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Iskolai programajánló:  

Január  

Január 6.—  Vízkereszt  

Január 8.—   Színház:  Valahol Európában  

Január 13.—  Ellenszer 9. b osztály  

Január 16.—  Ellenszer 9.  c  osztály  

Január 16.—  Felvételi  előkészítő 8. évfolyam részére  

Január 17.—  ÖDE összejövetel  

Január 18.—  Központi írásbeli  felvételi  v izsga  

Január 20.—  Ellenszer 9.  a osztály  

Január 21.—  Magyar Kultúra Emléknapja  

Január 22.—  Magyar Kultúra Nap vetélkedő  

Január 23.—  Pótló központi írásbeli  felvétel i  v izsga  

Január 24.—  Első félév  vége  

Január 29.—  Felvételi  dolgozatok megtekintése  

Január 31.—  Felvételi  értesítők kiosztása  

Január 31.—  Szalagavató  

 

 2020. év igéje: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!”  

(Márk evangéliuma 9,24). 
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Adventi gyertyagyújtás  

Az adventi koszorú 
 
Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern 
német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül 
minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör 
alakú koszorú, melyet négygyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével 
lila. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító 
gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, szeretetet, amelyet Isten Jézusban a várakozó-
nak ad karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben 
a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak: 

 Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit); 

 zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény); 

 Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet); 

 Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya). 

 A rózsaszín az öröm színe, a lila a bűnbánatra hív bennünket, a zöld (fenyőágak) a remény színe... 
Szinte mindannyiunk otthonába kerül díszként adventi koszorú. A négy gyertyával díszített fenyőkoszorú nem-

csak hangulatos karácsony előtti dísz, de spirituális szimbólum is. Lássuk, mit jelképez a koszorú és a négy gyer-

tya. Az adventi koszorú négy gyertyája egy-egy fogalomkört testesít meg a katolikus szimbolika szerint. A ha-

gyomány szerint a négyből három gyertya lila, ez a szín a bűnbánatot és a lelki előkészületet jelenti katolikus 

értelmezésben. A negyedik gyertya rózsaszín, az örömöt és a szeretetet, a boldogságot jelképezi. 

forrás: https://jaszfenyszaru-plebania.hu/content/advent  

https://jaszfenyszaru-plebania.hu/content/advent


 

Színház: Peer Gynt  

Mikulás ünnepség 
 

Az iskolai Mikulás ünnepségről készült kisfilmet iskolánk honlapján megtekinthetik. Jó szórakozást! 

 

 

https://eotvos.sopron.hu/hirek/

iskolai-mikulas-2019-2020-01-05  

 

Peer Gynt állandóan úton van, hogy sehová se kelljen megérkeznie. A megváltás drámája ez, a felnőtté válá-

sé, az útkeresésé és az elszalasztott lehetőségeké, a szem elől tévesztett céloké – az „örök kamasz” álmairól. 

Mert álmok nélkül nem élhet az ember, de kizárólag csak álomvilágban sem. A darab önmagunk megismeré-

sének nagy kalandjáról szól – az életet épp csak elkezdőknek és a megtett útra visszatekintőknek egyaránt.  

forrás: https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/167-peer-gynt.html  

https://eotvos.sopron.hu/hirek/iskolai-mikulas-2019-2020-01-05
https://eotvos.sopron.hu/hirek/iskolai-mikulas-2019-2020-01-05
https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/167-peer-gynt.html


 

Nyitott Kapuk Napja,  

Nyílt órák  

2019. december 8-án szombaton tartotta iskolánk a nyitott kapuk 

napját. Ennek keretében az érdeklődő szülők és diákok tájékozta-

tást kaptak az középiskolai felvételi eljárási rendszerről, a választ-

ható tagozatokról, oktatási -és pedagógiai programunkról, a gim-

náziumunk hitéletéről, a közösségi szolgálatról, bemutatkozott a 

diákönkormányzat is. A tájékoztató után a diákok részt vettek a 

különböző tanórákon, biológia, kémia, fizika, matematika, angol, 

német, egészségügyi órák, testnevelés, magyar irodalom, történe-

lem, is szerepelt a látogatható órák között.  



 

Elsöprő győzelem a tanári focikupán! 

