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Iskolai programajánló:  

 

D E C E M B E R  

December 1.  — Felvételi  előkészítő, matematika  

December 2.  — Nyitott kapuk napja—15.00  

December 2.  — Karácsonyi kézműves készülődés  

December 3.  — Nyitott kapuk napja—15.00  

December 3.  — Eötvös bérlet 15.00 —Végtelen Európa  

December 5.  — Koszorúcska  

December 5.  — Ádventi gyertyagyújtás  

December 6.  — Bécsi karácsonyi kirándulás  

December 7.  — Ádventi műsor a Szanatóriumban  

December 8.  — Felvételi  előkészítő, matematika  

December 12.  — Ádventi gyertyagyújtás  

December 17.  — Ádventi műsor a Fabricius Endre Evangéli-

kus Szeretetotthonban  

December 20.  — Iskolakarácsony és ádventi gyertyagyújtás  

December 22—január 04.  —Téli szünet  
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Ellenszer-program 

Idén egy újdonság került be az osztályok életébe, miszerint több osztályhoz ellátogat 
Babelláné Lukács Katalin rendőrszázados, a Soproni Rendőrkapitányság munkatársa, aki 
prevenciós beszélgetéseket tart nekünk az alkoholizmus, a kábítószerezés, a konfliktus 
kezelés és egyéb függőségek témájában. Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, mert egy 
olyan ember, aki látja ezeknek a dolgoknak a negatív kimenetelét, talán tud minket ösz-
tönözni, hogy tényleg felelősségteljesen döntsünk a világ dolgairól.  
Írta: Tóth Melinda 

KőVADÁSZAT az Eötvösben 

Iskolánkban rendezte meg a Bányászati Múzeum, a Kővadászat elnevezésű vetélkedő-
jét, amely első fordulóján, a város diáksága internetes kérdéssor megoldásában tudta 
bizonyítani szakmai felkészültségét a természettudomány területén.  

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

Az Országos Diákparlament szekciói által delegált szerkesztőbizottság 42 pontos ajánlást fogalmazott meg hétvégi, székesfehér-
vári ülésén, a dokumentumot vasárnap személyesen nyújtották át a köznevelésért felelős államtitkárnak. Czunyiné Bertalan 
Judit a felvetett kérdésekről egyeztetésre hívta a diákparlament képviselőit.  

A záró plenáris ülés után tartott sajtótájékoztatón Czunyiné Bertalan Judit elmondta: olyan fontos kérdéseket fogalmaztak meg 
a fiatalok, amelyek jól mutatják magas szintű demokráciaérzéküket. Hangsúlyozta, hogy a diákparlament véleménye rendkívül 
fontos a számukra, ezért ajánlásaik részletes megtárgyalása érdekében a szerkesztőbizottság tagjait várja az államtitkárságon. 

Czunyiné Bertalan Judit személyes ügyének nevezte, hogy a diákokat érintő szabályozásokat "lefordítsák" diáknyelvre, ami sze-
rinte sokkal fontosabb annál, mint az első hallásra hangzik. Jelezte, hogy a családügyi államtitkárság gyermekjogi munkabizott-
ságában a diákjogi kérdéseket is fel fogja vetni. 

Az államtitkár elmondta, hogy a diákparlament 42 pontos ajánlása között szerepel a közétkeztetés, az iskolai menza kérdése, az 
intézményfenntartás napi feladatai, vagy helyben az iskolaigazgatók és a diákönkormányzatok közötti együttműködés. Megje-
gyezte, hogy több olyan pont is van, amelyek ügyében a szaktárca - több más minisztériummal együttműködve - már tett lépé-
seket. Ilyen például a duális felsőoktatás képzési modellje. Közölte, hogy a 42 pontot Cser-Palkovics András (Fidesz), Székesfe-
hérvár polgármestere kiegészítette egy negyvenharmadikkal. 

Cser-Palkovics András szerint a nagyvárosokban nagyon eltérő a gyakorlat az önkormányzatok és a helyi diákönkormányzatok 
közötti kapcsolatokban, ezért kezdeményezte, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségében alakuljon egy testület, amelyben a 
városvezetők és a városokban működő diákönkormányzatok elnökei átadhatják egymásnak a jó gyakorlatokat és elmondhatják 
véleményüket aktuális kérdésekről. 

A városvezető megemlítette, hogy a diákparlament székesfehérvári ülése is bizonyította: a fiataloknak van véleménye a világról, 
megszólíthatók, véleményüket szívesen megosztják másokkal és készek az egyeztetésre, mint ahogy a kormányzat is kész erre. 

