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Mindenki legnagyobb bánatára véget ért a nyár. Ennek több kézzel fogható bizonyíté-
kát is láttam: elköltöztek a fecskék, elkezdtek hullani a gesztenyék, esett az eső és kitár-
ták kapuikat az iskolák. 

Augusztus 31-én, nagy izgalommal vártam új iskolám évnyitóját. Mi, kilencedikesek az 
iskola előtt találkoztunk, s onnan elindulva szeltük át a várost, hogy a templomba me-
hessünk. Minden évfolyamtársam szemében láttam a rémült, azonban kíváncsi csillo-
gást. A felsőbb évesek érdeklődve figyelték csapatunk bevonulását. Miután elfoglaltuk 
helyeinket és a zászló is bevonult, kezdetét vette Hegedűs Attila iskolalelkésszé történő 
ünnepélyes kinevezése. A szertartást Kendeh György, nyugdíjas lelkész végezte. A szer-
tartás után megkezdődött az évnyitó istentisztelet és ünnepség. Az istentisztelet végén 
az új diákok, így köztük én is áldásban részesültek. Gottschling Gábor igazgató úr, kö-
szöntötte az egybegyűlt diáksereget. Michael Jordan híres kosaras szavaival bátorított 
minket, hogy soha ne adjuk fel a küzdelmet! A felsőbb osztályos diáklányok versekkel 
köszöntötték a tanévet, amely most már valóban elkezdődött. 

Nyugodt, boldog érzésekkel indultam haza az évnyitóról, érezve, hogy tartozom valaho-
vá. Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog tanévet kívánok! 

Írta: Tajti Boglárka 
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Iskolai programajánló:  

S Z E P T E M B E R  

Szeptember 18.—Történelem verseny  

Szeptember 29.—Színházi i l lem, előadás  

 

O K T Ó B E R I    E L Ő Z E T E S  

Október 6.—Aradi vértanúk emléknapja, koszorúzás  

Október 8.—Diákkör  

Október 10.—Menyhárt Renáta röplabda torna  

Október 11.—Soproni Petőfi Színház, Eötvös bérlet 15.00  

Október 21.—Csendesnap / Elsősavató  

Október 22.— 1956/2014—iskolai ünnepély  

Október 23 -november 2.—Őszi szünet  
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Soproni Téma 

Mindenki nagy izgalommal és félelemmel lépet be első útján az iskola dísztermébe. Bennem személy szerint nagy várakozás 
volt, nagyon sok jót hallottam az iskoláról és kíváncsi voltam, hogy beigazolódik-e. A tanárok bemutatkozása alapján és az 
osztálytársak megismerése után kellemes élményekkel lettem gazdagabb. A fecskenap humoros részeként találkozhattunk a 
híres Ábrahámozással, amelyet egyik kilencedikes sem ismert. A végén egy nagyon vicces, táncszerű mozdulatsor kerekedett 
ki belőle. Ez jól oldotta a hangulatot és már első találkozás alakalmával,mosollyal az arcunkon ismerhettük meg egymást. 

Írta: Godó Zsolt 

Szubjektíven  a fecskenapról  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1613.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/09/08/szubjektiven/


Merítés…!   ISKOLAI ÉLET 

Megújulva 

Nagy munkálatok zajlottak a nyáron az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egés-
zségügyi Szakközépiskolában. A felújításokat már a tanév befejezése előtt, június első 
heteiben megkezdték. Az épület korszerűsítése érdekében, két új emeletet építettek, 
ahova korszerű öltözőket helyeztek el. Ezek az új és merőben más öltözők, a diákok min-
den igényét kielégítik és nem utolsó sorban, nagyban emelik az iskola színvonalát is. 
Emeletenként két-két női és két-két,férfi öltöző található, új mosdókkal és zuhanyzókkal. 
Emeletenként egy-egy új tanári szoba is ki lett alakítva, amely a testnevelő tanároknak 
nyújt helyet. Mindemellett új automata led lámpákat helyeztek fel, mindkét emeletre és 
a tornaterem elé. 

