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Iskolai programajánló:  

  

 N O V E M B E R  

 

November 02.—  Megemlékezés—Reformáció napja  

November 07.—  Pedagógustalálkozó  

November 11.—  Színházlátogatás  

November 16.—  Magyar Nyelv Napja  

November 16.—  Valahol Európában előadás, Pápa  

November 18.—  Pályaválasztási kiáll ítás  

November 18.—  Fogadónap, Szülői szervezet ülése  

November 21.—  Ifjúsági Egyházmegyei Nap  

November 25.—  Természettudományos vetélkedő  

November 27.—  Adventi gyertyagyújtás  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0059.jpg


Soproni Petőfi Színház 
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Fehér Bot Napja 

Iskolánk tanulói ellátogattak a Liszt Központba, ahol a Fehér Bot Napja alkalmából megtekintették azt a 
különleges kiállítást, ahol tapintható képeket mutattak be. 
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Aradi vértanúkra emlékeztünk  

a Balfi úti evangélikus temetőnél 
A hagyományokhoz híven október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. Az aradi vértanúk kivégzésének 
napját  2001-ben a 237/2001.(XII.10.) kormányrendelet alapján nemzeti gyásznappá nyilvánították. 

Ebből az alkalomból Sopronban a Balfi úti evangélikus temető előtti Emlékparkban tartottak ma megemlé-
kezést, ahol a Széchenyi István Gimnázium, valamint az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola diákjainak előadását lehetett látni és hallani, akik irodalmi összeállításukkal idézték 
fel a tizenhárom aradi vértanú alakját, utolsó óráit, a történelmi kor üzenetét. (cyberpress.hu) 
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Vértanúkra emlékezve 

Méltó megemlékezéssel elevenítették fel az iskola diákjai a tizenhárom aradi vértanú végső perceit. A 
Szittner Ágnes tanárnő által fémjelzett műsor végén a szereplők egy koszorút helyeztek el az iskola aulájá-
ban, amelyen a vértanúk neveivel ellátott fehér szalagok jelzik az emlékezés pillanatát.  
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Fiatalok a tisztább, szebb Sopronért,  

kompromisszumok nélkül! 

A hagyományoknak megfelelően a közösségért és a környezetért dolgoztak ma a fiatalok Sopronban a 72 
óra kompromisszumok nélkül országos mozgalom keretében. Az esemény főszervezője Barcza Attila, aki a 
szervezésen túli feladatokban is aktívan vesz  részt minden esztendőben. 

A programot idén október 8. és 11. között szervezték, ahol a fiatalok csoportokban, három napon át telje-
síthettek közhasznú feladatokat. Többek közt játszóterek felújítását, hulladékgyűjtést, erdőtakarítást vé-
geztek. Továbbá ehhez kapcsolódó esemény volt az ételosztás hajléktalanoknak, illetve kulturális műsorok 
szervezése különböző közösségek részére. Az évről-évre mindig nagy sikerrel záruló esemény közel 300 
rendezvényt foglalt magába, melyen országszerte több, mint 8000 önkéntes vett részt. 

Városunkban a programot megnyitó köszöntőt szombat reggel 8 órakor a Deák téren dr. Simon István al-
polgármester mondta el, ahol hangsúlyozta a közhasznú munka fontosságát.  Felhívta a fiatalok figyelmét 
arra is, hogy környezetünk megóvásáért mindannyian felelősséggel tartozunk. Továbbá megköszönte a 
résztvevő fiatalok önkéntes munkáját, és hasznos, sikeres munkavégzést kívánt mindenkinek. 
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Barcza Attila is köszöntötte az önkéntes fiatalokat, és röviden visszatekintett a program sikeres soproni 
múltjára is. Megköszönte a fiatalokat kísérő tanárok részvételét és a Sopron Holding munkatársainak a 
program lebonyolításához nyújtott segítséget.  
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Védett sírokat gondoznak 

A Soproni Lions Club tagjai a Szent Mihály templomnál október 10-én délelőtt találkoztak, hogy a Nemzeti 
Sírkert Programban rájuk bízott védett sírok gondozásában részt vegyenek. A soproni temetőkben har-
minchét ilyen védett sírt találunk, melyek gondozását a helyi önkormányzat, az egyetem, a múzeum, a 
levéltár, a városszépítők és három – Széchenyi, Berzsenyi, Eötvös – középiskola is felkarolta. Az érintett 
sírokat felosztották e szervezetek között.  

