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Iskolai programajánló:  

  

D E C E M B E R  

 

December 01.—  Nyitott Kapuk Napja  

December 02.—  Nyitott Kapuk Napja  

December 02.—  Eötvös -bérlet, színházlátogatás  

December 04.—  Koszorúcska  

December 04.—  Mikulás  

December 04.—  Második gyertyagyújtás  

December 05.—  Adventi bécsi kirándulás  

December 09.—  Diákkör  

December 11.—  Harmadik gyertyagyújtás  

December 18.—  Téli  szünet előtti utolsó tanítási nap  

December 18.—  Iskolakarácsony, negyedik gyertyagyújtás  

December 19.—  Január 4.—Téli szünet  

Január 4.       —  Vízkereszt istentisztelet  

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


Soproni Petőfi Színház 
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Példás összefogás a Bünker közért 

Sopronban találkoztak a nyugati kerületi pedagógusok 

A Soproni Evangélikus Alapítvány közel félmillió forintos támogatást nyert az ,,Összefogás a Bünker kö-
zért” című pályázattal. A pályázat célja Sopron egyetlen belvárosi zöldterületének, a Bünker köz mentén 
fekvő közparkjának a városi élet vérkeringésébe való becsatolása, illetve azoknak a feltételeknek a meg-
teremtése, melyek lehetővé teszik, hogy élettel teljen meg ez a zöld terület.  

A gyülekezet önkéntesei és az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ta-
nulói a gyülekezeti ház melletti rézsűs területen három fát és 155 cserjét ültettek el, kialakítottak egy 
szép virágágyást, és több mint háromszáz négyzetmétert füvesítettek be. Két pad és két információs tábla 
is került a térre azoknak, akik pihenni és tájékozódni szeretnének. 

Forrás: www.kisalfold.hu 

Az integráció kérdéskörével foglalkoztak a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület idei pedagógustalálkozójá-
nak résztvevői Sopronban. A 2015. november 7-én, szombaton, a soproni Eötvös József Evangélikus Gim-
názium és Egészségügyi Szakközépiskola épületében tartott konferenciára mintegy száz vendég érkezett a 
kerület intézményeiből és gyülekezeteiből.  



Merítés…!   
ISKOLAI ÉLET 

Szemerei János püspök bevezetőjében arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy az ilyen alkalmak so-
rán lelkileg megélhetik a közösséget, szakmailag fejlődhetnek, épülhetnek egymás hitéből és tudásából. 
Ezután házigazdaként Gottschling Gábor, az Eötvös Gimnázium igazgatója mondott köszöntőt, majd Pong-
ráczné Gaál Elvira győrsági tagintézmény-vezető vette át a szót, aki az idei évtől kezdődően vállalta a pe-
dagógustalálkozók szervezését. 

A nyitó előadást dr. Papp Gabriella, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának dékánhelyettese tar-
totta Integráció, inklúzió? Esély és lehetőség az együttműködésre címmel. Beszélt többek között a fogya-
tékos személyektől való távolságtartás okairól, az esélyteremtés jogszabályi és intézményi hátteréről, illet-
ve az együttműködés lehetséges formáiról. Hangsúlyozta azt is, hogy az integráció és az inklúzió egy folya-
mat két részét jelentik, melynek során az asszimilációs törekvések helyett az adaptációig, vagyis a kölcsö-
nös alkalmazkodásig kell eljutnunk a fogyatékos tanulókhoz való viszonyulásban. A hallgatóság élénk hoz-
zászólásai jelezték, hogy az előadó aktuális és húsbavágó témákat érintett. A hallottakat tovább árnyalta 
Szemereiné Szigethy Enikő gyógypedagógus, vak-szakos tanár beszámolója a pályája során szerzett gya-
korlati tapasztalatairól. Mindezt személyes vallomásával egészítette ki az integrált osztályban tanító Pong-
ráczné Gaál Elvira, aki konkrét történeteket osztott meg a jelenlévőkkel fogyatékos diákjaival szerzett él-
ményeiből. 

