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December 

Istentől megáldott,  

békés karácsonyt  

kívánunk Mindenkinek! 



 

Iskolai programajánló:  

J A N U Á R  

Január     08.—  Vízkereszt,  Istentisztelet  

Január     11.—  Diákkör,  felvétel i  előkészítő  

Január     12.—  Örök Diák Egyesületének összejövetele  

Január     18.—  Felvételi  előkészítő  

Január     22.—  A magyar kultúra emléknapja  

Január     24.—  Magyar kultúra napi vetélkedő  

Január     26.—  Első fé lév vége  

Január     31.—  Koraesti hangverseny  

2018 január 
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Hozzánk is ellátogatott a Mikulás  
 

December 6. Szent Miklós püspök emléknapja.  

Szent Miklós a kisázsiai Myrában működött, a keleti egyháznak máig legtiszteltebb szentje. A nyugati egy-

házban csodatevő híre akkor terjedt el, amikor ereklyéit 1087-ben Bariba vitték. A XI. századtól kultusza 

egész Európában elterjedt, alakját egyre több legenda vette körül, és népszerűségével csak Szent Antal 

vetekedett. Maga a Mikulás cseh eredetű szó, a múlt században terjedt el. Az ajándékozásnak vannak ma-

gyar paraszti hagyományai is: a Mikulás-járás. A játék lényege az, hogy Miklós püspök kíséretével együtt 

betér olyan házakba, ahol gyerekek vannak, és ott vizsgáztatja, imádkoztatja, majd tudásuk és viselkedé-

sük szerint jutalmazza vagy virgáccsal fenyíti őket, ill. sokszor a kíséretében lévő ördöggel fenyítteti (az 

ördög, ill. krampusz alakja a Szent Miklós-legendában gyökerezik. (részlet a Magyar Néprajzi Lexikonból)  

Ezt a hagyományt elevenítik fel minden évben az iskola végzős tanulói.  

https://mult-kor.hu/ki-volt-valojaban-szent-miklos-puspk-20161206 



 

 
 

Advent az Evangélikus Otthonban  

 

Fabricius Endre Evangélikus Szeretetotthon 

lakóinak adventi készülődését az iskola 9.B és 

10. B. osztályának tanulói által készített műsor 

varázsolta meghitté.  

 

Advent  

 

Advent vagy régi magyar szóval úrjövet, kisböjt a karácsonyi 
ünnepkör eleme. Advent a karácsony első napját megelőző 
negyedik vasárnappal veszi kezdetét és egészen karácsonyig 
tart. Advent első vasárnapja egyben a keresztény egyházi év 
első napja is! Az advent szó a latin Adventus Domini - Isten 
eljövetele kifejezésből származik, jelentése tehát: eljövetel. 

Az advent színe az egyházi liturgia szerint a viola. Advent har-
madik vasárnapjának külön neve van: gaudete. E napon a hívő 
emberek Krisztus eljövetelének közelségében bízva azt ün-
neplik. E nap színe a liturgia szerint a rózsaszín. 

Az első adventi koszorút Johann H. Wichern német lutherá-
nus lelkész készítette, azaz inkább építette 1839-ben. Egy ko-
csikerékre 23 gyertyát állított fel és minden nap eggyel többet 
gyújtott meg közülük - hétköznap pirosat, vasárnap fehéret. A 
mai adventi koszorú fenyőből, esetleg tiszafából készül. Négy 
gyertyáját négy vasárnap (vagy szombat este) kell meggyújta-
ni. A gyertyák színe a fentebb említett okok miatt lila, kivéve a 
harmadik vasárnapra jutó gyertyát, ami pedig rózsaszín. A 
gyertyák fogalmat, személyt, közösséget is megtestesítenek, 
rendre: 

I. Hitet. Ádámnak és Évának elsőként ígért Isten megváltást. 

II. Reményt.. A zsidóknak Isten megígérte: a Megváltó közülük 
való lesz. 

III. Örömöt. Szűz Mária Megváltót, Fiút szült. Ezért a rózsaszín 
gyertya. 

IV. Szeretetet. Keresztelő Szent János Krisztus - az önzetlen 

szeretet -  eljövetelét hirdette az embereknek.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent
http://galeria.nlcafe.hu/1/77062/0/1
http://galeria.nlcafe.hu/1/66849/0/1


