
Kedves Olvasó! 

 

Hírlevelünk tartalma  

rendszerességgel   me-

rít iskolánk életének 

történéseiből.  

Legyen a vendégünk!                                   

 A szerkesztők. 

Hírlevél, 2019. november 

2019/2020 

 7. évfolyam 3. 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 

 

Felelős kiadó: 

Gottschling Gábor 

igazgató 

 

 

Kattanj  
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Iskolai programajánló:  

DECEMBER  

December 2.  Adventi gyertyagyújtás  

December 4.  Színház,  Peer Gynt  

December 6.  Mikulás  

December 6.  Koszorúcska  

December 8.  Nyitott kapuk napja,  nyí lt  órák  

December 9.  Adventi gyertyagyújtás  

December 10.  Nyitott kapuk napja (15.00 -tól)  

December 12.  Felvételi  e lőkészítő 8. évfolyam részére  

December 14.  Bécsi  kirándulás  

December 14 -15.  Adventi csendeshétvége  

December 16.  Adventi gyertyagyújtás  

December 19.  Nyelvi  karácsony  

December 19.  Természettudományos nap  

December 20.  Karácsonyi ünnepség  

December 21. -  január 5.  Téli  szünet   

„Törekedj békességre, és kövesd azt!”  

(Zsolt 34,15)  
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„Kell ott fenn egy ország 

Mely talán ránk is vár 

Kell ott fenn egy ország 

Amit senki nem talál 

Kell ott fenn egy ország 

Mely bárkit átölel 

Kell ott fenn egy ország 

Amit sosem rontunk el „ 

https://www.youtube.com/watch?v=f6t40CErnCo  

SZAKÁCS OLIVÉR  

2002-2019 
 

ŐSZINTE RÉSZVÉTÜNK 

https://www.youtube.com/watch?v=f6t40CErnCo


 

Diákolimpia  

Lövészet  
2019-11-09-én a Diákolimpia Győr-

ben rendezett megyei döntőjében 

Garád Tímea 9. b légpisztoly 20 

lövéses számban köregyenlős holt-

verseny után, a jobb utolsó soroza-

tával megyei bajnoki címet elérve 

az országos döntőbe jutott. Lehota 

Dániel, 9. c ugyanott légfegyverrel 

nyert megyei bajnoki címet, jó 

erőnlétének köszönhetően pedig 

légpisztollyal nem kis bravúrral a 

harmadik helyet érdemelte ki, így 

mindkét számban a Székesfehérvá-

ron, 2019. december 7-én rende-

zendő országos döntőbe jutott. 

Fekete Zsolt 

Fertőrákosi Lövészklub vezetője  



 

Diákönkormányzati hírek 

2019. szeptember 2-ától lettem a DÖK munkáját segítő tanár. Az alakuló ülésen osztályonként 2-2 fő jelent meg, amelyen 
a diákok véleményezhették majd elfogadták az iskola munkatervét és a tanévre esedékes térítési díjakat. 
2019. szeptember 27-29. között rendezték meg az Evangélikus Diákparlamentet Bonyhádon, ahol Németh Laura (11. a, 
DÖK elnökhelyettes) képviselte az iskolát. A fő téma idén a „Milyen a jó vezető” volt, ezt kérdést csoportokra osztva dol-
gozták fel a hétvégén. Laura számára ez egy jó kapcsolatépítési lehetőség volt, amelyen a többi diáktól jó ötleteket ka-
pott, melyeket megosztott a DÖK-kel és az Igazgató úrral is. 
Októberben történt egy DÖK egyeztetés a diákok aktuális problémáiról, kéréseiről és ötleteiről  az Igazgató úrral, mely-
nek eredményei a következők: 

 indult egy Eötvös-pulcsi és logó pályázat, ennek elbírálása még folyamatban van, 

 a diákok számára egy mikrohullámú sütő használata vált lehetővé, amelyet a büfé mellett helyeztünk el november 18-
tól, 

 megnyílt a lányok számára a harmadik emeleti női mosdó,  
A DÖK támogatja a tanulmányi versenyeken való részvételt és ha szükséges, ennek nevezési díjait is állja (természetesen 
előzetes egyeztetés alapján). 
2019. nov. 14-én tartották az Országos Diákparlament Győr-Moson-Sopron megyei küldött gyűlését, amelyen Takács Do-
rina (12. b, DÖK elnök) és Gábor Ivett (12. b) képviselte iskolánkat, 
 