Az októberi kezdeményezés aktualitását a halottak napja közeledése is adta, így Vörös Ákos programfele-
lős szerette volna mindenki figyelmét felhívni, hogy tegyék rendbe a sírkertekben nyugvók emlékhelyeit. 
A programhoz kötődően továbbá elmondta, hogy a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége és a Nemzeti 
Örökség Intézete partnerségi megállapodást kötött. (www.kisalfold.hu) 

A kép illusztráció 
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Eötvös TV 

Kattints! 

korlap.eotvos.sopron.hu 
Nézze meg Ön is az elkészült videókat az 

iskola életéből! 

 

Kattints 

ránk!  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/
http://korlap.eotvos.sopron.hu/
http://korlap.eotvos.sopron.hu/
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Látogatás a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban 

Október 11-én reggel indultunk Budapestre, hogy ellátogassunk a Semmelweis Ignácról elnevezett, és az ő 
szülőházában berendezett orvostörténeti múzeumba. A kiránduláson a 9. b-sek, illetve a 10. b és a 11. b 
osztályból vehettek részt tanulók.  

Hosszú út vezetett budapesti célunkhoz. Két kiállítást is megnézhettünk: az egyik egy időszaki-, a másik 
pedig egy állandó kiállítás, amely az ókori Egyiptomtól egészen az újkorig mutatja be az orvoslásban, gyó-
gyításban használt eszközöket, természettudományos könyveket, dokumentumokat, gyógyításról szóló, 
azokat ábrázoló festményeket és szobrokat. A szervezők két csoportra bontottak minket. Így csoporton-
ként nézhettük meg az állandó kiállítást, majd az időszaki kiállítást, melyhez kapcsolódóan  egy dokumen-
tumfilmet is megtekinthettünk. Én azok között voltam, akik először az időszaki kiállítást nézték meg, mely 
Selye Jánosról, a stresszről, annak mechanizmusáról, kémiájáról,  biológiájáról és a tudós felfedezéséről 
szólt. Mindnyájunkat nagyon lenyűgözött ennek a csodás elmének élete, munkássága, felfedezése. Meg-
tudtuk például, hogy négy nyelven anyanyelvi szinten tudott, és tíz nyelven tartott előadást. A stressz fel-
fedezéséről részletesebben a dokumentumfilmben kaptunk információkat, amelyben részleteket láthattuk 
előadásaiból. Valamint megtekinthettünk egy későbbi interjút és egy Selye János által tartott bemutató 
órát is, ahol patkányokkal szemléltette elméleteit.  

A dokumentumfilm után még szemlélődtünk kicsit a kiállításon, idézeteket olvastunk Selye Jánostól, majd 
áttértünk az állandó kiállításra. Végigvezettek bennünket a műtárgyakon, ahol elénk tárultak a különböző 
korok meghökkentő orvostudományi emlékei. Sokszor elképesztő dolgokat láttunk és hallottunk. Például 
nem gondoltuk, hogy az első mikroszkóp hüvelykujj nagyságú volt, és bizony eléggé elcsodálkoztunk a kö-
zépkor szinte barbár módú gyógyításán, s ezerszer is megjegyeztük magunkban, milyen jó, hogy ma már 
nem ilyen fejletlen az orvostudomány. 

Nekem a régi korokat megidézően berendezett patika tetszett a legjobban, illetve a röntgengép, a szülé-
szeti és bábakellékek. Ezenkívül különféle szemészeti, sebészeti eszközt is láthattunk.  A kiállítottak tár-
gyak között volt boncolt testre nagyon hasonlító szobrot, desztilláló gép, emellett láthattunk szerelmes 
verssel ellátott ezüsttányérokat, fogókat, csipeszeket, szemüvegeket, könyveket és sok más gyógyítással, 
betegségekkel kapcsolatos ránk maradt tárgyi emléket. 

Tanulságos, informá-
cióban gazdag kirán-
dulás részesei le-
hettünk, amiért min-
denki nevében szeret-
ném megköszönni Az 
Evangélikus Egészség-
ügyi Képzésért Alapít-
ványnak a múzeumlá-
togatás megszervezé-
sét és kivitelezését. 

Vincze Kitti, 10. b 
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Soproni Téma 
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Sporteredmények 

Diákolimpia Leány Kosárlabda V-VI. korcsoport 

Végeredmény 

Helyszín: Novomatic Aréna  
(9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.) 

2015. október 19. hétfő 

Eötvös – Berzsenyi 
59-73 

Végeredmény: 

1. Berzsenyi 

2. Eötvös 
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A versenyt az evangélikus iskolák női röplabdásai részére, 2015. október 16-án pénteken rendeztük, me-
lyen a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, a sop-
roni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, és a házigazda Eötvös csapata vett részt.   
 
