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"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még, 

Most valóra válhat minden ami szép. 

Az élet, a munka tárt karokkal vár, 

S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll." 

(Szabó Pál) 

 

IX. évfolyam   4. szám  2015. ballagási különszám 

„Nézz vissza most egy percre, nézz az útra, 

Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka, 

Nézz vissza… aztán ismét csak előre, 

S indulj tovább az alkotó jövőbe." 

(Kiss Jenő) 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

Kis Annamária médiafelelős 
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… Mindnyájan egyetértünk talán abban, hogy minden nap más és más, 

minden napban van valami szép, valami különleges, de a mai nap mint-

ha sokkal másabb lenne. Lehet, hogy úgy érzitek ma másképp fúj a 

szél, vagy süt a nap, de igazából nem is az időjárásban állt be változás, 

hanem bennetek. Számtalan búcsúztatót hallgattatok már végig és íme, 

a mai nektek szól, most utoljára. Mi újat is mondhatnék nektek, hiszem 

már mindent tudtok. Az egy pillanatnak tűnő évek alatt felnőttetek, és 

most itt álltok a felnőttség küszöbén, elhagyni készültök a biztonságot 

nyújtó kollégiumot és csak most döbbentek rá, hogy talán mégiscsak 

hiányozni fog. Az elkövetkező hetek és hónapok olyan változásokat 

fognak hozni számotokra, amik hatással lesznek a későbbi életetekre, 

de még mielőtt minden megváltozna, emlékezzetek vissza a koleszban 

töltött évekre! Az itt köttetett barátságokra, amik örökre szólnak, a 

szerelmekre, az itt született álmaitokra és minden másra aminek vala-

milyen köze is van az ittlétetekhez. Lehet, hogy sokan nem szerettétek 

a kollégiumot, de biztos vannak olyan dolgok amiért hálásak vagytok, 

ezek a dolgok pedig nem fognak elmúlni. Sosem fogjátok elfelejteni az 

itt töltött éveket, erről gondoskodtak a nevelők is. 

...Biztos sokszor fogjátok majd úgy érezni, hogy képtelenek vagytok 

tovább csinálni amit csináltok, de soha ne hagyjon el benneteket a re-

mény! Gondoljatok csak az első hetekre a kollégiumban! Minden más 

volt mint az addig megszokott és mégis végigcsináltátok! Lassan beér-

tek a célba a 4 illetve 6 év után, aztán kezdődik egy újabb futam, csak 

emelt szinten. Búcsúzni annyi, mint egy kicsit meghalni - mondta Char-

lie Chaplin, mindannyian így érezzük, hiszen most búcsút veszünk egy-

mástól. A ti helyzetetek talán annyiban nehezebb, hogy ti több mindent 

hagytok itt. ...Semmi sem lesz már olyan mint előtte. Nekünk sem és 

nektek sem. 

… Mindennek eljön az ideje előbb-utóbb, megéri várni rá. Ahogyan a 

közmondás is tartja: „ Légy türelmes, minden nehéz, mielőtt könnyűvé 

válik.” Ha türelmetlen vagy, mindig elrontod az örömödet. Ha valamit 

szeretnél, legyen öröm a várakozás is. Semmi sem történik előbb, mint 

ahogy eljön az ideje. Lassan a beszédem végére érek, így engedjétek 

meg, hogy egy idézettel búcsúzzak és kívánjak Nektek kitartást és sok 

sikert az érettségihez. 

„ A köteléket, ami egymáshoz fűz minket, nem szakíthatja el sem a 

szétválás, sem a távolság, sem az idő.”   Stephenie Meyer 

VÉGZŐSEINKTŐL A DIÁKTÁRSAK NEVÉBEN HERCSEL DÓRA BÚCSÚZOTT 
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Vida Martina 

Kisbér-Hánta 

2011-2015 

Vitáris Kitti 

Réde 

2009-2015 

„Bár zord a harc, 

 megéri a világ. 

 Ha az ember az marad, 

 ami volt: 

 nemes, küzdő, 

 szabadlelkű diák.” 

Ady Endre 

„Jó magyarnak lenni 

 igen nehéz, 

 de nem lehetetlen!” 

Széchenyi István 
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Vancsura Veronika Borbála 

Keszthely 

2011-2015 

Vass Gergely 

Pápateszér 

2011-2015 

„Mutasd meg azt, 

 ki nem kerget ábrándokat, 

 s én mutatok 

 egy boldog embert.” 