December kezdetével ismét felkerültek az ünnepi díszek iskolánk falaira. A fenyőágak, az égősor, az adventi koszorú, a szalagos 
kalendárium mind-mind a közelgő ünnepre hívja fel iskolánk diákjainak figyelmét. A hagyományokhoz híven a tizedik évfolyamé 
az a megtiszteltetés, hogy megható műsor és áhítat keretében meggyújthatják a koszorú gyertyáit. Köszönjük! 

Adventi gyertyagyújtás 



 

Iskolánk idén is csatlakozott a méltán közkedvelt cipősdo-

boz akcióhoz. A tavalyihoz hasonlóan több, mint 40 dobozt 

töltöttek meg az osztályaink. Jó érzés volt látni, hogy egyre 

többen határozzák el magukat az önzetlen ajándékozásra.  

Áldott, békés karácsonyt kívánunk mindazon gyerekeknek 

és családjuknak, akiknek mosolyt csalnak az arcukra a sze-

retet csomagjai.  

Dobozba zárt szeretet  

Minden évben hagyomány nálunk, hogy a végzős B osztályos diákok feldíszítik iskolánk karácsonyfáját. Ilyenkor teljesen más 
érzés belépni a kapun. Kicsit megnyugszunk, elgondolkodunk, boldogabban készülünk a Szentestére.  

A mi fánk 



                                                              Lévai Tünde 9.A osztályos tanuló beszámolója: 

December 6-án az ének órát a megszokottól eltérően a Liszt Ferenc 

Központban töltöttük. Kodály Vonósnégyes koncertjét volt szeren-

csénk meghallgatni. Olyan sok diákot vonzott az esemény, hogy isko-

lánk tanulói közül voltak páran, akik ülőhely hiányában már nem 

tudtak helyet foglalni székeken, így kénytelenek voltak a lépcsőre 

vagy éppen az ablakpárkányra ülni. Kodály Zoltán életéről és mun-

kásságáról is hallhattunk egy rövid ismertetést. A magyar zeneszerző 

darabjain kívül felcsendültek még Mozart és Mendelssohn művei is. 

Magát a programot nagyon sok pozitív véleménnyel illették, még 

azok a diákok is, akiknek a klasszikus zene nem a kedvencük. Szerin-

tük is nagyon változatos, színes és dinamikus volt a koncert. Többen 

említették, hogy örömmel  vennének részt ilyen alkalmakon máskor is.  

 

December 9-én került sor az iskola szokásos 

bécsi kirándulására, amelyre idén is közel 40 

tanuló jelentkezett. Rövid buszos utazás 

után érkeztünk a Bécs határában levő bevá-

sárlóközpontba, ahol szabadprogram keret-

ében ki-ki saját érdeklődése szerint nézelőd-

hetett és vásárolhatott. Ezután ismét buszra 

szálltunk, hogy Bécs belvárosába érve egy 

rövid sétát tegyünk a gyönyörűen feldíszí-

tett város központjában, érintve a fonto-

sabb látványosságokat, mint pl. a Stephans-

domot. Az utcákon hömpölygő forgatag 

miatt hosszabbra sikeredett séta után érkez-

tünk meg a Bécsi Szépművészeti Múzeumba, ahol többek között a 17. század kiemelkedő művészének, Peter Paul Rubensnek a 

csodálatos képeit tekinthettük meg. A kirándulást késő délután a Városháza előtti téren levő adventi vásárban zártuk, ahol 

mindenki kedvére válogathatott a finomabbnál finomabb ételekből és italokból. Kora este fáradtan, de élményekben gazda-

godva érkeztünk Sopronba. (Fellner Anett)  

https://www.wien.info/hu/sightseeing/museums-exhibitions/rubens-the-power-of-transformation-khm 

https://www.wien.info/hu/shopping-wining-dining/markets/christmas-markets 

Rendhagyó ének-zene óra  

a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban  

Bécsben kirándultak 



Természettudományos nap   

képriport 



Természettudományos vetélkedő  

képriport 



Nyelvi karácsony  

képriport 



„… amikor megszületik a közösség” 

