1. Miért jó közgázos diáknak lenni? Azért jó közgázos diáknak lenni, mert egy jó
osztályközösségnek a részeként részt vehetek iskolai programokon, és ezen felül megtanulok a
pénzzel gazdálkodni, mint diákként, mint később egy vállalkozás/ cég részeként.
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
Óraszámot csökkenteném egy élhetőbb mennyiségre, mivel 8. órára a fülledt osztálytermekben
nincsen sok kedve senkinek a tanulásra, valamint egy mentalitásbéli váltás is bizonyos órákon
javítaná a közérzetet. Kevesebb váratlan feleléssel koncentráltabban lehetne beosztani az
energiákat a tanulásra, és jobb eredményeket lehetne elérni előre bejelentett dolgozatok
formájában.
Bizonyos órákon alacsonyabb hangszintbeli kommunikációval produktivitást lehetne növelni,
szükségtelenek az „év végi bukással” fenyegető megjegyzések. Egy diák pontosan tudja, hogy
milyen eredményei vannak. Nyugodtabb közérzetet lehetne elérni ezekkel az apróbb
változásokkal, és talán egy kellemesebb érzést vált ki az iskola minden diák számára.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Mert fókuszáltabb tanulást biztosít a fontosabb dolgok tanulásához, így könnyebb dolga lesz a
„nagybetűs” életben, kevesebb felesleges vesztesége lesz, amit egy pénzügyet tanult ember nem
a saját kárán tanul meg, és jobb megélhetési lehetőségekkel indul.
Farkas Dávid
Én azért szeretem a közgázt mert minden reggel amikor bemegyek az iskolába egy alapzajba
kerülök, amit nagyon szeretek. A tanárok nagyon segítőkészek a diákok meg nagyon kedvesek.
Ha sportoló vagy megértik a tanárok, hogy menned kell meccsre vagy edzésre és elfogadják a
kikérőt.

Hunyadvári Kinga
A közgázban mindenki segítőkész, kedves és barátságos. A hangulat mindig jó az iskolában, a
közösség befogadó, a tanárok figyelmesek. Sok helyen el tudunk majd helyezkedni hiszen nem
csak egy sima érettségit kapunk, hanem szakmai érettségink is lesz. Még nincs annyi szakmai
óránk de egyre több és több lesz a későbbiekben.
Én személy szerint elsősorban a folyosókat nagyobbítanám meg hiszen sokan vagyunk és szűk
a folyosó. Az osztálytermekbe lehetnének szelektív hulladékgyűjtők és a büfében lehessen
bankkártyával fizetni. Véleményem szerint a tesi terem is lehetne egy kicsit nagyobb.
A közgázt csak ajánlani tudom hiszen az légkör vidám és összetartó. Az iskolában sok
programon lehet részt venni ami még jobban összekovácsolja a diákokat.
Iványi Réka 9. b
A közgázba azért jó járni, mert olyan tudás birtokába kerülünk, ami nagy előny lehet mert
ezáltal megértjük hogy mi zajlik a világban, milyen a gazdasági környezet. Megtanulunk a
pénzel bánni, javíthatunk a kommunikációs készségeinken és nyújt nekünk egy stabil háttért
még ha nem is ebben az irányba akarunk később elhelyezkedni. Én nagyon örülök hogy itt
tanulhatok mert nemcsak az iskola de a közösség is nagyon befogadó és a tanárok is kedvesek.
Indurain Nicolas Gabriel
Reggelente boldogsággal tölt el hogy ennek az iskolának vagyok a tanulója, nagyon szeretem a
tanárokat, és a diákokat egyaránt. Soha nem cserélném el ezt az érzést senkivel. Ha tudnék
valamin változtatni akkor a tesi termen végeznék egy korszerű változtatást, a talajt parkettára
cserélném, és rekortán futópályát helyeznék a suli köré. Amennyiben ezek a feltételek
megvalósulnak, senki nem lenne boldogabb nálam. Azért ajánlom ezt az iskolát a barátaimnak
mert nagyon jó hangulat van a tantermekben és a folyosókon egyaránt.
Kiss Noel
Azért jó a közgazban tanulni mert a tanárok kedvesek és segítőkészek. Fejleszteni a fűtést
fejleszteném mert télen nagyon hideg van a torna terembe. Azért ajánlom mert ez egy nagyon
jó iskola tele kedves emberekkel és jó osztályközösségekkel.
