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A Brenner János Kollégium képes beszámolója 2017/2018 

 

Intézményünk – Brenner János Kollégium- Szombathely történelmi belvárosában, 
a Szily János utcában helyezkedik el. Közel található a buszpályaudvar, a vasútállomás, az 
üzletek, a posta, a kulturális intézmények, és szinte az összes középiskola is. 
 
Pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekekkel való szeretetteljes, 
személyes törődésre, a nyugodt tanulás feltételeinek biztosítására és a szabadidő 
hasznos eltöltésére. Kollégiumi nevelésünk az egyetemes emberi és a keresztény-katolikus 
értékekre épül, pedagógiai hitvallásunkban kiemelt helyet foglal el a keresztény értékrend 
mélyrehatóbb megismertetése és mindennapi életünk során való megélése. 
 

 

Ellátandó alaptevékenység: 
 
9-12. évfolyamos középfokú képzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása, és az érettségire 
épülő nappali tagozatos képzésben résztvevő tanulók kollégiumi ellátása. Biztos háttér nyújtása 
az eredményes tanuláshoz, mindennapos felkészüléshez. 
 
 
Az engedélyezett tanulólétszám: 195 fő 
 
 
Hitéletünk a következőket foglalja magába:  
 
▪ Szentmise 
▪ Esti ima 
▪ Filmvetítés 
▪ Bűnbánati liturgia 
▪ Előadások 
▪ Imaestek 
▪ Rózsafüzér imádság 
▪ Litánia 
 
 
Egy elsős nyilatkozata… 
 
„Ez első napom a kollégiumban, nagyon furcsa volt. Nem ismertem senkit, hiányzott a családom 
is, a szobatársaimmal sem beszélgettem. Aztán jöttek sorban ismerkedni az idősebb lányok, 
nagyon izgultam, hogy milyen benyomást teszek rájuk. 
A második nap már sokkal jobban telt. Kezdtünk a lányokkal megismerkedni, és egyre jobban 
kezdtem magam otthon érezni a kollégium falai közt. Kicsit nehezen szoktam meg, hogy nagyon 
sok a program, szinte menetrend szerint élünk, minden meghatározott időhöz van kötve. A 
kollégium épülete nagyon tiszta és szép, jól felszerelt, ráadásul a városközpontban van. Az 
ellátás is (reggeli, ebéd, vacsora,) is kifogástalan. 
Már igazán otthon érzem magam, barátságosak az emberek, a tanárok, a gyerekek és minden 
lehetőség adott a tanuláshoz is. Összességében nagyon szeretek itt lenni és örülök, hogy 
kollégista lettem.” 
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A tanév eseményei a kollégiumban 

Veni Sancte  
 

Kollégiumunk egy keddi napon tartotta meg a 2017/2018-as tanév évnyitó szentmiséjét, 
azaz a Veni Sanctét. A Székesegyházban összegyűlt diákok tanulságos prédikációt hallhattak 
Bence atyától, aki a példamutató életről beszélt Brenner János példája nyomán. Jelen volt 
Gergely atya is, aki a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium iskolalelkészeként számos 
alkalommal segítette a kollégiumot és annak lakóit. 
A szentmise varázsát az általunk jól ismert énekek továbbfokozták. Így, hogy Isten áldását 
kértük az új tanévre, mindenki nyugodtabban tekint az elkövetkezendő hetekre, hónapokra. 

     

Bűnbánati liturgia 

 

A tanév első bűnbánati liturgiáját Déri Péter csehimindszenti plébános tartotta 
2017.09.05-én. 
„Beszéde rendkívül tanulságos volt, mivel olyan dolgokról beszélt, aminek a mindennapi életben 
is fontos hasznát vesszük. A csendről beszélt. Arról, hogy az emberi lélek egyik elengedhetetlen 
szükséglete a csend, hogy milyen jó a rohanó életünkben egy kevés nyugodt perc a lelkünknek. A 
kollégiumnak is nélkülözhetetlen alapszükséglete a csend, ugyanis ilyenkor tudnak tanulni és 
pihenni a diákok. Ezek pedig elengedhetetlenek. Az atya is kollégista volt és saját tapasztalatából 
is beszélt. Ő is e falak között építette lassú, szorgos munkával csendben és imával a lelkét.”  

 Tóth-Kőrösi Koppány-12. évfolyamos kollégista 

   

 

http://brenner.martinus.hu/2017/09/veni-sancte-kollegiumunkban/
http://brenner.martinus.hu/2017/09/bunbanati-liturgia/
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Gólya-végzős kézilabda mérkőzés a kollégiumban 

 

 

A végzősök képviselője így látta: 
 

„Egy szép kellemes szerdai délután úgy döntöttek a végzős kollégista lányok, hogy 
kihívják az elsős hölgyeket egy kézilabda meccsre. A pályán forrott a hangulat, a “kilátó” megtelt 
szurkoló fiúkkal és lányokkal. A végzős lányokból álló csapatot még senkinek nem sikerült 
legyőznie, és ez az idén sem volt másképp. A meccs végeredménye 26:11 lett a “nagylányoknak”. 
A kis újoncok kicsit csüggedve, de jókedvűen hagyták el a pályát. Büszkék vagyunk mindkét 
csapatra. 

Végzős csapat tagjai: Bódi Regina, Ferenczi Réka, Doszpoth Hanna, Kovács Luca, Barcza Dóra és 
Piskor Klaudia. 

