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Iskolai programajánló:  

  

 M Á R C I  U S  

 

Március 05.  — Il lemtanverseny  

Március 06.  — Soproni Ifjúsági Pódium, GYIK  

Március 11.  — KOMISZ & dESZKa Társulat —  

Valahol Európában, Nagymegyer, Szlovákia  

Március 11.  — Színházbérlet 15.00  

Március 13.  — Határtalanul pályázat nyitórendezvénye  

Március 13.  — Iskolai ünnepély (1848 -2015)  

Március 13.  — Városismereti vetélkedő (7 -8. évf . részére)  

Március 14.  — Auschwitz - i  kirándulás  

Március 14.  — KOMISZ & dESZKa Társulat —  

Valahol Európában, GYIK Rendezvényház  

Március 17.  — Szépíróverseny, Győrújbarát  

Március 18.  — Földrajzverseny  

Március 20.  — Városismereti vetélkedő (9 -12. évf . részére)  

Március 24 -26.  — Határtalanul pályázat,  dunaszerdahelyi 

iskola látogatása intézményünkben  

Március 24.  — Kutató tanárok konferenciája, Bp. Fasor  

Március 26 -29.  — Határtalanul pályázat,  székelyudvarhelyi 

iskola látogatása intézményünkben  

Március 26.  — KOMISZ & dESZKa Társulat —  

Valahol Európában, Pápa  

Március 30—ápril is 7. — Tavaszi szünet  



Börtönben a 9. b osztály 
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Felejthetetlen és egyben nyomasztó élményben volt része 
a 9. b osztálynak, amikor látogatást tettek a Sopronkőhi-
dai Fegyház és Börtönben. 

Az egészségügyi osztály rabszállító autóval indult el, amely 
önmagában elgondolkodtató volt. A börtön falai mögött, 
egy alapos ellenőrzés után az iskolai csapat érdekes elő-
adást hallhatott a fogvatartottak reintegrálásáról és a 
mindennapos napirendekről. Megtudták, hogy a közel 
800 fős állománynak a 60%-a visszaeső, akiket nagyon 
nehéz visszavezeti a helyes útra. 

A nem mindennapi túrán megnézhették a szabadtéri 
sportpályát, a fogvatartottak közlekedőjét, a 
„börtöntesconak” keresztelt kisboltot, a rabkórházat, a 
zárkákat, illetve végigsétáltak azon, látogatható folyosó-
kon, épületrészeken, ahol a fogvatartottak élik minden-
napjukat. Nagy érdeklődést váltott ki, amikor bemehettek 
egy magánzárkába és a gumiszobába. 

 
A börtöntúra után több vélemény is formálódott. Preventív jellege miatt, nagyon hatásos volt. Valaki elgondolkozott, hogy a 
jövőben ez irányban fog továbbtanulni és nevelő lesz. A legtöbben viszont ezt érezték:  

Nagy érték a szabadság! Vigyázzunk rá! 
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A mi hőseink a véradók – Forrás: www.sopron.hu 

Önkéntesség, önzetlenség, segíteni akarás, szolgá-
lat, elkötelezettség és köszönet. Mindezek a fogal-
mak többször is elhangzottak a mai Véradók Nap-
ján, amikor Sopron városa véradóit köszöntötte, 
mindazokat, akik a véradás szótlan tettével élete-
ket mentenek, számukra ismeretlen embertársaik 
gyógyulását segítik elő. 

Önök hősök, akik előtt mindenkinek tisztelegni kell, 
a véradás az egyik legszebb és legnemesebb csele-
kedet – mondta Gráczol Hajnalka, a Vöröskereszt 
Területi Szervezetének elnöke a véradók köszönté-
sén a soproni Vármegyeháza dísztermében.  

 A véradás-szervezés az egyik legszebb és legfonto-
sabb feladat, amelyben Sopron országosan élen jár. 
A meggyógyult betegek családjainak háláját és kö-
szönetét tolmácsoljuk ma a véradók felé – mondta a Területi Vérellátó Intézet vezetője, dr. Örs Judit, aki , többek között,  ar-
ról szólt, hogy a véradásban a nők mára már felzárkóztak a férfiakhoz. 

Sopron város nevében dr. Simon István alpolgármester mondott köszöntőt. 

- Nagyszerű emberek, mert szolgálják a közösséget, vállalják az áldozatot. Önök hősök, egyszeresen, tízszeresen, 
huszonötszörösenm ötvenszeresen és százszorosan, száztízszeresen, akik legyőzték önmagukat, félelmüket a tűtől, idejüket, 
kényelmüket. Óriási tettet hajtanak végre és ezért óriási köszönet jár – hangsúlyozta dr. Simon István. 

Az alpolgármester azt kérte: maradjon meg az erős elkötelezettség, szolgálat, a nagyszerű cselekedet és aktus, mert a véradók 
jó tettet hajtanak végre,olyant ami a közösségnek is jó. 

Az eseményen a többszörös véradókat köszöntötték, akiknek áldozatos tettét elismerő oklevéllel dr. Simon István alpolgár-
mester, továbbá Gráczol Hajnalka és dr. Örs Judit köszönte meg. 

