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Iskola i  program aján ló:  

J Ú N I U S  

Június 02. — Nemzeti összetartozás napja  

Június 03. — Érettségi dolgozatok megtekintése  

Június 13. — Projektnap, sportnap —utolsó tanítási nap  

Június 14. — Gustav Adolf ünnep—közösségi szolgálat  

Június 16 -26. — Szóbeli  érettségik  

Június 16 -30. — Közösségi szolgálat  

Június 23 - július 04. — 9. évfolyam szakmai gyakorlat  

Június 25. — Beiratkozás 9. b, 9. c  

Június 26. — Beiratkozás 9. a  

Június 26. — Tanévzáró istentisztelet  

Június 30. — EPOT, Aszód  
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Gaudeamus Igitur 
Gaudeamus igitur…szólt a dal az osztályok között. Elballagtak. Véget ért négy tanu-

lással és élményekkel teli esztendő. Kicsengettek. Befejeződött az utolsó osztályfő-

nöki óra, az utolsó osztálytársi csínytevés, vége az órai szünetek lépcsőházi 

pletyózásának. Tarisznyát a kézbe és indulás. Indulás az ismeretlen felé, közelítés az 

érett kor felé, amikor már magunk kell kiállnunk az igazunkért, nem lesz ott az „ofői 

jobb”. 

Felnőtt gyermekek, egy gyermeteg felnőtt világban, ahol küzdeni kell. Kiszaladni az 

alma mater falai mögül és vidáman szélnek ereszteni a színes lufikat. Engedd, had 

vigye a szél. Bár az igazi lufik tudják, merre szálljanak. 

Az iskolai ballagási ünnepségen a hagyományokhoz híven Hegedűs Attila iskolalel-

kész, ünnepi istentisztelet keretében köszöntötte a ballagó diákokat. Az ünnepélyes 

gondolatokban közreműködött Németh Alexandra, Betuker Botond és Joó Patrik. 

Az istentisztelet utáni Szentpáli Csaba által vezetett műsorban fellépett: 

Kondics Mónika, Kovács Balázs és Pojzli Martin, valamint Kónyai Judit és édesapja 

Kónyai Tibor, akik egy gyönyörű dallal ajándékozták meg a jelenlévőket. 

A ballagó osztályok nevében Pádár Angéla, Romhalmi Anita és Horváth Imola bú-

csúzott el az iskolától. Az ünnepség meglepetése az osztályfőnökök (Simon Géza 

Botond, Vargáné Ivancsics Anikó, Tóth Szabina) búcsúja volt, akik egy szép idézettel 

köszöntek el szeretett osztályuktól. 

Gottschling Gábor, igazgató úr szívhez szóló üzenetében útnak indította a ballagó 

diákokat és ünnepélyes keretek között átadta a dicsérő okleveleket azon tanulók-

nak, akik szorgalmukkal öregbítették az Eötvös-gimnázium hírnevét. 

 

 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1500.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1494.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1526.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1578.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1613.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1542.jpg
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Ballagás a 

      Soproni Témában  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/eotvos-bal1.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/eotvos-bal2.jpg
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EÖTVÖS TV 

Nézze meg Ön is az iskolai 

programok videós beszá-

molóit a Kórlap Online 

oldalán, illetve a    

YouTube-on! 

KORLAP.EOTVOS.SOPRON.HU 

 

Soproni Téma 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/eot-stkh.jpg
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Hogyan szemeletjünk JÓL? 

Zsófia nap alkalmából STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálko-
dási Kft ismét egy környezetbarát aktivitással hívja fel a városlakók figyelmét a tiszta, 
rendezett környezet fontosságára. Már évek óta Zsófi néni személyében szól STKH Sop-
ron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.a lakossághoz, ő a kuká-
sok védangyala, aki mer szólni a szemetelőknek és természetesen maga is tesz a tiszta 
környezetért. Zsófi néni megmondja, hogyan szemeteljünk jól! Az STKH Sopron és Tér-
sége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. szervezésében 2014. május 14-én 
szerdán a „Zöldnagyi” az az Zsófi néni és néhány segítője ismét akcióba lép. Zsófi néni 
szerint a környezetünkre való odafigyelés nem extrateher, nem is tudja másképp csi-
nálni. Gondolatait, véleményét nem rejti véka. Május 14-én, szerdán a soproni vasútál-
lomásnál a SPAR előtt elhelyezett szelektív szigetnél, 10 órától 18 óráig, az STKH dolgo-
zói és az Eötvös középiskola Önkéntes diákjai várják a szelektív szigetre érkezőket és 
útmutatást adnak a helyes hulladék elhelyezésről, Zsófi néni 14 és 16 óra között lesz 
jelen. Útmutatást adnak a környezetvédelem fontosságáról, a szelektíven gyűjthető 
csomagolási hulladékokról és a szelektív gyűjtőedényekről. 

