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Iskolai programajánló:  

December  

December 1. Nyí lt  órák  

December 3. Adventi gyertyagyújtás  

December 5. Koraesti Hangversenybérlet -Laudate pueri   

December 5. Nyitott Kapuk Napja  

December 6. Mikulás est  

December 7. Koszorúcska  

December 8. Bécsi  k irándulás,  Megyei sakk verseny  

December 10. Adventi gyertyagyújtás  

December 17. Adventi gyertyagyújtás  

December 21. Karácsonyi műsor  

December 22 - január 6. Téli  szünet  

Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önma-

gát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg.  
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Reformáció ünnepe  

Ösztöndíjasaink 

A Magyarországi Evangélikus Egyház évek óta a nagy gyermekmentőről, Sztehlo Gáborról elnevezett ösztöndíj kere-

teiben segíti a rászoruló vagy tehetséges evangélikus diákokat. Ebben az évben szerencsésen átalakították a rend-

szert, így igazából három különböző ösztöndíjra lehetett pályázni: 

a, a reformkor nagy filológusáról, a magyar evangélikus iskolarendszer egyik szervezőjéről elnevezett Schedius ösz-

töndíjjal a maguk szakterületén (zene, sport, tudomány) kiemelkedő eredményt elért evangélikus diákokat támo-

gatják; 

b, a Sztehlo tanulmányi ösztöndíj felekezettől függetlenül a tehetsges, jó előmenetelú, evangélikus középiskolába 

járó diákoknak adható; 

c, a Sztehlo szociális ösztöndíjjal pedig az anyagi segítségre szoruló, nem föltétlenül egyházunk intézményébe járó, 

evangélikus diákokat segítik. 

A nyertes diákok mellett egy-egy mentortanár áll, aki szemmel figyeli az ösztöndíjas és az ösztöndíj sorsát. 

Ez a felosztás könnyebbé tette, hogy jobban fel tudjuk mérni, kinek lehet szüksége segítségre. Örömmel láttuk, hogy 

iskolánk négy diákja is nyert a pályázaton, három diák Schedius, egy pedig Sztehlo támogatásban részesült. 

2018. november 8-án Budapesten volt az ünnepélyes átadás. Az ösztöndíjasok kis csapata az iskolalelkész vezetésé-

vel korán hajnalban felutazott Budapestre, hogy rövid kávé- és teaszünet után megtekintse az egyház Deák téri mú-

zeumát, amin az intézmény vezetője kísért végig bennünket. Utána átsétáltunk az egyház üllői úti központjába, ahol 

részt vettünk az ünnepélyes átadón. Bencze András köszöntött bennünket, emellett egyházunk elnöksége szólt a 

jelenlévőkhöz. Az átadás után rövid állófogadás árt minket, de aztán sietnünk kellett, mert indulni kellett a vonathoz, 

ifjaink a Líceum diákjainak csapatával tért haza. 

Hegedűs Attila 

Világszerte október 31-én ünneplik a reformáció napját, ugyanis ezen a napon függesztette ki Luther Márton a witten-

bergi vártemplom ajtajára a híres „95 tételnek” nevezett dokumentumát. Luther tettét a protestáns reformáció kez-

deteként tartják számon, hiszen olyan fontos témákat érint a „95 tétel” mint a bűnbánat, vagy a bűnbocsánat. Luther 

Márton a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-

én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket a katolikus egyház megre-

formálása érdekében tett közzé. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, 

illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösí-

tette. Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben 

lefordította németre az Újszövetséget. Nézetei hosszas harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az 

evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a református val-

lás alapja. 



Angol/német nyelvi prezentációs  

verseny 

Az idegennyelvi-munkaközösség 2018. november 8-án tartotta angol és német nyelvi prezentációs versenyét. A 

két kategóriában, 9-10. és 11-12. évfolyamos tanulók számára meghirdetett versenyre a diákok egyénileg vagy két

-három fős csapatokkal jelentkezhettek. Az idei prezentáció témája az első kategóriában az „Emberek és állatok” 

volt, míg a második kategóriában indulók az „Öt igazán különleges adat Ausztráliáról/Ausztriáról” és a 

„Szimbólumok” témák közül választhattak. 