Tennyson 

„Hazamész, 

 a terhet lerakod,  

de otthon csak akkor leszel, 

ha megérted, 

 hogy barát az kell.” 
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Tisztelt nevelőink, tanáraink, diáktársaink és végzősök!  

 

Hosszú évek után eljutottunk az utolsóhoz, melyet már régóta nagy 

reményekkel vártunk. Eljött a búcsú ideje. Itt az idő, hogy megköszön-

jünk minden segítséget, amit itt a kollégiumban kaptunk. 

Először is nevelőinkhez szeretnék fordulni nagy hálával, amiért ezen 

sok éves küzdelmen át hadvezérként vezettek minket seregünk élén. 

Köszönjük a sok biztosított lehetőséget a tanulásra és, hogy ezáltal egy 

sikerekben teli élet útjára tereltek minket. Reméljük. Köszönjük a szív-

hez szóló, olykor szívtelen reggeli ébresztéseket, ugyanúgy az éjjeli 

fektetéseket, melyek hozzájárultak napirendünk fáradtságmentességé-

nek és szervezettségének kialakulásához. Köszönjük minden nevelő-

nek, akik erőt adtak a mindennapok kihívásainak leküzdésére és nem 

pedig megnehezítették azokat. Hálásak vagyunk a sok tanító szóért. 

Köszönjük a takarító néniknek valamint a konyhás néniknek is egész 

éves kemény munkájukat. 

Szeretnénk megköszönni a kollégium által biztosított lehetőségeket. 

Ezen belül szeretnék kitérni a mindennapos finom reggelire, és bőséges 

vacsorára. A mérhetetlenül nagy vendégszeretetet, mellyel vasárnap 

esténként találkoztunk. Lehetőségek végtelen tárháza nyílt meg, hogy 

fejleszteni tudjuk képességeinket az iskolán kívül is. 

Kedves diáktársaink, most hozzátok szeretnék fordulni. Kitartás, a cél 

már nincs messze. Reméljük nektek is legalább annyi élményben lesz 

részetek, mint nekünk, mert nekünk nagyon sok volt. Jó is meg rossz is, 

de bízunk benne nektek csak a jóban lesz részetek. Ne féljetek segítsé-

get kérni nevelőitektől, bizalommal forduljatok feléjük, hiszen ők a leg-

jobbat akarják nektek, még ha nehezen hiszitek is el. Fogadjatok el 

tőlünk pár tanácsot: mindig hozzatok elegendő táplálékot a hétre; tölt-

sétek hasznosan az időtöket; legyetek segítőkészek egymás irányában; 

a legfontosabb pedig az, hogy ne féljetek a jövőtől, és tegyetek meg 

mindent annak érdekében, hogy céljaitokat elérjétek. 

Végzős társaim, most hozzátok fordulok. Nagy út áll előttünk, amely 

néha nehézségekkel lesz tele, de ezektől nem szabad megijedni. Gon-

doljatok arra, mit kaptatok itt a kollégiumban. Most nem a szerdai hi-

deg kajára gondolok, hanem arra, milyen jókat tanultatok a 4, illetve 6 

év alatt ezen falak között. Hálás szívvel gondoljatok majd minden egyes 

emberre, aki itt van. Mindenkinek sikeres további éveket kívánok! 

VÉGZŐSÖK NEVÉBEN KAPPEL TAMÁS BÚCSÚZOTT 
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VÉGZŐSEINK: 

 

Auerbach Fanni 

Bana Mónika 

Busa Veronika Mária 

Csiba Orsolya 

Édes Regina 

Előházi Dorottya 

Felhoffer Andrea Judit 

Goda Mikolt Hanna 

Hardi Anna 

Hegedüs Roland 

Horváth Andrea 

Horváth László 

Juhász Mira 

Kappel Tamás 

Kirchner Benjamin 

Kiss Rebeka 

Kocsis Dóra 

Kovács Júlia 

Müller Fanni 

 

 

Németh Kitti 

Orbán Zoltán 

Palotás Anna Ilona 

Pietrowski Bálint 

Pongrácz Eszter 

Radek Krisztina 

Ramocsai Pál János 

Sági Anna 

Sallai Eszter 

Schwartz Heléna 

Staudt Eszter 

Szabó Anna 

Takács Bertalan 

Tóth Róbert 

Tóth Szabina 

Vancsura Veronika Borbála 

Vass Gergely 

Vida Martina 

Vitáris Kitti 
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Tóth Róbert 

Bana 

2009-2015 

Tóth Szabina 

Mihályháza 

2011-2015 

„Nincs határ 

 a között amik vagyunk,  

s amik szeretnénk lenni.” 

