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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)

"Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen.
De joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen!"
(Ady Endre)
Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
Kis Annamária médiafelelős és a Szerkesztőség

2012/13-as tanév

VÉGZŐSEINK:
Kovács Viktória Lejla
Lukács Ágoston
Németh Gergely
Papp Frida
Pénzes Bettina
Pucsek Noémi
Radák Luca
Ramocsai Barbara Johanna
Szabó Ágnes
Szalai Adrienn
Willmann Attila

Andrónyi Melitta
Bittman Dalma
Bognár Eszter
Gál Rita
Hatvani Kata
Horváth Attila
Huszár Boglárka
Kappel Miklós
Kiss Balázs Sándor
Kocsis Richárd
Kotz Eszter
Kovács Blanka Csenge

Lukács Ágoston
Kiss Balázs Sándor

Kappel Miklós
Kocsis Richárd

Pénzes Bettina

Bognár Eszter
2009-2013
Egyed

„Találkozás és búcsúzás
az élet ennyi csak,
valaki jön,
valaki megy
s az emlék megmarad.”
Leonard Da Ung
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Hatvani Kata

Ramocsai Barbara Johanna Kotz Eszter
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Kollégiumi végzőseink
Andrónyi Melitta
2009-2013
Keszthely

„Vigyázz nagyon,
hogy ember maradj
holnapra törve a mából
és túl ne lobbanj holnapután
a tegnapi lángolástól!”
Szalai Adrienn
Andrónyi Melitta
Kovács Viktória Lejla
Papp Frida

Németh Gergely
Horváth Attila
Willmann Attila

Boór András

Bittman Dalma
2007-2013
Csesznek

Kovács Blanka Csenge Gál Rita
Bognár Eszter
Radák Luca

Huszár Boglárka
Bittman Dalma

Pucsek Noémi
Szabó Ágnes

„Nehéz volt
a szavakkal játszani,
nehéz volt olyat mondani,
ami kell, ami szép
s amit szabad.
Valamit, ami örökre
megmarad benned
s talán bennem is.”
Nagy Z. László
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Horváth Attila

Szabó Ágnes

2009-2013
Szany

2007-2013
Kapuvár

„Ember vigyázz,
figyeld meg jól világod,
ez volt a múlt,
emez a vad jelen. - …
és mindig tudod,
hogy mit kell tenned érte,
hogy más legyen.”

„Gyönyörű az,
ha az ember célba lát
s eléri azt,
tűzön-vízen át.”
Henrik Ibsen

Radnóti Miklós

Hatvani Kata

Pucsek Noémi

2009-2013
Komárom

2007-2013
Bőny

„Nem bánt különösebben,
hogy elmész innen?
Hát kicsit bánt, igen…
de nem túlságosan.
Legalábbis most még nem.
Eltart egy ideig
amíg az ember
átérzi a dolgokat.”

„Úgy élj a jelenben,
hogy megbánás nélkül
gondolhass a múltra.”
Ady Endre

J. D. Salinger
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Kotz Eszter

Kocsis Richárd

2009-2013
Balatonszentgyörgy

2009-2013
Rábapordány

„Mi mindig
mindenről elkésünk.
Késő az álmunk,
a sikerünk, révünk,
nyugalmunk, ölelésünk.
Mi mindig
mindenről elkésünk.”

„Ahol szeretetünk,
törekvéseink,
gondolkodásunk
és gondjaink
szálai összefutnak,
ott van az életünk.”

Ady Endre

Pénzes Bettina

Gál Rita

2009-2013
Kisbér

2009-2013
Bakonyszombathely

„Elmúlt,
mint száz más pillanat
s tudjuk mégis
múlhatatlan,
mert szívek őrzik
nem szavak.”

„Megcélozni
a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!”
Papp Lajos
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Ernest Hemingway
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Huszár Boglárka

Kovács Blanka Csenge

2007-2013
Zalahaláp

2009-2013
Csatka

„Egy homokszemben
lásd meg a világot,
egy vadvirágban
a fénylő eget.
Egy órában
az örökkévalóságot
s tartsd a tenyeredben
a végtelent.”

„Utad értelme
nem a cél,
hanem a vándorlás.”
Márai sándor

William Blake

Kappel Miklós

Németh Gergely

2009-2013
Hegyeshalom

2009-2013
Veszprémvarsány

„Emberi törvény
kibírni mindent,
és menni mindig tovább,
akkor is,
ha már nincsenek benned
remények és csodák.”

„A győztesek
soha nem adják fel,
akik feladják,
soha nem győznek.”

Ernest Hemingway
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Willmann Attila

Radák Luca

2009-2013
Zalaszentgrót

2009-2013
Levél

„Élvezd a kis dolgokat!
Egy nap
vissza fogsz tekinteni
és rájössz,
hogy azok voltak
a nagy dolgok!”

„Ha a cél tiszta,
az út is kirajzolódik majd,
csak indulj el!”

Robert Brault

Szalai Adrienn

Kiss Balázs Sándor

2009-2013
Mosonmagyaróvár

2009-2013
Zirc

„Egyszer
mindent elér az ember,
azt is mi most
még messze cél.
Csak küzdj és áldozz,
ne csüggedj el,
s győzelmed lesz
a hősi babér!

„Tégy meg minden jót
amire képes vagy
és tedd olyan csendben,
ahogyan csak lehetséges.
Charles Dickens

Bertolt Brecht
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Ramocsai Barbara Johanna

Kovács Viktória Lejla

2009-2013
Piliscsaba

2009-2013
Mosonmagyaróvár

„Ha romba dőlnek
legszebb álmaid,
reményeid el ne hagyjanak,
mert sokszor
a romok fölött
a legszebb virágok nyílnak.”

„Mindenik embernek
a lelkében dal van
és a saját lelkét
hallja minden dalban.
És akinek
a szép lelkében az ének,
az hallja
a mások énekét is szépnek.”

Johann Wolfgang von Goethe

Babits Mihály

Lukács Ágoston

Papp Frida

2009-2013
Vál

2009-2013
Bakonybél

„Hinnünk kell,
hogy tehetségesek
vagyunk valamiben
és hogy ezt a valamit
bármi áron el kell érnünk.”
Marie Curie

„Vannak boldog könnyek,
fájó mosolyok,
mindig lesznek szerelmek,
míg a Föld forog.
Az élet szép,
de élni tudni kell,
az élet egy harc
és benne győzni kell!”
Anatole France
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