A két új emelet mellett a tornaterem is átalakult, a bordásfalak leszerelése és a fal kibon-
tása után, egy úgynevezett pánikajtót helyeztek el, amely automatikusan nyílik tűz, illet-
ve füst esetén, így megkönnyítve a diákok és tanárok mielőbbi kijutását. Nemcsak a tor-
nateremben, hanem annak bejárata előtt is elhelyeztek egy ilyen pánikajtót. A tornate-
rem mellett az iskola büféje is felújításra került. Mindamellett, hogy nagyobb teret ka-
pott maga a büfé, az előterébe asztalok és székek lettek elhelyezve, hogy a diákok két 
tanóra között könnyebben tudjanak kikapcsolódni és könnyebben tudjanak új, társas 
kapcsolatokat létesíteni. Néhány tanteremben a padok és a székek is korszerűsítve 
lettek, a diákok kényelme érdekében. Nemcsak a berendezési tárgyakat cserélték ki, ha-
nem a parketta is új fényben pompázik. Nemcsak a munkások, hanem iskolánk tanulói és 
dolgozói is kivették a részüket az új épületek jobbá és szebbé tételében. Nem egy osztály 
vállalta a tornaterem és az új öltözők takarítását. Ezekbe a munkálatokba beletartozott 
például, az öltözők teljes kitakarítása és a tornatermi ablakok rácsainak letakarítása. A 
diákok nagy örömmel és lelkesedéssel álltak neki a feladatnak, a saját és a következő 
nemzedék kényelmesebb és korszerűbb oktatása érdekében. Iskolánk tanárai és dolgo-
zói is örömmel vettek részt a munkálatokban. Sokat köszönhetünk Gottschling Gábor 
igazgató úrnak és Végh Tamás karbantartónak, aki idejét nem sajnálva, a nyári szünetben 
is éjt nappallá téve dolgozott, hogy minél hamarabb elkészüljenek az új emeletek és a 
diákok minél hamarabb birtokba vehessék az iskolát. A munkásoknak és az iskola dolgo-
zóinak köszönhetően a régi-új tantermeket és az új öltözőket szeptember elsejétől a 
diákok kedvükre használhatták. Ezek a korszerűsítések nagyban megkönnyítik a követke-
ző nemzedékek akadálymentes és biztonságos oktatását. 

Írta: Németh Alexandra 
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FECSKENAP 

 Amikor elindultam itthonról a fecskenapra, nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, 
végül is új sulival, emberekkel, barátokkal és tanárok fogok találkozni. Amikor megérkez-
tem, egyből felmentem a díszterembe, ahol (nyilván, mint utolsók közt érkező) leültem 
az ajtóhoz legközelebbi helyre. A tanárok bemutatkozása után megkaptuk a „tesi” póló-
kat. Ezek után körbeálltunk, ahol már sejtettem, hogy most jön az a rész, amelyet egy 
darabig nem felejtünk el. Igen, bekövetkezett. Humoros, mozgásos feladat várt ránk Áb-
rahámozás címmel, amely alatt egyre többen kezdtünk el nevetni. Bevallhatjuk, hogy 
nem sok ember csinálta, de még így is röhögtünk egy jót. Miután „Ábrahám és a fiai” 
megalapozták a jókedvünket, jött egy osztályra bontott névmegjegyzős játék, ahonnan 
kihívtak minket fényképezkedni az Eötvös kártyához. A fotózás után megkerestük az 
informatika termet, ahol egy teszt írására invitáltak minket, a tanulási szokásainkról. 
Aznap még megnéztük a sulit, az osztályunkat, megbeszéltük az évnyitót és megpróbál-
tuk megjegyezni egymás nevét (több-kevesebb sikerrel). Ezt mind összefoglalva, nekem 
tetszett. Ábrahámra sokáig emlékezni fogok, jó hangulatú volt az egész délelőtt. Remé-
lem a többi sulis program is minimum ilyen jó lesz. 