Albert Camus 

„Senki sem szelte volna 

 át az óceánt, 

 ha a vihar közepette 

 elhagyta volna a hajót.” 

Charles Kettering 
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Szabó Anna 

Zalaszentgrót 

2011-2015 

Takács Bertalan 

Dunasziget 

2011-2015 

„Önmagunk megismerése 

 a legnagyobb utazás, 

 a legfélelmetesebb 

 felfedezés, 

 a legtanulságosabb 

 találkozás.” 

Márai Sándor 

„Nagyon szép kis 

 társaság volt. 

 Egyik léhább, mint a másik. 

Átgondolok minden órát 

 a keserű búcsúzásig.” 

Ady Endre 
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Auerbach Fanni 

Tatabánya 

2011-2015 

Bana Mónika 

Kisbér 

2010-2015 

„Ha olyan dolgot  

akarsz birtokolni, 

 amid soha nem volt, 

 olyan dolgokat kell 

 megtenned érte, 

 amiket sosem tettél.” 

„Jegyezd meg jól, 

 de ne csüggedj soha. 

 Remény, csalódás, 

 küzdelem, bukás, 

 sírig tartó nagy versenyfutás. 

Keresni mindig a jót a szépet. 

S meg nem találni –  

ez az élet.” 

Madách 
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Busa Veronika Mária 

Kőszeg 

2011-2015 

Csiba Orsolya 

Mosonmagyaróvár 

2009-2015 

„A két legfontosabb  

nap az életedben az, 

 amikor megszületsz és az, 

amikor megtudod miért.” 

Mark Twain 

„Ember vigyázz, 

 figyeld meg jól világod, 

 ez volt a múlt, 

 emez a vad jelen. 

 -…és mindig tudd, 

 hogy mit kell tenned érte, 

hogy más legyen.” 

Radnóti Miklós 
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Schwartz Heléna 

Mór 

2011-2015 

Staudt Eszter 

Pusztavám 

2011-2015 

„Az élet már adott sokat. 

 Bódítót, furcsát és keservest. 

De még valamit tartogat.” 

Ady Endre 

„Mindenik embernek 

 a lelkében dal van 

 és saját lelkét hallja 

 minden dalban. 

 És akinek szép 

 a lelkében az ének, 

 az hallja a mások énekét is 

 szépnek.” 

Babits Mihály 
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Sági Anna 

Somlóvásárhely 

2009-2015 

Sallai Eszter 

Mosonmagyaróvár 

2011-2015 

„Ah, vége, vége!  

Vagy ki tudja? 

 Diák marad az ember, 

 amíg él, 

 leczkéit a sírig tanulja, 

 nehezebbet folyvást 

 a réginél.” 

Reviczky Gyula 

„Találkozás és búcsúzás, 

 az élet annyi csak, 

 valaki jön, 

 valaki megy, 

 s az emlék megmarad.” 

Leonard Da Ung 
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Édes Regina 

Székesfehérvár 

2011-2015 

Előházi Dorottya 

Keszthely 

2011-2015 

„Ebben az életben 

 nem tehetünk nagy dolgokat, 

csupán kis dolgokat tehetünk 

nagy szeretettel.” 

Teréz anya 

„Még soha  

nem találkoztam  

olyan emberrel,  

aki olyan tudatlan lett volna, 

hogy semmit nem tudtam 

 volna tőle tanulni.” 

Galileo Galilei 
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Felhoffer Andrea Judit 

Bakonyszentlászló 

2014-2015 

Goda Mikolt Hanna 

Orfalu 

2011-2015 

„Nem érdemes az embernek 

magát stresszelni, 

 mert vagy van  

egy problémára megoldás  

és akkor miért izgatod magad, 

vagy nincs és akkor minek?” 

Dalai Láma 

„Nem elég a jóra vágyni: 

 a jót akarni kell!  

És nem elég akarni:  

de tenni, tenni kell.” 

Váci Mihály 
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Radek Krisztina 

Halászi 

2011-2015 

Ramocsai Pál János 

Piliscsaba 

2011-2015 

„Élvezd a kis dolgokat. 

