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Iskolai programajánló:  

 

N O V E M B E R  

November 6.  — Pályaválasztási kiáll ítás, Liszt -központ  

November 10.— Felvételi  előkészítő —matematika  

November 12.—Természettudományos vetélkedő  

November 13.—Magyar nyelv napja  

November 14.— Szociális Munka Napja, dESZKa Társulat  

                          (Polgármesteri Hivatal)  

November 15.—. Kirándulás  

November 17.— Felvételi  előkészítő —matematika  

November 18.— Valahol Európában iskolai előadás, GYIK  

November 19.— Felvételi  előkészítő —magyar  

November 19.— Szülői szervezet ülése 15.00  

November 19.— Fogadónap 16.00  

November 20.— Kővadászat—online vetélkedő  

November 24.— Felvételi  előkészítő —matematika  

November 24.— Szakmai verseny, Győr  

November 26.— Felvételi  előkészítő —magyar  

November 26.— Diákkör  

November 28.— Ádventi gyertyagyújtás  
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Mezei futóverseny 
A szeptember utolsó napján rendezett futóversenyen jelentős számmal indultak 
iskolánk tanulói. A szép időnek és a jó időpontnak köszönhetően, az előre jelentke-
zett tanulók nagy része vállalta a megmérettetést. A diákoknak korcsoportonként 
és nemenként különböző távot kellett megtenniük, a Vasas-pályán kijelölt útvona-
lon. Nem volt könnyű nekivágni a „félelmetesen” hosszú távnak. Egy sérülést leszá-
mítva mindenki sikeresen teljesítette a számára kiírt távolságot.  

Iskolánk legjobban futó tanulói: 

V. korcsoport lány       2400 m               (36 induló) 

SZAKÁCS Jázmin   9. b  8.hely 

HAMMER Viktória  10. b     12. hely 

VI. korcsoport lány      2400 m               (30 induló) 

FEKETE Katalin   12. a  4.hely 

IV. korcsoport  fiú   3000 m                     (32 induló) 

KÓNYA Krisztián   9. a  7.hely 

V. korcsoport  fiú   3200 m                      (103 induló) 

MAROS Csaba    10. b  11. hely 

HORVÁTH Zsombor  10. a  28. hely 

KASZTNER Botond  9. a  33. hely 

VI. korcsoport  fiú   4000 m                     (47 induló) 

POJZLI Martin   11. b  15.hely 

Gratulálunk mindenkinek az elért eredményéhez, és bízunk benne, hogy tavasszal 

még jobb teljesítmények születnek! Hajrá Eötvös! 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1613.jpg
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1956—2014 

A tizenhárom aradi vértanúra emlékezett Sopron a nemzeti gyásznapon, hétfőn. 
Az eseményen idén a Széchenyi István Gimnázium és az Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulói tartottak megemlékező 
műsort. 

 

Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után, október 6-
án a haditörvényszék ítélete alapján, I. Ferenc József jóváhagyásával Aradon kivé-
geztek 12 magyar tábornokot és egy ezredest, valamint Pesten Batthyány Lajost. 
A tragikus eseménysorozat 165. évfordulóján az evangélikus temetőnél az emlék-
parkban tisztelgett emlékük előtt Sopron. A középiskolás diákok a műsor során 
irodalmi összeállításukkal idézték fel a vértanúk alakját, utolsó óráit és a történelmi 
kor üzenetét. A megemlékezés hagyományosan a vértanúk emlékművénél koszo-
rúzással zárult. A hagyományoknak megfelelően a gyásznapon soproni iskolák, 
szervezetek, intézmények képviselői hajtottak fejet, valamint a városvezetők is 
elhelyezték az emlékezés virágait. 

Forrás: Soprontv.hu 

Iskolánk tanulói is méltó műsort adtak a megemlékezés tiszteletére. 
Felkészítő tanár: Szitásné dr. Sári Mariann  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/05/DSC_1613.jpg
http://soprontv.hu/cache/max_720x576_picture_2014_1007_Still1007_00000.jpg
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2014 szeptemberében vettünk részt ezen a versenyen hárman Ambrus Márton, Kovács Balázs és Sós Tibor. Hónapokkal 
a verseny előtt kezdtünk készülni hárman majd az iskola kezdetével tanárok is segítettek minket a felkészülésben. A 
verseny Balatonalmádi és térségében került megrendezésre. A verseny során 10km távot kellett lefutnunk és közben 
feladatokat teljesíteni pl.: gránátdobás, kötélmászás, lövészet, sebesült szállítás, tárgy felismerés és egy elméleti teszt 
melyben Magyarország várait, aradi vértanúkat és a NATO-ról kellett információt megadni. A kitűnő csapatmunka meg-
hozta a várt eredményt, I. helyezést értünk el összesített és lövészet kategóriában. Az első versenyünkön eldöntöttük 
hogy addig veszünk részt ezen a versenyen, amíg első helyezést nem érjük el.  