A tornateremben elköltött ebédet a házigazda intézmény bemutatása követte, melynek során nagy hang-
súlyt kapott a sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulókkal való foglalkozás ismertetése, Vargáné Rimóczi 
Gyöngyi, Tóth Szabina és Bognár András gyógypedagógusok segítségével. Ezt követően a résztvevők 
kiscsoportokban reflektálhattak az elhangzottakra, és megoszthatták egymással az integrációval kapcsola-
tos saját tapasztalataikat. 
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A nap programját a záró istentisztelet koronázta meg, amelyen Hegedűs Attila, az Eötvös iskolalelkésze 
hirdette Isten igéjét. Ennek keretében adta át Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő a Gyurátz Ferenc-
díjakat, amelyekkel a kerület a területén élő evangélikus pedagógusok kiemelkedő munkáját ismeri el. 

Idén Dombi Lászlóné, a győri Péterfy Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanára, 
valamint Hubert Pál, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium kollégium-
vezető igazgatóhelyettese nyerte el a rangos kitüntetést. 

Emellett az Eötvösben végzett hűséges és lelkiismeretes szakoktatói és szakmai igazgatóhelyettesi tevé-
kenységéért kerület érmet kapott Balikóné Németh Márta.  
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A „Soproni látlelet” Győrben 

2015. november 13-án rendezték meg Győrött a regionális egészségügyi versenyt, aminek a Szent-Györgyi 
Albert Egészségügyi Szakképző Iskola adott helyet. Három kategóriában, 12 csapatot alkotva, Ajka, Deve-
cser, Győr, Sopron, Szombathely és Várpalota diákjai mérték össze az egészségügy területén megszerzett 
tudásukat. Csapatunk a „Soproni látlelet” fantázianevet kapta. 

Az ünnepélyes megnyitón jó szereplést kívántak mindenkinek, majd következett a megmérettetés. 

Elsőként egy tesztet töltöttünk ki, a gyakorlati feladat pedig az újraélesztés és a négy hónapos csecsemő 
pelenkázása volt. 

Szünetben finom hidegtálból falatozhattunk. 

Ezután tanárok előtt mutattuk be iskolánkat és magunkat. Majd az anatómiából tanultakról adtunk szá-
mot. A feladat egy-egy kép kirakása volt, amit csapatunknak másfél perc alatt sikerült teljesítenie. Ebben a 
feladatban a mi végzetünk elsőként. Ezt követték a villámkérdések az egészségfejlesztés témaköreiből. 

A jó szereplés eredménye nem maradt el: csapatunkat a humán szakmacsoport kategóriában a III. helye-
zéssel jutalmazták.  

A csapatunk tagjai a 12. b osztályból: 

Horváth Gertrúd 
Horváth Laura 
Pintér Viktória. 

Felkészítő tanárunk: Tóth Lászlóné Weisz Zsuzsanna. 

A versenyről emléklappal, jutalomtárgyakkal és jó élményekkel tértünk haza. 
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Összesen 31 kiállító, köztük 18 szakképző iskola és 7 munkáltató is bemutatkozott 2015. november 18-án 
a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban megrendezett pályaválasztási kiállításon. Idén 16. al-
kalommal szervezték meg a programot, amelynek célja, hogy a diákok megismerjék a különböző szakmá-
kat, képzési lehetőségeket.  Körülbelül ezren vettek részt az eseményen, melyre a soproni és környékbeli 
általános iskolák 7–8. osztályos diákjait hívták meg.  

A soproni és környékbeli szakképzés valamennyi területét bemutatták a kiállításon, így forgó robotokat, 
faipari gépeket, kozmetikai asztalt, ételkóstolót és újraélesztést is láthattak az érdeklődők. 

A gazdaság szereplőinek is fontos, hogy a fiatalokat a szakképzés felé irányítsuk – mondta a rendezvény 
megnyitóján Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Sopronban égető probléma, 
hogy a képzett munkaerőből hiány van, így túlzás nélkül mondhatjuk, hogy egy jó szakma felér egy diplo-
mával. A sikeres pályaválasztás meghatározza a fiatalok jövőjét – tette hozzá dr. Fodor Tamás. Sopron pol-
gármestere szerint lényeges, hogy az iskolák mellett a vállalkozói kör, a munkaadók is megjelentek a kiállí-
táson.  