Simon Géza 

Földrajz-informatika, DÖK munkáját segítő tanár  

 

Megyei Diákparlament 

2019. november 14-én került megrendezésre a Győr-Moson-Sopron megyei Diákparlament, melyen én képviseltem isko-

lánkat. Előzetes e-mailben megkaptuk a tanács ügyrendjét valamint a menetét. Miután megérkeztünk aláírtuk a jelenléti 

lapot, valamint el lehetett dönteni, hogy szeretném-e neveztetni magam a majd megrendezendő Országos Diákparla-

ment 16 küldöttje közé. A megyei diákparlament ülését, az annak szervezéséért felelős szerv által megbízott személy 

nyitotta meg és javaslatot tett a levezető elnök személyére. A levezető elnök személyéről a jelenlévő szavazati joggal 

rendelkező intézményi küldöttek kézfelnyújtással döntöttek. Ezután levezető elnök a megyei diákparlament elé terjeszti 

a megyei diákparlament ügyrendjét és a jegyzőkönyvvezető személyét. A levezető elnök ismertette a napirendet, amely-

nek elfogadásáról a megyei diákparlament dönt. Az intézményi küldöttek a napirendi pontok tárgyalása során elhang-

zottakhoz két perc időtartamban észrevételt, véleményt fűzhettek. Nagyon sok felszólalásra került sok különböző témák-

ban, melyeket jegyzőkönyveztek és az Országos diákparlament elé fognak terjeszteni. Ilyen témák például a diákönkor-

mányzatok működésének segítése, több megyei gyűlés megszervezése, pénzügyi támogatás a különböző tanácskozási 

helyek létesítéséhez, tankönyv árak csökkentése, tanári fizetés növelése és még sok-sok hasonló felszólalás. Miután a 

javaslat tételek megtörténtek kezdetét vette a 16 küldött megválasztása, akik részt vesznek a Székesfehérváron megren-

dezendő Országos diákparlamenti ülésen. Engem is beválasztottak a delegáltak közé és izgatottan várom a következő 

gyűlést. 

Takács Dorina, 12. b 



 

Sztehlo-ösztöndíjak átadása Budapesten 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház immáron évek óta támogatja azokat a középiskolá-

sokat, akik tanulmányi eredményük, tehetségük vagy szociális helyzetük miatt segítségre 

szorulnak vagy arra méltók. A Schedius-ösztöndíj a kimagasló tehetségű evangélikus fia-

taloknak, a Sztehlo tanulmányi ösztöndíj az evangélikus iskolába járó, bármilyen feleke-

zetű, de jól tanuló diákoknak, a Sztehlo szociális pedig a nehéz anyagi helyzetben lévő 

evangélikus diákoknak igyekszik segítséget nyújtani. 

Ebben a tanévben iskolánk hat tanulója pályázott sikerrel Sztehlo-ösztöndíjra: Akácos 

Kira (10. b), Akácos Anna (9. b.), Boksán Boglárka (11. a), Buranits Bertina (11. a), Benes 

Anna (12. b) és Varga Lili (11. a) tanulók.  

A díjátadó minden évben Márton nap környékén, Luther Márton születésnapjához közeli 

időpontban van, így idén november 13-án mentünk föl Budapestre az ünnepségre. Az 

utat egy kis városnézéssel kötöttük össze: megnéztük a házat, ami a Pál utcai fiúk legen-

dás grundjára épült, bementünk a Múzeumkertbe, megnéztük a Belvárost, élveztük a 

novemberi napot a Duna-korzón, majd kimentünk az Evangélikus Hittudományi Egye-

temre, ami az ünnepségnek otthont adott. 