Kmecz Dávid
Azért szeretek a közgázba járni, mert itt azt tanítják, ami nekünk szükséges a gazdasági élethez
és titkaihoz. A környezet pedig kellemes és barátságos. A tanárok is jó fejek. Rengeteg jó
program szokott lenni. Amit változtatnék az a lépcső, nem elég ilyen sok diák számára.
Koronczai Kornélia
Azért szeretek a közgázba járni mert a közösség már az első pillanattól befogadó volt.
Tanáraink segítőkészek, figyelmesek és barátságosak. Tanulás szempontjából is nagyon jó
ugyanis érettségi mellé egy szakmát is kapunk. Nagyon sok jó program van amin részt tudnak
venni a diákok. Amin változtatnék, az talán a suli öltözőinek a felújítása, a kukák

visszahelyezése a tantermekbe illetve, hogy bankkártyával lehessen fizetni a büfébe.
Ismerőseimnek azért ezt az iskolát ajánlanám, mert rengeteg hasznos dolgot tanulunk.
Leveszy Ferenc
Minden nap nagyon jó kedve és hangulata van a gyerekeknek és a tanároknak is egyaránt. Ha
bármi problémád van bárki bármikor segít. Ha végzünk az iskolával, nem csak egy sima, hanem
egy szakmai érettségink is lesz. Ez nagy jó esély arra, hogy iskola után el tudjunk helyezkedni.
Nekünk még nincs sok szakmai óránk, de én már most nagyon szeretem őket, mert a mi
jövőnket segíti a tanulásuk ezeknek a tantárgyaknak. Amit én úgy gondolok, hogy változtatni
kellene az nem más, mint több környezettudatos dolgot és tevékenységet bevinni az iskolába.
Pl. Több szelektív kuka, vízmenetes WC-k amikkel rengeteg vizet spórolhatnánk meg, halogén
vagy energiatakarékos izzók. A büfében lehessen bankkártyával fizetni. Szerintem ha a
folyosókról kiszednénk a padokat több helyünk lenne. Igaz nem tudnánk leülni, de órán úgyis
végig ülünk, így csak több helyünk lenne mozogni. Azért ajánlom másoknak a Közgázt, mert
itt egy nagyon szerethető és barátságos légkört talál. Minden osztály összetartó és kedves. A
tanárok nagyon kedvesek és segítőkészek. Az iskola nagy modern, ezért nekem minden nap jó
érzés bemenni oda.
Németh Gréta
Minden reggel azt várom, hogy vége legyen az iskolának, de amikor beérek, a suliba
megváltozik a véleményem. A tanárok segítőkészek, a diákok, kedvesek az iskolai napok jó
hangulatban telnek. Az iskolában sok program lehetőség van, ami építi a közösséget. A
szelektív hulladékgyűjtést hasznosnak tartom, viszont minden osztályterembe tehetnének
szemetest. A régi tablóképeket lecserélném, mert unalmasnak mutatja az iskolát. A krétás
táblákat modernizálnám. Nagyon széles továbbtanulási lehetőséggel rendelkezik az iskola, ami
nagyon hasznos. Akkor is egy jó lehetőség, ha még nem tudom, hogy mi szeretnék lenni a
későbbiekben, mert miután leérettségiztem maradhatok még szakmánként egy évet. Ráadásul
az iskola ideális azok számára, akik akár messzebbről jönnek, mert a buszpályaudvartól gyalog
körülbelül negyedórányira található. Minden olyan embernek ajánlom, aki motivált ,szeretne
sok élményt és tapasztalatot szerezni.
Balogh Nóra
A közgázban mindig jó a hangulat, együtt van a közösség. A diákok, és
tanárok egyaránt segítőkészek. Több, mint csak egy sima érettségit
kapunk, nekünk lesz szakmai érettségink is, több mindenhol el tudunk
ezáltal helyezkedni. Nagyon sok mindent megtanítanak és azokat
alaposan. Nekünk még nincs annyi szakmai óránk, de ahogy feljebb
kerülünk szerencsére több lesz, ahol ki tudjuk tanulni a szakmánkat.
