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Apor Vilmos Katolikus Iskola-

központ Kollégiuma  Gyır 
 

KOLLÉGIUMI BÚCSÚZTATÓ 
 

2011. április 28. 

"A szárny megnıtt üresen áll a fészek 

Csak álom volt a szép diákvilág 

S mint a fecske alkonyati szélben 

Ma szárnyat bont egy sereg diák." 

(Arany János) 

  

 

 

V. évfolyam   4. szám  2011. ballagási különszám 

"Útjaink százfelé válnak, 

De szívünk egy célért dobog, 

Nekivágunk a küzdelmes mának, 

És épít karunk egy szebb holnapot..." 

(Arany János) 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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„Ne légy ma ez, 

holnap emez, 

s jövıre 

ismét mást szemezz. 

Érc légy, 

mely mindig egy marad, 

ne törmelék, dirib - darab.” 

(Ibsen) 

Balogh Norbert 
2007-2011 

Répcelak 

Domonkos Ildikó 
2007-2011 

Szil 

„Az élet arról szól, 

hogy bízz az érzéseidben. 

Kockáztass! 

Merj önmagad lenni! 

Tanulj a múltból! 

Becsüld meg az emlékeket. 

És vedd észre, hogy az élet 

mindig megy tovább!” 
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2010/11-es tanév 

Visy Orsolya Vadas Evelin 
Madarász Dorina Egri Krisztina 

Farkas Alexandra Szivós Dóra 
Szabó Ramóna Domonkos Ildikó 

Horváth Ramóna Vogl Eszter 
Kégl Eszter Hercsel Kitti 

Sólyom Krisztián Nagy Gergely 
Balogh Norbert Szücs Gergı 
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Kollégiumi végzıseink 

Varga Csenge Megyeri Ágnes 
Jánosa Leonetta Oroszi Julianna 

Winkler Beáta Rozbach Margaréta 
Szabó Viktória Kálmán Kitti 

Leitner Zoltán Kiss Gergı 
Huszár Gábor Földesi Ferenc 

Pintér Dorina Nemes Alexandra 
Fodor Mercédesz Négele Petra 
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„Régi harcok, 

régi kopott könyvek. 

Derő, mosoly, 

néha fájó könnyek. 

Múlik minden, 

suhannak az évek. 

Búcsút intünk, múló diák-

évek.” 

(Hemingway) 

Egri Krisztina 
2007-2011 

Szany 

Szücs Gergı 
2005-2011 

Vaszar 

„Útjaink százfelé válnak, 

De szívünk 

egy célért dobog, 

Nekivágunk a 

küzdelmes mának, 

És épít karunk 

egy szebb holnapot…” 

(Arany János) 
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„Nem keresek, találok.” 

(Pablo Picasso) 

Fodor Mercédesz 
2007-2011 

Budapest 

Farkas Alexandra 
2007-2011 

Tát 

„… Élni való minden élet, 

csak magadnak hő maradj. 

Veszteség nem érhet téged, 

hogyha az lész ami vagy!” 

(Goethe) 
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„Jól csak a 

szívével lát az ember, 

ami igazán lényeges 

az a szemnek láthatatlan.” 

(Saint-Exupéry) 

Vogl Eszter 
2007-2011 

Bicske 

Visy Orsolya 
2007-2011 

Rábapordány 

„Nem fontos, 

hogy hosszú országúton 

poroszkálva haladjunk, 

fontosabb tán, 

hogy magunk után 

egy-két lábnyomot hagyjunk.” 

(Kiss Tamás) 
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„Ami fél 

azt el ne fogadd! 

Egészet akarj 

és egészet adj!” 

(Ady) 

Winkler Beáta 
2007-2011 

Jánossomorja 

Szivós Dóra 
2010-2011 

Bábolna 

„Próbálj meg úgy élni, 

hogy ne vegyenek észre 

ott, ahol vagy, 

de nagyon hiányozzál 

onnan, 

ahonnan eljöttél!” 

(Victor Hugo) 
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„Mondd ki amit érzel, 

csináld amit szeretsz, 

tökéletes nem, 

de igazi még lehetsz!” 

(Dipa) 

Földesi Ferenc 
2004-2011 

Bakonyszentkirály 

Huszár Gábor 
2005-2011 

Csákberény 

„Senkinek sem kötelessége, 

hogy nagy ember legyen. 

Már az is nagyon szép, 

ha valaki ember tud lenni.” 

(Albert Camus) 
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„Tiszteld az embert, 

szeresd a szépet. 

Tanulj küzdeni, 

mert ez az élet.” 