Írta: Kőhalmy Kristóf   

Mindenki életében eljön vagy már eljött az a nap, amikor az első tanítási napon belép az 
iskola kapuin. Számomra ez a nap szuper volt! Persze furán hangzik, hogy egy iskolai 
nap, hogy a csudába lehetne jó, sőt szuper, de hiszitek vagy sem, számomra az volt. 
Ugyebár sem az iskola, sem a tanárok és főként az osztály sem volt már ismeretlen, hi-
szen a Fecskenapon már megtudtuk egymás nevét és kisebb-nagyobb betekintést is 
nyerhettünk az iskola életébe. A tanévnyitó ünnepélyen is jobban megismertük egymást. 

 

Első óránk az osztályfőnökünkkel volt. Fontos információkat tudtunk meg és igen sokat 
nevettünk, ugyanis szerencsére nagyon szuper osztályfőnököt kaptunk. Emellett megtör-
téntek a székekért, illetve padokért folyó harcok (ezek még a mai napig tartanak). Meg-
tudhattuk, hogy milyen óráink lesznek és a könyveket is megkaparintottuk magunknak. 

Szerintem, nagyon jó osztályba kerültem és persze nagyon jó iskolába is. Várom már a 
csendesnapot, a kopaszavatót, a suli bált és persze a nyári szünetet is, de egyelőre még 
csak az első hétnél tartunk. 

Mindenkinek sok sikert és kitartást kívánok, minden évfolyamon! 

Írta: Pénz Liliána 

Első napok az Eötvösben  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/09/header_1.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/09/04/elso-napok-az-eotvosben/
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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 

 

Képes beszámoló: 

https://www.youtube.com/watch?v=QFXS0mBxpS8 
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Az Eötvösben beiktatták Hegedűs Attila  
iskolalelkészt  

 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Veni 
Sancte istentiszteletén beiktatták hivatalába Hegedűs Attilát, a már egy éve az isko-
lában szolgáló iskolalelkészt. Forrás: Evangélikus.hu 

Az iktatás szolgálatát – Szemerei püspök úr sajnálatos betegsége miatt – Kendeh 
György nyugdíjas lelkész végezte, aki az iskolához kötődő Az Evangélikus Egészségügyi 
Képzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke, és egyben Hegedűs Attila apósa. 1Tim 
4,13 alapján hirdette Isten igéjét, majd az egyéni igét mondó és Confirmát éneklő lel-
késztestvérek adtak személyes áldást. 

 

Beköszönő igehirdetésében Hegedűs Attila pedig személyesen szólt Lk 17,20-
21 kapcsán arról a jézusi mondatról, hogy „Isten országa közöttetek van”. 

Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így vála-
szolt nekik: „Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtet-
hetne rá. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! – Mert az Isten országa 
közöttetek van!” (Lk 17,20-21) 

 

Hegedűs Attila beiktatási szövege: 

Mindenféle, ismeretlen eredetű oldalakról 
egyre többet kapok a facebookon olyan vide-
ókat, amelyek nagyon sokat ígérnek: megvál-
toztatja az életedet, ha megnézed ezt a vide-
ót!, vagy: nem bírod abbahagyni a nevetést, 
ha megnézed ezt videót… Őszintén bevallom: 
ma már, ha meglátom ezeket a szavakat, 
olyan gyorsan pörgetem le az egeret, mint a 
szél- soha nem nézem meg őket. Nem mintha 
nem szeretném a humort, vagy éppen nem 
érezném szükségét annak, hogy időnként 
valami megragadja a szívemet, hogy másképp 
lássam a világot. Szeretek nevetni, és fontos, 
hogy a katarzis élményét megélhessem. 

Képes beszámoló: 

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

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/09/01/az-eotvosben-beiktattak-hegedus-attila-iskolalelkeszt/
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/09/01/az-eotvosben-beiktattak-hegedus-attila-iskolalelkeszt/
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0432.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0459.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0414.jpg
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Még azt se mondhatom, hogy ezek a vide-
ók biztos, hogy silányak: el tudom képzelni, 
hogy a videó, ami megváltoztatja az élete-
met, nem abból áll, hogy egy cuki kislány 
kedvesen megsimogat egy kiscicát. És azt is 
elhiszem, hogy az a rettentően humoros 
videó meg nem abból, hogy egy kevésbé 
cuki tigris kevésbé kedvesen megsimogat 
egy vadászt. Mondom, a legnagyobb ba-
jom nem föltétlenül a színvonallal van. 