A versenyen összesen harminc diák vett részt, és tartott rövid, vetített képes előadást az általa választott nyelven 

és témában. 

A két nyelvtanárokból álló zsűri öt szempont (téma, önálló előadásmód, kreativitás, szókincs és nyelvhelyesség, 

vizuális megjelenítés) alapján értékelte a versenyzők produkcióját, és ajándékkal, emléklappal jutalmazta a részt-

vevőket. 

Helyezések: 

Angol nyelv 

9-10. évfolyam 

helyezett: Kovács Míra 9. b, Szemerédi Luca 9. a 

helyezett: Rosenthal Noa Vivien 9. c 

helyezett: Csapó Botond, Göndöcs Róbert 10. a 

11-12. évfolyam 

helyezett: Böjthy Balázs, Fazakas Kinga, Szabó Sándor Levente 11. a 

Német nyelv 

9-10. évfolyam 

helyezett: Bátor Blanka Katalin, Erdősi Virág Viktória, Grubits Lili Dóra 9. a 

helyezett: Boksán Boglárka, Tóth Csilla 10.a 

helyezett megosztva:  

Kelemen Virág, Kútvölgyi Klaudia, Lukács Fruzsina, Szabó Vivien 9. b 

Gyöngyösi Mónika, Németh Laura 10. a 

11-12. évfolyam 

helyezett: Árki Mariann, Horváth Kata, Takács Dorina 11. b 

Valamennyi diákunknak gratulálunk a versenyen való részvételért és az elért eredményekért! 

Király Judit, a nyelvi munkaközösség  



 

Csendesnap 

Család – Isten ölelésében 

Emlékszem, régen volt 

Mikor még együtt élt a család 

Esténként anyám főzött 

Nekünk vacsorát 

Mi testvérek csak nevettünk 

S élveztük a meleget 

Volt aki többször kért 

Mert nem evett még eleget 

Illanó illatok szálltak föl az égbe 

Szikrázó csillagok estek le helyébe 

 

Bizony már régen volt 

Mikor jó apám fölállt 

Jel volt ez ki tudja 

Kezdjük a muzsikát 

Nôvérem Emese anyámmal 

A zongorához ült 

Rögtön mindkettô egy kottába  

Lelkesen elmerült 

Aztán felcsendült a zene 

Boldogan repülnék ma én is vele 

 

A Kex zenekar Család című dalával kezdtük szokásos őszi csendesnapunkat, amely hagyományosan a családi élet-

re nevelés gondolata köré épült. A kezdő áhítaton – amelyen egyben iskolánk új termének felszentelése is meg-

történt- felcsendülő ének kapcsán elgondolkodtunk, hányunknak vannak ilyen édes-bús emlékei, ilyen 

„süteményillatú” hangulata, ha a család szót kimondja? Biztosan sokaknak másfajta, akár fájdalmas élmények is 

eszünkbe jutnak. 

Mit lehet tenni, hogy ezt az otthon-élményt meg tudjuk adni a következő nemzedéknek? Hogy érhetjük el, hogy a 

gyermekkor, a család olyan gyökér legyen magunk és majdani utódaink számára, ami egy életen keresztül meg-

tart bennünket? Hogyan bánjak szüleimmel, társammal, majdani gyermekeimmel, hogyan bánjak saját testemmel 

és lelkemmel? Tudom-e jól „használni” a szerelmet, a szexualitást, az emberi kapcsolatokat? Ezekre a kérdésekre 

kerestünk választ az előadásokon, amelyeket részben lelkészek és hitoktatók, részben pedig családvédelmi, men-

táhigiénés vagy éppen védőnő szakemberek tartottak. Minden diák két előadást hallgathatott meg, mindkét cso-

portból egyet-egyet. Közben a tanárok külön közösségépítő alkalmon vettek részt. 

A nap zárásaként a soproni Petőfi Színház művésze, Marosszéki Tamás mutatta be Én, Luther című monodrámá-

ját, amely a reformátor visszaemlékezéseinek és az asztali beszélgetéseknek részleteit felhasználva mutatta be azt 

a lelki pályát, amin Márton testvér végigment. 

