
 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, 2019. január 

2018/2019 

 6. évfolyam 5. szám 

Merítés 
A z  E ö tv ö s  J ó zs e f  E v a n g é l i k u s  G im n á z iu m ,  E g é s zs é g ü g y i  é s   

M ű v é s ze t i  S za k g im n á z iu m  h í r l e v e le  

Szerkesztők: 

Czinder Anita  

Kóczán Krisztián 

 

Fotó: 

Kovács Veronika 

Kóczán Krisztián 

Rosta Máté 

Talhammer Gellért 

Tóth Zsombor 

 

Felelős kiadó: 

Gottschling Gábor 

igazgató 

 

 

 

https://eotvos.sopron.hu/ 

JANUÁR 

https://eotvos.sopron.hu/


Iskolai programajánló:  

Február  

 

Február 1.  Szalagavató 12. évfolyam  

Február 6.  Diákolimpia B33 lány területi döntő  

Február 6.  Szülői szervezet ülése, szülői értekezlet  

Február 6.  Crescendo, kora esti hangverseny  

Február 8.  Iskolabál  

Február 14.  Diákkör, érettségi jelentkezés határideje  

Február 25.  Megemlékezés a kommunista diktatúra  

áldozatairól  

Február 27.  Eötvös -bérlet  

Február 28 —  Március 2.   Felvétel i  beszélgetés  

 

Év igéje: 

„Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsolt 34,15)  

2019 február 
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Bolyai Matematika Csapatverseny az Eötvösben 

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben." 

2019. január 11-én 14.30-kor került megrendezésre a Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulója, 

melyre iskolánkat a 11. a osztályból: Molnár Panna, Székely Tímea, Szabó Bonifác és Jancsó Dominik képviselte 

a Minimérnökök csapatával. Felkészítő tanáruk: Kedei Imola. 

A verseny célja segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak 

meg problémákat. A verseny lehetőséget teremt arra, hogy a diákok átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a 

logikus gondolkodás mellett összemérhessék tudásukat. 

Kedei Imola 

Angol, német nyelvi verseny  
 
A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája 
által szervezett megyei angol és német nyelvi verseny írásbeli fordu-
lója alapján iskolánkból ismét bekerült három diák a döntőbe: 
Angol: Kovács Míra, 9. b, Német: Csorba Nikolett, 10. b és Szabó 
Vivien 10. b  
A szóbeli fordulóra 2019. február 2-án, szombaton kerül sor, ahol a 
diákoknak a „Kedvenc állatom” témában kell prezentálniuk, irányí-
tott beszélgetéssel és szituációs feladattal bizonyíthatják nyelvtudá-
sukat. 
Jó felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk!  

Gyura Zsófia 



Kosárlabda második helyezés! 
 
 
 
 
Diákolimpia, fiú kosárlabda, B kategória, V-VI. korcsoport, körzeti döntő 2. helyezés! Gratulálunk! Szép volt srácok! 
Iskolánk diákjai rész vettek a soproni Sportfelügyelet által szervezett fiú kosárlabda versenyen.  A csapat edzője: Bali Ádám 
testnevelőtanár, csapattagok: Nádas Barnabás, Csapó Botond, Matetits Imre, Horváth Máté, Németh Kristóf, Pánczél Sándor, 
Gárdai Benedek, Hadarits Patrik, Nyerges Marcell, Wilfing Dominik, Szűcs Mátyás. 



Magyar Kultúra Napja Vetélkedő 

Képes beszámoló 



 

Magyar Kultúra Napja  Vetélkedő  

Eredményhirdetés 

Magyar Kultúra Napja  Szavalóverseny 

Eredményhirdetés 

Első helyezett: Takács Kevin, 11. a 

Második helyezettek: Sovány Karina Hanna, 11. b  

          Szántó Mária, 10. c  

 

Első helyezett: 9. c  osztály  

Második helyezett: 10. a osztály  

Harmadik helyezett 11. b osztály 2. csoport  



 

Színház– Eötvös bérlet 

Úgy érzi, kevés a pénze, s emiatt gondjai vannak? Arisztophanész 

komédiájából kiderül, hogy ez a probléma már 2500 évvel ezelőtt is 

felbukkant, s a kisember pénztelensége azóta is aktuális téma ma-

radt. Kremilosz, a szegény sorsú athéni polgár ugyanúgy vergődik 

az adósságok súlya alatt, mint akik manapság kiutat keresnek a 

kölcsönök csapdájából. Arisztophanész hőse azonban különös el-

határozásra jut: ki akarja cserélni egymással a szegényeket és a 

gazdagokat. Egy rendkívüli fondorlat révén ez számára valóban 

sikerül. Vagy mégsem egészen?...   

 

Forrás: https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/137-a-gazdagsa%CC%81g.html 

Kőhalmy Kristóf: Ősz  

Másikat várunk. 

Te valószínűleg a tavalyit, 

Míg én valami újat, 

Valami mozdulatlant. 

 

A lehullott levelek eltévednek. 

Kibélelem velük a helyed, a vállamban, 

Mert azt szereted, 

Hogy nekem maradjon. 

 

Tavasszal kerekek alá kerülnek. 

 

Pótoljuk be, ami elmaradt, 

De ne aggódj, csak akkor fogok sírni, 

Ha nem vagy itt. 

Mert nem vagy itt. 