Akkor mivel? Talán negyvenhárom évesen már túl tapasztalt vagyok, már nem érzem, 
hogy tízpercenként kellene megváltoztatnom az életemet, és egyre ritkábban hallok jó új 
vicceket? Lehet. De mélyebb oka is van a távolságtartásnak. 

Egyrészt a rendszeresség. Meggyőződésem, hogy az igazán nagy dolgokat nem kapjuk 
meg óraműszerűen. Emlékszem nagyon nagy nevetésekre, amikor a földön fetrengtünk 
egy vicc miatt egyetemi szobatársammal- egyikünk sem tudta, hogy éppen az a vicc fog 
ennyire elkapni minket. Éppen a váratlansága miatt volt hatalmas a hatás. (Most juszt se 
mondom el! Így legalább kíváncsiak lesztek, és nem alusztok el…) És emlékszem életem-
ben arra, amikor egy buszon utazva egy bibliai mondat egyszerre egészen más megvilágí-
tásba helyezett mindent- ennek sem volt „előzménye”, ajándékba jött. A facebookon 
jövő, kiszámítható csodával szemben kétségeim vannak. 

Valahogy úgy, mint amikor Jézus azt mondja a farizeusoknak: Az Isten országa nem úgy 
jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Isten nem automata, ami kiszámítha-
tó. Az igazi ajándék váratlan, nem beprogramozható. Épp ezért kell minden szembe jövő-
re úgy tekinteni, mint olyan valamire, ami magában hordozhatja a csodát, a központtal 
való találkozás lehetőségét. Nem tudod, melyik órán hallasz olyasmit, amit elvihetsz szí-
ved mélyén egy életre- hát figyelj minden szóra. Nem tudod, melyik tanárod, osztálytár-
sad mond vagy tesz olyasmit, ami nélkül aztán olyan nehéz lenne továbbélni, hát figyelj 
úgy mindenkire- meghökkentő leszek: még a tanárodra is!-, mint Isten ajándékára! És 
nem tudhatod, melyik áhítaton, csendesnapon hangzik el az a szó, amely segít neked 
megtalálni a helyedet ebben a világban és Isten országában- hát figyelj minden mondatra 
úgy, mintha pont most hangozna el ez a szó! 

A másik ok, ami miatt nem hiszem, hogy a facebookról jönne az életemet megváltoztató 
videó, az az, hogy bár én magam is nagyon sokat használom, azért ez mégiscsak virtuális 
valóság- nem igazi. Nem azt mutatja, mai itt, most közvetlenül velem van. Mi pedig sok-
szor hisszük azt, hogy a lényeg másutt van: a múltban vagy a jövőben, távoli földrészeken, 
az interneten, a virtuális világban… Mindig másutt, nem a mi mindennapi életünkben. 
Holott Jézus azt mondja: Isten Országa közöttetek van. Itt közöttetek, Jézus jelenlétében. 

Nem mintha nem hordoznék sok szép, megtisztító emléket akár a múltban. Az elmúlt nyár 
sok szép emléke közül hadd emeljek ki egyet. Azt hiszem, nem én vagyom egyedül, akinek 
a csuklóján még rajta van egy ilyen, vagy ehhez hasonló karszalag. Az enyém a Szélrózsa 
találkozó belépője. Csodás alkalmakra emlékeztet: amikor a hosszú út után a tóban füröd-
ve Kalákát hallgattam; amikor az esti programzárás után órákat beszélgettem egy ismeret-
lennel; amikor annak a kezéből vehettem úrvacsorát, aki régebben az én ifisem volt; vagy 
amikor ott tomboltam az Ocho Macho koncerten. Nagyszerű hét volt. De mégis veszélyes: 
könnyű elhinni, hogy Isten Országa csak ott, a múltban van. És miközben a múlton elmél-
kedem, nem veszem észre a jelen csodáit, azt, akiben most van jelen Isten szeretete. Úgy-
hogy most némileg színpadias gesztussal levágom a csuklómról ezt a karszalagot. Nem 
azért, hogy eldobjam: meg akarom őrizni, s vele együtt az emlékeket, a Krisztussal való 
különleges találkozás élményét is. De nem akarom, hogy a múlt gúzsba kössön: szeret-
ném, ha én is, Ti is, mindannyian találkozhatnánk az előttünk álló évben azzal, akiben Is-
ten országa jelen van közöttünk. Ámen. 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/09/IMG_0450.jpg
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dESZKa Tábor 