Hegedűs Attila 

 



 

Természettudományos vetélkedő 

 

A reál munkaközösség idén 2018. november 15-én tartotta a hagyományos természettudományos vetélkedőt. Ebben a 

tanévben 15 csapat vett részt a versenyen, közel 60 diák versengett egymással. A feladatok a fizika, földrajz, kémia, bioló-

gia, informatika és matematika területeit ölelték fel, főleg a játékosságra, ügyességre, leleményességre épülve. 

Az előfeladatban az iskolában megtalálható fizikatörténeti kiállítás eszközeit kellett QR kódok segítségével azonosítani. A 

vetélkedő alatt a diákoknak az elhangzott zenék szövegei alapján egy táblázatban kérdésekre válaszoltak, mondatokat egé-

szítettek ki. 

A periódusos rendszer segítségével dekódolt szöveg alapján meg kellett keresni a kémiai feladatot a könyvtárban, majd 

megoldani azt.Egy színezési problémával is találkoztak a diákok: Escher halacskáit, melyek egy kocka hálójára lettek ki-

nyomtatva négy színnek kellett kiszínezni, úgy, hogy a szomszédos színek ne legyenek azonosak. A biológia feladatlapon 

madarakat kellett felismerni, majd a madarak hangjait is azonosítani. 

Az utolsó feladatlapot földrajzi atlasz segítségével lehetett kitölteni. A verseny nagyon szoros volt, első helyezett a 11. a 

csapata lett: Lajosfalvi Tamás, Szabó Bonifác, Milchram Márton, Kisvarga Dániel. 

Kedei Imola 

reál munkaközösség vezető 



 

Wass Albert emlékest 

Sopron belvárosának impozáns épülete, a Liszt Ferenc Kultu-

rális Központ adott helyet  kedden a  Wass Albert Estnek, 

amelynek házigazdái a Panoráma Világklub soproni vezetői, 

Kerekes György és Füzi Edit voltak. A szép számban megjele-

nő közönséget Joó Géza műsorvezető, a Panoráma Világklub 

alelnöke, majd Kerekes György és Filep Márk, a városi önkor-

mányzat képviselője köszöntötte, átadva Barcza Attila ország-

gyűlési képviselő, fővédnök üdvözletét is. 

Ezt követően a Széchenyi István Gimnázium diákjai, Szentpáli 

Ágnes tanárnő felkészítésével mutatták be az „Erdők, tavak, 

emberek – Wass Albert mesevilága” című műsorukat, ame-

lyet nagy tetszéssel fogadott a közönség. Ugyancsak nagy 

sikert aratott az iskolánkban működő dESZKa Társulat pro-

dukciója, amely a „Bárcsak tudnánk vigyázni rád” címet visel-

te, Betuker Botond rendezésében. A szereplők közül 2-2 diák 

részére Kerekes György felajánlott egyhetes, erdélyi táboro-

zást Balánbányán, amelynek költségeit a Panoráma Világ-

klub Soproni Társklubja viseli. 

Ezután Wass Albert munkásságáról, s a nemrégiben megje-

lent Örökségkönyvről beszélt, filmvetítés kíséretében  dr. 

Tanka László főszerkesztő, a Panoráma Világklub alapító elnö-

ke, aki az est során magyarságmunkájáért Kerekes György 

részére elismerő Díszoklevelet adott át.  Majd Filep Márk 

zárszavával, könyv dedikációval és egy közös vacsorával ért 

véget a Panoráma Világklub soproni estje. 

Forrás: Panoráma Világklub soproni szervezete   



Pályaválasztási kiállítás 

Sopronban már 17. alkalommal rendezték meg 

az általános iskolás diákok továbbtanulását, szak-

maválasztását segítő rendezvényt, a Pályaválasz-

tási Kiállítást és szakmabemutatót. Összesen 27 

kiállító jelent meg a rendezvényen, ezek közül 17 

szakképző iskola és 7 munkáltató mutatkozott 

be. A környék általános iskoláiból több, mint ez-

ren nézték meg, hogy milyen szakképzési lehető-

ségek közül választhatnak.  

