
A testvérem is Bleyeres volt 

Csitári Dávid - Csitári Nóri  

Milyen élmény volt a Bleyerbe járni? Jártál volna-e szívesen egy másik iskolába vagy a 

Bleyerrel meg voltál elégedve?  

- Meg voltam elégedve a Bleyerrel. Ez sokféle szempont alapján mondható el. Fontos 

volt, hogy milyen a társaság, milyenek a tanárok, milyenek az órák. De ilyen 

szempont az is, hogy milyen volt az ebéd és maga a tanterem. Alsóban nagyon 

szerettem a tanító néniket, az osztálytársaim is nagyon aranyosak voltak, és az 

iskola is sok lehetőséget kínált. Volt egy csomó program és felejthetetlenek voltak 

az erdei iskolák is. Összességében szerettem a Bleyerbe járni.  

Mennyire segített a Bleyer a céljaid elérésében?  

- Annyiban mindenképp, hogy ott kezdtem a tanulmányaimat, és nagyon jó alapot 

kaptam a matektól kezdve a magyaron át mindenhez. A 6. osztályos  felvételire 

ugyan leginkább magam készültem, de nyilvánvaló, hogy a jó alapok 

eredményezték azt, hogy felvettek oda, ahova szerettem volna. Azt kell, hogy 

mondjam, hogy sokat segített ebben a Bleyer. 

Mostanában gyakrabban jártál értem a Bleyerbe. Szerinted miben változott a Bleyer 

azóta, amióta odajártál?  

- Első dolog, amit tudok mondani, hogy rengeteg sok építkezés zajlott azóta. Az 

udvar teljesen átalakult.  

- Most már elég kicsinek látom a gyerekeket, de ez nyilván azért van mert én nőttem 

meg.  

- Az osztályodban lévő gyerekek sokkal tájékozottabbak a mindennapi dolgokban, 

mint  amelyinek mi voltunk ebben az életkorban. 

- Ha buliztok, ti már teljesen más zenéket hallgattok, mint mi hallgattunk.  

- Ha nem is hiperaktívak vagytok, de másak vagytok, mint mi voltunk.  

- Az iskola azért annyira még sem változott, mert hasonló tanáraid vannak, mint 

nekem. Közben haladtok a korral, mert ahogy hallom, egyre több újdonságot 

használnak a tanárok az órákon.  

Szerinted mennyien voltak a te idődben az iskolában?  

- Nálunk még 20 fős osztályok voltak, nálatok már 30 fős osztályok vannak. Ebből 

következően az összlétszám is kevesebb volt. Arra emlékszem, hogy mi kb. 600-an 

voltunk akkor.   

Kik voltak a kedvenc tanáraid?  

- Kedvenc tanárt nem mondanék, de sok tanárra szívesen emlékszem. Nagyon sok 

tanárt szerettem a Bleyerben. 

Ui.: Az interjú alapja egy hangfelvétel, mivel most a nővérem Cambridge-ben tanul. 

 

 



Kollár Olga - Kollár Adél 

Mi volt az első élményed az iskolában? 

- A suli-ovi, ahol sokat játszottunk.  

 

Melyik volt a kedvenc tantárgyad, miért? 

- A matek, mert szerettem versenyekre járni. 

 

Volt olyan dolog, amit nem szerettél? 

- Az, hogy a németesek nem ünnepelték a Halloweent, az angolosok pedig mindig 

finom sütiket hoztak és ettek. 

 

Milyen volt az osztályod? 

- Nagyon jó osztályközösségünk volt, családi programokat is szerveztünk. Valamikor 

több mint az osztály fele kitűnő lett, ez köszönhető volt annak is, hogy jó tanáraink 

voltak. 

 

Mi volt a kedvenc programod? 

- Amikor az osztályban én voltam a DÖK-ös, és az egyik este bent aludhattunk az 

iskolában. Rendeltünk pizzát és filmet néztünk. 

  

Milyen volt alsóban a napközi? 

- Sokat kézműveskedtünk és barkácsoltunk. A kedvencem az volt, hogy lehetett 

katica pecséteket gyűjteni, ha összegyűlt 10 katica, akkor kaptunk egy kis 

ajándékot. 

 

Kollár Olga - Kollár Emma 
Mi volt az első élményed? 

- Első nap ki kellett választani egy dobozból a nevünket, és kitűztük a blúzunkra. 

Melyik volt a kedvenc tantárgyad, miért? 

- A német és a matek. Mindkét tanárnő nagyon jól tanított és szerettem az órák 

hangulatát is. 

Milyen volt az osztályod? 

- Sok emberrel jóban voltam, bár voltak klikkesedések, ennek ellenére nagyon jó volt 

a baráti társaságunk. 

Mi volt a kedvenc programod? 

- Amikor korcsolyázni jártunk az osztállyal. 

Milyen volt alsóban a napközi? 

- Nagyon szerettem(kivéve a leckeírást). Nagyon sokat játszottunk közösen. 

 

 

 

 



Kószó Petra - Kószó Máté 

Milyen volt Bleyeresnek lenni? 

- Jól éreztem magam a Bleyerben. Persze senki sem mond olyat, hogy szeret iskolába 

járni, de azt el kell ismerni, hogy amikor pl. matek versenyek miatt másik iskolában 

jártunk, akkor rájöttünk, hogy nincs is olyan rossz dolgunk a Bleyerben. 

Mi volt a kedvenc tantárgyad? 

- Nem nagy titok, hogy a matek ment a legjobban, ezért is tanultam tovább speciális 

matekos iskolában. A németet is eléggé szerettem, és most utólag örülök annak, 

hogy sikerült annyit tanulnom a Bleyerben, hogy egy nyári szüneti nyelvvizsga-

előkészítő tanfolyam után le tudtam tenni a nyelvvizsgát. 