Hercsel Kitti 
2007-2011 

Kisbér 

Jánosa Leonetta 
2007-2011 

Gyırszemere 

„Ha a cél tiszta, 

az út is kirajzolódik majd, 

csak indulj el!” 
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„Nemes, szép élethez 

nem kellenek 

nagy cselekedetek. 

Csupán tiszta szív 

és sok, sok szeretet. 

(Pázmány Péter) 

Varga Csenge 
2005-2011 

Budapest 

Szabó Viktória 
2005-2011 

Bakonyszombathely 

„Élvezd a kis dolgokat! 

Egy nap 

vissza fogsz tekinteni 

és rájössz, 

hogy azok voltak a nagy dol-

gok!” 
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„Nem kívánok ragyogást, 

pénzt, dicsıséget, 

csak egy tőzhelyet kívánok. 

Hívó lámpafényt, 

meleget azoknak, 

akiket szeretek. 

Egy darab kenyeret, 

csendet, pár halk szót, 

jó könyvet és kevés embert.” 

(Fekete István) 

Vadas Evelin 
2007-2011 

Zirc 

Sólyom Krisztián 
2007-2011 

Bicske 

„Önmagunk megismerése 

a legnagyobb utazás, 

a legfélelmetesebb 

felfedezés, 

a legtanulságosabb 

találkozás.” 

(Márai Sándor) 
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„A lehetetlent is  

szabad lesz remélni. 

Meglátod, hogy 

milyen érdekes lesz élni.” 

(Szép Ernı) 

Horváth Ramóna 
2007-2011 

Kapuvár 

Kálmán Kitti 
2005-2011 

Kerékteleki 

„Emberi törvény 

kibírni mindent, 

s menni mindig tovább 

még akkor is, 

ha nem élnek már benned 

remények és csodák.” 

(Hemingway) 
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„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)  

Kégl Eszter 
2007-2011 

Kisbér 

Madarász Dorina 
2007-2011 

Szany 

„A végtelenhez mérve 

semmi sem tökéletes. 

Az ember nyughatatlanul 

mégis mindig keres. 

Az örökös vándorút 

véget soha nem ér. 

S ha nincs gyökerünk, 

elvisz a szél.” 

(Bródy János) 
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„Tégy minden jót, 

amire képes vagy, 

és tedd olyan csendben, aho-

gyan csak lehetséges.” 

(Charles Dickens) 

Szabó Ramóna 
2008-2011 

Szil 

Pintér Dorina 
2007-2011 

Komárom 

„Tetteidnek 

tudjál örülni, 

más tetteit 

tudd megbecsülni. 

Fıként ne győlölj 

egy embert se, 

s a többit hagyd 

az Úristenre!” 

(Goethe) 
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„Megcélozni 

a legszebb álmot. 

Komolyan venni a világot. 

Mindig szeretni és remélni. 

Úgy érdemes a földön élni.” 

(Papp Lajos) 

Rozbach Margaréta 
2005-2011 

Vál 

Nemes ALexandra 
2007-2011 

Beled 

„Egyszer 

mindent elér az ember. 

Azt is, 

mi most még messze cél. 

Csak küzdj és áldozz, 

ne csüggedj el, 

s gyızelmed lesz 

a hısi babér.” 

(Bertolt Brecht ) 
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„Megtörni nem fogok, 

itt éltem s itt halok. 

Áldom az Istent, 

hogy magyar vagyok” 

(Wass Albert) 

Kiss Gergı 
2005-2011 

Bogyoszló 

Megyeri Ágnes 
2009-2011 

Csorna 

„Ha romba dılnek 

legszebb álmaid, 

reményeid el ne hagyjanak. 

Mert sokszor a romok fölött 

a legszebb virágok nyílnak.” 

(Goethe) 
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„Nem elég a jóra vágyni: 

a jót akarni kell! 

És nem elég akarni: 

de tenni, tenni kell.” 

(Váci Mihály) 

Leitner Zoltán 
2005-2011 

Csákberény 

Nagy Gergely 
2007-2011 

Bársonyos 

„Minden nehéz utat 

legyız az akarat!” 
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„Lehet, hogy 

gyenge még a hangunk 

Lehet, hogy 

léptünk még bizonytalan, 

De indulunk 

a szépet, jót akarjuk, 

Érezzük, hogy 

hitünknek szárnya van.” 

(Juhász Gyula) 

Oroszi Julianna 
2005-2011 

Vál 

Négele Petra 
2007-2011 

Mór 

„Nem tudom mit rejt a sorsod, 

mosolyt hoz-e 

vagy könnyeket. 

Tanuld meg hát 

feledni a rosszat, 

s ırizd meg 

a boldog perceket!” 