 Elsős csapat tagjai: Kajtár Szilvia, Kertész Réka, Horváth Anna, Kovács Alíz, Lugosi Liliána, Bódi 
Luca.” 

Farkas Réka-12. évfolyamos kollégista 

A gólyák szemszögéből látva a mérkőzést: 
  

2017. szeptember 13-án mérték össze tudásukat a gólyák és a végzős lányok a kézilabda-
mérkőzésen a kollégiumban. Nagyon nagy élmény volt a végzősök ellen játszani, még akkor is, 
hogy úgy éreztük edzettebbek nálunk. Az első félidőben még látszott, hogy nem vagyunk 
összeszokott csapat, de a második félidőben már nekünk is voltak szép helyzeteink. Annak 
ellenére, hogy a –főleg felsőbb évesekből álló- szurkolói tábor nem nekünk szurkolt, nem 
veszítettük el a kedvünket, hősiesen helytálltunk. Végül az eredmény 26:11 lett a végzősök 
javára. Fontolgatjuk a visszavágót! 
  

Kajtár Szilvia Dóra-9.évfolyamos kollégista 

 

     

 

 

 

http://brenner.martinus.hu/2017/09/golya-vegzos-kezilabda-merkozes-a-kollegiumban/
http://brenner.martinus.hu/2017/09/golya-vegzos-kezilabda-merkozes-a-kollegiumban/
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Közgyűlés a kollégiumban 
 

2017. október 2-án hétfőn, a kollégium nevelőtestülete megtartotta a szokásos év eleji 
közgyűlését, amit Bence atya vezetésével imával kezdtünk. 
Az összejövetelen a kollégiumvezető beszámolt a tavalyi tanévben elért versenyeredményekről, 
a tanulócsoportok tanulmányi átlagáról, a kiosztott dicséretekről és a tavalyi év eseményeiről is. 
A legjobb tanulmányi eredményt elért diákokat, valamint azokat, akik kiemelkedő közösségi 
szolgálatot végeztek, a kollégium vezetősége kis ajándékkal, valamint oklevéllel jutalmazta. Így 
talált gazdára sok csoportvezetői, kollégiumvezetői, lelkivezetői és néhány igazgatói és 
nevelőtestületi dicséret, amelyet ezúton is köszönünk! 

Leffler Bernadett- 10. évfolyam 

                    

 

Cirkuszban jártak a kollégisták 
 

2017. október 12-én – Ipacs Bence Atya szervezésében- a kollégium diákjai közül az 
érdeklődők részt vettek a Magyar Nemzeti Cirkusz előadásán. Egy bő húszperces sétát követően 
helyet foglaltunk a nézőtéren, és tűkön ülve vártuk az este 6 órát, hogy végre felgyúljanak a 
fények. 
Az artisták lélegzetelállító produkciója után Richter József mondott egy rövid köszöntő beszédet, 
majd következtek a jobbnál jobb műsorok. Egy pillanatig sem unatkozott senki, a 
zsonglőrműsortól elkezdve az idomított kutyákon át a bohócokig mindent láthattunk. A show 
fénypontja a Magyarországon először látható motoros kaszkadőrök bemutatója volt, akik halált 
megvető bátorsággal szaltóztak a levegőben motorjaikkal. Az előadás és az azt követő vastaps 
után lehetőség volt autogramot kérni és fotózkodni az artistákkal, amit sokan ki is használtak. 

Bízunk benne, hogy jövőre is láthatjuk majd ezt a lenyűgöző előadást, és részesei lehetünk az 
élménynek! 

Leffler Bernadett-kollégium 

 

http://brenner.martinus.hu/2017/10/kozgyules-a-kollegiumban-3/
http://brenner.martinus.hu/2017/10/cirkuszban-jartak-a-kollegistak-2/
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Megemlékezések kollégiumunkban 

 

Aradi vértanúk 
 

A Himnusz eléneklése után kezdetét vette a 11. évfolyamos fiúk műsora. Nagy átéléssel 
hallgattuk a történetet, amely elmesélte mekkora áldozatot hoztak mártírjaink a hazáért. Nagyon 
megfogott bennünket, hogy betétként voltak szép versek is a hősökről, amelyeket a fiúk nagyon 
szépen szavaltak el. A zenei részek még szebbé és meghittebbé tették a megemlékezést. 
Mindenkinek tetszett a jól előadott műsor, így nagy tapssal köszöntük meg a társainknak, hogy 
felelevenítették számunkra az  ünnep lényegét. Mindenki számára végiggondolandó az aradi 13 
tábornok és Gróf Batthyány Lajos hazaszeretete: életüket áldozták hazájukért. 

Úgy gondolom, minden mai fiatal számára követendő példák lehetnek! 

Szilvás  Ádám  – kollégium 

 

Október 23. 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a budapesti egyetemista diákok békés 
tüntetésével kezdődött….Talán diákként ezért is tudtuk átérezni mélyebben a kollégium 
dísztermében tartott megemlékezés minden egyes mondatát, a műsort szervező 11. évfolyamos 
lányok tolmácsolásában. 
Illyés Gyula, Pesti József, Képes Géza, Tamási Lajos  versei elevenítették fel október 23-a 
felemelő és egyben szomorú eseményeit, melyet a narrátorok egészítettek ki, és zenei betétek 
tettek érzelemgazdaggá.  Az előadás végén régi felvételeket is láthattunk a felidézett nap 
eseményeiről. Ennek segítségével még inkább át tudtuk élni e nap történéseit, és tudatosult 
bennünk, mennyi megpróbáltatáson kellett keresztülmenni elődeinknek. 