 



IPA bál 

A hagyományokhoz híven 2018. november 24-én tartotta bálját az IPA Magyar Szekció Győr-Moson-Sopron Megyei 

Szervezete. Az IPA: az International Police Assosiation rövidítése, a világ egyik legnagyobb non-profit szervezete, 

melynek fõ célkitűzése a nemzetek aktív és nyugalmazott rendvédelmi dolgozóinak egységbe kovácsolása a szolgá-

lat és a barátság útján. A rangos esemény helyszíne a Hotel Sopron volt, a nyitótáncot  iskolánk diákjai és a Róth 

Gyula Szakgimnázium tanulói kart-karba öltve járták. A nyitótánckör tagjai: Réfi Szimonetta (9. a),  Lukács Eszter 

(9. a) Winkler Petra (9. b), Farkas Luca (10. a). Felkészítő tanár: Margittai Endréné. 

 

Egy lábasnyi szeretet 

Szent Márton ünnepén (aki a felebaráti szeretet megtestesítője) a szórakoztató családi programok mellett a máso-

kért való felelősségvállalásra is lehetőség nyílt. Piros lábasokban gyűjtöttek tartós élelmiszer felajánlásokat rászoru-

ló, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő soproni családok számára. November 11-én a Liszt Központ 

előtt a Szent Márton ház önkéntesei fogadták az adományokat: száraztésztát, olajat, konzerveket, de volt, aki nutel-

lát és édességet hozott – a kisgyerekes családoknak nagyon jól jön minden finomság. A nap végére azután 11 ládá-

nyi ehető adomány gyűlt össze. Aki nem hozott magával élelmiszert, az is tudott jótékonykodni: a soproni középis-

kolák közül négyen csatlakoztak a Liszt Központ felhívásához: a diákönkormányzatok (DÖK) tagok odahaza DÖK-

magos pogácsát sütöttek, és ezzel kínálták meg a jószándékú adakozókat. Az Eötvös, a Roth, a Handler, a Berzsenyi 

és a Szent Orsolya diákjai 64.170 forint adományt gyűjtöttek ezzel. A felajánlások a Szent Márton Ház segítségével 

jutottak el a rászorulókhoz: november 19-én hétfőn délután kb. 50 család számára adnak át csomagokat – az igé-

nyek szerinti összeállításban. A pénzadományból 2 olyan rászoruló családnak vásárolták meg a téli tüzelőt, akik több 

gyermeket is nevelnek nehéz körülmények között. A tüzelő-adományt átadta Pataki András, a Pro Kultúra Sopron 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és a diákok képviseletében Gál Gergely (Roth Gyula Szakgimnázium, Szakközép-

iskola és Kollégium) DÖK elnöke.  

 



Rendhagyó énekóra 

Eötvös bérlet: Mindörökké Júlia 

A tudatunkban igen egyoldalú kép él Szendrey Júliáról: olyan nőalaké, aki hálátlanul, de pontosan teljesíti 

be a Szeptember végén című Pető -vers látomásos jóslatát az eldobott özvegyi fátyolról. Pedig 1850 ta-

vaszán maga Júlia is följegyez a naplójába néhány sort: „Élni akarok, meg akarom kísérteni a boldogság 

nélküli életet. (...) Mi áron? Mi következéssel? Jaj nekem! és ezerszer jaj!” Az eredeti szövegekből építkező 

színpadi játék ennek a fényből az árnyékba zuhanó életútnak – az elmagányosodás, a kitaszítottsággal egy-

ütt járó önvád, s ugyanakkor a lelki gazdagodás és kiteljesülés útjának – a foglalata.  

Forrás: https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/134-mindorokke-julia.html 



Kozák Péter  10. c  

Szívből gratulálunk a Macskakő Múzeum pályázatán elért 

eredményhez! 