Igazából amit én fontosnak látok változtatni az az, hogy több
környezettudatosabb dolog legyen az iskolánkban pl. önlehúzó WC,
jobban odafigyelni a szelektív hulladék gyűjtésére minden osztályban
legyenek szelektív gyűjtő kukák. A büfében lehessen bankkártyával
fizetni. Személy szerint én szélesebb folyosókat szeretnék, de tudom ez

nem lehetséges, csak annyi ember van szűk helyen, hogy nem a legjobb
érzés számomra. A barátaimnak azért ajánlanám az iskolánkat, mert a
közösség nagyon jó, összetartó, barátságos. Nem csak a mi osztályunk
más osztályok is. Nagyon sok program van amin részt tudnak venni a
diákok, és színesítik a sulis életet. A tanárok aranyosak, az iskolánk
épülete modern építésű, jó érzéssel tölt el mindig bemenni a közgázba.
Ferencz Péter
A többiek már szépen leírták előttem, de amit én még külön hozzá tudnék rakni az az, hogy
nekem annyira nem fontos, hogy kapok-e végzetséget mert nem akarok közgazdász lenni. A
nyelvi előkészítőnek viszont örülök mert nem hiszem, hogy ilyen könnyen ment volna a
nyelvvizsga nélküle.
Pozsgai Fanni
Én azért szeretek a Közgázba járni, mert nagyon jó a közösség, a tanárok mindig
nagyon kedvesek és segítőkészek. Reggelente mindig szívesen megyek be
terembe, ahol már az osztálytársaim ülnek. Minden reggel kikérdezzük a másikat
abból a tantárgyból amiből felelés vagy dolgozat lesz. Szerintem azon kéne
változtatni, hogy egy nap kevesebb óránk legyen, mert mikor már a 8.órán ülünk
elég nehéz odafigyelnünk a tanárra. Annak nagyon örülnék ha a büfébe lehetne
kártyával fizetni. Az informatika termekben jó lenne ha lennének új gépek mert a
mostaniak nem mindig működnek a legjobban. Olyan diákoknak ajánlanám a
Közgázt, akik szeretnének a pénzüggyel foglalkozni és akiket érdekelnek a
gazdasággal kapcsolatos dolgok. A nyelvi előkészítőt is mindenkinek csak ajánlani
tudom, mert nagyon hasznos.
Prisztai Bertalan
Én mindig jó kedvvel indulok a suliba, mert tudom, hogy számíthatok az osztálytársaimra, és
a tanáraimra is. Alapvetően nagyon szeretem az iskolát, mert látom, hogy egyre modernebb.
Emellett változtatnék a tornatermi öltözőkön, mert kissé lepukkant, és lehetne új bútorokat,
valamint egy férfias illatosítót, hogy elnyomja az izzadtságszagot. Valahogy a lépcsőkön
változtatnék, hogy több hely legyen órákra menni, mert mindig nagyon zsúfolt, amikor
kicsengetnek. A szelektív hulladékgyűjtés ötlet nagyon jó, de a tantermekbe visszarakatnám a
normál szemeteseket, mert a csoki papírt, zsebkendőt, vagy rágógumit jó, ha ki tudjuk dobni.
A Mc Donalds-hoz hasonlóan lehetnének vízmentes WC-k, és mozgásérzékelős csapok, hogy
csak akkor folyjon víz, ha muszáj. Valamint, bár én nem vagyok a híve, de lehetne beszerelni
kézszárító gépeket is. Mindezeken kívül, én nagyon szeretem az iskolát.
Prodanovits Lívia
Azért szeretek ide járni mert nagyon jó az osztályközösség és jól kijövünk egymással. Sok
barátot tudtunk szerezni. A tanárok kedvesek és segítőkészek. Érettségi mellé szakmát is tudunk
szerezni ami azért elég jó dolog. És aki ezen a szakterületen kíván továbbtanulni, az már

középiskolás korában megismerkedhet az alapokkal, összefüggésekkel, a szakmával. Ami
változtatást javaslok az intézményben az a büfébe való kártyás fizetés, a szemeteskukák
visszahelyezése az osztályokba és a testnevelés öltözők felújítását.