Reha Júlia-kollégium 

     

 
 
 
 
 

http://brenner.martinus.hu/2017/11/megemlekezes-kollegiumunkban/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
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Egészséghét a kollégiumban 
 

Kollégiumunkban egy októberi héten a testi-és lelki egészség volt a fő téma.  Hétfőn 
délután csapatverseny keretében – az egészséges táplálkozást hangsúlyozva- zöldségekből és 
gyümölcsökből salátát és szobrot készítettünk. 
Minden csapat nagy lendülettel vágott bele a munkába. Az asztalokon kreatív szobrok és saláták 
készültek. Az én csapatom paradicsomból, paprikából és uborkából készített salátát. A szobrunk 
pedig egy jókora tökből kifaragott hajót ábrázolt. A többi csapat is nagyon kreatívan 
tevékenykedett.  Volt, ahol egy bohócot formáztak meg tökből, vagy egyszerűen töklámpást 
faragtak. Mikor az összes „műalkotás” elkészült, kitettük őket a zsűri asztalára. Rövid 
gondolkodás után megszületett a döntés, amit mindenki nagy izgalommal várt. Nagy örömünkre 
a mi szobrunk és salátánk nyerte el nevelőink tetszését. Nagyon tetszett nekem is és társaimnak 
ez a program, nagyon várjuk már a következőt! 

Kedden a szexualitásról hallgattunk meg előadást Márovics Pál és felesége Mónika néni 
előadásában. 
A téma minket, fiatalokat egyre fokozottabban érint, így figyelmesen hallgattuk az előadók 
szavait. Mindenfajta távolságtartás nélkül, közvetlenül és érthetően beszéltek erről a kényes 
témáról a Katolikus Egyház tanítása szerint. Hangsúlyozták, hogy mindenki egyedi és 
pótolhatatlan, a testünk értékes, nem tárgy, amit mutogatni kell. Elmondták – példákkal 
illusztrálva-, hogy milyen káros következményei lehetnek a házasság előtti felelőtlen     vagyunk 
azok. S ebből kifolyólag a fiatalok súlyos sebeket kaphatnak, különösen, ha a felelőtlen 
kapcsolatoknak terhesség lesz a vége. Az pedig a legszomorúbb, ha a történet a megfogant 
gyermek elvetetésével, abortusszal végződik. Külön kifejtették, mennyire fontos várni a testi 
kapcsolattal a házasságig. Szerintem az elhangzottak nagy hatást tettek ránk. 

Az előadás végén a lányok kissé szégyenlősek voltak, ezért nem mertek kérdezni, ám a fiúk annál 
bátrabban tették fel kérdéseiket. 

Nagyon örülünk, hogy a kollégium ilyen értékes programokat szervez számunkra! 

Szerdán az Imaest a tisztaságért elnevezésű programon vettünk részt a Szent Erzsébet 
templomban. Amikor elindultunk a kollégiumból, már akkor éreztem, hogy egy jó estének 
nézünk elébe.  A program első részében szentmise volt, ahol Püspök Atya prédikációját 
hallhattuk, majd Böröcz Júlia és Németh Kornél fiatal kétgyermekes házaspár mesélt hitükről, 
megismerkedésükről, házasságukról, az egyetemista lét szépségeiről és nehézségeiről. Jó 
tanácsként említették, hogy egyetemi éveink alatt is egyházi kollégiumot keressünk, hogy 
hasonló gondolkodású fiatalokkal legyünk együtt. A feleség többször hangsúlyozta, milyen jó 
érzés tisztán az oltár előtt állni házasságkötéskor. 
Ezután szentségimádás következett, majd 5 házaspárhoz mehettünk oda, akik imádkoztak 
értünk, s végül mécseseket helyezhettünk az oltárra. A szertartás alatt a KID zenekar nagyon 
szép dicsőítő énekeket énekelt. Az est agapéval zárult, ahol a ferences atyák pogácsával és teával 
kínáltak meg bennünket. 

Csütörtökön a szenvedélybetegségek közül a drogok ártalmairól tartott előadást Varga 
Sándor rendőr őrnagy, aki a Bűnmegelőzési Alosztályról érkezett hozzánk. 
Úgy gondolom, a legtöbben korábban már hallgattunk meg hasonló jellegű előadást, ennek 
ellenére sok új információval gazdagodhattunk. Megtudtuk például, hogy pontosan mi is a 
különbség a drogok és a kábítószerek között, és hogy az utóbbiaknak milyen káros hatásai 
lehetnek. Tájékoztatást kaptunk többek között arról is, hogy milyen tünetei, illetve 
következményei lehetnek a kábítószer-fogyasztásnak. Mindezek mellett szó esett arról is, hogy 
hol, és milyen módon árusítják ezeket az anyagokat, és hogy milyen lépéseket tesz meg a 
rendőrség azok forgalomba hozása ellen. Kifejezetten hasznosnak tartottam azokat az 
információkat, amelyek azzal kapcsolatban hangzottak el, hogy például egy szórakozóhelyen 

http://brenner.martinus.hu/2017/11/egeszseghet-a-kollegiumban-2/
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milyen módon tudják az italokba belecsempészni a kábítószert, ami pedig még fontosabb, hogy 
milyen árulkodó jelek segítségével tudjuk ezt megelőzni. 

Az előadás végén egy nagyon elgondolkodtató videót is megnézhettünk, amelyből megtudhattuk, 
hogy az a drog, amely legális, még nem veszélytelen, fogyasztása pedig akár az illető életébe is 
kerülhet. 