Az Országos Diákparlament képviseletében Cseh Barnabás 12. évfolyamos pannonhalmi diák három, általuk fontosnak tartott 
pontra hívta fel a figyelmet. A diákparlament kérte a diákönkormányzatok programszervezési joga mellett egyetértési és véle-
ményezési jogaik tisztázását, azok elismerését, a megfelelő kommunikáció kialakítását az egyetemek vezetősége és a felvételire 
készülő diákság között, valamint az infrastrukturális fejlesztéseket a mindennapos testnevelés megvalósítása és az iskolai lét 
jobbítása érdekében.  

Forrás: hirado.hu 

A megyei delegációban iskolánk 

diákönkormányzatának elnöke, 

Kis Tamara is jelen volt. 
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Pályaválasztási kiállítás 

Adódott egy lehetőségem, hogy elmenjek a Pályaválasztási Kiállításra néhány felsőbb éves diákkal. Először kicsit féltem, hogy 
milyen is lesz ,,ismeretlen'' emberekkel elmenni, de gondoltam miért is ne, hisz nem vesztek vele semmit. Igent mondtam és 
már akkor izgatott voltam, hogy vajon milyen is lesz. Csütörtök reggel belebújtam az Eötvösös egyenruhámba és elindultam a 
többiekhez az iskola elé. Az elején egy kicsit feszült volt a hangulat , de mire már a Lisztbe értünk mindnyájan oldottabbak 
lettünk. Odamentünk a saját ,,standunkhoz'', kipakoltuk a kiállítási segédeszközöket és vártuk a 7. és 8. osztályos érdeklődő 
diákokat. Szép sorba jött egyre több és több osztály. Egyik pillanatról a másikra tele volt az egész épület sok-sok tanulóval. 
Eljött az a perc amikor a mi standunkhoz elkezdtek csapatban megérkezni a fiúk,lányok, hogy megtudják milyen jó suli is az 
Eötvös. Kérdéseikkel csak úgy szórtak minket, de nem is baj, hiszen mi azért voltunk ott, hogy mindenre válaszoljunk nekik. 
Voltak olyan kérdések egy-két diáktól vagy éppen anyukától, hogy mennyire vannak kirekesztve a c-s tanulók. Elég meglepő 
volt ez számunkra, hogy vajon miért is fordul meg ilyen a fejükbe, hisz szerintünk ugyan olyan emberek ők is, mint mi. Ezért 
válaszként el is mondtuk nekik, hogy ettől nem kell tartani a gyerekeknek, mert ők is ugyan olyan emberszámba vannak véve 
ők is, mint a többiek. A vendégek kipróbálhatták az újraélesztést, illetve vérnyomásmérést. Szép lassan teltek az órák és volt 
egy olyan ,,program'' is, amelyen mi is részt vettünk. Kimentünk az utcára, kaptunk egy-egy lufit meg egy kis papírt, amelyre 
ráírtuk az alábbi kérdésre irányuló választ, miszerint „Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?”. Mindenki ráírta álomfoglalkozását 
és egyszerre a egész csapat felengedte a lufiját. Reméljük valóra válik az álom. A nap folyamán kitaláltuk, hogy mi lenne ha az 
emberek közé kiterítenénk egy pokrócot, és bemutatnánk hogyan kell egy embert stabil oldalfekvésbe tenni. Sokakat érdekel-
te, ezért volt egy-két ember aki ki is próbálta. Szép lassan kezdtek fogyatkozni az emberek, mi is egyre fáradtabbak lettünk. A 
nap végén mi is leragadtunk a Danubius Iskola standjánál, mert olyan finom sütik, apró sós falatok voltak, hogy fáradtságun-
kat evésbe fojtottuk. Miután mindenki jóllakott, összepakoltunk mindent és elindultunk hazafelé. A Liszt-központ előtt nem 
maradhatott el a „legkitartóbb vendégünkkel” való fotózkodás, amely mindenkit megmosolyogtatott. Úgy érzem, egy szóra-
koztató és élménydús napot tudhattunk magunk mögött. 

Írta. Vánkus Alexa 

A csapat tagjai: 

Balikóné Németh Márta, Kis Tamara, Simon Viktória, Vánkus Alexa, Betuker Botond, Pojzli Mar-
tin. 
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Természettudományos vetélkedő 

Iskolánk által megrendezett természettudományi versenyre, idén rengeteg csapat nevezett. Minden osztály képviselte magát, 
volt olyan ahonnan több csapat is érkezett. 

