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Apor Vilmos  

Katolikus Iskolaközpont 

Kollégiuma  Gyır 
 

KOLLÉGIUMI BÚCSÚZTATÓ 
 

2012. május 02. 

"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) 

  

 

 

VI. évfolyam   4. szám  2012. 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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BALLAGÁS 2012. május 2. 

 
 
 

Kollégiumunk a 2011/12-es tanév végén 36 végzıs 
diákunktól vett búcsút. 
 
A kollégiumi ballagásra 2012. május 2-án délután ke-
rült sor. 
 
A hagyományos batyuátvétel elıtt Kovács Viktória Lej-
lától hallgathattunk meg egy verset, majd az ünnep-
ség a kollégium dísztermében folytatódott.  
 
Itt Csaba bácsi valamint a 11. évfolyamosok közül 
Bognár Eszter, a fiúk közül pedig Zsuppán Benjamin 
10. évfolyamos diákunk búcsúzott a végzısöktıl. A 
12. évfolyamból Fülöp Zita mondott köszönetet Csaba 
bácsinak, a nevelıknek, a technikai dolgozóknak vala-
mint az itt maradott diáktársaknak az elmúlt évek fe-
lejthetetlen emlékeiért.  
 
A közös vacsora után végzıseink a kollégium udvarán 
vidám szerenáddal köszönték meg az itt eltöltött éve-
ket társaiknak, nevelıiknek. 
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2011/12-es tanév 

Schöffer Dalma  Steiner Flóra 
Radics Eszter  Kovacsics Vivien 

Szita Lilla Hanich Veronika 
Papp Eszter Schwartz Andrea 

Orbán Kinga Csedı Izabella 
Kohán Kamilla 

Márkus Marcell Dobos Imre 
Kiss Bence Kántor Máté 

Fölföldi Tamás 
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Kollégiumi végzıseink 

Tóth Eszter Nyerges Andrea 
Fülöp Zita Kiss Laura 

Hunyady Anna Miško Noémi 
Vincze Flóra Körtvélyesi T. Jázmin 

Kiss M. Erik Sallai Bence 
Detre Soma Kozicz Benjamin 
Süle Marcell Kemény Márk 

Tarsoly Gréta Bonyhárd Klaudia 
Benkı Sára Pendli Júlia 
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Benkı Sára 
Bonyhárd Klaudia 

Csedı Izabella 
Detre Soma 
Dobos Imre 

Fölföldi Tamás 
Fülöp Zita 

Hajmásy Fanni 
Hanich Veronika 
Hunyady Anna 
Kántor Máté 

Kemény Márk 
Kiss Bence 
Kiss Laura 

Kiss Mihály Erik 
Kohán Kamilla 

Kovacsics Vivien 
Kozicz Benjamin 

VÉGZİSEINK 

Körtvélyesi Tímea Jázmin 
Márkus Marcell 
Miško Noémi 

Nyerges Andrea 
Orbán Kinga 
Papp Eszter 
Pendli Júlia 

Radics Eszter 
Sallai Bence 

Schöffer Dalma 
Schwartz Andrea 

Steiner Flóra 
Süle Marcell 
Szita Lilla 

Tarsoly Gréta 
Tóth Alexandra 

Tóth Eszter 
Vincze Flóra 
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„Minden nap 

megszőnik valami, 

amiért az ember szomorkodik, 

de mindig 

születik valami új, 

amiért érdemes 

élni és küzdeni.” 

 

Hérakleitosz 

Hajmásy Fanni 
2008-2012 

Mersevát 

Tóth Alexandra 
2010-2012 

Bana 

„Hiszem, hogy az egész világ 

boldogabb lesz attól, 

ha két ember, 

csupán két ember 

boldogabb.” 

 

Paulo Coelho 
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„Vigyázz nagyon, 

 hogy ember maradj  

holnapra törve a mából, 

 és túl ne lobbanj holnapután 

a tegnapi lángolástól.” 