Diákolimpia Lövészet  

A Magyar Sportlövők Szövetsége december 

7-én szombaton rendezte meg a Diákolim-

pia döntőjét. 

Iskolánkat két diák képviselte a székesfehér-

vári versenyen: Lehota Dániel (9. a ) és Ga-

rád Tímea (9. b) osztályos tanuló. Lehota 

Dániel légpisztoly 11. hely, Garád Tímea lég-

pisztoly 13. helyezést ért el. Lehota Dániel 

zártirányzékú légpuska versenyszámban or-

szágos 3. helyezést ért el. Szeretettel gratu-

lálunk a szép eredményhez! Büszkék va-

gyunk rátok! 

 

  
Iskolánk tanáraiból alakult Eötvös FC hihetetlen győzelmet aratott a soproni pedagógus focikupán.  
A csapat tagjai:  
Alsó sor: Varga Gergő (a Kapuvári Messi), Szentpáli Csaba (a Szövetségi Kapitány), Kádár Richárd ( a Sérült), Bali Ádám 
(az Eltévedt Kosaras), Simon Géza (a Vakegér Csatár) 
Felső sor: Varga Gábor, (a Csapat Üdvöskéje) Schweitzer Kornél, (a Kövesdi Idegenlégiós), Szittner Lajos (az Edző), Tóth 
Olivér (az Öregdiák), Kelemen Dávid (a Védők Királya), Horváth Miklós (a Portások Gyöngye)  
Gratulálunk! 



 

Rotary Club ajándéka  

Az idei Rotary év elnöki jelszava : „ Borkultúra az 

egészségért!” Molnár Tibor borász elnökletével  

a Club kiemelten kezeli Sopron város egészség-

ügyi helyzetét. Ennek keretén belül életmentő 

pontok létesítését tűzte ki célul soproni borvidék 

turisztikailag kiemelt területén. Ezen cél érdeké-

ben jótékonysági rendezvényeket szervez, illetve 

vesz részt (győri fröccs napok, Rotary séta, adven-

ti forraltborozás, Rotary bál). Ezekből a felajánlásokból és a tagok anyagi hozzájárulásaiból szeretnénk céljainkat meg 

valósítani valamint meglévő vállalásainkat teljesíteni. (Fogyatékosok Gyermekotthonának támogatása, Állami gondo-

zott gyermekek támogatása).  

A Club vezetősége idén úgy döntött hogy a jövő generációkra is gondolva tiszteletét fejezi ki azok felé, akik  egészség-

ügyi szakgimnáziumi tanulmányokat folytatnak és az ápolói hivatást választják.  

Szeretnénk megerősíteni őket abban, hogy önfeláldozó és az egyik legszebb hivatás nem marad társadalmi megbecsü-

lés nélkül. Ezért a kórházi gyakorlatot teljesítő 11. 12. 13. évfolyam számára egy hasznos gyakorló, későbbiekben mun-

kaeszközt biztosítunk. 2019. december 6-án délelőtt 70 darab fonendoszkóp került átadásra ünnepélyes keretek kö-

zött több mint 100.000,-forint értékben az 

Eötvös József Gimnázium Egészségügyi –és 

Művészeti Szakgimnázium tornatermében. 

Ezt követően a soproni Városszépítő Egyesü-

let jóvoltából Dr. Grubits János neurológus 

szakorvos tartott érdekes előadást a soproni 

Erzsébet kórház történetéről.  

Göde József 

Rotary Club titkár 

 



 

Kosárlabda B33 

Nyelvi verseny  

2019. december 5-én került megrendezésre a kosár-
labda B33 megyei döntője. Iskolánkat három csapat 
képviselte. 
Edzőjük: Bali Ádám  
  
 A csapatok tagjai: 
Lányok: 
Egrestits Réka 9. c,  
Horváth Kinga 11. a,  
Békés Boglárka 11. c,  
Babos Luca 12. a 
Fiúk: 
Németh Gergely 9. a,  
Nádas Barnabás 10. a,  
Gönczi Marcell 10. a,  
Tóth Barnabás 11. c 
Horváth Máté 12. c,  
Pánczél Sándor 12. c,  
Németh Kristóf 12. c,  
Kisvarga Dániel 12. a 
Mentes Ákos 9. c,  
Kalmár István 9. c,  
Rosta Máté 11. a, Kovács Gergő 11. a 
 
A nemes küzdelemben lány csapatunk továbbjutott, 
mint a megye 3. legjobb lány csapata!!! 
 