 Egy nap vissza fogsz tekinteni 

és rájössz, 

 hogy azok voltak 

 a nagy dolgok.” 

„Ha hiszel benne, 

 hogy megérdemled, 

 az élet megadja neked!” 

Dwayn Johnson 



16 

 
 

 

 

Pietrowski Bálint 

Sárvár 

2011-2015 

Pongrácz Eszter 

Bágyogszovát 

2011-2015 

„Indulj vígan és remélve, 

 a boldog, szép jövő elébe. 

 Miénk a föld a nap alatt, 

 míg szívünk bátor és szabad.” 

„Keresd az életben  

mindig a szépet. 

 Ragadd meg azt,  

amit más észre sem vesz. 

S hidd el, ha sokszor  

durva is az élet,  

Mindig találni benne 

kellemest és szépet.” 

Goethe 
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Hardi Anna 

Zalaszentgrót 

2011-2015 

Hegedüs Roland 

Ács 

2009-2015 

„Minden nap  

megszűnik valami, 

 amiért az ember szomorkodik. 

De mindig születik valami új, 

amiért érdemes  

élni és küzdeni.” 

Hérakleitosz 

„A műveltség 

 jó sorsban ékesség, 

 balsorsban menedék. 

 Úgy gondolkodj mint a bölcs, 

de úgy beszélj  

mint az egyszerű emberek.” 

Arisztotelész 
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Horváth Andrea 

Halászi 

2011-2015 

Horváth László 

Jásd 

2011-2015 

„Senkinek sem kötelessége, 

hogy nagy ember legyen.  

Már az is nagyon szép, 

 ha valaki ember tud lenni.” 

Albert Camus 

„A boldogsághoz  

semmi sem szükségesebb, 

mint, hogy életünk  

egy meghatározott  

célja legyen.” 

Eötvös József 
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Orbán Zoltán 

Szany 

2011-2015 

Palotás Anna Ilona 

Dunasziget 

2011-2015 

„Mindannyian változunk. (…) 

Mindannyian különböző 

 emberek vagyunk 

 az életünk során. 

 És ez így van rendben,  

ez így jó, tovább kell lépni, 

csak emlékezz közben 

 mindazokra az emberekre, 

akik egykor voltál.” 

„Azt mondják, 

 kockázat nélkül 

 nincs nyereség. 

 Talán többről is szól. 

 Kockázat nélkül 

 nincs kaland, 

 felfedezés, beteljesülés.” 
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Müller Fanni 

Szákszend 

2011-2015 

Németh Kitti 

Zirc 

2011-2015 

„Próbálj meg úgy élni, 

 hogy ne vegyenek észre ott, 

ahol vagy, 

 de nagyon hiányozzál onnan, 

ahonnan elmentél!” 

Victor Hugo 

„Mi mindig, 

 mindenről elkésünk.  

Késő az álmunk, 

 a sikerünk, a révünk, 

 nyugalmunk, ölelésünk. 

 Mi mindig 

 mindenről elkésünk.” 

Ady Endre 
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Juhász Mira 

Tata 

2009-2015 

Kappel Tamás 

Hegyeshalom 

2009-2015 

„Életünk olyan, 

 mint a nap járása.  

A legsötétebb pillanatokban is 

ott van a nappalok ígérete.” 

„Valaki gyorsan él  

és bízik a sorsában. 

 Valaki lassan 

 és sokszor megtorpan. 

 Választani kell, 

 hogy mi is a cél. 

 A te álmod… az hol van?” 
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Kirchner Benjamin 

Magyarpolány 

2011-2015 

Kiss Rebeka 

Tárkány 

2011-2015 

„Minden nehéz utat 

 legyőz az akarat!” 

„Egy homokszemben 

 lásd meg a világot, 

 egy vadvirágban 

 a fénylő eget. 

 Egy órában 

 az örökkévalóságot, 

 s tartsd tenyeredben 

 a végtelent.” 

William Blake 
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Kocsis Dóra 

Kisigmánd 

2011-2015 

Kovács Júlia 

Szil 

2011-2015 

„Ne arra törekedj, 

hogy többnek lássanak  

mint ami vagy, 

 hanem több legyél, 

mint aminek tartanak.” 

„Az életedet  

nem a lélegzetvételek száma 

határozza meg, 

 hanem azok a pillanatok, 

 amikor eláll a lélegzeted.” 


