Név nélküli üzenetek volt Bleyeresektől
18 éves koromra végre kitaláltam, hova szeretnék továbbtanulni. Jó tanács: Élvezzétek,
amíg ide jártok!

2015 óta, amióta nem a Bleyerbe járok, nagyon sok emléket szereztem. Többek között a
sportban is és a tanulásban is sok sikert értem el. Voltam világbajnokságon és európa
bajnokságon, és emellett mindig kitűnő voltam. Eldöntöttem azt is, hogy mit szeretnék
tanulni a jövőben. Szóval ne adjátok fel, ha ezt soknak gondoljátok! Lesz még több is a
tanulásból. Élvezzétek ki ezeket az éveket!

Mióta nem járok ide, azóta csak egyre butább lettem. Az itteni tanítás nagyon jó, meg kell
becsülni! Ha kikerültök innen, akkor megnyílik a világ. Rengeteg élményetek lesz. Jók és
rosszak is, de mindig hiányozni fog a kis sárga iskolád.

Nagyon sok élményt gyűjtöttem az évek alatt, rengeteg új barátom lett, de még mindig az
a legjobb érzés, amikor véletlenül összefutsz egy régi osztálytársaddal.

Válogatott vitorlázó lettem. Valószínűleg külföldön fogok továbbtanulni. Azt tanácsolom,
hogy egyszer vége lesz az általános iskolának, hiába tűnik úgy, hogy nem, de én azt
ajánlom élvezzétek ki ezeket az éveket!

Általános iskolából megmaradtak a barátaim. Élvezzétek ki az általánost, mert ennél csak
nehezebb lesz!

Sikeres éveket tudok magam mögött. Több cég társtulajdonosa vagyok. Úgy érzem, a
Bleyer sokat hozzátett a fejlődésemhez. Mindig hozzátok ki magatokból minden nap a
maximumot! Ha minden napot úgy zársz, hogy sikeresnek érzed magad, és a tőled telhető
maximumot nyújtod, sikeres leszel! Önbizalom! Kitartás!

Tanuljatok srácok! Nyugi, egyszer vége lesz, és tanulhattok még többet!

18 éves koromra megtanultam két idegen nyelvet, amit magabiztosan használok.
Nemsokára érettségizek, aztán külföldre szeretnék menni továbbtanulni. A Bleyeres

diákoknak azt üzenem, hogy ha lehetőséged van egy évre külföldre menni tanulni, élj vele!
Ne aggódj, ha nehezen tudod kitalálni, hogy mivel akarsz foglalkozni az életben!

Tanáraimnak hála, nagyon sokat fejlődtem. Mindig legyen előttetek egy cél a jövőre nézve!

Megtalátlam önmagam. Legyetek büszkék, hogy ide jártatok, jártok! Én itt töltöttem
kiskorom legszebb éveit, és ha tehetném, visszajönnék és újraélném az egészet.

Családom lett, három szuper gyerekkel. Izgalmas munkám van. Sokat vagyunk a
természetben. Találd meg azt az utat, ami Te vagy! Ne feledd, ez nem biztos, hogy egyenlő
a munkahelyeddel, de törekedj arra, hogy az legyen! Csináld azt, ami örömet okoz és jó!