Szeretettel gratulálunk mindenkinek! Büszkék vagyunk 
rátok! 
 

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 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) tanulók képviselték intézmé-
nyünket. A verseny szóbeli fordulója 2020. február 1-jén kerül megrendezésre. Reméljük, hogy diákjaink is meghí-
vást kapnak a döntőre! 
 

Nyelvi Munkaközösség 



 

Adventi kirándulás Bécsben 

 
Az Advent Bécset minden évben ünnepi fényekbe öltözteti és gazdag programkínálattal, illatos sült gesztenyével, hagyo-

mányos osztrák ételekkel és forró italokkal várja a vendégeket. Az idén Advent harmadik hétvégéjén kelt útra ötven fős 

csapatunk, hogy részese lehessen ennek a varázslatos ünnepvárásnak. 

A programunkat a SCS-ben egy rövid vásárlással kezdtük, így mindenkinek volt lehetősége beszerezni a még hiányzó 

karácsonyi ajándékait, a szüleinek, testvéreinek szánt apróságokat. 

A bevásárlást követően buszra szálltunk, és bementünk Bécs belvárosába a Belvedere palotához. A Belvederét Lukas 
von Hildebrandt nyári palotául építette Savoyai Jenő herceg, a sikeres hadvezér számára, akinek stratégiája 1683-ban 
elősegítette a törökök kiűzését Bécs alól. Az enyhén lejtő dombon álló palota akkor még Bécs városkapui előtt emelke-
dett, mára azonban teljesen körül öleli a város ezt a francia kertben elhelyezkedő két barokk kastélyból álló épület 
együttest. A Belvedere azonban nem csak egy pompás barokk kastély, hanem Ausztria történelmének egy fontos hely-
színe is, hiszen márványtermében hirdették ki 1955-ben a független osztrák állam létrejöttét. A Felső-Belvedere emellett 
otthont nyújt Ausztria egyik legértékesebb műgyűjteményének is, amely magáénak tudhatja Gustav Klimt, Egon Schiele 
és Oskar Kokoschka néhány főművét. A körsétánkon láthattuk a Belvedere gyűjteményének legértékesebb műalkotásai 
közé tartozó huszonnégy Gustav Klimt  művet, többek között A csók című világhírű festményt az arany festmények sorá-
ból. Ez a 180 x 180 cm méretű alkotás 1908/09-ben készült, és Klimtet ábrázolja barátnőjével, Emilie Flögevel, szerel-
mespárként. A csók valószínűleg Ausztria legértékesebb műalkotása. 
A múzeumlátogatás után tíz perces sétával értünk el a Karlskirche előtti ádventi vásárra. A Karlsplatz standjain ilyen-
kor  ünnepi díszeket, karácsonyi ajándékokat (pl. fajátékokat, gyertyákat), édességeket és meleg italokat kínálnak. A 
környező fák ünnepi díszekben csillognak és fényárba borítják az egész teret. Míg a csillogó karácsonyi gömböket, fara-
gott betlehemeket nézegettük, mi is megittunk egy-egy bögre forró puncsot vagy forralt bort, megkóstoltuk a sült kol-
bászt savanyú káposztával és a gofrit, magunkba szívtuk a jellegzetes mézespuszedli és pörkölt mandula illatát. 
Hazafelé indulva még egy darabig élvezhettük az ünnepi fényekben pompázó várost, mert a híres Naschmarktnál kifelé 

haladva a városból a Schönbrunni kastélyhoz értünk. Bár megállni nem tudtunk, de a buszból bepillanthattunk a kastély 

előtti varázslatos adventi vásárba, ahol Bécs második legnagyobb karácsonyfája is helyet kap. 

 
A nyelvi munkaközösség 

 



Nyelvi Karácsony  

Board/tabletop games – Brettspiele (Karácsonyi társasjátékozás) 

 

Míg az angol és német fogalmak a játéktáblára illetve asztalra utalnak, addig a magyar társasjáték fogalom 

a közös játszásból ered, és a táblajátékokat épp úgy jelenti, mint a kártya- és kockajátékokat. 