 

A versenyen kémiai, fizika, matematikai, földrajzi valamint biológiai kérdésekre számíthattunk. Ez így is történt, de első sorban 
nem csak az órán megszerzett tudásra volt szükség, mert ezek a kérdések inkább humoros, kreativitást igénylőek voltak. Mér-
tünk, számoltunk és gondolkodtunk nem is keveset. A Simon Géza tanár úr vezette verseny, jól kitalált feladatok állt, amelyek 
remek hangulatot teremtettek, így hamar eltelt az idő. Úgy vettem észre,hogy az ott jelen lévő tanárok is jól érezték magukat. 
Írta: Godó Zsolt 

 

 

A 12. a osztály pályamunkája 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/11/DSC_7695.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/11/12a-page-001.jpg
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EÖTVÖS TV 

Nézze meg Ön is az isko-

lai programok videós be-

számolóit a Kórlap Online 

oldalán, illetve a    

YouTube-on! 

KORLAP.EOTVOS.SOPRON.HU 



Szubjektíven egy kirándulásról 
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Néhány napja egy felhívást olvastam, miszerint egy hétvégi kirándulásra invitálnak minket, 
diákokat. Jó ötletnek tartottam, hogy végre kiszabadulhatok a hétköznapok alól és bejárha-
tom a természetet. 

A megbeszélt időpontban a találkozóhelyre (Lővér Szálló) odaért mindenki, bár mi diákok 
nem voltunk sokan, leginkább tanárok jöttek. Ott volt Anikó tanárnő a családjával és a ku-
tyájukkal, Bencsik Olga tanárnő, Attila tanár úr és családja, Horváth Bence (ő is hozta a ku-
tyáját), Palack Attila és kisöccse, valamint én. 

 

Nagyon jól éreztük magunkat és még egy érdekes és élményekkel teli játék is várt minket: 
geoládákat kerestünk. A játékot legjobban a kicsik, de még mi is nagyon élveztük, de persze 
a tanároknak is tetszett. Na és a jószágokat se hagyjuk ki, ők kifejezetten élvezték a pad kö-
rüli futást, de még a kergetőzést is. A túra közben elérkeztünk a Károly-kilátóhoz, onnan 
tovább indultunk és röpke 2 óra után elérkeztünk az indulás helyszínére, de innen már nem 
az erdő felé vettük az irányt, hanem hazafelé, ahol meleg ebéd várt mindenkit. 

Egy kellemes és jó hangulatú kiránduláson vettünk részt, és bátran kijelenthetjük Bencével, 
hogy türelmetlenül várjuk a következő ilyen szuper kirándulást. 

Buzgón bátorítjuk iskolatársainkat és családjukat, hogy jöjjenek el, és házi kedvencüket 
(kutyájukat) se hagyják otthon. 

 Írta: Farkas Dávid 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/11/20141115_103638.jpg
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Valahol Európában—Egy musical margójára 

Sopron – Nagyon nehezen tudok elfogulatlanul írni arról az előadásról, amelyet 2014. 
november 18-án láthattam a soproni GYIK Rendezvényházban. Nem is kritikát fogalma-
zok meg, nem is reklámot, sokkal inkább egy olyan írást, amely azt mondja: „Nekem ka-
tarzis-élményem volt, aki azt akarja, hogy neki is legyen, találjon alkalmat arra, hogy 
meghívja ezt a darabot saját közösségébe!”  