Véleményem szerint mindannyian tanulhattunk valami újat egy olyan témában, amelyről 
manapság sajnos okkal beszélünk sokat, és amelyről beszélni is kell. 

Az egészséghét rendezvényein sok új ismerettel és élménnyel gazdagodtunk, köszönjük a 
színvonalas programokat a szervezőknek! 

Kapornaky Veronika, Leffler Bernadett, Varga Lilla, Riesner Gréta, Szilvás Ádám, Pálfi Dorián, 
Palatin Gábor - kollégium 

 

     

     

Részt vettünk a pályaválasztási-és képzési vásáron 
 

A „pályainfó”- mint minden évben – Oladon került megrendezésre. Kollégiumunk is 
berendezett egy standot a gimnáziummal karöltve. November 15-én és 16-án reggel 9 órától 
délután 17 óráig a diákok 2 órás turnusokban, nevelőink 3 órás időközönként váltották 
egymást.   
A diákoknak az volt a feladatuk, hogy az érdeklődő nyolcadikosoknak és szüleiknek bemutassák 
a kollégiumot és a gimnáziumot. Ezen kívül tájékoztató anyagot is kaptak a látogatók, és egy 
játékos kérdőívet is kitölthettek. Jutalmul lufit és cukorkát kaphattak. Bőven volt feladatunk, 

http://brenner.martinus.hu/2017/11/reszt-vettunk-a-palyavalasztasi-es-kepzesi-vasaron/
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ugyanis nagyon sokan érdeklődtek a gimnázium és a kollégium iránt. Szerdán a női nevelők és 
kollégiumunk vezetője is népszerűsítette az intézményt, csütörtökön pedig a férfi nevelőtanárok 
várták a látogatókat, valamint a gimnáziumunk igazgatóhelyettese is kilátogatott a 
rendezvényre. 

A pályainfón résztvevő diákok: Bódi Luca, Kertész Réka, Bagári Petra, Nagy Noémi, Farkas Dóra, 
Riesner Gréta, Riesner Melani, Varga Lilla, Tulok Fanni, Leffler Bernadett, Németh Anna, Bajzek 
Natália, Bősze Letícia, Tánczos Veronika, Tóth Nikoletta, Kovács Dominik és Iván Levente. 

Reméljük, tudtunk segítséget nyújtani a továbbtanulás előtt álló diákoknak! 

Iván Levente-kollégium 

 

 

Előadás névadónkról a kollégiumban 

 
2017. november 17-én, szerdán este 18 órakor kezdődött Brenner János vértanú halált 

halt mártír pap életéről szóló előadás kollégiumunk dísztermében. Az előadás azért volt 
megható, mert János atyáról a testvére –Brenner József- emlékezett meg. 
Történetének az volt a lényege, hogy testvérbátyjának azért kellett meghalnia, mert az akkori 
kommunista hatalom nem nézte jó szemmel, hogy sok fiatalt megszólított, s vallásos életmódra 
nevelte a gyerekeket. Brutálisan, 32 késszúrással ölték meg, s ezek után kegyetlen módon még a 
nyakcsigolyáját is eltörték.  Bár tudta, hogy az életére akarnak törni, gondolkodás nélkül ment a 
sötét erdőn keresztül azután a fiú után , aki  fondorlatos módon „súlyos beteghez” hívta. 
Engem nagyon meglepett, hogy József atya 83 évesen, 60 év papi szolgálat után is ilyen aktív és 
fiatalos. A diáktársaimat is meghatotta, milyen nagy átéléssel beszélt testvére keresztútjáról. 

Az előadás végén szentképekkel is megjutalmazott bennünket. Nagyon örülök, hogy 
megismerhettem és mindannyian hálásak vagyunk, hogy Brenner János Atyát hamarosan a 
boldogok között tisztelhetjük.  

 
Szilvás Ádám-kollégium 

 
 

http://brenner.martinus.hu/2017/11/eloadas-nevadonkrol-a-kollegiumban/
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Gólyaavató a kollégiumban 

 

Egy csütörtök délután átrendeztük a dísztermet a kollégiumban, és kezdetét vette a 

gólyák bemutatkozó műsora, amely egyben az avató is volt. Nagy izgalom volt az elsősök 

szívében, hiszen már hetek óta erre a programra készültünk, a felsős diáktársaink által megadott 

feladatokkal. 

A műsor a csoportok bemutatkozó filmjével kezdődött, majd a vicces-táncos produkciókat kellett 
előadni. Az egész műsor lényege az volt, hogy meséket kellett megjeleníteni. Ezután ügyességi 
feladatok következtek. Pl.: lufi borotválása becsukott szemmel, pudingevés, éneklés, miközben 
más zenét hallasz a fülhallgatóban stb. Az avató szöveg elmondásával és az eredményhirdetéssel 
zárult az est. 

Nagyon jól éreztük magunkat, és jól szórakoztunk! 

Szilvás Ádám-9. évfolyamos kollégista 

http://brenner.martinus.hu/2017/11/golyaavato-a-kollegiumban/
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Kollégista diákok látogatása a megyei kórházban 

 

Egyik kollégista társam felvetette, hogy milyen szép lenne, ha elmennénk meglátogatni a 
kórház gyermekosztályán fekvő kis beteg gyermekeket Szent Miklós napja, azaz Mikulás 
alkalmával. Mindenkinek nagyon tetszett az ötlet, amit elmondtunk csoportvezetőnknek is. Zita 
néni és Marika néni hivatalosan is megszervezték a látogatást. Miután a kórház illetékesei is 
áldásukat adták ötletünkre, lázasan kezdtünk készülődni a nagy napra.  
 