Ríz Katalin
Szeretek a Közgázba járni, mert kedvesek, barátságosak a tanárok és sok türelemmel
viszonyulnak hozzánk. Az osztályközösségünket is jónak tartom, annak ellenére, hogy a
járvány miatt kevés időt tudtunk eddig együtt tölteni. Tetszett a gólyatábor, szerintem nagyon
jó volt a szervezés és a programok. Az iskolai jelvényátadó ünnepség is emlékezetes volt
számomra. Nagyon jó dolognak tartom, hogy a mi sulinkban ilyen is van. Az iskola épülete is
megfelelő, bár a tornaterem és az öltözők lehetnének nagyobbak. Szerintem hiányzik a suliból
egy-egy nagyobb előadóterem is, ahol nagyobb létszámú hallgatóság is elfér. Tudom, hogy ezen
nagyon nem egyszerű változtatni, de ha az iskolának lehetősége adódna ilyen beruházásra, én
biztosan támogatnám. Szerintem a számítógépes termekben is akadnak olyan gépek, amelyek
már megértek a cserére.
A barátaimnak azért ajánlanám a Közgázt, mert a jövőnkre tekintettel sok szempontból jó
választásnak tartom. Az érettségi mellé olyan szakmát kapunk, amellyel többféle munkahelyen
jó eséllyel elhelyezkedhetünk. Ezért azoknak is ajánlanám ezt az iskolát, akiknek nincs még
semmiféle határozott elképzelése, de valamely okból nem tud vagy nem akar gimnáziumba
járni. Szakirányú továbbtanulás esetén előnyösebb helyzetbe kerülhetünk azokhoz képest, akik
gimnáziumba jártak. A nyelvi előkészítő tagozat választásánál szinte biztosan középfokú
nyelvvizsgát tud szerezni, amely mind a munkavállalásnál mind a továbbtanulásnál előnyös. Ez
mindenképpen megéri a plusz egy évet. Nem utolsósorban nem elhanyagolható az a tény sem,
hogy ettől az évtől már ösztöndíjat is kapunk, amely 11. évtől már egy egészen komoly összeg
is lehet havonta.
Hoffer Szabina 9.b
Nem igen tudok olyat írni amit a többiek még nem soroltak fel. Szeretem az iskolát és a
tanárokat is, nagyon várom már a szakmai tantárgyakat.
Az osztálytermekbe jó ötletnek tartom, hogy tegyünk szemeteseket. Szerintem pár tanteremben
lehetne színes a fal, sokat dobna a hangulatunkon.
A barátaimnak eddig az ODK-t ajánlottam. Nem igazán volt időm velük találkozni iskolaidőben
és nagyon vártuk a kirándulásokat, hogy beszélgethessünk. Hiányzik a hangulata és a gyönyörű
helyek ahová mentünk.
Szabó Tamara
Szerintem azért jó közgázos diáknak lenni, mert rengeteget megtanulhatunk a gazdasági
szektorról, amire más környékbeli iskolákban nincs lehetőség. Sok programot szerveznek az
iskolában amik fejlesztik az osztályközösséget és közelebb hoznak minket egymáshoz. Ötödik
évben mégjobban belemerülhetünk a szakma rejtelmeibe és ezt az életben is tudjuk
kamatoztatni.

Én személy szerint az iskola közösségét fejleszteném, ugyanis véleményem szerint az osztályok
és az évfolyamok között nincsen olyan jó kapcsolat. Nyelvtanulás érdekében több külföldi
iskolával kellene felvenni a kapcsolatot, hogy cserediákként kimehessenek a diákok, illetve ide
is jöjjenek külföldiek, mert meglátásom szerint ez a leghatékonyabb módszere a
nyelvtanulásnak. Bár az iskolánk elsősorban nem a nyelvtanulásra szakosodik, de nagy segítség
lehet a nyelvvizsgához.
Barátaimnak az iskolát azért ajánlanám, mert rengeteg hasznos dolgot tanulunk, ami az életben
jól jön, és továbbtanulásnál is előnyünk van a gazdasági szakon, azokkal szemben akik
gimnáziumba jártak, vagy aki nem szeretne továbbtanulni az maradhat ötödéven, ahol kap
szakmát, ezzel pedig könnyedén el lehet helyezkedni a gazdasági szektorban.
Szalay Zsófia
Hogy miért is jó Közgázos diáknak lenni?
A diákok és a tanárok is elfogadók, befogadók, segítőkészek.
A felsőbb osztályba járó diákok remekül megszervezték és levezényelték a Gólya-tábort, mely
összehozta a diákokat egymással és leendő osztályfőnökkel, Ági nénivel.
Az iskolában remek hangulat uralkodik. A nagy létszám enyhén zűrzavart okoz a szünetekben,
a vándorlás az osztályok között, de ez adja meg az iskola igazi feelingjét.
