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Vajon miért van az, hogy az emberek nem szánnak elég időt önmagukra, tehet-
ségükre, érdeklődési körükre? Miért nem szánunk időt a másikra, a csoportra, a 
csapatra? 

Belegondoltatok már, mennyivel előrébb lenne mindenki, ha egy cseppel többet 
figyelnénk másokra és szeretnénk, sőt élveznénk azt, amellyel megáldott minket 
a sors? 

Itt van például az Eötvös-gimnázium „Diákköre”. Értelmes időtöltés, szórakozta-
tó délután, csapatépítő, önismereti kipróbálások. Olyan, mint egy házibuli, ahol 
a legjobb beszélgetések a konyhában vannak egy falat süti és némi ital mellett. 
Előadás és beszélgetés rólunk. Nektek. Diákoktól, diákoknak. 

Jó látni a diákok arcát, akik hihetetlen tudással és érdeklődéssel tudnak megle-
petést okozni. Itt tényleg megmutatkozik a rejtett tehetség és tudásanyag. Diá-
kok, akik felkutatnak, kiszámolnak, leírnak és előadnak. Nekünk. Nektek. 
Siettem, de gondoltam maradok, érdekesnek hangzik. Nem csalódtam. Köszö-
nöm az élményt, a családias légkört. Köszönöm, mert megtanultam, hogyan 
lehet érzelmeket megjeleníteni csak úgy, színekkel. Köszönöm, hogy a rohanó 
világunkban szántam pár percet egy szimfonikus mű meghallgatására. Köszö-
nöm, hogy egy hosszú, fárasztó nap után mosolyt csaltak az arcomra a „kiállok 
és mesélek” humoristái. 

Közben azon is elgondolkodtam, hogy miért is vagyunk ilyen kevesen. Miért is 
nincs több érdeklődő e nagyszerű eseményen, amely szívből, fáradtságot nem 
kímélve talált ki és hozott létre az irodalom nagy szakértője. Egy tanár, aki hu-
morával és lazaságával az iskola diákságának kedvence, aki lenyűgözi hallgatóit. 
Talán nem adunk magunknak elég időt a pihenésre, a kikapcsolódásra vagy csu-
pán többre tartjuk a lájkokat. „Sietnem kell, mert egy órám van rögzíteni a sör-
ivós videót!”. Szomorú. 

Az emberek nem szeretnek csapatban játszani. Pedig összetettben nyernének, 
ha csapatmunka lenne. Még a kosarasok is, akkor nyernek, ha fontosnak tartják 
önmagukat, elkötelezettek a sport iránt. Eljárnak edzésre és a sípszó előtt orosz-
lán módjára futnak be a világot jelentő pályára. De nem ezt teszik. Már az elején 
elhatározzák, hogy nem fognak nyerni. Pedig, ha akarnának, ha edzenének és 
elhinnék, hogy tényleg csak annyi dolguk van, hogy egy ponttal többet dobjanak, 
mint az ellenfél, győznének. …és ez a győzelem, nem mindig azt jelenti, hogy ők 
kapják az aranyérmet. Élvezni kellene a játékot. Élvezni az életet és csak játszani, 
előadni és megtisztelni önmagunkat, egymást és a közösséget. 

Ülök. Gondolkodom. Pereg az idő. Vajon, én megteszek mindent? 

(BB) 

Pereg az idő 



Merítés…!   
ISKOLAI ÉLET 

Iskola i  programajánló :  

M Á  R  C  I  U S   

 

Március 06.  —  I l l emtan  verseny ,  Győr  

Március 07.  —  Sopron i  I f júság i  Pódium —  GYIK rendezvényház  

Március 08.  —  Taní tási  nap (szombat )  

Március 12.  —  SZÉTV verseny,  Eötvös  

Március 14.  —  1848-2014  —  Megemlékezés  

Március 19.  —  Fö ldra jzverseny  

Március 25.  —  Evangé l ikus Iskolák Kutató   

                      és Alkotó  Tanárainak  I I .  Konferenciá ja  

Március 30.  —  nyári  időszámítás kezdete  

Kérjük, támogassa Ön is! 

Deborah Mann - a Soproni Témában 

Soproni Téma, 2014. február 19. szerda • III. évfolyam, 6. szám 
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Iskolánk hagyományaihoz híven idén is egy napon került megrendezésre a 
diáknap és az iskolabál 2014. február 7-én, pénteken a GYIK-ban. A jó hangula-

tú kezdésről az Eötvös zenekara gondoskodott. 

 

Idén retró hangulatban telt a nebulók napja, hiszen felelevenedett a régi ko-
rok kultúrája a 60-as évektől napjainkig. 

Mint mindig, így most is a humor adta meg az alaphangot, ugyanis a diákok 
nemcsak egy tánccal, hanem egy ismert rajzfilmmel kapcsolatba hozható tör-

ténettel is a nagyközönség elé álltak. 

 

Retró időutazás 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2528.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/02/DSC_0670.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2649.jpg
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Jó lecke volt mindenkinek, hisz e feladat lemérte azt, mennyire is összetartóak az 
osztályok. Az is meglátszott egy-egy produkción, hogy a közösségben mennyi és mi-
lyen tehetséges és kreatív gyerek van. Emberenként más és más öltözékben izgultak 

és vártak az osztályok színpadra vonulásukat. 