 

Vasárnap délutánonként koncentrálódik 

Egy hétvégnyi idő. 

A japán kávéban a gravitációs vonzás. 

 

A papírpohár romantikája. 

  

Szavak már nem, csak 

Cigifüst és kávégőz 

Jön a szememből. 

 

Ereimben a te véred. 

 

Kőhalmy Kristóf 

12. c osztályos  

tanuló verse a  

jubileumi   

40. Soproni Füzetek  

kiadványban  

Gratulálunk ! 

https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/137-a-gazdagsa%CC%81g.html


Kreatív Műhely az Eötvösben 

Már több mint két éve működik töretlen lelkesedéssel az Eötvös-gimnázium kreatív műhelye. Egy olyan kis 

közösség, amelyben a gyerekek felhőtlenül alkothatnak. 

Igaz Csilla rajztanár, vizuális és környezetkultúra mestertanár az iskola vezetőségének támogatásával hozta létre 

a kreatív műhelyt, azzal a céllal, hogy legyen egy hely, ahova a diákok elvonulhatnak a világ zajától, ahol szaba-

don kibontakoztathatják a bennük lévő alkotóerőt, amire nagy létszámú osztályközösségben, heti egy órában 

nincs lehetőségük. Az elmúlt két évben a kis csapat összekovácsolódott, és mindig vannak újabb és újabb vállal-

kozó szelleműek, akik örömmel csatlakoznak hozzájuk.  

– Szeptemberben még úgy gondoltam, hogy a szülőket is meghívom egy-egy foglalkozásra, de velük együtt már 

túl sokan lennénk. A távlati cél viszont az, hogy ők is bekapcsolódhassanak a munkánkba – meséli a tanárnő. – A 

Magyarországi Evangélikus Egyház eszközfejlesztési pályázatán nyertünk tűzzománc-kemencét hozzá tartozó 

eszközökkel, grafikai prést, fazekas korongozógépet, agyagozó korongokat és egyéb, a kreatív alkotó munkát 

segítő eszközöket. Ezekkel most már tovább tudjuk színesíteni a palettát. 

Kéthetente kedden 16 óra és 17.30 között a diákok a képzőművészeti ágak mellett kipróbálhatják a tűzzománc-

készítést, a batikolást, a nemezelést és egyéb kézműves technikákat. Versenyekre való felkészítés is zajlik, a csa-

pat tagjai részt vettek többek között fotópályázaton, országos képregénykészítő versenyen, grafikai versenyen 

és tárgytervező és -alkotó versenyen. 

Madarász Réka írása a Soproni Témából 

https://www.sopronitema.hu/hirek/soproni-fiatalok/kreativ-muhely-az-eotvosben 

https://www.sopronitema.hu/hirek/soproni-fiatalok/kreativ-muhely-az-eotvosben


Múzeumpedagógiai foglalkozás 

9. b osztály a Fabricius házban 

9. b osztály történelem óra keretében ellátogatott a soproni Fabricius-házban található múzeumba. Izgalmas 

múzeumpedagógiai órán ismerkedtek meg a város római kori emlékeivel. Mai modern tárgyak (villanykörte, 

cumisüveg, hajcsat, ceruza, borosüveg, ) ókori megfelelőit keresték a vitrinekben.  
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NÉV OSZTÁLY SZÜL.ÉV VERSENYSZÁM 

Lajosfalvi 

Tamás 

11.a 2001. 100 m gyors 

Lajosfalvi 

Tamás 

11.a 2001. 100 m hát 

Boksán  

Boglárka 

10.a 2003. 100 m gyors 

Rosenthal  

Noa 

9.c 2002. 100 m hát 

Benkő Roland 12.c 1999. 100 m mell 

4 x 50 m női gyorsváltó   

Rosenthal Noa 9.c 2002.  

Boksán Boglárka 10.a 2003.  

Wágner Zsófi 10.a 2002.  

Bassi Mercédesz 11.c 2000.  

 

 

 

 

Géringer  

Ábel 

12.c 2000. 100 m mell 

Bassi 

Mercédesz 

11.c 2000. 100 m mell 

Boksán  

Boglárka 

10.a 2003. 100 m hát 

Rosenthal  

Noa 

9.c 2002. 100 m gyors 

 

Részt vettek a versenyen, de érmes helyezést nem értek el: 

Szabó Vivien, Lukács Fruzsina 9.b és Tóth Anna 11.b 

 

 

Gratulálunk mindenkinek az elért eredményéhez!  





30. Soproni Sportgála  

Iskolánk díjazottjai: 

 

Ferenczi Csenge  karate OB 2.  

SMAFC - karate szakosztály (Soproni Műegyetemi 

Atlétikai és Football Club)  

Szerelem Nikolett karate OB 1. 

Kiss Flóra karate VB 1. 

Soproni Rendészeti Sportegyesület - 

 karate szakosztály   

Tóth  Anna  karate OB 1. 

Shotokan Tigrisek SE   

Horváth Kata versenytánc EB 2. 

Németh László versenytánc EB 2. 

Dirty Dance Sportegyesület  

 

Gratulálunk!!! 

Büszkék vagyunk rátok! 



Csapattagok: 

Hadarits Patrik, Kisvarga Dániel, Kökényesi Péter, Németh Patrik, Nyerges 

Marcell, Szücs Mátyás, Takács Kevin, edző: Szittner Lajos 

 

Gratulálunk! 

 



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 

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