A díjátadó az egyetem nyílt napjának része volt, így a diákoknak alkalmuk nyílt belekós-

tolni abba, milyen is egy egyetemi előadás, milyen a hangulata egy felsőoktatású intéz-

ménynek. Miközben a diákjaink az újszövetségi etikába hallgathattak bele, az iskolalelké-

szeket az egyetem vezetősége egyeztetésre hívta: hogyan tudnunk együtt dolgozni, mi-

lyen közös programjaink lehetnek (hittanverseny gimnazistáknak, teológus hallgatók 

részvétele iskolai csendesnapokon, stb.) 

Ebéd után következett maga az ünnepség, ahol az ösztöndíjak alapítványának elnöke, 

Bence András tartott beszédet. Az emléklapok átadása után tortával kedveskedtek ne-

künk a vendéglátónk. A program végén megnézhettük a Teológia kollégiumát is, ami – 

szakkollégium keretében – nyitott más egyetemek hallgatói felé is. 

Nagy öröm, hogy évről évre több sikeres pályázatot tudunk benyújtani, és köszönet, 

hogy az evangélikus egyház fontosnak tartja, hogy a segítségre szoruló diákok mellé áll-

jon. 

 

Hegedűs Attila      



 



 

Pályaválasztási kiállítás 

18. alkalommal rendezték meg a pályaválasztási kiállítást Sopronban. A pályaorientációs programon közel 
30 kiállító – iskolák és cégek – mutatták be szakképzési kínálatukat, és az iskola utáni lehetőségeket a sop-
roni és Sopron környéki 7. - 8 . osztályos általános iskolás diákok számára. 

A gyakorlatban is kipróbálhatták az egyes szakmákat a továbbtanulás előtt álló diákok csütörtökön, a Pá-
lyaválasztási kiállításon a Liszt központban. A rendezvényen közel 1200 soproni és Sopron környéki 7.-8. 
osztályos tanuló vett részt.  

 
Dr. Farkas  Ciprián, Sopron polgármestere megnyitójában kiemelte: nagy szükség van a rendezvényre. - Az 
itt jelenlévő szervezők feladata, hogy megmutassák azokat az utakat és lehetőségeket, amik közül választ-
hatnak a diákok. Akkor dolgozunk jól, ha ők jó döntést tudnak hozni- tette hozzá a polgármester. 

A megyei Kormányhivatal által szervezett rendezvény ebben az évben is a pályaorientációban együttmű-
ködő partnerek — a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara, a Soproni Szakképzési Centrum, valamint a Sop-
roni Tankerületi központ — közös tevékenységének keretében valósult meg közel 30 kiállító részvételével. 
A szervezők hisznek abban, hogy az élmény nyújtja a legnagyobb inspirációt a fiatalok számára, ezért szer-
vezték meg interaktív módon a pályaválasztási kiállítást. 

A helyszínen kiállítók a népszerű, keresett szakmák mellett, a hiányszakmákat is bemutatták. Az oktatási 
intézmények és a kiállító cégek törekedtek arra, hogy szemléletes képet nyújtsanak az iskola utáni életről, 
az elhelyezkedési lehetőségekről, a munka világáról. 

 

forrás: https://www.sopronmedia.hu/cikkek/palyavalasztasi-kiallitas 

 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/palyavalasztasi-kiallitas


 

Csendesnap 

Iskolánk november 15-én pénteken szervezte meg a hagyományos csendesnapot a csalási életre neve-

lés témakörben. Tanulóink a következő előadóktól hallgathattak előadásokat. 

 Hubert Katalin:  Old but gold! – Idősek a családban – több generáció egymás mellett 

 Kadlecsik Zoltán: A választás a kezedben van 

 Greguss Gabriella: Egészséges életmód 

 Némethné Katalin: Párválasztás—bensőséges kapcsolat  

 Csányi Gábor: Tudnod kell, hogy nem vagy egyedül! 

 Payrits Mariann: Hogyan neveld a szüleidet? 