 

Kicsit furcsa volt látni „félfelnőtt” embereket gyermekjelmezben, de itt nem volt ciki, 
mert mindenkin volt valami megmosolyogtató. A pedagógusok is érdeklődve figyel-

tek a nézőtéren, mindenkinek megvolt a maga kedvence. 

 

A nebulók nem csak e két számmal készültek az eseményre. A diáknapot megelőző 
napon korhű teremben, korhű öltözékben színesítették az iskola életét. Voltak olya-
nok, akik a 70-es évek divatjait követték, de a 80-as nagy slágerek is előbukkantak az 

osztályokban, némi bakelitlemez társaságában. A feldíszített termeket még aznap 
osztályfőnökök és szaktanárok pontozták. 

Írta: Ivánkovics Kristóf, 9. c  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2556.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/02/IMG_2312.jpg


Merítés…!   
ISKOLAI ÉLET 

Diáknapi végeredmény 

I. helyezett: 

10. a 

II. helyezett: 

12. b 

III. helyezett: 

11. b 

Kérjük, támogassa Ön is! 

 

Kérjük, ha teheti, támogassa adójának 1%-ával 

az Evangélikus Egészségügyi Szakképzésért  

közhasznú alapítványunk tevékenységét! 

Adószámunk: 18538380-1-08. Adományait is köszönettel fogadjuk a 

Raiffeisen Bank 12094002-00290113-0010009 számlaszámra. 

EÖTVÖS TV 

Diáknapi Retró Party 

2014 

Nézze meg Ön is az osztá-

lyok táncos bemutatkozá-

sát a Kórlap Online olda-

lán, illetve a YouTube-on! 

KORLAP.EOTVOS.SOPRON.HU 
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Erre a kérdésre kerestük a választ. Hogy sikerrel járjunk a kérdésben, ezért beültünk 
az egyik Szentpáli Csaba tanár úr által megálmodott diákkörre. Miután vége lett a 

közel másfél órás szabadidős programnak beszélgettünk, ahol többek közt elmondta 
azt is: nagyon örül neki, hogy érdeklődnek a gyerekek a diák-önképzőkör iránt. Tudni 
kell erről a programról azt, hogy nem kötött idejű, nincs időpontokhoz kötve sem, s 
hogy Szentpáli tanár urat idézzem: „nem tanórai keretek között zajlik az esemény”. 

 

De arra a kérdésre, hogy mi a diákkör lényege, még nem kaptunk választ. Megkérde-
zésünkre az iskola pedagógusa így felelt: „Valójában, mint minden diákkör, fórumot 

kíván biztosítani azoknak a tanulóknak, akiknek van mondanivalójuk a diáktársaknak, 
vagy a felnőtteknek és megszólítják a tanulókat olyan témákban, amelyek foglalkoz-
tatják őket.” Azt is fontos megemlíteni, ha már a diákkörről beszélünk, hogy mindig 

több előadó van. A diákkör nyitányaként Csaba tanár úr ismertette az előadókat. 
Ezután megnéztünk egy kisfilmet, amely két évvel ezelőtt készült a tanév utolsó nap-

jaiban. A mostani 11. évfolyam forgatta a videót. 

 

Ezután Thoma Franciska (12. c) előadása következett, aki a művészet nyelvén kívánt 
megszólalni. Mielőtt belevágnánk abba, hogy miről is beszélt a résztvevőknek, emlí-

tésre szorul, hogy életében mindig rajzolt, mindig az alkotás vágya vonzotta. Íme, 
gyümölcsözött is neki. Jan Verneer Van Deflt: Leány gyöngy fülbevalóval című képé-
ről készített másolatokat, ám azt különböző „jelmezekben”; különböző kompozíció-
ban rajzolta meg. Hat képet álmodott meg, melyek hű másai voltak Deflt képének. 
Azt mondta: nincs másolat; nincs sablon, elsőre alkotta rajzait. Tulajdonképpen azt 

szerette volna érzékeltetni velünk, hogy mit mondana úgy a kép, ha különböző élet-
vitelű emberekről készült volna—más korszakban, kicsit bepillantva a kontrasztha-

tásra és a helyes kompozíciók világára is. 

Diákoktól diákoknak, avagy miért jó a diákkör? 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/02/IMG_3290.jpg
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A február havi diákkör második fellépője: Hencz Márton (10. c) volt, aki szabadide-
jében zenél. Gondolom, már lehet sejteni, miről is szólt az előadása.  

Előadásának címe: „A szimfonikus zenekar romantika korabeli fejlődése, bár kis 
ízelítőt láthattunk más hangszerekről is, illetve a szimfonikus zenekar felállásáról. 

Harmadik fellépőnk a délután folyamán: Kovács Ágnes (11. c) volt, aki a Stand-up 
Comedy-ről mint műfajról beszélt és érdekes videóival megmosolyogtatott min-

denkit. A programon az igazgató úr is részt vett, de több tanár is végig nézte 
 a fellépőket. 

Szentpáli Csaba tanár úr így nyilatkozott: „Számomra az volt a legnagyobb tanulsá-
ga ennek a napnak, hogy érdemes a diák-önképzőkört támogatni és érdemes a 

diákokat arra buzdítani, hogy saját ötleteikkel a diáktársak elé álljanak!” 
 

Ivánkovics Kristóf 
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