Honvédelmi és Rendvédelmi Ifjúsági Járőrverseny 

Pályaválasztási bemutató Sopronhorpácson 

Pályaválasztási bemutatót tartottak a sopronhorpácsi Művelődési Házban, ahol felsorakoztak a környék középiskolái és 
a szakágak, cégek képviselői. 
A rendezvényen több általános iskola nyolcadikos osztálya is részt vett, akik nagy érdeklődéssel tekintették meg a leen-
dő iskolájuk bemutatóját. 
Az Eötvös-gimnáziumot Betuker Botond képviselte. 
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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 

72 óra kompromisszum nélkül 
Immáron hetedik alkalommal rendezik meg Sopronban a 72 óra kompromisszum nélkül 
akciót, amely során a résztvevő önkéntesek különböző fejlesztő, szociális és karbantartá-
si feladatokat teljesítenek a városban. 

A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amely Magyarország fiatal-
ságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért és egyben környezetün-
kért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresz-
tül végeznek közhasznú munkát (intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szo-
ciális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek. A prog-
ram elsődleges célja, hogy a fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörű nyilvánossá-
got biztosítson, láthatóvá tegye az ifjúsági közösségekben folyó önkéntes munkát, növel-
je annak elismertségét és népszerűségét, valamint rámutasson, mire képesek a fiatalok, 
ha összefognak. 

Az elkövetkező 3 napban 310 helyszínen több mint 8000 fiatal önkéntes végez társadal-
mi, szociális és közhasznú munkát, hogy bizonyítsák az ifjúság erejét, és példát mutassa-
nak másoknak: összefogással nagy dolgokat vihetünk véghez. Önként, közösségben, má-
sokért. Sopronban 720-an regisztráltak a rendezvényre. 

 
Forrás: www.sopron.hu 
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72 óra kompromisszum nélkül  
A nyitóünnepségen Dr. Fodor Tamás polgármester megköszönte a fiataloknak, hogy 
ilyen nagy számban képviselik a várost. Ahogy mondta: a program résztvevői évek óta 
bizonyítják, hogy érdemes lakókörnyezetünk szépítéséért tenni. Kiemelte: A közössé-
gért végzett munka nagyon fontos, a megélhetést adó munkán túl az önkéntes tevé-
kenység pedig a legnagyszerűbb tett, amit bárki tehet egy közösségért.  

„Reggel mikor megérkeztünk az iskolába,mindenki kapott egy zöld színű, program logó-
val ellátott pólót. A napot a Deák téren kezdtük egy megnyitóval, ahol minden osztály 
megkapta a csoportvezetőjét. Ezután az osztályunkkal a Kodály térre mentünk. A hely-
színen még néhány barátommal leveleket húztunk össze. Miközben csináltuk a felada-
tunkat beszélgettünk a vezetőnkkel, és nagyon jól éreztük magunkat. Amíg mi végeztük 
a munkánkat, az osztály másik fele a tér környékén szedte a szemetet. Aztán a végén 
már mindenki besegített nekünk a lombhúzásban. Az idő nagyon gyorsan eltel. Remé-
lem jövőre is részt vehetünk ezen a programon.” Madarász Eszter 

Erzsébet kert 

Szívszanatórium 

Deák tér 

Jereván 

Brennberg 

Washington park 

Balf 

Rákosi u., Tómalom  

Arany János u 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/09/01/az-eotvosben-beiktattak-hegedus-attila-iskolalelkeszt/
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72 óra kompromisszum nélkül 

A nap folyamán a szervezők játékos feladatokkal örvendeztették meg a jelentkező 

csapatokat. Az önkéntes munkáról szóló vetélkedőre három csapat jelentkezett: 

Orsolya, Roth, Eötvös. 