 Németh Ervin: Mutter és a dzsinnek 

Köszönjük a szervezőknek, Hegedűs Attila iskolalelkésznek a tartalmas programot. 

 



 

Rendhagyó rajz óra Fejér Zoltánnal 

Fejér Zoltán, tanár festőművész, iskolánk volt pedagógusa tartott rendhagyó rajz órát és több 90-es évek eleji 

diákunk alkotását ajándékozta a gimnáziumnak.  

Fejér Zoltán Zircen született 1939. augusztus 8-án. Az SKT alapító tagja, 2001-től örökös tiszteletbeli alelnök. 

Tanári diplomáját Pécsett szerezte. 1961 óta él és dolgozik Sopronban általános és középiskolai tanárként. Az 

Országos Rajztanárok Egyesületének tagja. Felkészítő tanár. Tíz évig vezette a Sarródi Nemzetközi Alkotótábort, 

valamint a Balfi Wosinski Képzőművészeti Tábort, melynek egyik alapítója. A megyében és országosan mintegy 

40 önálló kiállítása volt, melyeket Kratochwill Mimi, Salamon Nándor, dr. Veress Ferenc, Borbély Károly művé-

szettörténészek és jeles közéleti személyiségek méltattak. Kortárs művészeti tanulmányokat és a város neves 

művészeiről munkásságukat méltató, elemző művészettörténeti értékeléseket is írt. Munkássága a rábaközi mi-

niatúrák után a Fertőtáj megörökítése és soproni hagyományőrző festészet. Számtalan művészeti díj tulajdono-

sa. 2011-ben „Sopron Kultúrájáért” díjjal tüntették ki, 2015-ben Sarród község díszpolgárává választották.  



 

Floorball sikerek 

Nyelvi verseny 

 

A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolájá-

nak nyelvi munkaközössége a 2019/2020. tanévben is meghirdette 

megyei angol és német nyelvi versenyét a szakgimnáziumok 9-10. 

évfolyama számára. A verseny első, írásbeli fordulójára november 25

-26-án került sor iskolánkban, ahol Molnár Anna Zsuzsa, Pinke Flóra, 

Szőke Dorina (9. b; angol nyelv), Kovács Míra (10. b; angol nyelv), 

Akácos Anna, Bencsics Regina, Polyák Norina, Wurdits Laura (9. b; 

német nyelv), Akácos Kíra, Simon Gabriella (10. b; német nyelv) tanu-

lók képviselték intézményünket. A verseny szóbeli fordulója 2020. 

február 1-jén kerül megrendezésre. Reméljük, hogy diákjaink is meg-

hívást kapnak a döntőre! 

Nyelvi Munkaközösség 

V. korcsoportos csapat tagjai: 

Ezüstérmes csapat: Bátor Blanka (10. a), Csóka Reigna (11. a),  

Erdősi Virág (10. a), Horváth Kinga (11. a), Jones Nadin (10. a) 

Bronzérmes csapat: Bordás Gréta (9. a), Grubits Lili Dóra (10, a),  

Horváth Johanna (10. a), Horváth Nina (11. a), Somosi Lilla (10. a) 

VI. korcsoportos csapat tagjai 

Bronzérmes csapat: Buranits Bertina (11. a), Csigó Lilla (11. a),  

Horváth Kinga (11. a), Jones Nadin (10. a), Nagy Vanessza (11. a),  

Tarr Blanka Múzsa (11. a) 

Korábbi jó szereplésükkel a Megyei Diákolimpiára jutottak tovább lány csapataink, ahol az V. korcsoportban ezüst és bronzér-

met szereztek, ezzel kvalifikálták magukat az Országos Döntőbe.  

VI. korcsoportosaink a megyei döntőn bronzérmesek lettek. 

V. kcs., bronzérem 

VI. kcs., bronzérem V. kcs., ezüstérem 



December 10. 

kedd 15:00-tól  

Nyílt órák 



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 

Kirándulás Bécsbe 2019. december 14. szombat  

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