 

A szelektív szigetekre hulladékot hozók ezen a délelőttön egy ajándék információs kiad-
vány is kapnak. 

 

Sőt ezen a napon virágmagokkal is kedveskedik a cég az érdeklődőknek, hogy az otthon 
kikelő virágok hosszú hetekig emlékeztessék a soproniakat, mit is kért Zsófi néni, ho-
gyan szemeteljünk JÓL. 

Forrás: www.sopron.hu 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1961.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1950.jpg
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Kisalföld napilap 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/IMAGE0002-e1400148624775.jpg
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Megvédte a második helyét az Eötvös 

 

 

 
 

A Bagatell Alapítvány idén is megrendezte hagyománnyá vált játékos interaktív vetélke-
dőjét a fertődi Esterházy-kastélyban. Idén „Fényes” Miklós tiszteletére jelentek meg a 
versengő általános és középiskolás diákok. Herceg Esterházy Antal fővédnöksége alatt, 
idén első helyezett lett a sopronhorpácsi általános iskola, második az Eötvös-
gimnázium, harmadik a fertőszéplaki Általános Iskola csapata. 

Az ezüstérmes csapat tagjai: 
Cseszkó Elvira, Gosztola Lívia, Kóczán Rebeka, Holló Csanád 

 

 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_2152.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_2170.jpg
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Matematikából az élen 

 

Felkészítő tanár: Hegedűs Júlia, Schweitzer Kornél 
Az országos tanulmányi verseny további eredményei: 
12. hely: Pap Vivien 11. c 
13. hely: Náhlik András 9. c 

Gratulálunk! 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/IMAGE00300002.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/IMAGE0025.jpg
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Angyali elsők 

A csapat tagjai:  

Hirsch Barbara, Maschler Viktória, Varga Judit 

Felkészítő tanár: Balikóné Németh Márta 
Gratulálunk! 

Hammer  
Viktória 

 
Harmadik 

a „tini  
titánok” 
között 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/IMAGE0246.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/IMAGE00010001.jpg
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Kisalföld napilap 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/20140521_072255.jpg
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Scarbantia Társaság 
Egyenköpenyt kaptak azok az önkéntes szolgálatot végző soproni középiskolások, akik a 
Scarbantia Társasághoz szegődtek. 

 

A köpönyeges fiatalok a Fő téri Fórum Múzeumnál és a Várfal sétányon négyesével járő-
röznek, és információs anyagokkal, szóbeli tájékoztatással invitálják a turistákat a belvá-
rosi látványosságok, közgyűjtemények megtekintésére. A mintegy húsz jelentkező felké-
szítéséről többórás továbbképzésen dr. Gömöri János, a Scarbantia Régészeti Park Ala-
pítvány titkára gondoskodott. Fekete Szilárd, a társaság elnöke hozzátette, a fiatalok a 
magyar mellett német, angol, francia és perzsa nyelven is megértetik magukat. További 
önkéntesek is bekapcsolódhatnak a járőrcsapatok tevékenységébe. A Múzeumok Éjsza-
káján a diákok a kosztümhöz lámpást is kapnak. 

A Soproni Múzeum már korábban is élt e múzeumcsalogató lehetőséggel. Szabadhegyi 
Zita kommunikációs munkatárs közölte, az önkéntes szolgálatosok náluk kettesével ba-
rokk ruhában segítik a turisták tájékozódását, vagy épp zenei produkcióval tehetik han-
gulatosabbá a közgyűjtemények világát. Emellett – kellő felkészítés után – tárlatvezető-
ként, teremőrként is tevékenykedhetnek náluk a középiskolások. 

A képen Papp László, 10. a osztályos tanuló is jelen van, aki az Eötvös közösségi szolgála-
tos csapatát erősíti. 