A sokak által jól ismert Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján, Dés 
László és Nemes István által jegyzett musicalre néhány hete külön levélben is kaptam 
meghívót egykori munkahelyem, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola igazgatójának, iskolalelkészének, illetve a színtársulat rendezőjének 
aláírásával. Fontosnak tartották, hogy ott legyünk. Diákok (a teljes Eötvös, illetve a szin-
tén evangélikus Hunyadi 7-8.-osai), tanárok, környékbeli lelkészek és önkormányzati isko-
laigazgatók, és olyan emberek, akik ugyanúgy hisznek az értékek ily módon történő át-
adásában, mint ők. Mert hogy én ezt láttam. Hogy értéket adtak át. A dESZKa és KOMISZ 
integrált társulat egészségesek és kevésbé egészségesek szereplésével megfogalmazott 
valami olyat két és fél órában, amely hiszem, hogy sokunk kérdése: Milyen válaszokat 
adhatunk egy reménytelen világban a ránkbízott fiataloknak, mit tanulhatunk mi tőlük, 
ahogyan Simon Péter (Hegedűs Attila) is megteszi? Ezeknek az igazi nagy kérdéseknek ad 
természetesen keretet a háború és béke, a nincstelenség és birtoklás, az elhagyatottság 
és az ölelés kontrasztja. Az első gombóc a torkomban akkor jelent meg, amikor Suhanc 
elénekelte a méltán híressé vált Talán című dalt. A szünetben azt is megtudtam a 
Betuker Botond rendezőtől – miután megdicsértem –, hogy Tóth Melindából tavaly még 
sok énekhangot nem tudtak kihúzni. Ehhez képest most végig profin énekelt, és abszolút 
száz százalékig jelen volt szerepében. Elhittem neki minden fájdalmat, kérdést, bizonyta-
lanságot, tettetett keménységet, reményt. A Hosszút (Koczor Dániel) és Ficsúrt (Szaszák 
Zsolt) alakító fiatalembereknek már volt színházas múltja, de nagyon alázatosan simultak 
bele a darabba egy pillanatra sem kiesve szerepükből. Ugyanilyen alázattal nyúlt szerepé-
hez a kiégett zenészt alakító iskolalelkész (!) (Hegedűs Attila), akit – őszintén – kicsit iri-
gyeltem is ebben a helyzetében, hogy diákjaival és a zsirai Fogyatékosok Otthona lakói-
val ilyen élményt élhet meg a próbák során és a színpadon, és hogy bennünket is katar-
zishoz segíthet. 

Aztán természetesen még jött néhány gombóc, jött néhány mosoly, néhány önfeledt 
nevetés, és folyamatosan az ámulat a profizmuson, és azon, hogy milyen természetesen 
szólal meg szinte hitvallásként néhány mondat akár a Prédikátor könyvéből (Megvan az 
ideje a…), akár a zene közösségkovácsoló erejéről, akár arról, hogy nagyobb esély van a 
túlélésre, ha összefogunk. Így lett teljesen természetes a társuk halálánál Miatyánkot 
mondó gyereksereg. Az pedig külön teológiai csemege volt – remélem, hogy ezt a jelene-
tet nemcsak én értettem így –, amikor Hosszú és Suhanc szerelmi vallomásként egymás-
nak énekel, akkor Ficsúr ugyanezeket a sorokat („…itt az arcom, és ha kell, talán neked 
adnám…”) imádságszerűen Istennek énekli. Zseniális leképezése teremtettségünknek, 
istenképűségünknek! 

Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg a tegnapi többszázemberes vastapsot érdemlő 
előadást, várom, hogy gyülekezetem sok-sok tagját elvihessem a 2015. január 21-én a 
Soproni Petőfi Színházban tartandó előadásra, és az első bekezdésben írottak megélését 
pedig minél többeknek ajánlom.  

Írta: Mesterházy Balázs 
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Egyházmegyei Ifjúsági Nap Csornán 

A dESZKa Társulat tagja részt vettek az Evangélikus Egyházmegyei Ifjúsági Napon, 

amelyet Csornán rendeztek meg. A vidám hangulatú napon, a társulat tagjai színes 

műsorral járultak a hozzá a nap témájához: „Itt állok, mást nem tehetek!” 
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Kukaünnep a Liszt-központban 

Az STKH Hulladékkezelő Kft. A Liszt-központban rendezte meg soron következő 

„kukaünnepét”, amelynek keretén belül meghirdettek egy nemzetközi karikatúra kiállí-

tást. Az ünnepélyes megnyitón a dESZKa Társulat tagjai adtak műsort, amelyben fel-

csendült a Valahol Európában című előadás egy jelenete is, átírva a kukák világára. 

S O P R O N I   P E T Ő F I   S Z Í N H Á Z  

2 0 1 5 .   J A N U Á R   2 1 .     S Z E R D A  

 1 8 . 0 0  
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XXXVI. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny – Sopron Kupa 
2014. november 22-23. 

   Ring Richárd  

           kiemelkedő teljesítménye 

I. helyezés — 100m hát 

I. helyezés — 33m gyors 

I. helyezés — 100m gyors 

2. helyezés — 133m vegyes 

2. helyezés — 4x33m vegyes váltó 

2. helyezés — 4x33m gyors váltó 

3. helyezés — 33m pillangó 

GRATULÁLU
NK! 
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A Szent-Györgyi Albert Egészségügyi Szakképző Iskola 

által rendezett szakmai  napon 

         humán szakközépiskolai szakmai  kategóriában 

                         Hirsch Barbara II. helyezést ért el. 

GRATULÁLU
NK! 