Az ünnepség fényét az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola  diákjainak műsora emelte. 
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Eötvös TV 

Kattints! 

korlap.eotvos.sopron.hu 
Nézze meg Ön is a diáknapon készült 

produkciókat! 

 

Kattints Kattints 

ránk!ránk!  

http://korlap.eotvos.sopron.hu
http://korlap.eotvos.sopron.hu
http://korlap.eotvos.sopron.hu
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Nagy Vagy Eötvös! 

Nagy Vagy!… hangzik a TV2 versenyének jelmondata. A középiskolásoknak is meghirdetett országos sportversenyre iskolánk is 
nevezett. 
A 2015. február 21-én, Győrben megrendezett vetélkedőn az Eötvös csapata nagy erőbedobással indult a nem mindennapi 
sportfeladatoknak. 
Győr legújabb sportkomplexumaiban rendezték meg a celebek által irányított csapatversenyt. A TV2, Jóban Rosszban szereplő-
je, Madár Veronika volt iskolánk celeb vezetője, aki mindent megtett, hogy az Aqua Sportközpontban és az Audi Arénában a 
legjobb helyezést érje el csapatunk. 

Evezés, „jéghegy-mászás”, úszás, biciklizés, falmászás és különböző sorversenyek színesítették az egész napos versenyt. 
A csoportunk sereghajtójaként végzett iskolánk csapata, akiket március 8-tól, minden vasárnap figyelemmel lehet kísérni a TV2 
műsorán. 

A csapat tagjai: 
Horváth Boglárka, Somornai Nóra, Kocsis Tímea, Gosztola Lívia, Kasztner Gergő, Maros Csaba, Sulics Nándor, Böröndy Bence, 
Bedő Dávid. 

Edző: Bencsik Olga 
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Handler nyelvi versenyek eredménye 
 

A Handler nyelvi versenyen az Eötvös diákjai a saját kategóriájukban a következő helyezéseket érték el: 

 Schelly Diána  9. b   1. helyezett 

 Horváth Adrienn   9. b   5. helyezett 

 Novák Diána   10. b   8. helyezett 

 Braun Zóra   10. b   11.  helyezett 

Felkészítő tanár: Rétfalvi Árpád 
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Soproni Téma 
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Verseltek 

Eredmény: 
Különdíjban részesült Kondics Mónika 11. b, Maros Csaba 10. b, Szántó Kristóf 12. c 

1. helyezett: Németh Alexandra 12. a 

2. helyezett: Kovács Balázs 12. a 

3. helyezett: Tóth Melinda 11. a 
Gratulálunk! 

A hagyományokhoz híven, ismét megrendezésre került az iskolai szavalóverseny. 
A zsűri (Szittner Ágnes, Szitásné dr. Sári Mariann, Szentpáli Csaba, Rétfalvi Árpád, Betuker Botond) legnagyobb örömére na-
gyon sokat jelentkeztek, így több előadásmóddal elszavalt versekkel találkozhatott.  
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Babonás diáknap 

Ismét birtokba vette a GYIK Rendezvényház színpadát az Eötvös diáksága. Az idei diáknap a babonák jegyében telt, ahol három 
feladattal találkoztak az osztályok. Elsőként osztálydíszítésben mérkőztek meg az osztályok, másodszor különböző babonákról 
szóló kisfilmet mutattak be, amely tükrözi az osztályt és a húzott babonával kapcsolatos témakört. Harmadszor egy kreatív ko-
reográfiát produkáltak a diákok. 

A mókás délelőtt egyik fénypontja a TanáROCK nevű formáció fergeteges előadása volt, ahol iskolánk tanárai a retró korszakot 
megidézve, a legendás Hungária együttes dalaira ropták a táncot. Mondanunk sem kell, hogy az összesítésben a tanári produk-
ció nyerte el a szavazatok többségét. A rendezvény elején fellépett az Eötvös és az Orsolya diákjaiból alakult Kábel a rengeteg-
ben nevezetű formáció, akik remek hangulattal alapoztál meg a jókedvet. 

Eredmények: 
Osztályok díszítése – 1. hely 10 b. és 11. a osztály 

Összesített eredmény: 
1. 10. b 

2. 11. b 

3. 12. a 

Az osztályok létszámához viszonyítva, a legjobb: 12. c 
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Iskolabál 2015 
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Sportos díjazottak 

Sportgála 2015—Kisalföld 

Imre Viktória Dirty Dance Sopron Sporttánc VB 2. hely – Serdülő – duó  

Böröndy Dominika Soproni Darazsak Kosárlabda VB Magyar Válogatott U17 - 3. hely  

Kovács Imre SVSE Tenisz – páros F18  

Hirschler Ludovika Soproni Építők SK Vitorlázás – laser radial Felnőtt  

Gratulálunk! 
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Diákolimpia – Országos második helyezés 
A 2014/2015. tanévi asztalitenisz diákolimpia országos döntő V-VI. korcsoport egyéni versenyén, 

FEKETE KATALIN, 
iskolánk tanulója az előkelő második helyen szerepelt. 

Gratulálunk!  