Fantasztikus hangulat volt a Közgáz-napon is, ahol a tanárok igazi partnerei voltak a
gyerekeknek.
Az összetartozást erősíti az egyedi Közgáz póló, pulcsi, pohár is. Mindez a „csapatépítést” segíti
elő.
Számomra a Közgáz Diákság azt is jelenti, hogy a múlt ott van a falakon (régi tabló képek).
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy a bejáratnál büszkeség-falat állítottak fel, amely inspirálja a
mostani tanulókat is.
Mit fejlesztenék? Mit változtatnék?
A folyosókon több kukát helyeznék el.
A WC-ben sokkal higiénikusabb lenne, ha érintés mentes lehúzók lennének és a csap is így
működhetne.
Sajnos többször előfordult, hogy az internet kapcsolat nagyon szakadozott, vagy nem is volt (a
nagy leterheltség miatt). Jobb lenne, ha erősebb wifi kapcsolat lehetne az iskolában.
Az udvaron sokkal több zöld területet képzelnék el, padokkal, fákkal.
Minden évben szerveznék iskolánkban olyan délutánokat, ahol csapatok (osztályonként)
versenghetnének különböző feladatokban, az élet minden területéről.
Kinek ajánlanám?
Akik hosszútávon, széles spektrumban gondolkodik.
Iskolánkban nemcsak érettségit, hanem szakirányú érettségit is kapunk, több szakmával.
Aki fejleszteni akarja nyelvtudását, neki is bátran ajánlom. Nyelvi előkészítő heti 18 órában, 3
szaktanárral lehet képezni magunkat.

Nagyon jó dolog, hogy majdnem minden tantárgy osztva van, így a tanárok terhelése csökken,
így több idő jut egy diákra.
Valamint az is jó ebben az iskolában, hogy a szaktantárgyak folyamatosan, lépcsőzetesen,
egymásra épülve kerülnek bevezetésre.
EGYSZÓVAL, HA KETTŐ ÉRETTSÉGIT SZERETNÉL, BIZTOS TUDÁST, JÓ
HANGULATOT, JÓ KÖZÖSSÉGET, FELKÉSZÜLT, SEGÍTŐKÉSZ TANÁROKAT…
IRÁNY A KÖZGÁZ!!!!!!!!!!! :) :) :) :) :) :) :)
Szijártó Gréta
Azért szeretek a közgázba járni mert, a közösség nagyon jó és a tanárok is kedvesek és mindig
segítenek a diákoknak. A tanárok próbálják minél érthetőbben elmagyarázni a tananyagot, hogy
jobban megértsük. Ha végzünk akkor az érettségi mellé kapunk szakmát is, így több
lehetőségünk lesz elhelyezkedni. Szerintem jó ötlet szelektíven gyűjteni a hulladékokat , de én
vissza tenném az osztálytermekbe a szemetes kukákat. Mert sokan nem viszik ki a kukába és
ott hagyják a termekben. Azért ajánlanám a barátaimnak mert sok érdekes dolgot tanulhatnak,
ami majd jól jön nekik az életben.
Tóth Dóra
Azért szeretek a közgázba járni mert az első pillanattól kezdve nagyon jó a hangulat és a tanárok
is barátságosak, segítőkészek. Folyosók és a WC-k is mindig tiszták, karban vannak tartva. Az
iskola szelektíven gyűjti a hulladékot ami nagyon jó dolog. Hiányolom a szelektíven gyűjtő
kukákat a tantermekből. Nagy létszámú osztályunk miatt nehezen férünk el az öltözőben és
sokan a fürdőbe hideg kövön tudnak csak leülni a kevés hely miatt
Varga Zsüliett
Az iskolában jó a közösség, és ez minden osztályban megfigyelhető. A diákok sokszínűek,
nagyrészt nyitottak, kedvesek. A tanáraink segítőkészek több szempontból is. Mindig próbálják
számunka a legmegfelelőbbé tenni az oktatást, segíteni, ha akadályba ütközünk. Emellett az
egyéni igényeinkre – céljainkra, esetleg problémáinkra – is odafigyelnek, segítő kezet
nyújtanak. Nagy pozitívum, hogy az iskola több dolgot is érintve, folyamatosan
modernizálódik.
