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Fiaim 5 évvel ezelőtt kerültek a Kandó Kálmán Szakközépiskolába.
Elsőnek jelöltük meg és sikerrel is jártak. Úgy döntöttünk mivel ikrek, a tovább
tanulást egy iskolában kellene folytatniuk, amit most belátva sem bántunk meg.
Eljött a nagy nap, az érettségi napja, amit sikeresen elvégeztek.
Német nyelvű informatikára jártak. A „0”. Évfolyamon intenzívebb volt a német
óra, amit szerintem a következő években is lehetett volna folytatni. Ettől
eltekintve, úgy érzem tökéletes iskolába jártak. Semmiféle probléma sem
tanáraik részéről, sem diáktársaik felől nem merült fel. Amit az iskola
lehetősége megengedett, azt maximálisan nyújtotta a diákjainak, és aki élt is
vele, az meg lehetett elégedve, hiszen minden a gyerekeken múlott, hogy
hogyan aknázzák ki lehetőségeiket. Az osztályuk is az osztályfőnökkel,
nevelőikkel, diáktársaikkal is nagyszerű volt.
Bátran állíthatom, ha megkérdeznék őket is, hogy, hogy voltak megelégedve az
elmúlt 5 évvel, pozitív választ nyújtanának. „Én” mint anyuka, bevallom nagy
biztonságban tudtam őket az iskolában. Az iskola úgy vigyázott rájuk, mintha a
szüleik tették volna. KÖSZÖNÖM!
Úgy érzem, büszkén és bátran fogják vallani, hogy a szakközépiskolai
tanulmányaikat a Kandó Kálmán Szakközépiskolában végezték el. Ennek
örömére lehetőséget kaptak, hogy még egy évvel tovább öregbítsék hírnevét, és
bizonyíthassák tudásukat jó környezetben, társaságban, felkészült nevelőkkel
vágjanak neki az elkövetkező évnek.

Nagyné Katona Éva
Nagy Ádám és Nagy László (13. d) édesanyja

Öt év
Fiam öt évvel ezelőtt került az iskolába.
Mint minden új helyzet, nagy várakozást váltott ki a család minden tagjából. Az
első év kis haladékot jelentett, hogy „csak” a nyelvtanulásra kellett koncentrálni,
aminek meg is lett az eredménye, az előrehozott érettségi jeles osztályzata.
Az osztályközössége elég gyorsan összeállt, és az évek előre haladtával,
egyre jobban összekovácsolódó csapat lett belőlük. Ezt jelzi, hogy kiérdemelték
a Kandó hét rendezési jogát is egyszer. Komoly csapat és egyéni teljesítmények
összessége volt a szalagavató műsor.
Köszönettel tartozok azért is, hogy tanárainknak a feladataik mellett, arra
is volt energiájuk, hogy az éretlen fejekben rendet teremtsenek, segítve az
otthoni nevelőmunkát.
Nagy eredménynek tartom azt is, hogy nem „utálattal” indult reggelente
az iskolába, hanem a megszokott feladathelyzet elfogadásával.
Külön szeretném kiemelni az osztályfőnök közösség irányító, fejlesztő
munkáját.
Nagy hatással volt fiamra testnevelő tanára /tanárai, akik példaképpé váltak
szemében, mind emberi, mind tanári mivoltukban.
Örömmel tölt el, hogy gyerekem ebbe az iskolába járhatott, itt
érettségizhetett és amennyiben nem sikerül a felvételije, akkor itt maradhat
technikus képzésen is.

Fridrickné Idrányi Erika
Fridrick Ákos (13. d) édesanyja

Az elmúlt öt év
A lányom öt évvel ezelőtt került az iskolába, mint új növendék. Az évek során
sok barátot szerzett, itt cseperedett fel. Az osztály kirándulások sok örömteli
pillanatokat adtak számára.
A tanári kar igazi szülőként óvta, és sok szeretettel vette körül őket. Ha kellett
biztatták, ha kellett megdorgálták őket.
De mindig a saját gyerekükként foglalkoztak velük. Örömteli órákat, napokat, és
éveket töltöttek, mondhatjuk a „második” otthonukban.
Ezek az évek, a felnőtté válást hozták el számukra.
Mindig hálás szívvel gondolnak majd ezekre, az évekre. A tanáraik örökké a
szívük mélyén fog élni!

Én, mint szülő, valóban nyugodt voltam, amikor a gyerekem az iskolába indult,
mert tudtam, hogy olyan biztonságos helyen van, ahol sok szeretetet, élményt és
tudást kap. Előny volt a lányok számára, hogy sok fiú vette őket körül. Ki is
használták a helyzetüket.
Az öt év sok örömmel és vidámsággal töltötte el őket. A tanári kar mindig a
tanítványai mellett és velük volt, segítette őket a nehéznek tűnő feladatok
megoldásában.
Visszatekintve az elmúlt öt évre, ha újra iskolát kellene választani, gondolkodás
nélkül ide íratnám a gyerekemet.

Mindig hálás szívvel fogok emlékezni az elmúlt 5 évre és Önökre, mint jó
pedagógusokra!!!