Forrás: www.kisalfold.hu 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/2ksz.jpg
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Soproni Téma 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/20140522_160610.jpg
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Európáról Európában 
2014. május 17-én, szombaton délután rendezték meg a Liszt Ferenc Konferencia és 
Kulturális Központban Szájer József képviselő úr kezdeményezésére az „EP Reality 
Kvízt”. Aktualitását a május 25-én tartandó európa parlamenti választások adták, 
célja pedig az volt, hogy a középiskolás korosztály az eddigieknél részletesebb isme-
retekkel rendelkezzen a testületről, annak székhelyéről, működéséről. 

A vetélkedőn iskolánkat két ötfős – a 11. a , illetve a 11. b osztály tanulóiból álló – 
csapat képviselte. Először villámkérdésekre kellett válaszolni, majd Strassbourg és 
Brüsszel nevezetességeit felismerni. Ezt követte egy tesztlap kitöltése, végül meg-
adott témában egy-egy uniós tagállam nevében egy kétperces felszólalást megfogal-
mazni és előadni. 

 

A 23 induló közül a 11. b csapata az ötödik helyet szerezte meg. 

A csapat tagjai: (felkészítő tanár: Szitásné dr. Sári Mariann)                                        
Balogh Júlia, Horváth Aléna, Kalmár Evelin,Sivák Szabina, Török Balázs 

A 11. a csapata a tizedik helyen végzett. Tagjai: (felkészítő tanár: Kuzma Dóra)
Csohány Vivien, Gyurácz Bence, Horváth Daniella, Kovács Balázs, Németh Alexandra 

A játékos vetélkedő lebonyolításában, a csapatok értékelésében Járóka Lívia és Szá-
jer József európa parlamenti képviselők tevékenyen részt vettek, így a hasznos isme-
retek mellett emlékezetes élményekkel is gazdagodhattak a jelen lévők. 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/20140522_160504.jpg
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Kisalföld napilap 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/20140523_092547-1.jpg
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Megemlékezés a hősi temetőben 

 

 

A sopronbánfalvi hősi temetőben megannyi, a két világháborúban elesett áldozat nyugszik. 
Nemcsak magyar hősi halottak, de több európai nemzet fiai is itt leltek végső nyugalomra. 
Róluk és minden elesett hősről május utolsó vasárnapján a Hősök Emléknapján is megemlé-
keznek. Idén Sopron városa, a Bánfalváért Baráti Kör Egyesület és a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület Soproni Csoportja szervezésében tartottak megemlékezést. Az esemény szó-
noka a Katolikus Tábori Püspökség tábori lelkésze, Kálinger Roland százados volt, ki hangsú-
lyozta: hősök nem születnek, hősöket a történelem teremt nekünk. Az atya hozzátette a 
sírhatok azt üzenik: legyünk hűségesek azokhoz a magasztos eszmékhez, melyekért a hősök 
küzdöttek és életüket adták. A megemlékezésen minden évben nemcsak a hagyományőrző 
és veterán szervezetek, de az ifjúság is fejet hajt a hősök emléke előtt. 

 

A tiszteletadás részeként hagyományosan az önkormányzat, az intézmények és szervezetek 
képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit az első világháborús emlékműnél a ma-
gyar hősök emléknapján. Az emléknap története egy 1917-es törvényre vezethető vissza, 
később nemzeti ünneppé is vált. 1946-tól azonban elmaradtak megemlékezések, egészen 
1989-90-ig. Egy 2001 évi törvény végül emlékünneppé nyilvánította minden év májusának 
utolsó vasárnapját. A bánfalvi megemlékezés részeként a sírkert minden emlékhelyénél 
lerótták tiszteletüket és koszorúkat helyeztek el az emlékezők. 

Forrás: Sopron TV 

Az ünnepségen iskolánk négy diákja (Bocskai Patrik, Czirfusz Ábel, Pojzli Martin, Vörös 
Ákos) is segédkezett, akik a városi elöljárók koszorúit helyezték el a hősi emlékműnél. 

Minden évben május utolsó vasárnapja a Hősök Emléknapja. Ez alkalomból a 
sopronbánfalvi hősi temetőben  megemlékezést tartottak és megkoszorúzták a sírkert em-
lékhelyeit. 

http://soprontv.hu/cache/max_720x576_picture_2014_0526_Still0526_00000.jpg
http://soprontv.hu/cache/max_720x576_picture_2014_0526_Still0526_00002.jpg
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Önismereti óra a kórházkertben 

Önismereti óra? Nem tévedés ez? 

