
Vasánszki Ágnes

Miért a Közgáz?

8200 Veszprém, Csap u. 9.

Veszprémi Szakképzési Centrum 
Közgazdasági és Közigazgatási 
Szakgimnáziuma

Több mint 120 éves a Veszprémi Szak-
képzési Centrum Közgazdasági és 

Közigazgatási Szakgimnáziuma - közis-
mert nevén a Közgáz. Veszprém városá-
nak egyik legrégebbi szakképző iskolája, 
2016. szeptember elsejétől szakgimnázi-
um. Hivatásuk a nevelés, oktatás. Külde-
tésük az itt tanuló diákok elindítása az 
életbe, valamint a szakirányú vagy a fel-
sőfokú tanulmányok felé. Jól felkészült, 
sikeres szakemberek képzése, akik bár-
hol megállják helyüket. Az iskola 16 osz-
tályában 400 diák tanul. Emellett közel 
száz tanuló látogatja az esti tagozatokat. 
Évfolyamonként három párhuzamos 
osztályt indítanak, mind a három köz-
gazdaság szakmacsoportos osztály. Az 
A osztály fele matematika tagozatos, heti 
5 órán sajátítják el a matematika tudo-
mányát. Az osztály másik fele általános 
tagozat, azonban emelt óraszámban ta-
nulják az informatikát. A B osztály nyelvi 
előkészítő osztály. 18 tanórájuk van an-
gol vagy német nyelvből, ahol a diákok 
az első év után nyelvvizsgát tesznek. A C 

osztályosok szintén nyelvi tagozatosok, 
azonban ők csak heti öt órában foglal-
koznak az angol vagy a német nyelvvel, 
valamint nyelvvizsgafelkészítésben vesz-

nek részt. Bejutni az A és C osztályokba 
általános iskolás eredmények alapján, a B 
osztályba központi írásbeli felvételi vizs-
ga eredménye alapján lehet.

Szathmáry igazgató úr gondolatai 
az Alma Materről: „Bár középiskolás 
koromban lovassys diák voltam, szívem 
már nagyon régóta a Közgázé. 35 ével 
ezelőtt, fiatal tanárként léptem át először 
az iskola küszöbét. Már annak is több 
mint tizenöt éve, hogy Kópházi Ferenc 
igazgató úr felkért, legyek közvetlen 
munkatársa, helyettese. Apám egykori 
íróasztalához ülhettem le. Nagy megtisz-
teltetés volt ez számomra, hiszen valami-
kor édesapám húsz éven át volt az iskola 
igazgatóhelyettese. Azért mondom ezt 
büszkén, mert az utóbbi időben számos 
olyan, egykoron közgázos diákkal talál-
koztam, akik mosolyogva fogadtak, és 
bevallották, hogy életüket határozta meg 
a Közgázban eltöltött négy év. Közülük 
több sikeres vállalkozó nyilatkozta, hogy 
mindent, amit elért, a Közgáznak kö-
szönheti. Nem egy tanulónk számolt be 

ifj. Szathmáry Árpád
igazgató
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arról, hogy az egyetemen évekig abból 
élt, amit a Közgázban szívott magába. 
Tanári karunkban több kollégám is a 
Közgázban érettségizett valamikor, így 
ezek a lelkes pedagógusok egész pálya-
futásukat ezen iskola falai közt töltik el. 
Tehát bátran állíthatom, nem én vagyok 
az egyetlen, aki elmondhatja, hogy elfo-
gult a Közgáz javára, és saját Alma Má-
terének tekinti.”

Az iskola mint gondoskodó ősanya. 
120 évvel ezelőtt, 1895-ben született 
Magyarország fénykorában, amikor is a 
Monarchiában mint az Európai Unió ar-
chetípusában, Kassától Fiuméig, Linztől 
Brassóig szabad volt a munkaerő, a tőke 
és az áru áramlása. Aztán ez a „fiatal nő” 

hamar szembenézett a társadalom vi-
haraival, de átvészelt minden traumát, 
és ma is táplálja tudásával az őt válasz-
tó diákokat. Túlélte az I. világháborút, a 
Tanácsköztársaságot, Trianont, Horthy 
Miklós korszakát, a II. világháborút. A 
szovjet katonák semmit nem kímélve el-
tüzelték az iskolapadokat, székeket, szek-
rényeket, és szemtanúk elmondása alap-
ján a biológia szertárban a spirituszban 
tartósított békákról és kígyókról leitták 
az alkoholt, aztán mindent összezúztak. 
Túlélte Rákosi és Kádár diktatúráját, 
minden rendszerváltást és az egyre sza-
porodó iskolareformokat is. 

