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A 2018. év igéje  

Isten mondja: „Én adok majd a szomjazónak  

az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6c) 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0059.jpg


 

Vízkereszt  január 6.  

A nyugati kereszténységben január 6. vízkereszt, avagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti bölcsek 

ünnepe, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, utána 

kezdődik a farsangi időszak. Az ünnep liturgiában használatos elnevezése a görög Epiphania Domini, azaz 

Urunk megjelenése, a magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik  

A vízkereszt ünnepe  három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, 

valamint csodatételét a kánai menyegzőn. (Teológiai értelmezése: Jézus Krisztusban Isten jelent meg az 

emberek igazi Megváltójaként, az ünnep liturgiája Jézus hármas megjelenéséről emlékezik meg. 

Az első, legjellegzetesebb jelentés a háromkirályok, avagy a napkeleti bölcsek érkezésének ünneplése. 

Máté evangéliuma (Mt 2,1-16) szerint a háromkirályok a betlehemi csillag által vezéreltetve jöttek kelet-

ről Judeába, hogy a zsidók újszülött királyának kifejezzék hódolatukat. Először Jeruzsálemben keresték a 

kis Jézust, majd Heródes király gonosz szándékkal Betlehembe utasította őket; ott meglelték a kisdedet, 

akinek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak.  

A vízkereszt második evangéliumi története (Mt 3,13-17) szerint amikor Jézus harmincéves lett, elment a 

Jordán folyóhoz. Keresztelő Szent János megkeresztelte őt, és Jézus ettől kezdve tanítani kezdett. Megke-

reszteltetésének emlékére keleten ezen a napon osztották a keresztség szentségét, és áldották meg a 

vizeket, főleg a Jordánt és a Nílust. 

 Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jézus a kánai menyegzőn, édesanyja kérésére, az elfogyott bor 

pótlására első csodatételeként a vizet borrá változtatta (Jn 2,1). A házszentelés szertartása emlékeztető a 

kánai ház megszentelésére Jézus jelenléte által. 

Vízkereszt napján szokásban volt a szentelmények hazavitele is: a szenteltvíznek gyógyító hatást tulajdo-

nítottak, mindenféle betegségre használták. Hintettek belőle a bölcsőre, a menyasszony koszorújára, a 

halott koporsójára. A következő januárig üvegben vagy nagy korsóban tartották, ami megmaradt a követ-

kező vízkeresztre, azt a kútba öntötték, hogy vize meg ne romoljon. A házakat vízzel és sóval szentelték 

meg, és a pap krétával írta a szemöldökfára a házszentelés évét és a G. M. B. betűket (Gáspár, Menyhért, 

Boldizsár). A vízkereszti népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt meg, hogy ekkor szedik le a ka-

rácsonyfát. 

 



 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  

Január 22. 

A Himnusz megszületésének napján, január 

22-én 1989 óta ünnepeljük a magyar kultú-

ra napját. A Himnusz költője, Kölcsey Fe-

renc Deák téren álló szobránál a soproni 

önkormányzat tartott ünnepséget. Nemzeti 

imádságunk létrejöttének százkilencvenötö-

dik évfordulóján az Eötvös József Evangéli-

kus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimná-

zium tanulói léptek pódiumra.  A népdalok-

kal színesített, igényes  kulturális műsort az 

intézményünk igazgatóhelyettese, Szentpáli 

Csaba állította össze. Az alkalmon a Sopron 

Kultúrájáért díjjal legutóbb kitüntetett Kótai 

Mónika, a Sopron Anno közösségi oldal lét-

rehozója közölhette ünnepi gondolatait. 

Levelét Németh Alexandra olvasta fel. Az 

ünnepség Kölcsey szobrának megkoszorú-

zásával zárult.    

http://www.sopronmedia.hu/sopron-tv/

mediatar 

Himnusz-kézirata, amelyet az Országos 

Széchényi Könyvtár őriz 



A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  

Január 22. 

https://www.soproniszinhaz.hu/hirek/950-vastaps-a-soproni-diaksagnak.html 

Pataki András, a teátrum igazgatója az estet 

megnyitó beszédében kiemelte, az Ádámok és 

Évák szolnoki kezdeményezés keretében a szín-

ház örömmel adta át a színpadot a soproni diák-

ságnak, hogy együtt ünnepelhessék velük a ma-

gyar kultúra napját. A direktor hangsúlyozta: ez-

úttal a múltunkat a jövőnk mutatja be és ez is egy 

fontos üzenete, pillanata az ünnepnek. 