 

Boór András 

Tóth Eszter 
2008-2012 

Kapuvár 

Vincze Flóra 
2010-2012 

Zalaapáti 

„Ne légy ma ez,  

holnap emez,  

s jövıre ismét mást szemezz. 

Érc légy,  

mely mindig egy marad,  

ne törmelék, dirib - darab.” 

 

Henrik Ibsen 
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„Próbálj meg úgy élni,  

hogy ne vegyenek észre 

 ott, ahol vagy,  

de nagyon hiányozzál onnan, 

ahonnan elmentél.” 

 

Victor Hugo 

Tarsoly Gréta 
2008-2012 

Zalaszentgrót 

Szita Lilla 
2008-2012 

Zalaszentgrót 

„Nem kívánom senkitıl, 

hogy csodás dolgot tegyen, 

de joggal elvárom  

mindenkitıl, 

 hogy mindig  

ember legyen.” 

 Ady 
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„Csak kétféleképpen 

élheted az életed. 

Vagy abban hiszel, a világon 

semmi sem varázslat, 

vagy pedig abban, hogy a 

világon minden varázslat.” 

 

Albert Einstein 

Bonyhárd Klaudia 
2008-2012 

Zalaszentgrót 

Benkı Sára 
2008-2012 

Keszthely 

„Ha valamit szeretnél, 

el fogod érni,  

meg fogod érinteni. 

Az érzelmeid segítenek  

megtalálni és megtartani  

bármit: szerelmet, munkát, 

célokat. Elegendı vagy Te 

magad, a lelked és a szíved.” 
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„Túl sok ember törekszik arra, 

hogy az legyen, 

mint amit mások elvárnak tıle, 

de ez semmit sem jelent. 

A lényeg az, 

hogy önmagad legyél.” 

Detre Soma 
2008-2012 

Zirc 

Csedı Izabella 
2009-2012 

Vál 

„Ne feledd, honnan jöttél,  

hová tartsz és  

miért teremtetted a zőrzavart, 

melynek közepében ülsz.” 

 

Richard Bach 
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„Amikor fiatalabb voltam, 

mindent tudtam. 

Most már bölcsebb vagyok.” 

 

régi dán közmondás 

Süle Marcell 
2008-2012 

Sümeg 

Steiner Flóra 
2008-2012 

Mór 

„Ne gondold,  

hogy ami neked  

nehezedre esik,  

az emberileg lehetetlen.  

Inkább úgy fogd fel,  

hogy ami emberileg 

 lehetséges és megszokott, 

azt te is elérheted.” 

 

Marcus Aurelius 
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„Találkozás és búcsúzás  

az élet annyi csak.  

Valaki jön,  

valaki megy,  

s az emlék megmarad.” 

 

Leonard Da Ung 

Schöffer Dalma 
2008-2012 

Szany 

Schwartz Andrea 
2008-2012 

Mór 

„Induljunk vígan és remélve,  

a boldog szép jövı elébe. 

Miénk a föld a nap alatt, 

míg szívünk bátor és szabad.” 
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„Az élet adott már sokat. 

Bódítót, furcsát, keserveset. 

De még valamit tartogat.” 

 

Ady Endre 

Fölföldi Tamás 
2008-2012 

Sümeg 

Dobos Imre 
2010-2012 

Pécs 

„Élni való minden élet, 

csak magadnak hő maradj. 

Veszteség nem érhet téged, 

hogyha az leszel, ami vagy.” 

 

Goethe 
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„Nemes szép élethez 

nem kellenek  

nagy cselekedetek.  

Csupán tiszta szív  

és sok-sok szeretet.” 

 

Pázmány Péter 

Hanich Veronika 
2008-2012 

Bakonyszentlászló 

Fülöp Zita 
2008-2012 

Fertıd 

„Elmúlt, 

mint száz más pillanat, 

mégis múlhatatlan, 

mert szívek ırzik, 

S nem szavak.” 

 

Ernest Hemingway 
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„Nem az van  

hatással a jelenre,  

amit a múltban tettél,  

hanem amit a jelenben teszel 

az teszi jóvá a múltat  

és változtatja meg a jövıt.” 