Az iskola épületei. Az iskola első 
épületét 1899-ben adták át Veszprémben 
a Palotai út 1. szám alatt (ma Budapesti u. 
11.). A három évfolyamos kereskedelmi 
iskola a földszinten, a vele egy igazgatás 
alatt működő polgári fiúiskola – külön 
bejárattal – az emeleten volt elhelyezve. 
Közös volt a vegytani előadó, az előkészí-
tő és a szertár, továbbá a két tornatermi 
öltöző és a tornaterem, valamint a hatal-
mas udvar. A kereskedelmi iskola négy 

osztályteremmel, egy gépíróteremmel, 
egy igazgatói irodával, egy tanári szo-
bával, altiszti helyiséggel és térképtárral 
rendelkezett. Mindkét iskola tanuló-
létszáma folyamatosan növekedett. A 
polgári iskola 1912-re már párhuzamos 
osztályokkal rendelkezett, és a kereske-
delmit fokozatosan kiszorította. 

Az igazgató folyamodványára a 
vallás- és közoktatási miniszter tervja-
vaslatot és költségvetést kért a bővítés 
engedélyezéséhez. Azonban mire az is-
kolabővítés szóba jöhetett volna, kitört 
az első világháború. Az iskola egész épü-
letét hadikórház céljaira foglalták le. A 
kereskedelmit először a zsidóiskola (ké-
sőbbi Bajcsy-Zsilinszky út eleje) fogadta 
be, de 1915 júniusában már innen is ki 
kellett költözni, mert ezt az épületet is 
kórházzá alakították. Most az iparisko-
lában (ma ének-zenei általános iskola) 
kaptak szűkös helyet. A tanári szoba egy-
ben gépíróterem és igazgatói iroda is lett. 
A háború után az iskola visszaköltözött 
első helyére, és itt folytatta tevékenysé-
gét a következő háborúig. 1944-ben is-

IskolazászlóAz iskola névadói

Kerkápoly Károly, közgazdász. 
Szentgálon született 1824-ben, 
Budapesten halt meg 1891-ben. 
Jogi doktor, 1870-1873 között 
pénzügyminiszter, majd egyete-
mi tanár. A Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja. Számos 
nemzetgazdaság- és pénzügytani 
jegyzetet hagyott ránk.

Varga Jenő szintén közgazdász. 
Nagytétényen született 1879-ben, 
és Moszkvában halt meg 1964-
ben. Földrajz-történelem szakos 
tanár, politikus. A Magyarorszá-
gi Tanácsköztársaság népbiztosa, 
pénzügyminisztere, majd nem-
zetközi tekintélyű közgazdász, a 
Komintern gazdasági szakértője, 
a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiájának tagja, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tiszteletbeli 
tagja. Gazdag munkásságot ha-
gyott maga után, a gazdaságról, 
gazdaságpolitikáról, a gazdasági 
válságokról és reformokról szóló 
írásai több nyelven jelentek meg.
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mét hadikórházzá vált az iskola, egészen 
1946-ig. Megsemmisült a teljes berende-
zés és az irattár: „az iskolaépület siralmas 
látvány, ajtók, ablakok, kilincsek, felsze-
relési és berendezési tárgyak hiányoznak. 
Ami megvan, az csak törmelék, értékte-
len, összefüggéstelen alkatrész…”. 1945-
ben a tél beállta előtt a polgármester 24 
négyzetméter üveget utalt ki, ami két 
tanterem ablakainak szimpla fedésére 
volt elég. A tanítás csak délutánonként, 
az angolkisasszonyok intézetében folyt. 

Az augusztustól november 21-ig tar-
tó helyreállítási munkákat (falazás, va-
kolás, villanyszerelés) a tanulók végezték 
délelőttönként. Sőt a diákok március 11-
ig maguk fűtöttek és takarítottak is. Az 
iskolát 1956-ban összevonták a Tolbuhin 
utca 13. számú épületben működő (volt 
angolkisasszonyok) leány-közgazdasá-
gi technikummal (ma Vár u. 21.). Ha 
szűkösen is, de volt helye mind a nyolc 
osztálynak és a kétnaponként oktató 
gépíróiskolának is. Szakterem csak egy 