A fiatalok filmek és színpadi játékok segítségével 

meséltek a helyi boszorkányperekről, a brennber-

gi szén felfedezéséről, a Pihenőkereszt és a Zöld 

kő legendájáról, a Fehér Ló fogadóról, Kapisztrán 

János soproni prédikációjáról és arról is, Petőfi 

Sándor katonáskodása idején hogyan szökött ki 

Liszt Ferenc koncertjére. A diákokat Major 

Zsolt színművész, rendezőasszisztens segítette a 

színházban. 

A nagy sikerű előadás végén az összes szereplő, 

alkotó, felkészítő tanár együtt hajolt meg a néző-

teret megtöltő és a teljesítményüket zúgó vas-

tapssal jutalmazó közönség előtt. 

A soproni önkormányzat nevében Sass László, a 

kulturális és oktatási bizottság elnöke köszöntötte 

a résztvevőket. Elmondta, értékes és fontos ese-

ménynek lehettek tanúi azok, akik ellátogattak az 

előadásra. Hozzátette: a fiatalok által készített 

filmek, játékok rávilágítottak arra, hogy milyen 

hihetetlenül gazdag a város történelmi, kulturális 

öröksége és ezt most egy izgalmas, színes kalei-

doszkópként láthatta a közönség. Ezért is érezte 

méltónak az ünnep szellemiségéhez ezt a rendez-



Magyar Kultúra Napja 

Vetélkedő 

 

Idén tizedik alkalommal rendezte meg az iskola Szittner Ágnes tanárnő vezetésével a magyar kultúra napi 

vetélkedőt. Előfeladat egy megadott  dal egyedi értelmezése volt. A diákok készítettek megzenésítéseket, 

rajzokat, sőt születtek apró  jelenetek is a szöveg kapcsán. Idén hihetetlenül sokan eljöttek 16 csapat ne-

vezett. A feladatok összeállítása során az elsődleges cél az volt hogy színes, változatos kultúránk szinte 

minden eleméről megemlékezzünk, persze mindezt játékos formában. 



Első helyezett: 11. a osztály  

Második helyezett: 9. a osztály harmadik csapata  

Harmadik helyezett: 12. c osztály  

Gratulálunk Mindenkinek! 



 

Sport! Sport! Sport!  

Visszatekintés  

Diákolimpia körzeti selejtezők:  

B 33 – Kosárlabda 3:3 ellen 

A fiúk és lányok mezőnyében is sok csapat nevezett, így minden csapatra több mérkőzés várt,  

a csoportmérkőzések után egyenes kieséssel folytak a küzdelmek 2017. december elején a Sportcent-
rumban. 

 

Az A csapat 10. helyen, a B csapat pedig   nem jutott tovább a csoportjából. 

A csapat: 12.a: Schöll Ákos, 11.a: Nyerges Marcell, Wilfing Dominik 10.a: Stilling Soma  

B csapat: 10.c: Horváth Máté, Németh Kristóf, Pánczél Sándor  9.c: Tóth Barnabás  

Így mindkét csapatunknak véget ért a Diákolimpiai megmérettetés. 

 

A lányok a csoportmeccsek után, játszhatták a helyosztókat, a döntőbe kerülésért játszottunk a Berzse-
nyi csapatával, akik csak egy ponttal nyertek, így a harmadik helyért küzdhettünk, de elfáradtunk. Így a 
4. helyen zárták a körzeti döntőt, és ezzel az eredménnyel is továbbjutottak a regionális megmérette-
tésre. Ami februárban Mosonmagyaróváron kerül megrendezésre. 

A csapat tagjai: 11.a: Csiszér Klára, 9.c: Békés Boglárka, 9.b: Soós Dorina, 10.a: Horváth Kinga 

 

Városi Alapfokú Bajnokságok 

Városi Fiú Röplabda Torna 2018. január 16-án került megrendezésre, a Fáy Iskola tornatermében. A VI. 
korcsoportos fiú csapatok, körmérkőzéseket játszottak. Az első mérkőzést követően, jól játszott a csa-
pat és a III. helyet szerezte meg a résztvevő 5 csapatból. 

