
 Kedves Olvasó! 

 Hírlevelünk tartalma  

r e n d s z e r e s s é g g e l   

merít iskolánk életének 

történéseiből. A tema-

tikus rovatok hivatko-

zásai elkalauzolják Önt 

iskolánk diákoldalára a 

Kórlap Onlinera, ahol 

betekintést nyerhetnek 

a mindennapjainkba. 

Legyen a vendégünk!                                   

  

Hírlevél, 2018. december 

2018/2019 

 6. évfolyam 4. szám 

Merítés 
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Szerkesztők: 

Betuker Botond 

Czinder Anita  

Kóczán Krisztián 

 

Fotó: 

Betuker Botond 

Kovács Veronika 

Kóczán Krisztián 

Rosta Máté 

Talhammer Gellért 

 

Felelős kiadó: 

Gottschling Gábor 

igazgató 

 

 

 

https://eotvos.sopron.hu/ 

https://eotvos.sopron.hu/


Iskolai programajánló:  

Január 

 

December 22 - től  január 6 - ig  Té l i  szünet   

Január 7.  Vízkereszt  –  i stentisztelet   

Január 10.  Felvétel i  e lőkész ítő   

Január 10.  Diákkör   

Január 11.  ÖDE összejövetel   

Január 22.  Magyar Kul túra Napja -vetélkedő  

Január 23.  Eötvös bér let  

január  25.  I .  fé lév vége  

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

gát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg.  

Galata 6:3 RÚF 
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2018. november 30-án Budapesten rendezéték meg az Evangélikus Iskolák Kutató Diákjainak I. Konferenciáját. Isko-

lánkat három pályaművel képviseltük. Az elkészült pályaművek: 

Takács Dorina 11. b „A második esély”  

Jakab Johanna 12. a „Az élő Szent László”  

Orbán Nikolett 12. b „ A társadalom egészség kulturáltsága és a Maslow piramisa közötti összefüggés”  

A konferenciának a Deák Téri Evangélikus Gimnázium adott helyet. Összesen 32 pályamű érkezett négy kategóriá-

ban. Takács Dorina és Orbán Nikolett a társadalomtudományi szekcióban Jakab Johanna pedig a történelemtudomá-

nyi szekcióban mérettette meg magát.  

Takács Dorina és Orbán Nikolett arany minősítést szereztek, és elnyerték a „Jövő ígéretes kutatója” címet. Jakab 

Johanna ezüst minősítést kapott és elnyerte az „Innovatív diákkutató” címet.  

Felkészítő tanárok: Ávár Andrea és Szitásné dr. Sári Mariann tanárnő 

Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok! 

Evangélikus Iskolák Kutató Diákjainak I. Konferenciája 



Cipősdobozba zárt szeretet  

 Lelkes Mikulás tanoncok 

http://www.sopronmedia.hu/cikkek/maltai-karacsony-ajandek-a-leleknek-is? 

http://www.sopronmedia.hu/cikkek/maltai-karacsony-ajandek-a-leleknek-is?


 

Szendi Dorina, volt diákunk sikerei 

A családi hagyományok indították el Szendi Dorinát az építészet irányába: édesapjának építőipari vállalkozása van. 

A Nyúlon élő, de Pannonhalmáról származó lány az Eötvös-szakgimnázium SNI-s osztályában érettségizett. Igaz 

Csilla rajztanár volt az osztályfőnöke, aki hamar felfedezte tanítványa tehetségét, felkarolta, és versenyeken indí-

totta.   

– A diszlexia némileg gátolt a tanulásban, de a Jóisten egyik kezével ad, a másikkal elvesz – meséli mosolyogva 

Dorina. – 12-ben a tanulás mellett tudatosan készültem a felvételire: Halácsi Katalinhoz jártam előkészítőre. A 

portfólióm és a munkáim alapján felvettek a Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének 

építőművész szakára, ami tulajdonképpen az építészet és a művészet eggyé válása. 