Mikulásról szóló énekeket, verseket, meséket kerestünk, és könnyen elkészíthető kis figurát is 
terveztünk. Egyik diáktársunk anyukája sok-sok plüssjátékot küldött erre az alkalomra.  

A kórházba érve mindenki kedvesen fogadott bennünket: a beteg gyermekek is, az ápolók is, és a 
szülők is. A kisebb gyerekek először megszeppentek, de később már nagyon feloldódtak, és 

http://brenner.martinus.hu/2017/12/kollegista-diakok-latogatasa-a-megyei-korhazban/
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velünk együtt énekeltek, barkácsoltak. Megmutatták a szobájukat, és választottak a plüss- 
játékok közül. Ilyen rövid idő alatt is nagyon a szívünkhöz nőttek, nehezen hagytuk ott őket.  

A szülők nagyon hálásak voltak, hogy egy kicsit elvontuk a gyermekeik figyelmét a 
betegségükről. Engem egy 15 éves fiú mondata hatott meg leginkább, aki azt mondta: De jó 
nektek! Ti jöttetek és mentek. Nekem meg még itt kell maradnom, nem mehetek el… 

Örülök, hogy örömet okoztunk! 

Varga Lilla 9. évfolyamos kollégista 
 
 
 

           

Karácsonyi műsor a kollégiumban 

Idén december 19-én, este 18 órakor került megrendezésre a kollégiumi karácsonyi 

műsor. Jelenlétével megtisztelte közösségünket Dr. Székely János Püspök atya is. Nagy öröm volt 

számunkra, hiszen a kollégium nevelőtestülete, diáksága és a szülők képviselői most 

találkozhattak először Püspök úrral. Műsorunk két részből állt. Az első részében Zsohár 

Veronika Ady Endre versét szavalta el, majd Vekszli Anna felolvasott egy megható novellát, végül 

zeneművészetis diáktársaink tehetségét csodálhattuk meg. 

A második részben egy rövid, de tanulságos színdarabot adtak elő a kollégisták, amelyben arról 

volt szó, hogy az ünnep lényege nem a külsőségekben rejlik. E szép adventi estét köszönjük a 

műsoron szereplő társainknak, és felkészítő tanáraiknak: Csákvári Tímea és Szalai Szilvia 

tanárnőknek. Az est gyertyafényes vacsorával ért véget a kollégium ebédlőjében. 

 

      

http://brenner.martinus.hu/2018/01/karacsonyi-musor-a-kollegiumban-3/


 

13 
 

A Brenner János Kollégium képes beszámolója 2017/2018 

 

„Újévi koccintás” a kollégiumban 

Kollégiumunkban január 15-én tartottuk az évente megrendezésre kerülő dolgozói 

összejövetelt, az ún. „Újévi koccintást”. Ilyenkor a kollégiumvezető röviden ismerteti az előző 

évben elért pozitív változásokat, és tervezgetjük a jövőt. Most sem volt ez másként. Először 

közösen felolvastunk egy hálaadó imát, majd feladatot kaptunk. Zsoldos Imre: Számvetés című 

versében kellett aláhúzni azokat a tulajdonságainkat, amelyeken változtatni szeretnénk. Végül 

egy szép vers hangzott el Újévi ima címmel. 

E kis összejövetelnek azonban más célja is volt. Elköszöntünk Ipacs Bence Atyától, kollégiumunk 
lelkészétől, aki február elsejétől már Lenti plébánosaként teljesít szolgálatot. Bence Atya életére 
a Jóisten áldását kértük egy szép énekkel! 

             

 

 
Kollégiumunk népszerűsítése 

A kollégium diákönkormányzatának szervezésében a vállalkozó szellemű alsóbb 

évfolyamos diákok visszalátogattak „régi” általános iskolájukba, hogy a 7. illetve 8. osztályos 

társaiknak bemutassák kollégiumunkat. E program keretében a csákánydoroszlói, az 

őriszentpéteri, a répcelaki, a káldi, a lenti, a sárvári és a cserszegtomaji általános iskolákba 

vittünk tájékoztató anyagokat, és lehetőséget kaptunk arra is, hogy 15-30 percben szóban is 

ismertessük az intézményt.Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy sokan érdeklődtek a 

kollégium iránt, és az is jólesett mindenkinek, hogy szeretettel fogadtak bennünket. 

Reméljük, megkönnyítettük a felső tagozatos általános iskolások pályaválasztásra vonatkozó 
döntését! 

 

 Iván Levente – kollégium 

http://brenner.martinus.hu/2018/01/ujevi-koccintas-a-kollegiumban-2/
http://brenner.martinus.hu/2018/02/kollegiumunk-nepszerusitese/
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Pályaválasztási börze 
 
2018. február 1-jén visszalátogattak kollégiumunkba a tavalyi évben elballagott kollégisták, hogy 
megkönnyítsék a pályaválasztás előtt álló diáktársaik döntését. Nagyon hasznos információkkal 
szolgáltak az érettségivel, a felvételivel, az egyetemi tanulással, a vizsgákkal és az adott szakkal 
kapcsolatban. 
Kaptunk tájékoztatást a megélhetésről, a tanulás melletti munkalehetőségekről, a kollégiumba 
jutás feltételeiről is. 