A csapat tagjai: 12.a: Kasztner Botond, Mészáros Ádám, Schöll Ákos, Kiss Ádám, Maczkó Márk 12.c: 
Pászli Patrik 11. c: Kökényesi Péter, 10.a: Takács Kevin  

 

Városi Bowling Bajnokságon vett részt iskolánk, ahol a Kiss Martin által szervezett 12.a osztályosokból 
álló csapat a IV. helyen végzett. Játszottak még: Kasztner Botond, Mészáros Ádám, Maczkó Márk. 

 

Röplabda  

A lányok mezőnyében 4 csapat nevezett, így minden csapatra 3 mérkőzés várt, melyet két játéknapon 
bonyolítottak le. Az első mérkőzést (Fáy) simán, majd a második mérkőzést (Széchenyi) egy kicsit ener-
váltabban, de sikeresen véve, majd másnap újból energikusan (Handler) játszma vesztés nélkül nyertük 
a soproni körzeti döntőt és megérdemelten került a fáradt, de büszke lányok és edzőjük Szittner Lajos 
nyakába az aranyérem. Ami egyenes továbbjutást jelent a megyei döntőre. 

A csapat: 11.b: Péterfi Barbara, Bábel Vivien, Barta Anna, Vörös Kitti, Orbán Nikolett; 11.a: Horváth 
Fanni, Balogh Viktória; 10.a: Babos Luca, Fazakas Kinga, 10.b: Horváth Kata; 9.a: Simon Kata  



 

Mit jelent számunkra a röplabda? 
 

Mindenkinek van egy olyan elfoglaltsága, hobbija, amit 

szenvedélyesen űz, csinál. Vannak olyanok, akik külön-

böző sportokban találják otthon magukat. Ilyenek va-

gyunk mi is.  

A csapat nagy része a második és harmadik évfolyam-

ból áll össze. Bátran kijelenthetem mindenki nevében, 

hogy az elmúlt két-három évben annyira összeszoktunk 

és olyan szoros barátságok alakultak ki, hogy lassacs-

kán egy kisebb családra hasonlítunk, nem is igazán egy 

csapatra. De hogy kik is vagyunk mi, miért csináljuk ezt, 

hogy érezzük magunkat a pályán? 

Három évvel ez előtt, amikor elkezdtem röpizni, kez-

detben egy délutáni elfoglaltságnak indult, ami átmozgat, így nem lesz hátrányomra. Ahogy teltek a hóna-

pok, mindenki egyre jobban belejött, kezdtünk ismerkedni a labdával, a pályával és a hálóval. Az elején nem 

nagyon tudtunk összedolgozni, sokunknak nehéz volt csapatban játszani. Tudnunk kellett támaszkodni a má-

sikra. Első tanévünk végére egészen belejöttünk. Azonban kezdtünk egyre többen lenni a csapatban, egyre 

nehezebb volt a csapatmunka. Hála istennek, mindannyian nyitottak vagyunk, fogadjuk az építő kritikát, ta-

nácsokat adunk, segítünk egymásnak. Nem véletlenül lettünk területi elsők.  :) 

Az eddigi legnagyobb meccseink egyike a most januárban megrendezett diákolimpia területi fordulója volt. 

Eddig is látszott az összhang, de most igazán meg kellett magunkat mutatni. A legelső nap a lehető legjobb 

kedvvel álltunk mindannyian a pályára. Az edzőnk, Lajos bácsi kimondottan örült is, hogy nevetve állunk neki 

az egésznek már a legelső nap. Természetesen a győzelem megvolt, veretlenek voltunk. Ugyanazzal a jó han-

gulattal mentünk haza, mint amivel érkeztünk. A következő nap, kissé fáradtan, de ugyanolyan mosolygósan 

álltunk pályára, mint azelőtt. Természetesen itt is győzelmet arattunk.  

Abból is észrevehető, hogy a csapatunk nem azzal van elfoglalva, hogy önző módon szidjuk a többi csapatot, 

hanem amikor mi leléptünk a pályáról, az utánunk következő csapatot tanácsokkal láttuk el, sikítva szurkol-

tunk nekik és bármennyire is az ellenfeleink voltak, bárki bármely helyezést is érte el, mi együtt örültünk 

velük, tapsoltunk, kiabáltunk és gratuláltunk nekik. És miért? Mert azzal is tisztában vagyunk, hogy jó, ha az 

embert megtapsolják, ünneplik és elismerik. És ez nem kimondottan csak annak jár, aki az aranyat viszi haza. 