Egy iskolakarácsony margójára  

Elmesélem egyik legszebb ünnepi ebéd-élményemet. Egyetemista voltam, és egy hétvégére nem mentem haza, úgy 

gondoltam, egyedül töltöm a koleszban a hétvégét. Közben kiderült, hogy az egyik barátom is így döntött, a tea-

konyhában futottunk össze. Úgy döntöttünk, hogy együtt ebédelünk. A menü is adott volt.  

Szépen megterítettünk, kitaláltuk, ha már ünnepi az ebéd, akkor legyen tényleg ünnepi az asztal, legyen gyertya is. 

Találtunk egy teamécsest, de kiderült, hogy egyikünk sem dohányos, nincs gyufánk. Barátomnak eszébe jutott, hogy 

neki van egy gyufásdoboza, benne egyetlen egy szál gyufa. Amit aztán az első húzásra sikerült úgy eltörnöm, hogy 

képtelenség volt utána végighúzni a doboz oldalán. Nem törődtünk bele, hogy az ünnepi asztalon nincs égő gyertya, 

ezért kitaláltunk valamit: az elektromos rezsót bekapcsoltuk, amikor felforrósodott, a törött gyufát hozzányomtuk, 

az meggyulladt, és így már meg tudtuk gyújtani a mécsest, így már megehettük az ünnepi ebédet: kenyér, mustár és 

virsli. Merthogy csak arra volt pénzünk.  

Nagyszerű ebéd volt! Azóta is az eszembe jár az az ebéd, annak az ünnepélyessége. Nem az étel minősége, nem a 

teríték tette azzá, hanem a barátság, a felismerés, hogy nem vagyunk egyedül, hogy közösségben lehetünk az üres 

kollégiumban. Mert az igazi ünnepet nem az asztalra került étel minősége adja. Na jó, természetesen az is, hiszen 

nincs az az ünnep, aminek a kedvéért meg tudnék enni egy kelkáposzta-főzeléket, az igazi ünnephez hozzátartozik, 

hogy ténylg jó dolgot teszünk az asztalra.  

De a lényeg az, hogy egy átlagos étkezés és az ünnepi étkezés között a különbség nem abban van, ami az asztalon 

van, hanem abban, akik körbeülik az asztalt. Jó barátok, család, mindenki, akit szeretünk. És a legdöbbenetesebb, 

amikor maga Isten kuporodik mellénk. Nem előkelő étteremben, olykor egy kollégiumi teakonyhában, vagy ha csak 

egy istállóban, úgy is jó. Nem csillár világít, még csak nem is rezsón meggyújtott teamécses, csak egy csillag. A társa-

ság nem VIP, még csak nem is egy jó barát, hanem egyszerű pásztorok, meg idegenből jött tudósok. 

Az igazi ünnep az, amikor a legegyszerűbb dolgok is új fényt, új jelentőséget kapnak. Olyan ez, mint amikor egy szín-

padon állunk: játsszuk az életünket, felnövünk, tanulunk és dolgozunk, összeveszünk másokkal és kibékülünk és 

egyszer csak ez az egész színpad felülről jött fényt kap: ugyanazt tesszük, de minden megtelik értelemmel, céllal és 

világossággal.  

Édesapám olyankor, amikor valaki kellemes ünnepeket kívánt neki, azt mondta: ami kellemes, az a lábvíz; az ünnep 

boldog, békés vagy áldott. Ma már értem, miről beszél. Nem arról, hogy ünnepünk ne legyen kellemes, ne érezzük 

magunkat jól. De maga a tény, hogy kellemes, még nem mutatja meg az ünnep lényegét, és az el is enyészik az utol-

só lenyelt falattal. Az ünnep akkor kezdődik, amikor megszületik a közösség, s ezáltal minden fentről kapott fényt 

kap. 