Ki volt a kedvenc tanárod? 

- Jó tanáraim voltak, de legjobban a tanító nénimmel jöttem ki. Azt hiszem Ő viselt el 

a legjobban. Alsóban tanított és nevelt bennünket, de később is sokat 

beszélgettünk és bármikor fordulhattam hozzá, ha problémám volt. Egyébként ha 

találkozom valamelyik régi tanárommal, szívesen beszélgetünk arról, hogy kivel mi 

történt azóta, hogy gimisek vagyunk. 

Milyen volt az osztályod? Milyenek voltak az osztálytársaid? 

- Biztos mindenki úgy gondolja, hogy az ő osztálya a legjobb. A miénk tényleg az 

volt! Voltak ugyan vitáink és sokszor nehezen győztük meg egymást, de nem volt 

ciki jól sportolni, jól tanulni vagy bármi másban jónak lenni. Felsőben jókat 

hülyéskedtünk és csináltunk is időnként olyan dolgokat, ami a tanároknak nem 

tetszett, de azért szerintem túl nagy bajba sosem keveredtünk. 

 Mi volt a legjobb élményed? 

- Persze nagy élmény volt, amikor a csapatunkkal megnyertük az országos Bolyai 

matekversenyt, de legjobban a Bleyer-díjamnak örültem. És az erdei iskolák is jók 

voltak! 

Utóirat: Ezt az interjút nem volt könnyű összehozni, mert a tesóm most külföldön tanul, és 

ritkán ér rá velünk beszélni. Az is igaz, hogy amikor itthon van, akkor is elég kevés ideje 

van rám. 

 Várday Márk - Várday Emese 

Mik voltak a kedvenc tantárgyaid?  

- A magyart és a földrajzot szerettem a legjobban.  

Melyik tantárgyat szeretted a legkevésbé?  

- A matekot.  

Kik voltak rád nagy hatással?  

- A magyar tanárom nagy hatással volt rám. Ő indított el a magyar irodalom útján. 

Miatta választottam a gimiben a magyar fakultációt. Vissza is sírom néha az óráit.  



- A volt kémia tanárom képes volt megszerettetni az emberrel a kémia 

csodálatosságait, s megalapozza az ötös kémiát a gimiben. Ezen kívül, mint 

osztályfőnök is mindig meghallgatott, segített.  

Mi volt a legkedvesebb élményed az iskolával kapcsolatban?  

- Az, hogy örökre szóló barátságokat kötöttem.  

Tonomár Borbála - Tonomár Zorka 

Milyen volt a Bleyerbe járni?  

- Nagyon szerettem a Bleyerbe járni. Nagyon szép iskola, jó helyen van és a 

tanárokkal is mindig meg voltam elégedve.  

Mit szerettél a legjobban a Bleyerben csinálni?  

- Természetesen kimenni az udvarra és játszani a szünetekben és délutánonként is.  

Jó tanáraid voltak?  

- Igen, nagyon szerettem az alsós és a felsős tanáraimat is. Nagyon jól felkészítettek 

a továbbtanulásra. 

Mi volt a kedvenc programod a Bleyerben?  

- Én a Bleyerben töltött hat évemből három évig DÖK-ös voltam, és nagyon 

szerettem részt venni a programok szervezésében. Például nagyon szerettem a 

Fiókaavatót.  

Nagy Jázmin - Nagy Bálint 

Hogy érezted magad a Bleyerben?  

- Szerettem ide járni. Nagyon jó osztályom volt. Sok barátot szereztem, akikkel ma is 

tartom a kapcsolatot. A diákcsínyeket mindig együtt követtük el. Ezeken ma jókat 

nevetünk.  

Milyenek voltak a tanáraid?  

- Jó tanáraim voltak. Érdekes, jó hangulatú órákat tartottak. Ma is örömmel 

gondolok vissza rájuk. Sokat köszönhetek nekik. Most látom csak igazán, milyen jó 

alapokat kaptam tőlük.  

Tudod-e, hogy a szüleid miért ezt az iskolát választották?  

- Igen. Szerették volna, ha németet tanulok nagy óraszámban, és itt meg volt rá a 

lehetőség.  

Milyen élményekre emlékszel szívesen vissza? 

- Még mindig emlékszem az alsós játékos, vidám német órákra az első osztályban. 

- Felejthetetlen élményekben volt részünk az erdei iskolákban, mert mindig nagyon 

jó programokat szerveztek nekünk.  

- Az is jó emlék, hogy az iskolai műsorokon az osztályfőnökömmel gitározhattam.  



Hanczwikl Zorka - Hanczwikl Belián 

Milyen volt a Bleyerbe járni?  

- Jó volt a Bleyerbe járni, mert megfelelő alapokat kaptunk mind a középiskolai 

továbbtanuláshoz, mind magához az élethez. 

Mik voltak a kedvenc programjaid?  

- Az erdei iskolák, mert egy hétig együtt lehetett az osztály és érdekes programokon 

vehettünk részt közösen. Ezen kívül nagyon szerettem a napközis tanárommal 

színházba járni.  

Mi volt a kedvenc időtöltésed a Bleyerben?  

- Alsóban nagyon szerettem szorgalmi pecséteket gyűjteni. 

Mikor lehetett szorgalmi pecsétet kapni?  

- Ezeket a pecséteket általában délután lehetett kapni, ha segítettünk valamiben. 

Például, ha felhoztuk az uzsonnát vagy letöröltük a táblát.  

Felső tagozaton volt kedvenc időtöltésed?  

- Igen. Szerettem az iskolai műsorokra felkészülni.  

 

 

 

 

 

 

 