Mindenki megérdemli azt az érzést, hogy elismerjék.  

Meccsek után egy páran gyakran ülünk az öltözőben még egy fél órácskát, és megbeszéljük mi az, amit ne-

hezen viseltünk, ami tetszett, ami nem tetszett, miért lettünk idegbetegek (ha azok lettünk…), miért így in-

téztünk valamit és miért nem máskép. Imádom ezeket a 30 perceket. Olyanokat tudunk meg egymásról, 

amit nem biztos, hogy gondoltunk volna. A röpitől elvonatkoztatva, ám de abból felhozva nagyon sok min-

denről képesek vagyunk beszélni. Ilyenkor gyakran kiderül, hogy valaki talán azért nem csapta le azt a lab-

dát, mert egy otthoni problémáján rágódott és bármennyire is akart koncentrálni, nem tudott. Ilyenkor lát-

szik a leginkább a családi hangulat köztünk, ugyanis egyszerre akarunk segíteni az illetőn, oda ülünk mellé, 

vigasztaljuk. A következő alkalmakkor megkérdezzük, hogy jól van-e, jobban érzi-e magát. Annyira figyelünk 

néha egymásra, hogy elfeledkezünk magunkról. És ezt szeretjük a legjobban. Nem csak barátság, hanem sze-

retet láncol már minket össze ennyi idő és kínlódás után. Igen, vannak kínok, nyafogások, „nincsen kedvem 

edzeni” hisztik. De ez mindenkinél van, minden csapatban, minden iskolában. Mégis oda állunk és ha nem is 

100%-kal, de akkor is végig csináljuk, és nem azért mert muszáj, hanem mert tudjuk, ha nem edzünk, nem 

hogy aranyat nem hozunk, de még bronzot sem.  

 

Bábel Vivien (11. b), csapatkapitány  



 

Könyvajánló 

Minden olyan bonyolult… 

Kata egy elitgimnáziumba jár, ő a legjobb matekos, rendsze-

resen maratoni távokat fut, a fiúkat le sem tudja vakarni ma-

gáról, és ráadásul az anyja is jó fej. Valami még sincs rend-

ben az életében. Három barátnőjével együtt ő is úgy gondol-

ja, minden könnyebb lenne egy másik osztályfőnökkel. Kata, 

Patrícia, Lidi és Zsófi titkos szövetséget köt: ők lesznek a Dar-

win’s daughters, az evolúció titkos ügynökei. Az osztályfőnö-

kük ellen indított, kamasz daccal teli bosszúhadjárat szinte 

észrevétlenül durvul el. Ki tudja megmondani, hol a határ?  

Itt és most, velünk, körülöttünk, bennünk játszódik és lüktet 

tovább a könyv szereplőinek élete.  

Ennek a történetnek tétje van. Annyi bizonyos, hogy nem 

lányregény… 

 

 

 

 

 

Győri Dani tizenhat éves. Az apját sohasem látta, kettesben 
él az anyjával, közepes tanuló egy közepes gimnáziumban, 
rajong a Barcelonáért, az indie zenéért, egész jól gitározik, és 
nagyon szeretne végre egy barátnőt. Mégsem mondható 
átlagosnak: Dani mozgássérült, vagy ahogy ő hívja magát: 
nyomi. 

Egy rosszul sikerült iskolai program és egy ha-talmas otthoni 
veszekedés után őrült ötlete támad: elemeli anyja hitelkár-
tyáját, vásárol magának egy repülőjegyet, és péntek reggel 
az iskola helyett Münchenbe indul. 

Párizs, Amszterdam és Barcelona, egyetemi kampusz és au-

tópályapihenő, bajor nemesi kastély és kolostor. Full extrás 

BMW és szakadt teherautó, zenészek, hackerek, örömlá-

nyok, deszkások: road movie _ kerekesszékben 



 

Keressen minket itt is! 

https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

www.youtube.com/korlaponline 

 #eotvossopron 

http://www.facebook.com/eotvossopron
http://www.youtube.com/korlaponline