Az iskola büfében többek számára is fontos lenne, hogy a bankkártyás fizetés megoldható
legyen. Ez mellett a folyosók igen szűkösek, főként, ha az összes diák ott tartózkodik, és ez
rossz érzéssel tölt el. Véleményem szerint ezt úgy lehetne kiküszöbölni, hogy a régi/ túlzsúfolt
– és persze kevésbé értékes/fontos- dekorációkat levennék, és esetleg világosabb, letisztultabb
dekorációk kerülnének a helyükre. A tornatermi fűtést fejleszteném, mert a hidegebb időkben
nagyon hűvös van ott általában. A programokkal kapcsolatban szerintem sokan örülnének,
hogyha több olyan esemény lenne, ami a mi korosztályunk ötleteinek elvein lennének
megrendezve, kicsit lazábbra véve a hangulatot. Az órarendbe visszahoznám a művészetet
akármilyen formában, hogy legalább az alap önkifejezés jelen legyen e módon is.

Ismerőseimnek azért ajánlanám ezt az iskolát, mert az élethez való hasznos dolgokat is
megtanulunk egy jó közösségben, megfelelő körülmények között..
Varga Viktor 9. b
1.Miért jó közgázos diáknak lenni?
Azért szeretek a közgázba járni, mert nagyon jó osztályba kerültem és egy jó osztályfőnököt
kaptam. Ezen kívül rengeteg barátom jár még ide és nagyon jó velük találkozni a szünetekbe és
beszélgetni. Nem mellesleg tanulhatok a pénzügyi dolgokról, amik engem nagyon érdekelnek
és szeretek ezekről tanulni. Nagyon jó lehetőség a nyelvi előkészítős tagozat a nyelvvizsgára és
a további tanulmányaim folytatásához.
2. Mit változtatnál/fejlesztenél az iskolában?
Elsősorban az informatikai készülékeket fejleszteném mivel régebbi gépeket használunk és
emiatt sokszor kifagynak és nagyon lassúak is. Az iskola falai elég viseletesek ezért újra
festeném őket. A tornatermet megnagyobbítanám mivel egy 38 fős osztálynak nem a
legideálisabb tornaórát tartani.
És a büfébe az árakat lejjebb vinném, mert szerintem elég drága, és nem minden diák teheti
meg, hogy vegyen belőle ételt, pékárut vagy egyéb finomságot. A kinti sportpályát újra
betonoztatnám, mivel sok rajta a gödör és fű is nőtt rajta.
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Elsősorban a tanulmányi lehetőségek miatt, mivel nagyon sok lehetőség adódik a közgázban,
nagyon sok mindent lehet tanulni. Például tanulhatunk a pénzekről, a magyar/külföldi
gazdaságokról, könyvelésről, megtanulunk 10 ujjal gépelni. Ha valaki az idegen nyelvet
szeretné elsajátítani az megteheti, mivel minden évben indul nyelvi előkészítős osztály. Aki
szereti az informatikát az pedig jelentkezhet informatika szakra is. Szóval rengeteg lehetőség
közül lehet választani. És hogyha jár oda barátod akkor vele el tudsz beszélgetni és tud segítni
néhány dologban.
Zugor Fruzsina
Az iskolában mindig jó a hangulat és barátságos a környezet. Ha segítségre van szükséged a
tanárok mindig segítenek. Szerintem a tanárok nagyon jól tanítanak és mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a diákok megértsék az adott anyagot. Tanulás szempontjából nagyon
sok lehetőségünk van, az érettségi mellé kapunk szakmai érettségit és ezáltal könnyebben lehet
elhelyezkedni. Az iskolában szelektíven gyűjtik a hulladékot, de visszarakatnám a tantermekbe
a szemetes kukákat, mert nagyon sok esetben lehet látni hogy, szemetelnek a termekben.
Összességében én úgy gondolom, hogy nagyon jó iskola és mindenkinek ajánlom. Sok jó
emléket lehet itt szerezni.