Bizony nem! Számos magukra vonatkozó megállapítást tehettek az Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 10. b osztályos tanulói a Soproni 
Erzsébet Kórház Kertjében tett séta után. 

 

Tudják-e tisztelni a múltat, azok kitartó munkáját, akiknek köszönhetően az 1910-ben 
építetni vágyott kórház helyének kiválasztott „kopár kecskelegelőn”gondozott park szüle-
tett. 

Le tudják-e lassítani lépteiket, hogy rácsodálkozzanak a természeti értékekre; észre ve-
szik-e a benne rejlő szépséget? Büszkék tudnak-e lenni arra, hogy Sopronban az Egyetem 
Botanikus kertje után a kórházkert a leggazdagabb a fák és madarak fajszámát és fajgaz-
dagságát tekintve?  

Van-e bennük nyitottság az eddig nem, vagy alig tanulmányozott tudományterület iránt? 
Leendő egészségügyi dolgozóként foglalkoztatja-e őket a gondolat, hogy lehet majd be-
építeni a kórházkert adta lehetőségeket a gyógyításba?  

Le tudják-e küzdeni az élet adta nehézségeket, amit a séta napján a hideg, a szél és az 
eső jelentett? Hogyan állnak a nehézségekre való felkészülés terén? Fejet hajtanak-e 
azok előtt, akik kitartóan őrzik a nagy elődök, mint pl. Barabits Elemér növénynemesítő 
emlékét? Tisztelettel viseltetnek-e azok iránt, akik mindig és minden körülmények közt 
tanítanak? 

Nagyszerű élmény volt! Köszönjük a szakvezetést a fáradhatatlan Andrássy Péter tanár 
úrnak. 

Balikóné Németh Márta 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/andrassy-tanar-ur-az-eotvosos-diakokkal_4119.jpg
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Madarak és fák napja 

 

 

Immár hagyományosan, az idei évben hetedszer rendeztünk e nevezetes nap alkalmából 
kirándulással egybekötött vetélkedőt. A témaköröket a 4-5 fős csapatok előre megkap-
ták: év fája, év madara, madár- és növényfelismerés. A kiválasztott természettudós idén 
Herman Ottó volt, az év fája a mezei juhar, az év madara a túzok. 

 

A kirándulást május 24-én, egy szép szombat délelőtt tartottuk 9 csapat részvételével. Az 
útvonal a Felső-Lövérekben volt (Ojtozi-fasor, Altdörfer-emlékmű, sípálya). A körtúra 
állomásain kollégáim segítettek, ők tették fel a kérdéseket a megadott témákban. 

Köszönöm mindenkinek a részvételt, kollégáimnak a segítséget, és remélem, jövőre újra 
találkozunk az erdő fáival, madaraival. 

Vargáné Ivancsics Anikó 

Helyezések: 

1. Tengelic csapat (Boczor Brigitta, Mészáros Eszter, Roskó Krisztina, Szakály Niko-
lett 11. b) 

2. Királyka-Akác összevont csapat (Kisfali Lilla, Neubauer Mónika, Pados Kitti, Prohászka 
Áron, Schöll Klaudia, Vörös Ákos 10. a) 

3. Hóbagoly csapat (Hencz Dóra, Sánta Dóra, Varga Dóra 9. a) 

4. Bükk csapat (Horváth Alexandra, Horváth Szabina, Varga Enikő 9. b) 

5. Uhu csapat (Friwaldszky Áron, Horváth Boglárka, Huszár Dóra, Wild Fanni 9. a) 

6. Széncinege csapat (Borsodi Alexandra, Kardos Evelin, Kónyai Judit, Pintér Viktória, 
Préger Rebeka  10. b) 

7. Sárgarigó csapat (Avar Gergő, Szabó Nimród, Szendi Dorina, Tóth Bianka 9. c) 

8. Jégmadár csapat (Taschek Adrienn, Vécs Balázs 10. c) 

9. Fakopáncs csapat (Ivánkovics Kristóf, Hoffer Laura, Masching Sabrina, Náhlik And-
rás 9. c) 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSCF5389.jpg
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Evangélikus Élet 