Az energikus lány az egyetem mellett saját vállalkozásukban dolgozik. Nyáron az Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

épületfelmérő táborában, majd a Pannonhalma Campus 2. Nemzetközi Művésztelep Szabadiskolában vett részt, az 

ott született munkából pedig Győrben rendeztek kiállítást. Az idei tanév a győri építészhéttel kezdődött, amit az 

Innowood faépítészeti alkotótábor követett. Az AMI-s csapat az intenzív egy hét során moduláris konténerépüle-

tet tervezett – önmagából kiforgatható üvegrésszel. A tervvel elnyerték a közönségdíjat, a végleges prezentálás a 

közelmúltban volt a Ligneumban. 

Az ifjú hölgy utoljára a Széchenyi István Egyetem egyik projektjének keretében alkotott a csapatával „megérkezés” 

témában. Dorinának még rengeteg tanulásra és sokrétű tapasztalatokra van szüksége az építészhivatáshoz. Fon-

tosnak tartja, hogy olyan tanárokat válasszon, akiktől elsajátíthatja a szakmához szükséges tudást. Úgy gondolja, 

ha az ember azzal foglalkozhat, amiben ki tud teljesedni, és azért küzd, amit eltervezett, igazán boldog ember vál-

hat belőle.  



 

Adventi kirándulás Bécsben 
 

 
A karácsonyvárás elengedhetetlen része iskolánkban a bécsi kirándulás. A 2018. december 8-ra meghirdetett 
városnézés és vásári forgatag az idén is sok diákot vonzott az osztrák fővárosba. 

 

A délelőtti bevásárló sétát követően a Hofburg sarkában megbúvó Albertina múzeumban jártunk. A palota hajdan 
Mária Terézia lányáé, Mária Krisztináé és férjéé, Albert, szász-tescheni hercegé volt, akiről az épületet elnevezték. 
A múzeum a világ legértékesebb nyomat-, grafikai és akvarell-gyűjteményét őrzi. Az Albertina egymillió metszete 
és több mint 450000 akvarellje és rajza között igen régiek is vannak. A gyűjtemény ékkövei a Dürer-rajzok, de 
láthatók itt Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello és Rubens rajzok is. A 19. és 20. századot Manet, Modiglia-
ni, Cézanne, Picasso és Schiele képviseli. 

A látogatásunk fő célja azonban ezúttal a 2018. szeptember 21. és 2019. január 6. között az Albertinában látható 
Claude Monet (1840-1926) kiállítás volt, melynek keretében 100 Monet–festményben gyönyörködhettünk a több 
mint 40, a világ különböző táján élő műgyűjtő/ és közgyűjtemény jóvoltából. A kiállítás a művész korai impresszi-
onista műveitől egészen az utolsó, a festő giverny-i kertjébe készült alkotásaiig átfogó képet ad Monet munkássá-
gáról. 

 

A programunk azonban itt még nem ért véget, hiszen kirándulásunk másik célja a bécsi ádventi vásár volt. Ahogy 
helybéliek és turisták ezreit, minket is kézműves standok, illetve pirított mandula és forralt bor illata fogadott a 
Karlskirche előtti téren. Míg a kis gyerekek kézműves foglalkozáson vettek részt és vonatoztak, diákjaink és taná-
raik gőzölgő (Kinder)puncs mellett élvezték a fényfüzérekkel megvilágított tér karácsonyi hangulatát. Aki kisebb 
ajándékkal szerette volna meglepni családtagjait vagy barátait, csillogó karácsonyfadíszek, betlehemek, gyertyák 
és sok-sok más apróság közül válogathatott. 

 
Király Judit  

 



Sulik karácsonyfái – az Eötvös-gimnázium nyert 

 

A Pro Kultúra Sopron két munkatársa, Seregély Dóra marketing 

igazgató és Szekeres Kriszta közművelődési munkatárs közös mun-

kába, együttműködésbe fogott a középiskolák diákönkormányzata-

ival, DÖK-Dokk címen. Céljuk az volt, hogy megismerjék ennek a 

korosztálynak az igényeit, és közösen olyan programokat hozzanak 

létre, amelyek az ő érdeklődésükre számot tartanak. A diákokkal 

együtt az az ötlet született, hogy az adventi időszakban - december 

1. és 15. között – a tanulók állítsanak "suli karácsonyfát" saját isko-

lájukban. 