A gyógypedagógia szakos Szladovics Vanessza mesélt a vizsgaidőszakról, Fartek Patrícia 
bemutatta a budapesti Metropolitan egyetemet, Balla Anna az óvodapedagógiáról mondott 
érdekes dolgot, hogy például még a nehezebb sorsú hallgatóknak sem lehetetlen küldetés az 
egyetem elvégzése. Rajczi Anna és Mesics Eszter pedig bemutatták Győrt, mint várost, illetve az 
ott működő kollégiumokat. Rajtuk kívül még Horváth Fanni, Németh Viktória és Kovács Réka 
válaszolt kérdéseinkre. 

Köszönjük! 

Krajczár Dávid- kollégium 

 

http://brenner.martinus.hu/2018/02/palyavalasztasi-borze/
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Félévi közgyűlés kollégiumunkban 
 
Február 19-én tartottuk kollégiumunkban a félévet értékelő közgyűlést. Gergely Atya 
vezetésével imádsággal kezdtük. 16 órakor a lányoknak, 16 óra 30 –kor a fiúknak kezdődött a 
program. Több szempontból történt az értékelés: szó esett a tanulmányi eredményekről, a 
fegyelmi helyzetről, a hitéleti programokon való részvételről, valamint a kollégiumi versenyeken 
elért eredményekről. 
A nevelőtestület döntése alapján különböző fokozatú dicséretben részesültünk: 15 kollégiumi 
lelkészi dicséret, 1 igazgatói dicséret, 34 kollégiumvezetői dicséret és 45 csoportvezetői dicséret 
talált gazdára. Okleveleket és édességet is kaptunk jutalmul. 

Nagy Nikolett-kollégium 

 
„60 év titkai”- tanulságos előadás a kollégiumban 
 
Szerdán a kollégiumban hihetetlen élmények részesei lehettünk. Egy rendkívül szimpatikus 
idősödő házaspár osztotta meg velünk 60 évnyi házasságuk kulisszatitkait. Nagyon sok 
mondatuk szívünkig hatolt és könnyeket csalt a szemünkbe. Mindannyian éreztük, hogy amit 
szavakkal számunkra elmondtak, azt az életükben is valóra váltják. Nagyon sok hasznos tanácsot 
vihettünk magunkkal, amelyeket sosem fogunk elfelejteni. Ilyenek voltak: 
▪ Minden napban van valami jó, csak fel kell fedezni. 
▪ Mosolyogj, és az élet visszamosolyog rád! 
▪ Nagyon fontos, hogy a házaspárok mindig mindenben segítenek egymásnak. 
Jó tanácsként azt is elárulták, hogy: „Nem kell az első vonatra felszállni, hanem meg kell várni, 
amíg a Jóisten a megfelelő társat rendeli mellénk”. Elmondásuk szerint már megismerkedésük 
elején is érezték, hogy a Jóisten egymásnak teremtette őket, s ez számunkra is egyértelműen 
látszott, hiszen sugárzott belőlük az egymás iránti szeretet. Még most is, 60 évnyi 
házasság  után…!! 

Köszönjük Edit néninek és Mihály bácsinak szívhez szóló gondolataikat! 

Mátyás Bianka, Lugosi Liliána és Bódi Luca-kollégium 
 

 
 
 

http://brenner.martinus.hu/2018/02/kozgyules-kollegiumunkban-3/
http://brenner.martinus.hu/2018/03/60-ev-titkai-tanulsagos-eloadas-a-kollegiumban/
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Kollégiumunk diákjai is részt vettek a Házasság Hete programján 
 
Egy csütörtök délután ellátogattunk a Brenner János Gimnáziumba, ahol a Házasság Hetének 
rendezvényei közül a Szorítóban a házasság című interaktív előadáson vettünk részt. 
Hívő házaspárok tettek tanúságot saját életükről, másrészt arról beszélgettünk, hogy milyen 
fontos az emberek életében egy jól működő házasság. Az egész programot nagyon élveztük, mert 
okos telefonok segítségével kellet kitölteni egy tesztet a házassággal és a szexuális élettel 
kapcsolatban. Arra voltak kíváncsiak az előadók, hogy ifjú fejjel hogyan vélekedünk ezekről a 
témákról. Minden társamon láttam, hogy tetszett nekik ez a módszer és aktívan válaszoltunk a 
kérdésekre. Az ott jelenlévő házaspárokkal nagyon jól elbeszélgettünk. Ez azért volt könnyű, 
mert nyitottak voltak felénk és minden kérdésünkre válaszoltak. Örültem, hogy részt vehettünk 
ezen a délutánon, remélem –ahogy az előadók ígérték- még lesz folytatása e témának, ezúttal a 
kollégiumunkban! 

Szilvás Ádám-kollégium 

 

 

Bűnbánati liturgia a püspök atyával  
 

2018. április 10-én Dr. Székely János Püspök atya tartotta kollégiumunkban a bűnbánati 
liturgiát. Beszédének első részében arra figyelmeztetett bennünket, hogy vigyázzunk arra, mit 
mondunk. 
Egy-egy szónak különösen, ha negatív, „csontig hatoló romboló hatása lehet”. Erre példaként egy 
történetet olvasott fel egy fiúról, aki a gúnyolódás hatására véget vetett az életének. A következő 
részben a szüleink iránti tiszteletről beszélt. Feltette a kérdést: tudjuk-e, hogyan ismerkedtek 
meg a szüleink? Érdeklődünk-e például az édesapánk életében lévő nehézségekről? Hálásak 
vagyunk-e az édesanyánknak, hogy életét áldozza ránk? A liturgia utolsó részében a szerelemről 
és a házasságról osztotta meg gondolatait. Tanácsként ajánlotta, hogy olyan házasságot kössünk, 
amelyet nem előz meg „próba-házasság”, hanem mindkét fél az egymás iránti önzetlen, őszinte 
odaadásra és szeretetre törekszik. 