Buró Andrásné
Buró Nikolett (13. d) édesanyja

12. B osztály szüleinek tapasztalatai az iskolában eltöltött évekről
• Gyermekeink jól érezték magukat, sokat fejlődtek és felkészültek az
úgymond „NAGYBETŰS ÉLETRE”
• Örülünk, hogy ezt az intézményt választottuk, hisz itt szeretettel nevelték,
tanították fiainkat, ráadásul a pedagógus-szülő-gyermek közötti kapcsolat
kiegyensúlyozott és családias.
• Kívánjuk, hogy minden iskolában ilyen legyen.
• Kiemelkedő esemény a minden évben megrendezésre kerülő Kandó-hét és
az azt követő Kandó-bál, ahol mindenki jól szórakozott és jól érezte
magát.
• Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk a szülő-tanár találkozót, hisz ott
kötetlenül tudtunk beszélgetni. Javasoljuk az itt tanuló diákok szüleinek,
hogy éljenek és használják ki ezt a lehetőséget.
• Köszönjük, hogy gyermekeink itt tanulhattak.
Köszönjük a pedagógusok munkáját és kívánunk sok erőt, egészséget az
elkövetkező évekre is.
12. b osztály szülei

2008-ban kezdtük meg tanulmányainkat ebben az iskolában. Ami emlékezetes
egy nyári napon történt átiratkozás címén, ugyanis másik iskolából jöttünk át,
amit utólag is örülök, hogy megtettük. Nagyon szimpatikus volt, hogy tiszta
lappal lehet kezdeni az évet, mondván tanulni kell mindenhol, és bizonyítani.
Nagyon jó szakképzett tanárokat, és ami előnyös barátias, közvetlen embereket
ismerhettünk meg.

Osztályfőnökünk nagyon közvetlen, és amiben csak tudott mindenben segített
Szerintem minden gyermeknek nagy segítséget nyújt, ha tanáraikkal mindent
meg lehet osztani, és tudnak mérlegelni.

Nagyon jó szakképzést kaptak, amit már csak az életben kell jól használni.
Ezúton szeretnék mindenkinek további türelmet, és jó munkát kívánni.
És köszönetet, hogy 4 évig vigyáztak gyermekemre.

Tisztelettel:
Gulácsi Sándorné
szülő

Most az érettségi napján jutott eszembe az első perc, amikor átléptük az iskola
kapuját.
Már akkor nagyon örültem és szimpatikus volt az iskola. Már a fogadtatása is
nagyon kellemes volt.
A négy év alatt is csak ezeket a tapasztalatokat szereztem a tanárokkal és az
osztályfőnökkel kapcsolatosan is. A lányom nagyon szeretett ide járni. Nekem is
csak pozitív tapasztalataim vannak. A tanárok nagyon gyerek centrikusak, a mai
világban nagyon jól tudják irányítani a gyerekeket.
Mi nagyon örülünk, hogy ebbe az iskolába járhattunk 4 évig, a magam és a
lányom nevében is köszönöm.
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Lipták Zsuzsanna
Szülő (12/c osztály)

Kedves Iskola!
12/c
2007-ben mikor elkezdtük a felvételi felkészítőket, akkor nagyon jó benyomást
keltett bennem az, hogy egy teljesen idegen gyerekkel úgy beszéltek a felkészítő
tanárok, mintha már régen ismernék őket. Nagyon drukkoltunk hogy
bekerüljünk ebbe az iskolába. Szerencsénkre minden jól sikerült, és az iskola
tanulója lehetett a fiam.

Az osztályfőnökünk egy tünemény, minden gyerek szerette, még akkor is,
amikor a csínytevéseik miatt megdorgálta őket. Jól összefogta a gyerekeket,
ezért hálásak lehetünk neki.
A tanárok is mindent megtettek, hogy saját tantárgyaikat megszerettessék a
diákokkal.
Szerintem jó szakmai képzést kaptak, már csak ki kell tudniuk használni.

Köszönettel tartozom minden tanárnak, aki tanította a fiam, és elnézést kérek az
elkövetett csínytevéseiért.

Tisztelettel:
Bárócz Katalin
szülő

12/a
A pályaválasztás nemcsak a gyermeknek, hanem a szülőnek is nehéz feladat.
Dávidnak határozott elképzelése volt, hogy elektronikát szeretne tanulni. Mi
ehhez az elképzeléséhez választottunk iskolát. Első helyen szerepelt a Kandó
Szakközépiskola. A nyílt napon tett látogatás nagyon mélyen érintette a fiamat.
A tantermek berendezése modernebb lett. Az iskolai programok, szerintem, a
gyerekeket nagyon érdeklik, természetesen nem mindenkit, hisz nem vagyunk
egyformák. A tanár – szülő kapcsolat is megfelelő.
Nekem jó véleményem van erről az iskoláról.

Gyermekem még egy évig a technikusi képzésen az iskolában marad, melynek
szívből örülünk.
Kívánok elsősorban az Igazgatónőnek, Takács tanár úrnak és valamennyi ott
tanító tanárnak sok sikert és kitartást mind a tanításban, mind a magánéletben
egyaránt.
Maradok tisztelettel:
Kovácsné Horkai Erika
Kovács Dávid 12/a osztályos tanuló édesanyja