A Soproni Szakképzési Centrum feladata az, hogy minden piaci igényt kielégítsen – hangsúlyozta Králik 
Tibor, az idén alakult intézmény főigazgatója. Júliusban jött létre a Soproni Szakképzési Centrum, amely-
nek hat tagintézménye van. A hat iskolában összehangolták a képzéseket a soproni gazdasági környezet 
igényei szerint. A közelmúltban például újraindították a kárpitos oktatást, de már szárazépítő és gazdasági 
informatikus képzés is van Sopronban. A felnőttképzést most 232 hallgatóval indították el, de februárban 
és jövő szeptemberben újabb osztályokat oktathatnak. A tanulást ösztönözheti, hogy a második szakma 
megszerzését ingyenessé tette a kormány. (Forrás: www.sopron.hu) 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola is képviseltette magát a pálya-
választási kiállításon. 

Pályaválasztási kiállítás 
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Iskolánk a pályaválasztási kiállításon 

A továbbtanulás iránt érdeklődő hetedik- és nyolcadik osztályos diákokat reggel nyolc és délután kettő 
között várták a bemutatkozni kívánó iskolák standjai. A tanulók először bátortalanul sétálgattak körbe-
körbe, de kis invitálás után egyre felszabadultabbak és érdeklődőbbek lettek.  

Az Eötvös-gimnázium standjánál kivetített prezentáció nyúj-
tott betekintést tanároknak és diákoknak az iskola programja-
iba, kézbe vehették az elmúlt tanévek évkönyveit, és találkoz-
hattak Samuval, az iskola csontvázával is. A gimnáziumi osztá-
lyokat Horváth Boglárka, a sajátos nevelési igényű tanulókat 
Kuti Bernadett képviselte. Az egészségügyi tagozat diákjai − 
Markó Dorina, Simon Viktória és Laczó Dominik − vérnyomá-
sát mértek, illetve megmutatták az érdeklődőknek, hogyan 
kell újraélesztést végezni.  

Más iskolák szendvicsekkel, süteményekkel, különféle ajándé-
kokkal, például hajfonással kedveskedtek a diákoknak.  

Összességében úgy véljük, hogy a mi standunk volt a legérde-
kesebb és a legnézettebb. Rengeteg diák érdeklődött iskolánk 
iránt, és megígérték, hogy jövőre minket választanak.  

Köszönettel tartozunk Balikóné Németh Mártának és Betuker 
Botondnak iskolánk képviseletéért, az előkészítő munkáért és 
a lebonyolításért, Végh Tamásnak és Kóczán Krisztiánnak a 
technikai háttér megteremtéséért.  
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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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Hogyan lehetek áldássá? 

A fenti címmel rendezték meg november 21-én a Soproni Egyházmegye ifjúsági napját. Az alkalomnak – 
amelyen mintegy hetven fiatal vett részt –, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola adott otthont. Az ifjúsági nap főszervezője Mesterházy Balázs harkai lelkész volt, 
aki az egyházmegye ifjúsági felelőseként, és a mottót is meghatározó következő Szélrózsa-találkozó ösz-
szefogójaként állt az ügy mellé.  

A program reggeli áhítattal kezdődött, amelyben e sorok író-
ja a címben megjelölt témát boncolgatta Jákób tusakodása 
alapján. Ezután következett egy „író-olvasó találkozó”, ahol 
Kubiszyn Viktor íróval beszélgetett Mesterházy Balázs. Az író 
megkapóan, őszintén mesélt a több éven át tartó drogfüggő-
ségéről, az „anyagtól” való szabadulásáról, a ráckeresztúri 
református terápiás otthonról, az evangélium felszabadító 
„flash – élményéről”, és íróvá válásának útjáról. Viktor – a 
nem könnyen emészthető téma ellenére – közvetlenségével, 
őszinteségével, hitelességével és derűjével elbűvölte még az 
alkalmon részt vevő „legapróbb”, legfiatalabb korosztályt is. 

