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"Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni.
Főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre."
(J. W. von Goethe)

„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."
(Bertolt Brecht)
Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
Kis Annamária médiafelelős és a Szerkesztőség

VÉGZŐSEINK:
Czank Natália
Cséfalvay Bálint
Élő Áron
Farkas Viktória
Frey Bence
Frey Máté
Györkös Beáta Anna
Gyüszi Marcell Vince
Havasi Dániel
Honvéd Veronika
Horváth Bence
Kovács Szabina
Laczkó Ráhel Dorottya
Lakosi Janka
Madarász Laura
Máhr Evelin
Marton Erik
Marton Johanna Márta

Vig Dorina

Mendel Ákos
Molnár Márk Zsolt
Nagy Annabella Róza
Nagy Etele
Németh Délia Tünde
Pasznakidisz Bianca
Rózsa Viktória
Rumi Nóra
Schwartz Viktor
Szebeni Dávid
Szilágyi Kitti
Tóth Anasztázia
Tóth Nikolett
Tóth-Kozma Fanni
Török Ákos
Vigh Dorina
Zámbó Anna

2010-2014
Bakonyszombathely

„A jövő azoké,
akik hisznek
álmaik szépségében.”
Eleanor Roosevelt

Czank Natália

Zámbó Anna

2010-2014
Komárom

2010-2014
Kisbér

„Rossz a világ?
Légy jó tehát magad!
Üres a lét? Adj tartalmat neki!
Az ember szolga mind?
Légy te szabad!
Hívd sorsodat
bátor versenyre ki!”

„Soha le nem mondani.
Soha el nem csüggedni.
Ha kell, mindig újra kezdeni.”
Kossuth Lajos

Komjáthy Jenő
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Tóth-Kozma Fanni

Cséfalvay Bálint

2011-2014
Bábolna

2010-2014
Mosonmagyaróvár

„A kapufa éle
mindig igazságos, mert
annak lövése pattan be,
aki a hétköznapokon többet
tett a győzelemért!”

„Ne tartsd fontosnak,
hogy fontosnak tartsanak,
egyszerűen csak szeress
és fontos leszel.”

Kemény Dénes

Török Ákos

Élő Áron

2010-2014
Pusztavám

2010-2014
Jánossomorja

„Nem elég a jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell.”
Váci Mihály

„Hiszen számít, hogy mit lépsz
vagy mindez csak sors? Előre
megírt a sztori vagy miattad
kalandos? Hova jutsz, merre
mész, kész képet kapsz…
Vagy a szerencsében bízol és
a feketére raksz.”
Punnany Massif
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Farkas Viktória

Tóth Anasztázia

2008-2014
Zirc

2011-2014
Solymár

„Töröld le könnyedet,
kisírt szemedben
mosoly legyen és derű.
Minden nap kezdődik
valami nagyszerű,
valami gyönyörű.”

„Jobb megtenni és megbánni,
mint megbánni,
hogy nem tettem meg.”
Giovanni Boccaccio

Nagy László

Frey Bence

Tóth Nikolett

2008-2014
Balinka

2010-2014
Nick

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

„Vannak boldog könnyek,
s 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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Szebeni Dávid

Frey Máté

2011-2014
Dunakiliti

2008-2014
Balinka

„Légy szín a szürkületben
és mindig csak előre nézz!
Még akkor is
ha az élet rögös és nehéz.
Mindig remélj és szeress,
hisz e Földön élni
csak így érdemes.”

„Senkinek sem kötelessége,
hogy nagy ember legyen.
Már az is nagyon szép,
ha valaki ember tud lenni.”
Albert Camus

Szilágyi Kitti

Györkös Beáta Anna

2008-2014
Bakonybél

2010-2014
Zalaszentgrót

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

„Az élet már adott sokat,
bódítót, furcsát
és keserveset.
De még valamit tartogat!”
Ady Endre

Ernest Hemingway
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Gyüszi Marcell Vince

Rumi Nóra

2008-2014
Császár

2010-2014
Ászár

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

„Legszebb emlék a szeretet,
melyet mások szívében
hagyunk magunk után.”
Cicero

William Blake

Havasi Dániel

Schwartz Viktor

2013-2014
Bőny

2010-2014
Mór

„Ne sírj mert vége lett!
Mosolyogj, mert megtörtént!.”

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

Gabriel Garcia Marquez

Ady Endre
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Pasznakidisz Bianca

Honvéd Veronika

2008-2014
Budapest

2010-2014
Kőszeg

„Az emlékhez nem emlék,
hanem szeretet kell,
s akit szeretünk,
nem felejtjük el.”

„Minden nap
megszűnik valami,
amiért az ember szomorkodik,
de mindig születik valami új,
amiért érdemes
élni és küzdeni.”

Antoine de Saint Exupéry

Hioszi Tatiosz

Rózsa Viktória

Horváth Bence

2010-2014
Bakonyszombathely

2009-2014
Male Dvorniky

„Az igazság az,
amit a legnehezebb kimondani
és a legfájóbb meghallgatni.”

„Hinni a szépet,
a lehetetlent,
hogy egyszer valóra válik,
hinni a világban akaratlanul,
ha kell, hinni mindhalálig!

Oscar Wilde
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Kovács Szabina

Nagy Etele

2012-2014
Halászi

2012-2014
Veszkény

„Vágyaidat
ne tekintsd hiábavalónak,
ami mára megvalósult,
tegnap még képzelet volt.”

„Csak az számít,
hogy tudd mit akarsz
és küzdj érte.”

Hioszi Tatiosz

Laczkó Ráhel Dorottya

Németh Délia Tünde

2012-2014
Bodajk

2006-2014
Ravazd

„Találkozás és búcsúzás,
az élet annyi csak.
Valaki jön, valaki megy
s az emlék megmarad.”
Leonard Da Ung

„Minden találkozásban
benne van
az elmúlás szomorúsága,
mint ahogy minden búcsúban
benne van egy kevés
a találkozás öröméből is.”
Cassandra Clare

8

13

Molnár Márk Zsolt

Lakosi Janka

2010-2014
Halászi

2010-2014
Egyházashollós

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

„Lehet, hogy a bátrak
nem élnek örökké,
de aki óvatos,
egyáltalán nem él.”

Nagy Annabella Róza

Madarász Laura

2009-2014
Mór

2010-2014
Szany

„Azért vagy itt,
hogy mindet láss.
Hogy értsd a szót,
és olvasd az írást.
Azért vagy itt,
hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj,
nehogy a porba hullj!”

„Attól, hogy törtetünk előre
ebben a rohanó világban,
néha még juthat idő
egy kis emberségre.”
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Máhr Evelin

Marton Johanna Márta

2008-2014
Pusztavám

2010-2014
Kőszeg

„Régi harcok,
régi kopott könyvek,
derű, mosoly,
néha fájó könnyek.
Múlik minden,
rohannak az évek,
búcsút intünk,
múló diákévek.”

„Egy napon
elég idős leszel ahhoz,
hogy újra meséket olvass.”
Clive Staples Lewis

Ernest Hemingway

Marton Erik

Mendel Ákos

2008-2014
Bakonyszentkirály

2012-2014
Celldömölk

„Próbálj meg úgy élni,
hogy ne vegyenek észre
ott ahol vagy,
de nagyon hiányozzál onnan,
ahonnan elmentél.”

„Az élet rögös és nehéz,
te mindig
csak előre nézz!”

Victor Hugo
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