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 K e d v e s  O l v a s ó ! 

 

 Hírlevelünk tartalma  

r e n d s z e r e s s é g g e l   

merít iskolánk életé-

nek történéseiből. A 

tematikus rovatok hi-

vatkozásai elkalauzol-

ják Önt iskolánk diák-

oldalára a Kórlap 

Onlinera, ahol bete-

kintést nyerhetnek a 

mindennapjainkba. 

Legyen a Vendégünk!                                    

 A szerkesztők. 

Hírlevél, 2015. január 

2014/2015. január 

 XVI. szám 

Merítés…

 

Szerkesztők: 

Betuker Botond 

Kóczán Krisztián 

 

Felelős kiadó: 

Gottschling Gábor 

igazgató 
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Iskolai programajánló:  

  

 F E B R U Á R  

 

Február 06.  — Széchenyi nyelvi verseny  

Február 07.  — Handler nyelvi verseny  

Február 11.  — Eötvös bérlet, Soproni Petőfi Színház  

Február 13.  — Jelentkezési határidő a tavaszi érettségire  

Február 13.  — Diáknap, GYIK Rendezvényház  

Február 13.  — Iskolabál, GYIK Rendezvényház  

Február 14.  — Szülői-bál, Mediterrano  

Február 18.  — Diákkör és szavalóverseny  

Február 19.  — Csak kövek! Vetélkedő  

Február 20.  — Városismereti Vetélkedő 7 -8. évfolyamos 

tanulók részére  

Február 21.  — Nagy Vagy! Verseny—TV2 felvétel,  GYŐR  

Február 23.  — Megemlékezés a kommunista diktatúra ál-

dozatairól  

Február 26 -27.  — Felvételi  e lbeszélgetés a nyolcadikos di-

ákok részére  

Február 27.  — MEGiNT!  



Tekebajnokok 
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Az iskolakarácsonyi műsor felvétele 

 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029&v=HBy_slfR8E8 

 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029&v=HBy_slfR8E8
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A Don-kanyar áldozataira emlékeztek – Forrás: www.sopron.hu 
A második világháború egyik legnagyobb katasztrófájára, a doni áttörés 72. évfordulójára emlékezett Sopron. 

(Az ünnepi megemlékezésen részt vett iskolánk diákja is, Németh Alexandra) 

A Don-kanyartól a Rákosi-diktatúra enyhüléséig számtalan formában tobzódott az embertelenség. Ahogyan az I. világháború 
iszonyú szenvedése után 1919-ben a mai körülmények között elképzelhetetlen döntéseket hoztak meg és hajtottak végre; 
úgy az 1943 és 1953 közötti fekete évtized is a Donnál kezdődött  – mondta beszédében Tóth Károly, a soproni evangélikus 
egyház lelkésze a Don-kanyar áldozatainak megemlékezésén Sopronban. 

 

A II. világháborús emlékműnél tartott megemlékezésen szép számmal megjelent soproniak között jelen volt a Don-kanyart 
megjárt soproniként Tárnok  István, az egyetlen ma még élő soproni szemtanúja a Doni katasztrófának.  
Az  emlékezőkkel  együtt  Sopron város vezetői  is tisztelettel adóztak a hősök emlékének – dr. Fodor Tamás polgármester és 
dr. Simon István alpolgármester – , a képviselőtestület több tagjával, oktatási és kulturális intézményvezetőkkel, helyi civil 
szervezetek képviselőivel. A 207 000 fős 2. hadsereg már 1942 nyarán a Donhoz való kijutás és a hídfőcsaták során nemze-
tünk által évtizedek óta nem látott veszteségeket szenvedett. Aztán a -40 fokos hideg és a szovjet csapatok 1943. január 12-ei 
áttörése következtében tovább nőtt a veszteség. 1943 januárjában a don-kanyari Voronyezsnél a 2. Magyar Hadsereg gya-
korlatilag megsemmisült. 200 ezer magyar katona halt hősi halált. Kevés olyan tragédiája van a magyar (had)történelemnek, 
amely akkora létszámú halott, eltűnt és sérült katonát eredményezett, mint az 1943. január 12-én kezdődő doni áttörés.  

- Szükségünk van elvekre, nemes célokra, ezek nélkül embertelenné válik az élet. De akkor is embertelenné válik, ha a célok-
tól nem látszanak az emberek. Ez az egyik tanulsága a január 12-ei gyásznapnak. Mit tehetünk? Emlékezhetünk a borzalmak 
évtizedének nyitányára. Hálával emlékezünk az áldozatokra, a soproniakra és a többiekre, akik a Donnál ugyan nem vált-
hatták valóra a kitűzött nagy célokat, de értünk harcoltak és értünk haltak meg. Rájuk emlékezve nem hagyhatjuk, hogy elvek 
és célok újra és újra mások életébe kerüljenek – fogalmazott a megemlékezés szónoka. 

A megemlékezésen Sopron város vezetőivel együtt a résztvevők virágokat és mécseseket helyeztek el az emlékmű talapzatán 
a hősök és áldozatok tiszteletére. 
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Eötvös TV 

Kattints! 