Eszerint a lelki tükör szerint vizsgáltuk meg saját életünket. 

Iván Levente-kollégium 

http://brenner.martinus.hu/2018/02/kollegiumunk-diakjai-is-reszt-vettek-a-hazassag-hete-programjan/
http://brenner.martinus.hu/2018/02/kollegiumunk-diakjai-is-reszt-vettek-a-hazassag-hete-programjan/
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Ballagás kollégiumunkban 
 

Elbúcsúztattuk kollégiumunkban végzőseinket. Április 25-én 17 órakor kezdődött a 
hálaadó szentmise, ahol Püspök atya köszöntötte a ballagókat. Gondolatai mindnyájunkat 
megérintettek. Elmondása szerint ballagáskor a köszönet és a hála érzése kell, hogy betöltse a 
diákok szívét azok iránt, akik segítették őket a középiskolás éveik alatt. Nagyon érdekes 
tanmesét is mondott a két farkasról, akik bennünk laknak. Az egyik a gonosz, a másik a jó. Az a 
farkas „nyer”, amelyiket tápláljuk. Ezután következett a ballagási műsor, először a 11. évfolyam 
búcsúztatója, majd a 12. évfolyam búcsúzója. Hallhattuk kollégiumvezetőnk búcsúbeszédét, aki 
hangsúlyozta, hogy igyekezzünk életünk minden eseményét úgy fogadni, ahogy névadónk, 
Boldog Brenner János Atya tette: „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” A búcsúztatók 
nevében Nagy Nikolett Anna, a búcsúzók nevében Vekszli Anna mondta el beszédét. A műsort 
Gál Boglárka megható éneke és zeneművészetis diáktársaim produkciói színesítették. 

 
Nagy Nikolett Anna-kollégium 

 

 

http://brenner.martinus.hu/wp-content/uploads/photo-gallery/koll/2017-18/bblit2018/014.JPG
http://brenner.martinus.hu/wp-content/uploads/photo-gallery/koll/2017-18/bblit2018/002.JPG
http://brenner.martinus.hu/wp-content/uploads/photo-gallery/koll/2017-18/bblit2018/021.JPG
http://brenner.martinus.hu/2018/05/ballagas-kollegiumunkban-4/
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Pedagógusnap a kollégiumban 
 
Pedagógusnap alkalmából 2018.06.04-én felköszöntöttük nevelőinket. Ők nap, mint nap 
mindent megtesznek azért, hogy zavartalanul és barátságos környezetben élvezzük 
diákéveinket. Hálánk jeléül apró ajándékokkal és rövid műsorral készültünk számukra. A tanári 
pálya korunk egyik legnehezebb munkája, ám kollégiumunk nevelői jól veszik az akadályokat. 
Mindig számíthatunk rájuk. A Diákönkormányzat által létrejött eseményen a szereplőktől egy 
szép zongoradarabot, szép verseket, és tanulságos történeteket hallhattak ünnepeltjeink. A 
műsor befejeztével végigtekintettünk nevelőink arcán és láttuk a szemeikben megvillanó 
boldogságot. Ez minket is nagy örömmel töltött el. 
 

Németh Anna és Gyarmati Flóra-kollégium 
 

 
 
 

http://brenner.martinus.hu/2018/06/pedagogusnap-a-kollegiumban/
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Családi délután a kollégiumban 
 
Június 10-én, vasárnap, ismét megrendezésre került az ún. Családi délután a kollégiumban. A 4 
órakor kezdődő rendezvény első részében kollégiumvezetőnk köszöntötte a leendő elsős 
kollégistákat és szüleiket, majd a felsőbb éves diákok műsora következett. 
Zolnai Fanni és Gácsi Vivien Telemann művet adott elő, Zsohár Veronika verset mondott, 
Borsodi Gergely és Zsohár Veronika néptáncolt, Papp Ármin Bach művével lepte meg a 
közönséget, Kámi András az „Arra születtünk” című éneket gitáron játszotta el. A közönség nagy 
tapssal jutalmazta a kollégisták szereplését. 

Tehetséges diákjaink produkciója után a szülők vidám hangulatú vetélkedőjére került sor. A 
leendő kollégisták számára Csákvári Tímea tanárnő és Ferencsák Béla tanár úr szervezték a 
játékos vetélkedőt. Szalai Szilvia tanárnő a kisebb testvéreknek tartott foglalkozást, melyben 
vetélkedő, rajzolás, üvegmatrica készítése szerepelt.  A vetélkedők eredményhirdetése után 
átvonultunk a kápolnába, ahol Gergely atya előadását hallgattuk meg Brenner János életével 
kapcsolatban, majd imádkoztunk a családokért. 

Az est zárásaként résztvevőinket gulyáslevesre és pogácsára invitáltuk kollégiumunk 
ebédlőjébe. A program lebonyolításában a Diákönkormányzat tagjai is segítettek. 