A nap további programja alkotócsoportokban folytatódott. A fiatalok hat helyszínen tapasztalhatták meg 
az alkotás örömét, és dolgozhatták fel a „Hogyan lehetek áldássá?” témát. 
A néptánccsoportot Margittai Endréné eötvösös tanárnő és tanítványa Németh Dávid vezette, a festészet 
iránt érdeklődőket Dorosmai Erzsébet líceumi tanárnő vette szárnyai alá. A könnyűzenei csoportot 
Blatniczky János Dániel beledi lelkész irányította, a drámajáték rejtelmeibe pedig Blatniczkyné 
Hammersberg Júlia lelkésznő vezette be a játékos kedvű fiatalságot. Volt még másik, két szintén nagy nép-
szerűségnek örvendő alkotócsapat. Az egyik a kreatív íróké, amelyet Kubiszyn Viktor vezetett, a másik pe-
dig a kreatív barkácsolóké, amelyet Plöchl Ildikó határmenti gyülekezetpedagógus irányított. 

Mind a hat csoportból csillogó szemű, lelkes fiatalok érkeztek vissza a záró áhítatra, amelyen Hegedűs 
Attila házigazda lelkész hirdette az igét arról, hogy a „tökéletes szeret kiűzi a félelmet”. A különleges isten-
tiszteletté váló alkalom során minden csoport bemutathatta alkotásait és elmondhatta, hogy miért is volt 
számára áldás alkotni, a többiekkel együtt létrehozni valamit. Megcsodálhattuk a festők munkáit, meghall-
gathattuk a zenészek előadását (Nem engedlek el, míg meg nem áldasz, nem engedlek el…), ámulhattunk 
az elkészült – és köszönetül a házigazda iskolának ajándékozott – oltárterítőn és a nem mindennapi oltár-
díszeken, együtt örültünk a játszókkal, együtt táncoltunk a táncosokkal, csodálattal hallgattuk a kreatív 
írók alkotását. 

Az alábbiakban ezt az „Eötvösben” született írást szeretnénk megosztani az olvasóval. 

Keresetlen áldás 

Sokba kerülsz te nekem! Ha így folytatod, megjárod – hallatszott egy sikátorból. Nyugodj meg, tudom, mit 
csinálok. Egyben fizetek – hangzott a válasz. Aztán a helyszínről egy hátizsákos alak távozott. 

Másnap este egy belvárosi kocsmában János, a dealer túl volt már pár pohár boron, mikor egyik régi kun-
csaftja odalépett mellé, és így szólt:  

- Kéne egy kis „anyag”.  

-Ok. Három rongy!  
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-Ma nem tudok fizetni, de van más, amit odaadhatok 
cserébe. Tegnap loptam egy fém feszületet. Itt van. 
Rakd el! 

János a kabátja zsebébe rakta, és azon vívódott, hogy 
ezúttal sem tudja kifizetni megbízóját. Egész éjjel 
nem aludt. Hajnalban egyszer csak kopogtak az ajtón. 
Vívódásából felriadva az ajtóhoz rohant. Kinyitotta és 
megpillantotta ugyanazt a hidegvérű tekintetet, ame-
lyet két nappal azelőtt a sikátorban is látott. A maffió-
zó a zsebéből előrántott pisztolyát – János szívére 
célozva – reflexből meghúzta, majd a testet átlépve 
megkezdte a lakás kirablását. 

A környéken járőröző rendőrök a lövés hallatán a helyszínre siettek, ahol elkapták a maffiózót. 
János magához térve, a zsebében hagyott kettétört feszülethez kapott, amely megmentette az életét. Ek-
kor jött rá, hogy bár sosem kereste az áldást, mégis megkapta… 

Reméljük, valóban Isten áldása volt ezen a napon, amelynek végén még a 2016. július 27-31. között a Mát-
ra Kempingben megrendezendő „Áldás leszel” témájú Szélrózsa-találkozóra is meghívást kaptak a fiatalok. 

Heinrichs Eszter  

Tréfás zenék soproni diákokkal  

Iskolai kórusok és a soproni szim-
fonikusok mutattak be közös 
produkciót november 25-én,  a 
Liszt-központban. 