Balaton, napsütés, strand, nyár, jó társaság, bulik, hajózás, vonatozás. Fan-
tasztikus napokat éltem át, fantasztikus csapattal. Sok élmény, nevetés, já-
ték, szórakozás és program. Ha valaki azt mondaná, hogy „Pakolj, holnap 
indulunk!” gondolkodás nélkül raknám tele a bőröndömet újra. Nem kellett 
foglalkozni semmivel, csak jól érezni magad, nem számított mennyi az idő, 
csak szabadnak lenni és élvezni a napsütést, a Balaton vizét, az emberek tár-
saságát. Mindig vágytam egy közösségre, ahol kinyílhatok, önmagam lehetek, 
lecsendesedhetek. Ezt a közösséget megtaláltam! „Képzelj el egy világot, 
ahol az idegenek mosollyal köszöntik egymást. Most pedig kezd el Te 
is!” (Horváth Laura) 

Képes beszámoló a link alatt: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b_PJKQRp66A 

Idén, a dESZKa Társulat által rendezett táborban nyaraltam Balatonmáriafürdőn, 
ahol abszolút tiszta környezetben, jó szálláson voltunk elszállásolva. A tábor terül-
tén, volt teniszpálya, pingpongasztal és egy kosárpálya is, így amikor épp nem volt 
konkrét program, akkor sem unatkoztunk. Sokat fürödtünk a Balatonban, már 
amennyire az időjárás engedte. A rossz időt is kihasználtuk, mivel egy esős napon 
elmentünk kisvonatozni, amely nagy éneklésbe csapott át. Mondanom sem kell, 
mind nagyon élveztünk, ezen kívül elutaztunk Siófokra vonattal, onnan pedig egy 
sétahajóval Balatonfüredre, amelyről mondhatni díszpáholyból nézhettük a Kéksza-
lag vitorlásversenyt. A sok programból természetesen nem maradhattak ki a közös 
tábortüzes éneklések. Kipróbáltuk a néptáncot, csapatjátékokat és sokat beszél-
gettünk. Az étel, szinte kivétel nélkül, nagyon finom volt és sosem maradtunk üres 
hassal. A társaság egytől egyig csupa hangulatépítő emberből állt és azt hiszem, 
nyugodtan mondhatom, hogy mindenki nagyon jó élménnyel utazott haza. Jövőre is 
biztos megyek. (Tóth Melinda) 

A tábort imádtam! Remek volt a társaság, iszonyatosan jó fejek voltak. Mielőtt 
elindultunk volna nagyon izgultam, hogy milyenek lesznek. Hát, mondhatni kelle-
mesen csalódtam bennük. A programok nagyon királyok voltak! Annak ellenére 
is, hogy az utolsó napokon esett az eső. Minden nagyon tetszett. A táborhely, a 
társaság, a programok és úgy érzem most egy halom új baráttal és élménnyel 
lettem gazdagabb. Ja, és még a felejthetetlen poénok. Egyszóval 
szuperségesenultrakirályisztikuscsúcs volt!!!!!!!!!!! Már most be lehet engem írni 
a jövő évi tábori jelentkezők közé! (Kovács Veronika) 

Közösségi, csapatépítő játékok, kommunikációs tréning ; dal-, néptánc tanulás; tá-
bortűz; esti kalandtúra; diszkó; tenisz, röplabda, kosárlabda strandolás; Afrika Mú-
zeum; esőtúra; hajókirándulás; vonatozás; kézműves foglalkozások; Ki Mit Tud?; 

Kékszalag vitorlásverseny; kirándulás a Béke Sztúpához. –  dESZKa Tábor 2014. 