Hegedűs Attila iskolalelkész emlékeket felidéző gondolatokkal nyitotta meg, a Reni néni tiszteletére rende-

zett, Menyhárt Renáta Női Röplabda Emléktornát. 

 

Jól kezdtünk, a küzdelmes nyitó meccsen mi nyertünk: Eötvös-Berzsenyi 3:0. Majd a második meccsünkön 

a Fasori csapat ellen jó csapatjátékkal 3:0-ra nyertünk. Ekkor felcsillant a lehetőség, ha nagyon jól ját-

szunk, ha nem hibázunk, ha… de nem jött be minden ha…  

A bonyhádiakat „felvértezve” vártuk, de most tényleg jobbak voltak.  

 

Jól sikerült ez a nap! Legközelebb csapatunk még jobban fog játszani! 

 

A végeredmény az egymás elleni eredmények alapján a következőképpen alakult: 

I. helyezett: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium – Bonyhád  
II. helyezett: Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola – Sopron 
III. helyezett: Fasori Evangélikus Gimnázium – Budapest 
IV. helyezett: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium – Sopron 

 
Az I-III. helyezett csapat serleg, a többi résztvevő csapat oklevél díjazásban részesült. 
Díjaztuk a torna legjobb játékosát is, Magyar Evelint, a bonyhádi csapatból. A legjobb hazai játékos Bodnár 
Borbála lett. 
 
A II. helyezett iskolai  
röplabda csapatunk: 
Berdán Dóra,  
Bodnár Borbála,  
Czirják Anna,  
Decsi Judit,  
Egresits Alexandra,  
Fücsek Réka, 
Fülöp Noémi,  
Hammer Viktória,  
Horváth Alexandra,  
Horváth Boglárka,  
Kerekes Gréta,  
Varga Adrienn,  
Varga Enikő,  
Szittner Lajos-edző 

Menyhárt Renáta Női Röplabda Emléktorna 
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Menyhárt Renáta Női Röplabda Emléktorna 
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1517 perc sporttal  

a Reformáció és Oktatás évének szellemében  

2015. október 9-10-én (péntek-szombat) Bonyhádon egy rendhagyó sporttalálkozón vettünk részt, Nyír-

egyháza, Miskolc, Orosháza, Szarvas, Kőszeg, Győr, Sopron és a házigazda Bonyhád 10 iskolájának, 130 

sportolójával együtt. 

A résztvevőkből véletlenszerűen, vegyesen alakítottak ki 20 csapatot, akik végig együtt sportoltak a 25 óra 

17 perc alatt zajló 228 db mérkőzésen. A mérkőzések 20 perces váltásban folyamatosan zajlottak, elsősor-

ban nem a győzelem számított, de mégis minden csapat törekedett az eredményességre. Kispályás foci-

ban, röplabdában és asztalitenisz-forgóban mérkőztek egymással a csapatok, minden csapat 22-23 db 

mérkőzést játszott. A mérkőzések között az atlétika csarnokban kialakított pihenőhelyeken lehetett rege-

nerálódni, amire hajnalban már igazán nagy szükség volt. 

A csapataink minden mérkőzésen időben megjelentek, a röplabdában igazán kiemelkedő teljesítményt 

mutatva sportoltak 1517 percet. A legeredményesebb csapatokat díjazták is, így Boglárka csapata az ösz-

szesítésben a 2. helyen végzett, és oklevél díjazásban részesült, míg minden résztvevő emlékpólót kapott 

ajándékba. A maratoni nap után épségben, egészségben tértünk haza.  

A résztvevők: Horváth Boglárka, Bodnár Borbála, Fülöp Noémi, Egresits Alexandra, Decsi Judit, Horváth 

Alexandra, Varga Adrienn, Hammer Viktória, Varga Enikő, Kerekes Gréta, Berdán Dóra 
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Őszi csendesnap 

 

A hagyományokhoz híven iskolánkban idén is megtartottuk az őszi csendesnapot, melyre 2015. október 21

-én a kopaszavatóval egybekötve került sor. Témája a családi életre nevelés. A diákok kiválaszthatták a 

kilenc előadásból azt a kettőt, melyen részt szerettek volna venni.  

A program keretében Balikóné Németh Márta szakmai igazgatóhelyettes a párkapcsolatokról tartott elő-

adást. Az elhangzottakkal kapcsolatban a diákok kötetlenül feltehették kérdéseiket. 