volt, a gépíró.  Tornaterem a Deák Fe-
renc utca 19-ben vagy az egyetemen. 
1968-ban kapták meg az egykori Piaris-
ta Gimnázium városképet meghatározó 
épületében (Vár u. 10.) a kiköltöző Lo-
vassy László Gimnázium helyét. Ezen 
épületben sok tataroznivaló akadt. Meg-
épült a központi fűtés, a szenespincéket 
kitakarították, belőlük edzőtermet, illet-
ve lőteret alakítottak ki, ajtót nyitottak a 
várfalon a tornateremhez, és a diákság 
társadalmi munkájával járdát készítet-
tek, a várhegy oldalában a rézsűket tám-
fallal látták el. Kicserélték a tantermek 
és a folyosók padlózatát, a világítást. Az 
iskolában orvosi rendelőt rendeztek be. 
2008-ban ismét költöztek – a leromlott 
állagúan is szerethető épületből –, az 
egykori Nagy László Általános Iskola fel-
újított épületébe, a Csap utca 9. szám alá, 
ahol jelenleg is „laknak”.

Az Alma Mater épületének régi vo-
násai a változások után. Felismerhetőek 
maradtak, mindenki fejében egyszerűen 

csak Közgáz-ként él, „akit” mindenki 
hűségesnek, megbízhatónak tart, „aki-
hez” mindig lehet fordulni, mert mindig 
tud valami újat nyújtani vagy útravalót 
adni. Hogy lehet az, hogy oly sok vihar 
után, még 120 év elteltével is vonzónak 
érezhetjük őt? A magyarázatot az adja, 
hogy az itt élők mindig szerethetőnek 
érezték a helyet. Minden generáció, min-
den évfolyam az Alma Máter falai között 
hagyta szíve egy darabját, vagy tán szíve 
egészét? Ezért tud bőven jutni ebből a 
szeretetből mindig az újonnan érkezők 
számára. Az igazgató úr sohasem mu-
lasztja el ballagások alkalmával kérni a 
búcsúzó diákokat, hogy ők is adják szí-
vük kicsiny darabkáját a helynek, és nagy 
bizonyossággal, jóval többet fognak visz-
szakapni az élettől.

Miért a közgazdaság és miért épp 
a Közgáz? Mert ez a munka- és tudo-
mányterület kínálja a legtöbb, a legjob-
ban fizető és a legbiztosabb munkahe-
lyeket. Aki ezen a szakterületen kíván 
továbbtanulni, az már középiskolás 
korában megismerkedhet az alapok-
kal, az összefüggésekkel, a szakmával. 
Belépés 8 általánossal, kilépés három 
szakmával, mérlegképes könyvelő-
ként vagy kis- és középvállalkozások 
ügyvezetőjeként. 

Az iskola versenyelőnyt biztosít a 
szakirányú felsőfokú felvételinél, mivel 
a történelmet mint felvételi tantárgyat a 
közgázos diák szakmai tárggyal helyet-
tesítheti. Lépéselőnyt ad a közgazdász 
egyetemi szakokon – mintegy két évig 
– az alapok és összefüggések ismereté-
nek köszönhetően. Sőt, ha valaki nem 
tudja még induláskor, hogy mi lesz be-
lőle, „ha nagy lesz”, a Közgáz akkor is 
segítség, hiszen más, főleg humán kép-
zésben is továbbtanulhat. Példaként so-
rolhatnánk a Közgázban végzett taná-
rokat, ügyvédeket, jogászokat, de akár 
még színészeket is.

Az iskola elnevezései

Az iskola neve az 1895-ös alapításakor Felső Kereskedelmi Iskola. Ezt a 
nevet viselte harminc éven keresztül, amikor is a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium 1925. augusztus 4-én 29765. számú rendeletével engedélyezte 
az alábbi név használatát, Kerkápoly Károly Fiú Felsőkereskedelmi Iskola. A 
második világháború után gyakran változott az iskola elnevezése:

1945-1949 Magyar Állami Kerkápoly Károly Kereskedelmi Középiskola
1949-1950 Kerkápoly Károly Állami Közgazdasági Gimnázium
1950 novemberétől 1952-ig Állami Közgazdasági Középiskola
1952. augusztus 27-től 1965-ig Állami Közgazdasági Technikum
1965-1968 Közgazdasági Szakközépiskola, a specializációk megnevezé-
se: „ipari gyakorlatot folytató általános irányú, mezőgazdasági gyakorla-
tot folytató, kereskedelmi gyakorlatot folytató osztály”. 
1968-1970 Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola
1970-1982 Varga Jenő Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola
1982-1991 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola
1992-1995 Közgazdasági Szakközépiskola
1995-2012 Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola
2012-2016 Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola
2016-tól Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazga-
tási Szakgimnáziuma
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A szakgimnáziumban folytatott ta-
nulmányokat nevezhetnénk „kettő az 
egyben” képzésnek. Ugyanis a szaké-
rettségi egyben munkavégzésre jogosító 
szakképesítést is ad. A tízujjas gépírás 
elsajátítása minden diák számára egyér-
telmű. A szakmai gyakorlatok szintén a 
tanév folyamán történnek, így nyáron 
nincs iskolai elfoglaltság. A 9. évfolyam 
végén középfokú nyelvvizsgát tehetnek 
a nyelvi előkészítő osztályokban tanuló 
diákok. Az iskolákban két nyelvvizs-
ga-központ is működik. A nyelvi képzés 
mellett felkészítő oktatás folyik az emelt 
szintű érettségi megszerzése érdekében. 
Rendszeresen indítanak tanulmányi ver-
senyeket is szakmai, illetve egyéb tantár-
gyakból, például történelem, versmon-
dás, természetvédelem, matematika és 
idegen nyelvek.

Aki nem tanul tovább felsőfokú in-
tézményben, az érettségi után szakmát 
választhat az iskolában. OKJ-s képzé-
seik a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a 
vállalkozási és bérügyintéző, az irodai 
titkár és az államháztartási ügyintéző. 
Szakgimnáziumi érettségivel egyidőben 
a diák pályázati és támogatási referens és 
végül mérlegképes könyvelő vagy kis- és 
középvállalkozások ügyvezetője is lehet. 

Erre is büszkék vagyunk! Az isko-
la eredményei szakmai szinten hazánk 
élvonalába sorolhatók. Az országos 
szakmai tanulmányi versenyeken 1-10. 
közötti helyezéseket érnek el általában. 
Kompetencia-felmérésük eredményei 
jóval az országos átlag felett vannak, 
az országos 9. és 11. helyet fogalják el, 
az intézményben magas a hozzáadott 
pedagógiai érték.

Tanórán kívüli tevékenységek. Ide-
gen nyelvi, magyar nyelvi és matematika 
szakkörök; irodalmi színpad; felkészítő 
képzés emelt szintű érettségire; sportte-
vékenységek, mellette a természetjárás; 
táborok: túratábor és vízi tábor; kül-

földi utazások, diákcsere németországi 
iskolákkal; közösségi szolgálat megszer-
vezése; könyvtár.

À la recherche du temps perdu. 
Egy ballagás emlékére, Szathmáry 
igazgató úr tollából: „A napokban 
régi könyveket lapozgattam, és ke-
zembe került Radnóti Miklós kötete. 
A könyv pont a kedvencemnél, az „À 
la recherche du temps perdu”-nél, 
vagyis Az eltűnt idő nyomában című 
versnél nyílt ki. Többször elolvastam 
és én is időutazásba kezdtem. Isko-
lánk tíz éve költözött jelenlegi helyé-
re, az elhagyott Nagy László Általános 
Iskola épületébe. Közben elszállt az 
idő, az itt töltött évek mára már em-
lékké, álmokká kristályosodtak. Most 
múlik pontosan, hangzik a fülem-
ben, de nem akarom, nem szeretném, 
hogy múljék ez az emlék! Mostanra 
elfelejtettem a renitensek csínytevé-
seit, kibékültem a hiányosságokkal, és 
megbékéltem önmagammal is, amit 
diákjaimnak köszönhetek. Örökre 
szívembe zártam az arcokat. Láttam 
magam előtt, ahogy felcseperedtek, 
láttam szemükben a kíváncsiságot 
és az ártatlanságot. Együtt jártunk a 
Csap utca 9-be. Együtt dolgoztunk, 
együtt örültünk és bosszankodtunk.  
Együtt adtunk vért, és együtt sajátí-
tottuk el a toleranciát, a megértést, az 
egymás iránti tiszteletet és megbecsü-
lést. Együtt karácsonyoztunk éveken 
át. Együtt tanultuk meg, hogy ha rossz 
a világ, te légy jó, magad! Üres a lét? 
Adj tartalmat neki! Együtt jöttünk rá, 
hogy a tovatűnő idő túl lassú azoknak, 
akik várnak, túl gyors azoknak, akik 
félnek, túl hosszú azoknak, akik sirat-
nak valamit, túl rövid azoknak, akik 
örvendnek. Ám azoknak, akik sze-
retnek, az idő nem számít. Fáj, hogy 
ebből a tündérálomból az „együtt” az, 
ami most múlik pontosan…”

Ki mit tud? 2015

Karácsonyi műsor

Ballagás

Az iskola értesítői
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