 

Paulo Coelho 

Radics Eszter 
2008-2012 

Fonyód 

Sallai Bence 
2008-2012 

Mosonmagyaróvár 

„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 Imre 
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„Töröld le könnyeidet. 

Kisírt szemedben  

mosoly legyen és derő. 

 Minden nap kezdıdik valami,  

valami nagyszerő,  

valami gyönyörő.” 

 

Nagy László 

Pendli Júlia 
2008-2012 

Zalaszentgrót 

Papp Eszter 
2008-2012 

Hévíz 

„Egy homokszemben  

lásd meg a világot,  

egy vadvirágban  

a fénylı eget.  

Egy órában  

az örökkévalóságot,  

s tartsd tenyeredben  

a végtelent.” 

 

William Blake 
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„Lehet, hogy 

 gyenge még a hangunk, 

lehet, hogy 

léptünk még bizonytalan, 

de indulunk a szépet, 

jót akarjuk, s érezzük, hogy  

hitünknek szárnya van.” 

 

Juhász Gyula 

Hunyady Anna 
2010-2012 

Écs 

Kántor Máté 
2008-2012 

Bicske 

„Ne aggódj Mama, 

csak elmegyek és  

megtalálom a helyem.” 

 

Bob Marley 
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„Az élet lényege nem az, 

hogy jó lapokat osztanak, 

hanem hogy a rossz lapokat 

milyen jól játszod ki.” 

 

Jack London 

Kiss Bence 
2008-2012 

Vásárosfalu 

Kemény Márk 
2008-2012 

Kisbér 

„Reményteljes a jövınk, mert 

Istennek van humorérzéke 

és viccesnek tart minket.” 

 

Bill Cosby 
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„Megcélozni  

a legszebb álmot,  

komolyan venni a világot. 

Mindig szeretni és remélni. 

Úgy érdemes a Földön élni.” 

 

Papp Lajos.” 

Nyerges Andrea 
2008-2012 

Veszkény 

Orbán Kinga 
2008-2012 

Szany 

„Az életet álommá  

kell alakítani,  

s álmunkból kell  

valóságot formálni.” 

 

Pierre Curie 
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„Ha meg akarsz 

találni valamit,  

nem szabad keresned.” 

Miško Noémi 
2008-2012 

Szentpéter 

Körtvélyesi Tímea Jázmin 
2008-2012 

Halászi 

„Hinnünk kell, 

hogy tehetségesek 

vagyunk valamiben 

és hogy ezt a valamit 

bármi áron el kell érnünk.” 

 

Marie Curie 
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„Az idı túl lassú azoknak, 

akik várnak, 

túl gyors azoknak, 

akik félnek, 

túl hosszú azoknak, 

 akik gyászolnak, 

túl rövid azoknak, 

akik örvendnek.  

Ám azoknak, akik szeretnek, 

az idı nem számít.” 

Kiss Laura 
2008-2012 

Szany 

Kiss Mihály Erik 
2004-2012 

Nagyigmánd 

„Amikor úgy tőnik, 

hogy minden ellened van, 

emlékezz rá, hogy a repülı is 

széllel szemben száll fel,  

nem vele együtt.” 
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„Az élet nem arról szól, hogy 

várjuk a vihar elvonulását, 

hanem hogy megtanuljuk 

hogyan kell táncolni  

az esıben.” 

Kovacsics Vivien 
2008-2012 

Bezenye 

Kohán Kamilla 
2008-2012 

Mór 

„Szívünkbe 

láthatatlan papíron, 

olvashatatlan tintával 

kerülnek be az örökkön 

emlékezetes pillanatok.” 

 

Tatiosz 
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„De aki többé válik,  

mint az ember,  

aki teljesen odaadja magát 

egy eszmének,  

azt nem állíthatják meg,  

mert ı már nem is  

ember többé,  

hanem legenda.” 

Márkus Marcell 
2008-2012 

Zalaszentgrót 

Kozicz Benjamin 
2005-2012 

Nagyigmánd 

„A képzelet fontosabb, 

mint a tudás!” 

 

Albert Einstein 