A történelem során majd minden civilizációban játszottak társasjátékokkal, amelyek közül néhány az írás 

kialakulásának idejéből származik. Ezek az ősi játékok táblás játékok voltak, és ma is ez a társasjátékok leg-

gyakoribb megjelenési formája.  

Egy nagyot ugorva az időben, a második világháború után járunk, amikor a fejlett nyugati országokban a 

társasjáték a szabadidő eltöltésének egyik legnépszerűbb formájává vált. A növekvő igények miatt egyre 

több új játék került, kerül kiadásra, és Németországban a családok körében máig nagyon népszerű ez az 

elfoglaltság. Az európai (német) típusú társasjátékok inkább gazdálkodással, kevesebb konfliktussal és sze-

rencsével, valamint rövidebb játékidővel rendelkező társasjátékok, míg a hosszabb, inkább harci jellegű, 

erős hangulatú játékokat amerikai típusúnak nevezik. A 2000-es évektől kezdve azonban e két műfaj hatá-

rai kezdenek összemosódni, mert mindkét típus világszerte egyre elterjedtebb az internetes közösségeknek 

köszönhetően. Napjainkban természetesen sok társasjáték létezik számítógépes játék formában is, ahol az 

ellenfelek szerepét a számítógép is átveheti, nem ritkán ő az egyedüli ellenfél…(Info: https://

hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsasj%C3%A1t%C3%A9k) 

De miért is fordítunk ekkora figyelmet a játékokra? Ennek egyszerű a magyarázata. Az idei karácsonyon 

ugyanis a nyelvi munkaközösség közös játékra várta az iskola diákságát. Bár kártyajátékkal (Römi) vagy hadi 

társasjátékkal (Rizikó) nem találkoztak most a fiatalok, de kipróbálhatták többek között a parti játékok közé 

tartozó Activityt és Dixitet, illetve választhattak olyan ismeretterjesztő játékok közül, mint a Quizduell, 

Roundtrip of the USA, Britain, Ireland vagy a Wie geht’s?, Unterwegs in der Stadt. A sorból nem hiányoztak 

a memóriajátékok sem, a Picture Bingo és Bilderbingo, volt asztali ügyességi játék (Jenga), egyszerű gyerek-

játék (Hexentanz- Ki nevet a végén?), és kimondottan a nyelvtanulást segítő társasjáték (Spiel der Verben) 

is. És ahogy erről a társasjátékok elnevezése árulkodik, ez alkalommal az angol és német nyelvé volt a fő 

szerep. Igen, egy kicsit játszva tanultunk, szórakoztunk és közösségeket építettünk, reméljük, mindenki 

örömére! 

 
A nyelvi munkaközösség 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsasj%C3%A1t%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rsasj%C3%A1t%C3%A9k


 



 

Természettudományos nap 

2019. december 19-én, csütörtökön szervezte a reál munkaközösség hagyományos természettudományos napját. 

Ezen a napon a reál tanórák alatt a természettudományok népszerűsítésére különböző témákban előadásokat hall-

hatnak a diákok. 

Az első és hetik órában a 9. c, 10. a, 10. b és 11. a osztály diákjai internetes játékok segítségével bővíthették ismere-

teiket. Második órában a Soproni Egyetem Soproni Egyetem SKK Informatikai és Gazdasági Intézetének adjunktusa 

Soós Sándor: Mi leszek, ha nagy leszek? címmel tartott előadást. Előadásából a diákok megtudhatták, hogy a jövő 

munkavállalóinak milyen kompetenciákra lesz szükségük tevékenységeik végzéséhet, illetve az informatika fejlődé-

se milyen új típusú munkahelyeket fog teremteni. A negyedik órában Szalai László Soproni Egyetem Soproni Egye-

tem SKK Informatikai és Gazdasági Intézetének rendszergazdája az internet veszélyeiről beszélt. Példákon keresztül 

világosította fel a diákokat, hogy mit jelent az adatvesztés, milyen veszélyeket rejt a felelőtlen internethasználat 

Ötödik órában Kalmár János a Soproni Egyetem Soproni Egyetem SKK Informatikai és Gazdasági Intézetének egye-

temi docense a modern navigációról beszélt, bemutatva ezek működésének matematikai hátterét is. A hatodik 

órában dr. Velekei Balázs kollégánk biciklis Anatóliai kalandjairól tartott élménybeszámolót.  

Kedei Imola  



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvos 

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