Zsiga Liliána
Azért szeretek közgázba járni, mert mindig jó hangulatban telnek az órák a tanárok segítőkészek
és jó a közösség. Első év után le lehet tenni a nyelvvizsgát majd utolsó évben szakmai

tantárgyakat tanulunk. Gyakran vannak érdekes és szórakoztató programok például: a
gólyatábor, a non-stop, a karácsonyi műsorok, a jelvény avató és a valentin nap. És nem utolsó
sorban megemlíteném a büfét ahol mindig friss, finom pékáru kapható. Az évek alatt kellő
szakmai gyakorlatot kapunk és ösztöndíjban részesülünk. Amin változtatnék az az, hogy
minden terembe elhelyeznék kukát. Esetleg minden héten pénteken iskolarádió lehetne ahol a
második szünetben zenéket játszanának le amit a diákok egy papírra írva egy dobozba
dobnának. Lehetne például halloweeni vagy/és farsangi buli vagy bármilyen zenés, táncos
összejövetel az egész iskola számára. Azért ajánlanám ezt az iskolát, mert nagyon korszerű,
kedves és segítőkész tanárokkal, minden osztályban jó hangulat van és jó az osztályközösség.
Zsirai Luca
1. Miért jó közgázos diáknak lenni?
2. Mit változtatnál/mit fejlesztenél az iskolánkban?
3. Barátodnak/barátnődnek miért ajánlod ezt az iskolát?
Azért jó közgázos diáknak lenni, mert nem csak az érettségit szerezhetem meg, hanem van
lehetőségem szakmákat is tanulni. Tanulmányi átlagom függvényében ösztöndíjban is
részesülök. Nulladik évfolyamban nyelvi előkészítésben, heti 18 órában, 3 tanárral tanulhatok
idegen nyelvet. Tanáraim segítségével és az iskolában megrendezett próba nyelvvizsgákkal
ösztönöznek a minél előbbi sikeres vizsgatételre. Mivel közgazdasági iskola, ezért nagyon
fontos a matematika, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. A matek tanárok nagyon jól
magyarázzák a tananyagot, és ha valamit nem értünk, akkor nagyon szívesen segítenek a
diákoknak. Valamint a többi tantárgyból is jól felkészítenek minket az érettségire. Véleményem
szerint a pedagógusok nagyon jól kezelik az online oktatást is.
A folyosó és a tantermek dekorációját fiatalosabbá tenném. Az udvaron lehetne több zöld terület
padokkal, hogy a szünetekben vagy a lyukas órákban legyen lehetőségünk kimenni. A
folyósókon lehetne több ülő lehetőség vagy akár egy nagyobb közösségi tér. A büfét kilehetne
alakítani egy nagyobb étkező térrel. Egy nagyobb logikusabb parkoló kialakítása is
megkönnyítené a mindennapokat.
Az elsősöknek minden évben gólyatábort szerveznek, ami lehetőséget ad arra, hogy megismerd
az osztálytársaidat, az osztályfőnöködet és az évfolyamtársaidat. Ezen kívül még számos
programot szerveznek, ahol nagyon jó hangulat szokott lenni. Az iskola által szervezett ODK
egy természetjáró szakkör, melyben kéthetente túrázunk a Balatonfelvidéken. Ez a szakkör már
évek óta működik, ahova minden évben bárki bármelyik évfolyamból jelentkezhet. Ezáltal a
felsőbb évfolyamokból is lehet barátokat szerezni. Valamint ki lehet vele váltani a dupla
testnevelést és fontos kiemelni, azt is, hogy a kötelező közösségi szolgálatból minden
alkalommal igazolnak órákat. Nem utolsó sorban a kirándulások alkalmával megismerhetjük
környezetünk kulturális-és természeti kincseit.
Összességében azért ajánlom, mert egy kiváló közösségben rengeteg élmény mellett lehet
célorientáltan és sikeresen tanulni.
Óváry-Nagy Anna
Szerintem egy nagyon jó hangulatú és már-már otthonos környezetben vannak a gyerekek
minden nap. Minden Osztálynak megvannak a maga rejtélyei és szépségei. Mindegyiknek saját

történetei lesznek az évek múltával. Véleményem szerint jól felszerelt és esztétikus maga az
iskola épület. Ha hátrányt kéne megneveznem talán a telefon és internet jel nehéz elérését
mondanám. Ugyan mára már minden emeleten találhatók internet routerek,(ha jól tudom
minden emeleten) ennek ellenére még mindig nem az igazi. A legfelső emeleten például
egyáltalán nem tudtam személy szerint elérni jelet. Tanári kar kedves és segítőkész. Érthetően
és lényegre törően magyaráznak az órákon így könnyen érthetőek az anyagok.