Az egységesen 2 méter magas fát és a talpat a Pro Kultúra biztosít-

ja a résztvevő iskolák számára. A feladat az, hogy a diákok olyan fát 

készítsenek, úgy dekorálják azt, hogy az elkészült karácsonyfa jel-

lemző legyen az iskolára, a saját közösségükre. Legyen minden 

sulinak egyedi és megismételhetetlen a fája! Így a nemrég lezajlott 

pályaválasztási kiállítást követően az iskolák most egy másik arcu-

kat is megmutathatják. A karácsonyfákat zsűri véleményezte, dön-

tésük alapján a legkreatívabb iskola egy ajándék rendezvényt nyert 

a Liszt Központtól, amit a második félévben váltanak valóra a Pro 

Kultúra munkatársai – az iskolával való egyeztetést követően. 

A suli-karácsonyfa győztese az Eötvös József Evangélikus Gimná-

zium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium lett. 

A résztvevő iskolák: 

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium - Sopron 

Berg Gusztáv Szakiskola - Kapuvár 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium - Sopron 

Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma 

Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája 

Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma 

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium – Sopron 

Széchenyi István Gimnázium - Sopron 



Adventi gyertyagyújtás 10. c osztály   

 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, 

Csak téged áhít Izrael, 

És hozzád sóhajt untalan, 

Mert Isten híján hontalan. 

  

Refr:  

Meglásd, meglásd, ó, Izrael, 

Hogy eljövend Immánuel! 

 

Ó,jöjj el Jesse veszeje, 

És álj a rossznak ellene! 

A mélybõl, mely már eltemet, 

S  tûzbõl mentsd ki népedet! 

  

Refr:  

Meglásd, meglásd, ó, Izrael, 

Hogy eljövend Immánuel! 

  

 Ó, jöjj, ó, jöjj el Napkelet! 

Ím árva néped költöget: 

Törd át a sûrû éj ködét, 

És oszlasd gyászát szerteszét! 

  

Refr:  

Meglásd, meglásd, ó, Izrael, 

Hogy eljövend Immánuel! 

  

Ó, jöjj, királyi Sarjadék! 

Az üdvöt néped várja rég. 

A menny honába tárj utat, 

Ne legyen része kárhozat! 

  

Refr:  

Meglásd, meglásd, ó, Izrael, 

Hogy eljövend Immánuel! 

   

Ó,jöjj, ó, jöjj el, nagy Király,  

Ki Sina-hegyrõl szólottál, 

Hogy törvényt lássál népeden! 

Jöjj fenségednek teljiben! 

  

Refr:  

Meglásd, meglásd, ó, Izrael, 

Hogy eljövend Immánuel!  



Crescendo Kora esti hangversenybérlet  

December 5.  

Michael Haydn, Antonín Dvořák művei és 
Ghymes-dalok 

Közreműködik: Rajk Judit (alt), a Sonitus 
Scarbantiae Nőikar, a Széchenyi István Gim-
názium kórusa és a Soproni Liszt Ferenc 
Szimfonikus Zenekar 

Vezényel: Harcz Katalin 

Természettudományos nap  

 

December 19-én természettudományos nap keret-

ében érdekes előadások színesítették a délelőttöt. 



Nyelvi karácsony, kis képes ízelítő 



Karácsonyi ünnepség  





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!  

Kedves Olvasók! Helyreigazítást közlünk! 

IPA bálon a nyitótánckör tagjai helyesen:  

A nyitótánckör tagjai: Réfi Szimonetta (9. a),  Lukács Eszter (9. a) Winkler Petra (9. b), Farkas Luca (10. a), Varga Lili 

(10. a). Felkészítő tanár: Margittai Endréné. 

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