Scherzi musicali, vagyis Tréfás 
zenék címmel tartották a Koraes-
ti Hangversenybérlet soron kö-
vetkező koncertjét. A Montever-
di, Joseph Haydn és Leroy Ander-
son műveiből válogató, közel fél 
órás összeállításban a zenei hu-
mor kapta a főszerepet. 

A koncerten a Szent Orsolya 
Gimnázium, a Széchenyi István 
Gimnázium, az Eötvös József 
Evangélikus Gimnázium, a Róth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskola, valamint a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának kórusai adtak elő közös produkciót a Soproni 
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarral. Monteverdi műveinek előadásában nem csak énekkel, hanem kora-

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2015/11/26/trefas-zenek-soproni-diakokkal/
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A véradókat köszöntötték Sopronban 

Az önkéntes véradók évenkénti köszöntése főhajtás mindazok előtt, akik a véradással, önzetlen tettük-
kel, ellenszolgáltatás nélkül emberek életét mentik meg, sokak egészségét adják vissza. Sokszor ők je-
lentik az utolsó reménységet az életveszélyben lévő embertársaik számára – hangzott el az önkéntes 
véradók köszöntésén. 

Az ünnepet a soproni vármegyeháza dísztermében tartották, ahol a többszörös véradókat dr. Simon István 
alpolgármester köszöntötte elsőként. Megköszönte a véradóknak, hogy tisztességgel és becsülettel járul-
tak hozzá ahhoz, hogy az életek megmentéséhez szükséges vér biztosított legyen, továbbá megköszönte a 
szervezőmunkát a Vöröskereszt helyi szervezetének és a Vérellátó Központnak. Jó munkát végeztünk és 
előre léptünk – értékelte a véradók elmúlt évét dr. Simon István, Sopron alpolgármestere. (Forrás: 
www.sopron.hu) 

Az ünnepi műsort az Eötvös Gimnázium diákjai prezentálták, amely méltó keretet adott az adventi hangu-
latú rendezvénynek. Fellépett: Boros Tamara, Németh Dávid, Préger Rebeka és a 11. b osztály.  

beli hangszerekkel, például furulyákkal és csörgődobbal kapcsolódtak be a diákok a zenekar munkájába. A 
hangversenyen Horváthné Kemény Tünde, a Szent Orsolya Gimnázium ének-zene tanára vezényelt. 

Lassan nemes hagyománnyá érik, hogy soproni iskolák évente egyszer közös produkciót mutatnak be a 
Liszt-központban. Ez rengeteg előkészítő munkát igényel, de minden alkalommal megéri, hiszen a vég-
eredmény mind a résztvevőknek, mind a közönségnek örömteli élmény – mondta el Kóczán Péter, a Pro 
Kultúra Sopron Nonprofit Kft. kulturális igazgatóhelyettese, és a Koraesti hangversenyek szervezője. 

Iskolánk felkészítő tanára: Margittai Endréné 
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Képriport a természettudományi versenyről 
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Soproni Téma 

Természettudományos vetélkedő 

Iskolánkban 2015. november 25-én tartottuk meg a természettudományos vetélkedőt, amelyen idén min-
den osztály képviseltette magát egy-egy csapattal. A vetélkedőre a diákoknak egy beugró feladatot is el 
kellett készíteniük, ez egy természettudományos díszítésű, textilből, fémből, fából vagy papírból készülő 
írószertároló volt. A versenyen kémiai, fizikai, matematikai, földrajzi és biológiai kérdésekre kellett vála-
szolni a tanulóknak. Nemcsak az órán megszerzett tudásra volt szükség, hanem a kreativitásra és a gyorsa-
ságra is, mivel mértek, számoltak, rajzoltak és gondolkodtak a diákok, nem is keveset. 
 
Eredmények: 
1) Kóbor Zita, Márk Márton, Pados Kitti, Sulics Nándor, Vörös Ákos (12.a) 
2) Bognár Virág, Szigeti Réka, Takács Petra (11.b) 
3) Horváth Franciska, Kiss Martin, Koós Katica, Mészáros Ádám (10.a) 
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