A kiegyensúlyozott játék végén, a szervezők úgy döntöttek, hogy nem hirdetnek 

nyertest, hiszen mindegyik csapat egyenlő munkát végzett az önkéntesség jegyé-

ben. 
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A Polgármesteri Hivatal, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. által Sopronban, 10 jellegzetes 
fa fajtára állított ki névtáblát városunk különböző területeire. Ennek keretében láto-
gattak el az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 11. b 
osztályos tanulói és Vargáné Ivancsics Anikó, az intézmény biológia és földrajz szakos 
tanára a kórház kertjébe. Az ünnepélyes avatón, az illatos császárfáról hallhattak tájé-
koztatót a megjelentek, amelyben megismerhették a fa jellegzetességeit, ismertető 
jeleit. A program legfőbb célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét a környezet megóvá-
sára. 
Írta: Kondics Mónika 

 

Névtábla avatás a környezetünkért 

Soproni Téma: 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/10/DSCF5860.jpg
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Diákok és a katasztrófavédelem 
Nyílt napot tartottak a soproni katasztrófavédelmi kirendeltségen. A progra-
mon közel háromszázan vettek részt. Az iskolás csoportok, valamint az 
egyéni látogatók megismerhették a kirendeltség egy napját. Megnézhették, 
milyen egy tűzoltóautó, s a bátrabbak be is ülhettek a vezetőülésbe. 

A polgári védelmi szakterületnél bemutatták, hogy milyen eszközökkel dolgoznak pél-
dául árvíz idején. A szakmai előadásokon olyan aktuális témákról volt szó, mint a szén-
monoxid veszélyei vagy a kémények biztonsága. A felvételen a soproni Eötvös József-
középiskola 10. b osztályos tanulói. 

Forrás: www.kisalfold.hu 

Soproni Téma: 



Merítés…!   ISKOLAI ÉLET 

Irodalmi verseny az Eötvösben 
 

 

Az idei tanévben iskolánk adott otthont a Kortárs irodalmi vetélkedő soproni for-
dulójának, amelyet 2014. október 20-án rendeztünk meg. A győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium által meghirdetett megyei megmérettetésre városunkból 8 háromfős 
egység nevezett, köztük az Eötvös csapata is, melyet Kalmár Dóra, Szikszai Dóra 
és Tóth Melinda 11. a osztályos tanulók alkottak. 

 

A verseny ezúttal Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia c. novelláskötetéhez 
kapcsolódott; a tanulóknak az elbeszélések tartalmi ismerete mellett kulturális-
lexikális tudásról is számot kellett adniuk. A kérdések a diákok kreatív szövegalko-
tási készségét szintén próbára tették. 

 

A legjobban szereplő triók továbbjutottak a győri szóbeli fordulóba, amelyet no-
vemberben rendeznek a megyeszékhelyen. 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/10/DSC_7171.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/10/DSC_7175.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/10/DSC_7174.jpg
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Október 18-án szombaton a zsirai Fogyatékosok Otthona színháztermében került be-
mutatásra a KOMISZ és a dESZKa Társulat előadásában a Valahol Európában című 
előadás. A végig magával ragadó produkció talán legfontosabb üzenete, gondolata 
volt: "Ha együtt megyünk, talán oda fogunk érni”. Ha nem félünk azoktól, akik vala-
miben mások, mint mi, ha nem félünk megnézni őket, ha kézen merjük fogni őket, és 
azt mondjuk nekik: gyere, játssz velem, talán akkor odaérhetünk egy olyan világba, 
ahol nem csak nem szabad, de nem is kell félni...  

Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján írt musicalt Dés László és Ne-
mes István, amely számos feldolgozást ért meg napjainkig. Október 18-án a KOMISZ és 
a dESZKa Társulat, valamint az otthon tehetséges, színjátszást kedvelő és szívesen mű-
velő lakói előadásában láthattuk a zsirai Fogyatékosok Otthona színháztermében a 
megrázó darabot.  

Az előadás kezdetén egy döbbenetes színpadképpel találkozunk. Nem tudjuk még, hogy 
mi történt, de rezzenéstelen, szomorú arcokat látunk és gyászt, az önmagával vívódó 
ember gondolatait halljuk, majd eldördül egy lövés. 