 

Debrecen Varázsszavak  

Sajnálom. Sajnálom, hogy egy kicsit is aggódtam, mit fog szólni a közönségünk a Varázsszavak című előadás láttán. A 

város rendezvényszervező kft.-jének vezetőjeként gondolkodtam, amikor fel-felsejlett bennem, tudják-e a jegyet váltók, 

hogy a középiskolások, egyetemisták, tanárok és a zsirai Fogyatékos Otthon KOMISZ színjátszós lakói alkotta soproni 

dESZKa Társulatban teli szívű, lelkes amatőr társulatot tisztelhetnek majd. Bódor Edit írása. 

Tudják-e, hogy a Kowalsky meg a Vega zenekar nem lesz jelen, csak azt adják egy jó ügyhöz, amiért ők már megdolgoztak: a 

hírnevüket, s jogdíj nélkül a zenéiket. 1200 ember nem értheti félre – a Kölcsey Központ november 10-i előadására olyan 

hamar elfogytak a jegyek, hogy újabb alkalmat hirdethettünk vasárnapra. 

Bocsáss meg! 

Bocsáss meg Uram, a nyugtalankodásomért, hogyan oldódik meg 44 szereplő – köztük jó néhány kiemelt figyelmet igénylő 

– vendégül látása, plusz egy éjszakával meg egy nappal megtoldva. A Görögkatolikus Metropólia Petőfi téri épületében ott 

lakó kollégisták adták át helyüket. Amikor Kocsis Fülöp érsek atya köszöntötte a vendégeket, amikor a Lyciumban együtt 

ettük Debrecen tortáját, amikor több felekezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselői is megtalálták a társu-

latot egy-egy jó szóval, már tudtam: áldott alkalom ez, velünk vagy. 

Köszönöm. 

Hogy megélhettem, hogyan mosódnak el az előnyök és hátrányok; hogyan válik teljessé mindenki, aki csapatban van, közös 

célért dolgozik. Láthattam a meghajlás felemelő, örömteli pillanatát, az állva tapsoló közönséget, akik átérezték ezen elő-

adások valódi értékét. 

Szeretlek. 

Még egy színezetet nyert a szótáramban ez az életemben már annyiszor, annyiféleképp értelmezett, érzett kifejezés. Hogy 

ennek kimutatása az is, amikor a tőlünk telhetőt önzetlenül adjuk a másiknak, legyen az akármilyen hétköznapinak ható 

apróság is. Akkor vésődött belém, amikor az egyik zsirai szereplő, bár vendég volt, feltakarította a kicsorgott kávézaccot, s 

megkérdezte: Ugye mindig emlékezni fogsz ránk, amiért segítettünk neked? Ez csak egyetlen a sok élményből, ami miatt 

biztosan nem feledem a Holt költők társasága nyomán írt, nagy összefogással, jelentős energiabefektetéssel készült darab 

alkotóit, debreceni látogatásukat. 

http://www.haon.hu/adventhivo-varazsszavak/4054289 

Egy beszámoló a gyűjtésről: http://mindenamisopron.hu/soproni-egyetemistak-fogtak-ossze-intezmenyeket-hogy-jotekonykodjanak/ 

http://www.haon.hu/adventhivo-varazsszavak/4054289
http://mindenamisopron.hu/soproni-egyetemistak-fogtak-ossze-intezmenyeket-hogy-jotekonykodjanak/




Kutató diákok az élen 

Az Evangélikus iskolák kutató diákjainak 1. konferenciáján arany minősítéssel jutalmazták Takács Dorina (11. b) és 

Orbán Nikolett (12. b) munkáját, s ezüst minősítést kapott Jakab Johanna (12. a). 

Gratulálunk Lányok! 



Hajrá Eötvös! Szép volt lányok! 

B33 Kosárlabda Megyei Döntő 2. hely! 

A második helyezett csapat: 

Soós Dorina, 10. b 

Csiszér Klára, 12. a 

Horváth Kinga, 10. a 

Békés Boglárka, 10. c 

Edző: Bali Ádám 



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 

 

2. Retro Batyus Buli (Szülői) 

Az idei pazar hangulat és siker után,  

jövőre ismét megrendezzük! 

Ki szeretne jönni? 

Információk hamarosan!  

https://eotvos.sopron.hu/
http://www.facebook.com/eotvossopron
https://www.instagram.com/explore/tags/eotvossopron/