A családi élet volt a témája Csányi Gábor előadásának. Szó volt a családi viszályok okairól, iránymutatást 

adott a harmonikusabb családi élethez. Egy kisfilm segítségével rávilágított az idősekkel való toleráns visel-

kedés fontosságára. Mindezekből egy mélyreható előadás született. 

Kiemelendő, hogy mindegyik előadás nagyon fontos és élményekben gazdag volt. A hasznos információ-

kon túl a lelki feltöltődést a nyitó- és a záró áhítat szolgálta. 

Külön köszönet illeti Hegedűs Attila iskolalelkészt a szervezésért.  

Hospely Péter 
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Szerdán avatták a „kopaszokat” 

 

Az őszi szünet előtti utolsó napokban került sor az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskolában az elsősök avatására. Ennek lényege, hogy különböző játékokban az elsősöknek bizo-

nyítaniuk kell ügyességüket, rátermettségüket.  

Az oktatók is várakozással telve gyülekeztek a közönség soraiban. Volt, aki kedvenc csapatának szurkolt, 

de sokan csak a jó hangulatért jöttek el.  

Mivel az előző évben a mostani 10. a osztály tudhatta magáénak a győzelmet, így idén ők voltak a szerve-

zők. Ezúttal a zsűriben ismét négy nagyon határozott és elszánt pedagógus foglalt helyet. Azért, hogy ott 

legyen velünk a hit, a remény, ezért pontozott először Telekes Zoltán a katolikus hittan oktatója. Azért, 

hogy senki se süljön bele semmibe vagy ne éghessen le, ezért ült a bírák között iskolánk matematika és 

kémia szakos tanára, Czupy Erika. Azért, hogy ne lehessen előttük félrebeszélni, se magyarul, se németül, 

azért csatlakozott a csapathoz egy német szakos pedagógus, Fodróczy Viktória is. A zsűri elnöke pedig, aki 

nem tűri a demokrácia járta utakat és a komédia által járhatatlan ösvényeket és fösvényeket, iskolánk ma-

gyar-angol és média szakos tanára, Szentpáli Csaba. Az ítélőszék tagjai mindenképpen egy szórakoztató 

délutánt tudhatnak maguk mögött, vagy épp azért, mert egyesek mikrofon nélkül akarták túlkiabálni a kö-

zönséget a produkció alatt, vagy épp azért, mert a tánc közben csak ketten tudták a lépéseket…  

A vetélkedőn, az előző évekhez hasonlóan, ismét színesebbnél színesebb volt a felhozatal a jelmezek, a 

humoros versek és a dicsőítő dalok tekintetében. A felvonuló évfolyamok közül a 9. a diákjai nindzsa jel-

mezt öltöttek, a 9. b tanulói egy esküvői forgatagot imitáltak, a 9. c osztályosok pedig ősembereknek öl-

töztek be. A vicces feladatokban volt WC-papír feltekerés két kézre, banános narancslökdösés, hajcsatva-

dászat madzaggal földön és levegőben. Emellett ódákkal is készültek az avatandók tanáraiknak, majd be-

ugratós kérdésekkel bombázták őket.  

A délután második felében már tudni lehetett, hogy az idei trófea birtoklási joga az a-sok és c-sek között 

dől majd el. A verseny végén a döntés hamar megszületett: az idei bajnok Tóth Szabina tanárnő fiai és lá-

nyai, azaz a 9. c-sek lettek, második helyen zárt a 9. a osztály, míg az utolsó helyen végzett a 9. b, így rájuk 

várt a helyszín kitakarítása. 

A 9. c osztály győzelme óriási örömöt jelentett, mert legutoljára öt éve nyert c-s osztály a kopaszavatón. 

„Nagyon megörültem az eredménynek… Őszintén szólva, álmomban sem mertem rá gondolni, hogy meg-

törhet a jég ennyi idő után! − mondta hatalmas hévvel és mosollyal egy öregdiák, aki egykori osztálytársá-

val jött el szurkolni. „Szerintem jobban örülök ennek, mint ők! Hihetetlen teljesítmény! Gratulálok nekik!” 

– nyilatkozott egy 10. c osztályos lány. A nézők között volt Náhlik András és Ivánkovics Kristóf is, akik az 

iskolarádió népszerű műsorvezetői. Ők ugyan más-más véleményen voltak, abban mégis egyetértettek, 

hogy végre megérdemelt helyére került a kupa és az oklevél. Kristófot a nyertes osztályfőnök felkérte, 

hogy segédkezzen a jövő évben megrendezendő program lebonyolításában. 
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