„Nincs kimondva, de a cselekményből kitűnik, hogy a II. világháború idején járunk. Egy 
fiatal kislány, Kuksi édesapja utolsó mondatát mondja: "Nem szabad félni!". Az Állami 
Javítóintézetet szétbombázták, a találatot túlélt fiatal fiúk és lányok elveszve, csapatba 
rendeződve próbálják túlélni a háború viszontagságait. A fiúk csapatukba veszik Kuksit 
is. Időközben találkoznak egy másik gyereksereggel. Az eleinte nehézkes elfogadást 
követően rájönnek, hogy csak együtt vészelhetik át ezt az időszakot. A hadsereg és a 
statáriális bíróság hajszolni kezdi az árvává vált gyerekeket, akiket csavargónak nevez. 
A két csapat vezetője között meglepő kapcsolat alakul ki. A domb tetején találnak egy 
elhagyatottnak tűnő birtokot, ahol Simon Péter, egykori karmester és zeneszerző lakik. 
A kezdeti bizalmatlanságból végül bizalom lesz a gyerekek és a ház ura között. Megta-
nítja őket a zene fontosságára és szeretetére. A hadsereg és egyben a statárium megta-
lálja őket, de a gyerekek felveszik a kesztyűt. Sikeres, de mégis tragikus véget ér a harc. 
Simon Péter egy utolsó ajándékot ad a gyerekeknek, amellyel egyben életüket is meg-
menti. Sajnos a finálé dala Kuksit siratja, aki már nem éli meg az áhított holnapot." 

Már rögtön az előadás elején feltűnik, hogy az aprócska színpad minden négyzetcenti-
méterét kihasználják. A színészek fejmikrofonba énekelnek, a hatást fokozza a füstgép, 
a baljós fények, és ez már az első percekben azt sugallja: hiába kicsi terem, hiába két 
társulat kooperációjában létrejött előadás, mindent megtettek azért, hogy a színpadi 
mondanivalót leghatásosabban átadhassák a nézőnek. Annak a nézőnek, aki ekkor még 
nem tudja, hogy 2,5 óra érzelmi hullámvasút következik, ahol a szív és a lélek hol sír, 
hol pedig hangosan nevet, hogy aztán a következő pillanatban ismét mélyen érintsék a 
látottak és hallottak. 

KOMISZ & dESZKa Társulat:  Valahol Európában  

Kritika — www.vaskarika.hu 
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A színpad berendezése folyamatosan változott a függöny mögött egy-egy jelenetet kö-
vetően, de a közönség figyelmét ekkor is fenntartották: a kerettörténésekben a színpad 
előtt hol ének, hol leventék toborzása volt látható, aztán 1-2 perc múlva újra szétszaladt 
a függöny, és a néző azonnal más helyszínen találta magát.  

Az első felvonás végén a nyitóképhez hasonló jelenet tárult elénk. A sokkoló dalszöveg 
„az ég tán befogadja, ad neki inget, ad neki enni, jó helye lesz már" a lélekig hatolt. 
Könnyekkel küszködve néztük, ahogy az egyik pillanatban az ételnek örülő, a másik pil-
lanatban pedig holtan fekvő társuk mellett térdelnek a szereplők.  

A második felvonás pozitív képpel indul. Nem tudjuk, hogy miért, de az idős művészről 
azonnal érezzük, hogy a történetet pozitív irányba terelheti. A színdarab talán legna-
gyobb ellentétpárjával találkozunk itt, ami megfordítja az események alakulását. A 
sok főből álló, állandóan vándorló, nincstelen gyerekcsapat, akinek semmilyen jövőképe 
nincs és csak a holnapra koncentrál, találkozik valakivel, aki egyedül van, akinek háza, 
szakmája, tehetsége van, és aki a boldogabb jövő reményében költözött az elhagyatott 
házba. A gyerekek foglyul ejtik őt, majd egy nagyon furcsa jelenetet láthatunk: valami 
megfordul, mintha reményt szórna szét a művész mindenhol, ahová néz. 