Györe Benita, Fürdős Nóra-kollégium 
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DÖK-nap kollégiumunkban 
 
2018. június 11-én tartottuk meg a DÖK – napot kollégiumunkban, ami azt is jelenti, hogy 
közeleg az év vége. 
Idén az építkezések miatt nem tudtuk a sportpályánkon tartani, ezért többféle program közül 
lehetett választani. A sportolni vágyók a Brenner iskola kültéri és beltéri pályáit próbálhatták ki. 
Diáktársaink focizhattak és kosarazhattak is. A többiek akadályversenyen vehettek részt, ahol 
ötletes feladatokat kellet megoldaniuk. Például: kvíz, orrpamacs és harisnyavadász, amőba és 
cukorkaland, gumiarc és tiltott gyümölcs, szóbeszéd és zenefelismerő. Utána zöldségekből és 
gyümölcsökből készíthettek salátát a “gasztronómia mesterei.” Végül a diákok választása alapján 
egy tanulságos filmet néztünk meg a díszteremben. Vidám hangulatú délutánt töltöttünk el 
együtt! 

Köszönjük a DÖK vezetőségének és tagjainak!    
 

  Reha Júlia-kollégium 
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Vetélkedők, versenyek 

 

Mikulás vetélkedő a kollégiumban 

 
Egy decemberi kedd este hat órakor a díszteremben kezdetét vette a Mikulás vetélkedő. 

Hét csapat indult. Minden csapatban három fő szerepelt. Az első feladat Szent Miklós életével 
kapcsolatos kérdéseket tartalmazott, ezután következtek az ügyességi játékok. Majd egy 
kártyáról felolvasott szót a csapatoknak el kellett mutogatni, és ez is pontot ért. Az első helyen és 
a 3. helyen is holtverseny született 2-2 csapat között. 
Egyik csapatnak sem kellett szomorkodnia, ugyanis minden gyerek kapott csokit és szaloncukrot 
az eredményhirdetéskor. Remek hangulatú estét tölthettünk együtt, hasznos és érdekes 
ismeretekkel gazdagodhattunk.    

Bősze Letícia, Szilvás Ádám- kollégisták 

 
 

 

Műveltségi vetélkedő 

 

Ferencsák Béla tanár úr szervezésében került megrendezésre kollégiumunkban a 

műveltségi vetélkedő. A díszteremben minden tanulócsoportból 3 fő mérette meg magát. A 

feladatlapon három lehetőség közül kellett kiválasztani a helyes megoldást, valamint volt igaz-

hamis feladattípus is. A kérdések változatosak voltak: többek között híres emberekről, 

foglalkozásokról, régi háztartási eszközökről szóltak. Összességében mind remekül éreztük 

magunkat, és az eredményhirdetéskor a másodéves lányok csapata büszkén vette át az első 

helyért járó jutalmat. 
Leffler Bernadett-kollégium 

http://brenner.martinus.hu/2017/12/mikulas-vetelkedo-a-kollegiumban-2/
http://brenner.martinus.hu/2018/02/muveltsegi-vetelkedo/
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Anyanyelvi vetélkedő a kollégiumban 
 

2018.03.19-én, hétfőn, játékos anyanyelvi vetélkedőn vehettek részt diákjaink. A 
vetélkedő 18.00 órakor vette kezdetét. Öt csapat versengett egymással. A feladatlapon számos 
izgalmas, játékos feladat volt. Pl: Híres költők, írók nevének kitalálása furcsa szóösszetételekből, 
félbe vágott közmondások összeillesztése, olyan szavak alkotása, amelyek elölről és visszafele 
olvasva is értelmesek voltak. Kaptunk helyesírási feladatokat is. A verseny után kis idő elteltével 
megkezdődött az eredményhirdetés, amit nagy izgalommal vártak a tanulók. Az eredményeket- 
rendhagyó módon- az első helyezettől kezdve sorolták fel, így is nagy izgalomban voltunk, hogy 
vajon dobogósak leszünk-e. Mindegyik csapat kapott egy jelképes jutalmat a versenyen való 
részvételért, valamint az elért jó eredményekért. 
A csapatom a 3. helyen végzett, ami nagy öröm volt számunkra elsőévesként, hiszen itt a 
kollégiumban ez volt az első anyanyelvi vetélkedőnk és máris sikerült dobogós helyen 
végeznünk. Nagy élmény volt számunkra ez a vidám hangulatú, játékos, mégis tudást és 
ismereteket bővítő, anyanyelvünket ápoló verseny. 

Nagy Gergő-kollégium  
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Bronzérem a Berzsenyi kupán 
 
Ebben az évben is megrendezésre került a kollégiumok közötti megyei szintű kispályás 
labdarúgó bajnokság. Az első nap a selejtezőket rendezték, ahol az első mérkőzésünkön sajnos 
3:0-ra alulmaradtunk a kőszegi Jurisich kollégiummal szemben, ezután azonban fölényes 
győzelmet arattunk a Hevesi kollégium ellen (5:0), majd a nagy rivális Kereskedelmi kollégiumi 
válogatottját is sikerült felülmúlnunk (2:1), amivel a másnapi döntőbe jutottunk. 
Az elődöntőben a házigazda Berzsenyi csapatával játszottunk, ahol hősies küzdelemben 2:1-re 
alulmaradtunk, azonban a bronzmérkőzésen a Hollán kollégium csapatát legyőzve a tavalyihoz 
hasonlóan idén is dobogóra állhattunk. 
 
Összességében a 10 csapatot felvonultató megyei bajnokságon remek eredményt értünk el ezzel 
a harmadik hellyel, tovább öregbítve kollégiumunk hírnevét. 

 

  
 

 

 

 

 

 

„Az Istent szeretőknek minden a javukra 

válik.” (Róm 8, 28) 
 