Kovács Boldizsár
Azért választottam a Közgázt mint iskolát mert egy jó pénz ismereti(pénzügyi) alapot ad. A
továbbtanuláskor nem érdekelt semmilyen szakma ezért is jöttem ide másrészt pedig érdekel
engem a gazdaság. Szeretek ide járni mert nagyon barátságos. Mielőtt jöttem volna már sok
mindenkit ismertem, aztán ahogy bekerültem a suliba egyre több ember lett az ismerős.
Tetszenek a programok amiket az iskola szervez. Sportversenyeken is részt vettem már párszor.
Első évemben már részt vettem az iskola által szervezett „saját” sítáborunkban és vízitáborba,
amelyeken nagyon sok élményt és emléket gyűjtöttem.
Hangodi Mátyás
Azért szeretek ebbe az iskolába járni mert a kis méretéből fakadóan otthonos és családias
hangulata van. A diákok nagyrészt kedvesek és illedelmesek a tanárok egy része kifejezetten
szerethető. Amit mindenképp változtatnék, hogy a földszintről eltávolítanám a vitrineket, és
kicserélném esetleg padokra vagy a falat a helyükön kidekoráltatnám, illetve a régi tablókat
levetetném, és új kreatív és modern díszítéssel helyettesíteném. Ajánlani azért ajánlanám mert
egyrészt szakmát is tudsz tanulni, jó az atmoszférája, és kicsit úgy érzed, hogy a második
családoddal vagy.
Orosz Botond
Azért jó közgázos diáknak lenni szerintem mert nagyon sok olyan dolgot tanulunk amire más
iskolákban nem lenne lehetőségünk és nagyon nagy hasznát vehetjük az életünk során. A tanári
kar is rendkívül megértő, türelmes és modern.
Ami változtatást illeti én nekem személyesen nincsen semmi problémám az iskolával vagy a
tanítási rendszerrel. Az udvaron a kosárpalánkra nagyon jó lenne ha kerülne egy háló vagy az
időjárás miatt esetleg egy lánc hogy még inkább tudjuk élvezni a testnevelésórai
kosárlabdázásokat ha lehetőségünk van a kinti játékra.
Azért ajánlanám a Közgázt bárkinek mert nagyon jó hangulatúak az órák és az osztályok is
nagyon befogadóak, segítőkészek és különlegesek bár egy picikét szűkek a folyosók és a
különösen nagy létszámú osztályok miatt ez megnehezíti a folyosón való közlekedést de ezen
kívül egy nagyon jó és barátságos légkörű iskola, különösen ajánlanám azoknak a diákoknak
akik jóban vannak a matematikával és akkor eltudják kerülni a kezdetleges nehézségeket.
Tóth Elizabeth Virág
Minden reggel, amikor belépek az iskolába egy kedves környezet fogad, ahol senki sem ítéli el
a másikat és mindenki segít bármiben. Nagyon jó, bár színes osztályom lett tavaly. Minden
tanár segítőkész, kedves és megértő velünk. Örülök, hogy mindig fejlődik az iskola például
számítógépek tekintetében is és egyéb berendezésekkel kapcsolatban is. Véleményem szerint
az online oktatás nehézségeket okozott némely tanároknak. Ezen téren tarthatnának szerintem

továbbképzéseket és nyitottabbak lehetnének az informatika világában. Részemről egy
előrelépés volt, hogy engedték év elején, hogy laptopról tanuljak és tartsunk online órákat a
hiányzóknak. Annak ajánlanám ezt az iskolát, aki még nem feltétlen tudja mi szeretne lenni a
továbbiakban, viszont szereti a matematikát, de persze aki ebben az ágazatban akar majd
dolgozni, annak feltétlenül tudom ajánlani, mivel kiváló színvonalon tanítják nekünk a
gazdasági és minden egyéb tantárgyat.
Fehér Laura
Azért jó közgázos diáknak lenni, mert rendkívül családias és barátságos környezetben
tanulhatunk. A tanárok lelkesen és odaadóan tanítanak és vesznek részt az iskolai
programokban, aminek köszönhetően jobban megismerjük egymást. Ezért is ajánlom a
barátnőimnek és barátaimnak egyaránt. Az iskolai fejlesztések között lehetne az iskola
környékének zöldesítése, fa és virágok ültetésével. Az épületben lehetne több pad a folyosón.
Igaz, az elmúlt tanévben nem nagyon volt lehetőség közösségi programok megtartására a vírus
miatt, de a közeljövőben az osztályok tanulói tölthetnének több időt, hogy jobban megismerjék
egymást.