Doni hősök—Pulzus TV 

https://www.youtube.com/watch?v=9tL-sxr_zg8&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029 

 

Felvételi előkészítő az Eötvösben – Pulzus TV 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84838260&v=42_RlbB0Qv8&x-yt-ts=1422327029 

 

Az iskolai röplabdacsapat sikere 

Leány Amatőr röplabda Diákolimpia körzeti döntő – 2015 

Fáy – Eötvös 0-3 Eötvös – Fáy 3-0 

Gratulálunk Lányok! 

Hajrá Eötvös! 

https://www.youtube.com/watch?v=lp9i051LgpU&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029 

 

 

 Valahol Európában a Soproni Petőfi Színházban 

http://www.evangelikus.hu/cikk/valahol-eur%C3%B3p%C3%A1ban-%E2%80%93-riport 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tL-sxr_zg8&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84838260&v=42_RlbB0Qv8&x-yt-ts=1422327029
https://www.youtube.com/watch?v=lp9i051LgpU&x-yt-cl=84838260&x-yt-ts=1422327029
http://www.evangelikus.hu/cikk/valahol-eur%C3%B3p%C3%A1ban-%E2%80%93-riport
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Dobogós sakkozók 

 

 

V-VI. Korcsoport: 
1. Hadrik Bernadett – Handler 

2. Náhlik András – Eötvös 
3. Horváth Bence – Eötvös 
4. Farkas Dávid – Eötvös 
5. Balogh Dóra – Eötvös 

Gratulálunk! 

 

 

 
 

 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/01/10394505_1501614996779830_6212593902067796727_n.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/01/10482199_1501615173446479_8133987486173383676_n.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/01/10393959_1501615936779736_1911186153254130928_n.jpg
http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/01/10428590_1501615956779734_1229442756437519426_n.jpg
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A Magyar Kultúra Napja  

iskolai vetélkedő 

2015-ben január 21-én került sor intézményünkben a kultúra ünnepének sajátos megünneplésére. Az immáron hagyomá-
nyosnak tekinthető vetélkedőn ezúttal 10 csapat, illetve 9 osztály képviseltette magát. A megmérettetés célja ezúttal is az 
volt, hogy megerősítse a résztvevőkben, mennyire sokoldalú, színes, gazdag nemzetünk kultúrája. A harmadik helyezést a 
10. a, a másodikat a 9. b szerezte meg. Az igencsak szoros versenyben ezúttal a 11. b osztály diákjai bizonyultak a legjobbnak.  
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A Magyar Kultúra Napján a Deák téren, a Kölcsey szobornál tartott ünnepséget városunk. Az eseményen részt vett dr. Fodor 
Tamás Sopron polgármestere és több önkormányzati képviselő is. A színvonalas, zenés megemlékezést az Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai és a dESZKa Társulat tagjai állították össze. Fiatalos, lendületes, ám 
de tiszteletteljes műsoruk nagy sikert aratott, igazán élmény volt látni, hallani az összeállítást. Forrás: ikvahir.eu 

A Magyar Kultúra Napja Sopronban 
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Soproni Téma 
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Soproni Téma 
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Kisalföld 
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Kisalföld 

Egyetemfoglalást tartottak a középiskolások 
 Irány a tőzsde címmel, a csapatok játékos formában megismerkedhettek a pénzügyi világ sajátosságaival. A Nyugat-
magyarországi Egyetem soproni Közgazdaságtudományi Karán „Egyetemfoglaló" néven vetélkedőt rendeztek, amelyen sopro-
ni, győri, csornai és kőszegi középiskolások vettek részt. – Irány a tőzsde címmel, a csapatok játékos formában megismerked-
hettek a pénzügyi világ sajátosságaival. A diákok részvényeket vehettek, befektethettek, és cégeket is létrehozhattak. A tizen-
négy csapattal lezajlott vetélkedőn a szponzoroknak köszönhetően nyolcszázötvenezer forint összértékű díjazást osztottunk 
szét – közölte dr. Happ Éva, a kar dékánhelyettese. 

– Mindezzel nemcsak a szakterület megkedveltetése volt a cél, hanem hogy felhívjuk a továbbtanulni szándékozók figyelmét a 
Közgazdaságtudományi Karon zajló oktatás széles spektrumára is. 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola csapata, ahogyan ők fogalmaztak: 
„Komolyan, de boldogan végeztük a dolgunkat” 

 

 

A verseny egy remekül megszervezett közösségi, csapat 
építő jellegű vetélkedő volt. Ajándékoknak széles tárhá-
zából kaptak szeleteket a résztvevők, melyek majdnem 
annyira kellemesen érintették a tizennégy résztvevő csa-
patot, mint a pizzák és sütemények, amelyekkel az intéz-
mény kedveskedett. A díjak kiosztásánál sorkerült nem 
egy külön díj kiosztására is, ilyen volt például: „A legspor-
tosabb csapat”, vagy a „legjobb szelfit feltöltő csapat”. 
Úgy gondolom ez a vetélkedő mindenkinek elnyerte a 
tetszését, a mi csapatunknak egészen biztosan. 

A csapat tagjai: 
Cseszkó Elvira, Prohászka Áron, Préger Rebeka,  

Kis Tamara, Kozma Laura, Szikszai Dóra 
Felkészítő tanár: Schweitzer Kornél 