Ficsúr, aki mindig fölényesen azt mutatta, hogy sebezhetetlen, most titokban Istenhez 
imádkozik. Hosszú és Suhanc közelebb kerül egymáshoz, a megkötözött művészt pe-
dig Kuksi kioldozza - aki olyan az egész előadásban, mint az utolsó remény a jóra - akit 
aztán az, aki az előbb még fogoly volt, saját ruhájával takar be, mikor „őrzője" elal-
szik. Ez az párhuzamosan, egy színpadképben játszódó esemény elindít valamit. Talán 
az első pozitív történés az előadás alatt, ami folytatódik a „Zene az kell" énekkel, ahol 
megint történik valami: a mindig csak a mai napot túlélni akaró gyerekek először gon-
dolnak a jövőre. Elmondja az egyik, hogy ő balerina lesz, a másik karmester vagy moz-
donyvezető. Először jelenik meg az, ami minden gyereknek sajátja kell, hogy legyen: a 
vágy arra, hogy mi lesz akkor, ha felnő. Először látunk igazán „gyerekeket" a színpa-
don, akik eddig egytől egyig „kis felnőttek" voltak. Végül a törvény lesújt mindenkire, 
de az utolsó pillanatban a művész ment meg - majdnem - mindenkit. Kuksi, aki „holnap" 
haza szeretett volna menni, aki mindig hitt abban, hogy „holnap" végre vége lesz min-
den rossznak, végül nem láthatja meg már a másnapot. Mégis ő üzeni mindenkinek: 
nem szabad félni. 
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A zsirai Fogyatékosok Otthona színjátszást kedvelő lakói jó karaktereket kaptak a darab-
ban, a falu népét, a katonákat játszók mind-mind elhitetették velünk azt, amit épp szín-
padra vittek.  

A főbb szerepeket játszó karakterek közt találtunk kiváló énekhangokat, a legnagyobb 
hatást Ficsúr tette ránk e tekintetben, akinek mind színészi játéka, mind énekhangja 
magával ragadott, legyen szó szomorú, vidám, vagy épp női hangon előadott énekről. A 
másik ilyen karakter az „egyenruhás" volt, aki mindenkor a törvényt képviselte. Külön 
fokozta a hatást, hogy a vékony testalkatú fiú szerepét - aki a törvény adta biztonság 
nélkül talán szürke egyéniség lett volna - a játékával teljesen negatív karakterré alakí-
totta Kovács Gábor.  

A szereplők mind hitelesek voltak, az ételért, vízért vívott harc teljesen élethű volt. Ját-
szottak a hangjukkal, hangerővel, mozdulatokkal, kiváló mimikákat láttunk, olyan volt, 
mintha tényleg minden karakter szívvel-lélekkel belépett volna saját szerepébe. 

Az egész darab folyamatosan fenntartotta a figyelmet, a rendező, Betuker Botond - aki-
nek ezúton is gratulálunk - ügyelt arra is, hogy az állandó feszültség mellett a becsempé-
szett humorral mégse legyen túlságosan sokkoló az előadás. Ezekhez az eszközökhöz úgy 
nyúlt a rendező, hogy nem tördelte szét azt, ami a lelkünkben az előadás elején elindult, 
inkább csak hagyott néhány jótékony, nagy levegővételt általuk. Csodás énekhangokat, 
profi szervezést, színpadátszerelést, a közönséget végig a „markában tartó" előadást 
láthattunk. Külön érdekesség, hogy a művész színdarabbeli neve Simon Péter, aki a kato-
likus egyház hagyományai szerint háromszor árulta el Jézust - ahogy a darabban Péter is 
"elhagyta" a gyerekeket (legalábbis ők ezt hitték) majd mindig visszatért - és ő lett az 
első pápa, akire Jézus az egyházat építette. Ahogy a gyerekeknek is ő lett az alap, a biztos 
pont, a kőszikla, a háza lett az a hely, ahol végül otthonra leltek. Simon Péter emberha-
lász volt a hagyomány szerint, itt viszont az árva gyerekeket gyűjtötte maga köré.   

A végén Kuksi üzenetét mind a magunkénak gondolhatjuk. "Nem szabad félni...". Talán 
az élet minden területére igaz lehet, mi mégis egyet ragadunk ki ezekből: ha egy színházi 
plakáton azt olvassuk, hogy egy gimnázium és szakközépiskola növendékei egy fogya-
tékosok otthonának lakóival játszanak együtt, akkor nem szabad félni. Nem szabad 
félni ettől, hanem meg kell nézni az előadást. Ahol merni kell szabadjára engedni az ér-
zelmeinket akkor is, ha hatalmasat nevetnénk, és akkor is, legszívesebben zokognánk... 
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Képriport  

az 1956-os forradalom és szabad-
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Soproni Téma: 
A diákok megválasztották küldöttjeiket az országos diákparlamentbe, ahol a tanker-

ület negyven iskolájának diákságát Kis Tamara, intézményünk 11. b osztályos tanuló-

ja két társával fogja képviselni. 
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Soproni Téma: 
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