Ilyen az, amikor Isten Betlehemben belép az életünkbe: az életünk új jelentőséget kap, csoda lesz a megszokott és 

ünnep a hétköznapi. Akkor is, ha virsli van az asztalon, és akkor is, ha egy istállóban találkozunk a közénk lépő Isten-

nel. (Hegedűs Attila) 



Iskolakarácsony  

képriport 



 

Egy drámai mű, amely megszegi a műnem szinte összes szabályát… Romantikus költői vízió, amely mégis zsúfolásig tele ese-
ménnyel, valódi élethelyzettel, humorral… Gazdag filozófiai tartalom, amely természetes módon keveredik hétköznapi és gro-
teszk elemekkel…Csongor keresi, kutatja Tündét, a földre leszállt, majd Mirígy, a boszorkány miatt innen elmenekülni kénysze-
rült tündérlányt, akibe szerelmes, és aki – valamikor – az övé lett. Így foglalható össze röviden a játék cselekménye. A Csongor 
és Tünde a keresések színjátéka: a fiatalok helyüket igyekeznek megtalálni a világban, utakra lelnek, amelyekről még nem tud-
hatják, hová vezetnek, a világ által felkínált lehetőségekről ki kell deríteniük, azok számukra valók-e. Summa summárum: min-
denki a boldogságot keresi. Ez az őrült kutakodás fantasztikus gondolati gazdagsággal, csodálatos költői nyelven bontakozik ki 
Vörösmarty színjátékában. 

 A Zentai Magyar Kamaraszínház és a Forrás Színház koprodukciója  
Rendező: Perényi Balázs 

Eötvös bérlet 

Soproni Petőfi Színház 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde  



 

Nyíltan a mindennapokról 

Nagy érdeklődés mellett zárultak az idei év nyílt órái. Több 

tucat végzős, általános iskolás diák látogatott el hozzánk, 

hogy pályaválasztás előtt közelebbről is megismerkedjen a 

leendő intézményével. Még a dísztermet is igénybe vették a 

szervezők, mert az osztályokban nem fértek volna el a kíván-

csi diákok és szüleik. Legnagyobb meglepetést a testnevelés 

óra látogatása jelentette, hiszen a tornaterem úgy nézett ki, 

mint egy keresett sportmérkőzés helyszíne. Köszönjük a szí-

ves látogatást!  

Szeretettel várunk Mindenkit! 

Soproni Téma 



 

Sopron Megyei Jogú Város immáron negyedik alkalommal szervezte meg karácsonyi ünnepségét. Idén a Megyeháza Dísztermé-

ben került sor a felnőttek, idősek számára rendezett családias hangulatú összejövetelre csütörtökön. Dr. Farkas Ciprián városi 

tanácsnok, önkormányzati képviselő ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy advent idején és karácsony közeledtével az embe-

rek szívébe és lelkébe is ünnepi hangulat költözik, és a hétköznapok rohanásában kicsit jobban vágyunk a nyugalomra, meghitt-

ségre, szeretetre, talán jobban is odafigyelünk embertársainkra. Fontos, hogy segítő kezet nyújtsunk azoknak, akiknek szüksége 

van rá, hiszen nem tudhatjuk, nekünk mikor lesz szükségünk önzetlen segítségre és támogatásra. Dr. Farkas Ciprián azt kívánta, 

hogy az ünnepekből merítkezve vigyük magunkkal a karácsony üzenetét  a hétköznapokba is. Az ünnepségen Dr. Farkas Ciprián 

ajándékcsomagokat adott át, majd a dESZKa társulat műsorát tekinthették meg a jelenlévők. A társulat zenés előadással és 

színházi jelenetekkel tette hangulatossá és vidámmá ezt a délutánt és az ünnepvárás pillanatait. Forrás: www.sopronmedia.hu 

Karácsonyi műsort adott a dESZKa Társulat 

 a Polgármesteri Hivatalban 



 

Koszorúcska 



 

Keressen minket itt is! 

https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

www.youtube.com/korlaponline 

 #eotvossopron 


