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 Hírlevelünk tartalma  
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merít iskolánk életé-

nek történéseiből. A 
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Iskolai programajánló: 

 

JÚLIUS—AUGUSZTUS  

 

Július 07 -15  —        dESZKa Tábor  

Július 27 -31.  —        Szélrózsa Fesztivál  

Augusztus 01.  —        Nyári ügyelet,  10.00 -12.00  

Augusztus 15.  —        Nyári ügyelet,  10.00 -12.00  

 

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

A gyermeknapon tartották a hagyományt követő tündérfesztiválos felvonulást Sopron belvárosában, ahol 
iskolánk diákjai szervezőként, lebonyolítóként vettek részt. 

Maga a Tündérfesztivál, június 25-én került megrendezésre, ahol a tündér és manójelmezbe bújt diákok, 
közösségi szolgálat keretében segítettek a rendezvényre kilátogató gyerekeknek és szüleiknek.  



Szakmai verseny Dunaszerdahelyen 
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Szakmai versenyen jártunk 

Dunaszerdahelyen tizenegyedik alkalommal rendezték meg az elsősegélynyújtó versenyt, melyen iskolánk 
csapata másodszor  vett részt. Örültünk a meghívásnak, hiszen határon túli barátainkkal a „Határtalanul” 
projekt keretén belül is ápoljuk a kapcsolatot.  

A versenyre Ávár Andrea tanárnővel készültünk. A csapattagok: Bábel Vivien, Lendvai Jázmin 9. b és Ger-
gely Kinga, 10. b osztályos tanulók.  

Bős régi iparterületén rendezték meg az eseményt, ahol Szlovákia regionális fordulóin első helyezést elért 
csapatokkal vetettük össze tudásunkat. Ezért igazán nehéz dolgunk volt. A verseny alatt hét kárhelyen 
láttunk el több sérültet is, ezért elengedhetetlen volt a pontos tudás, a gyorsaság, a gyakorlatiasság és a 
jól szervezett csapatmunka. Sajnos találkoztunk olyan feladatokkal is, amelyeket ott más protokoll alapján 
oldanak meg, ezeket azonban később megbeszéltünk. A tapasztaltakból és természetesen az elkövetett 
hibáinkból is nagyon sokat tanultunk.  

Ugyancsak sok hasznos információhoz juttattak minket a versenyen kívüli programok, ahol elméletben és 
gyakorlatban is megismerkedhettünk az intraosseális vénabiztosítás indikációival, szabályaival, gyakorlatá-
val. Előadást hallottunk a defibrillátor használatáról is. A legérdekesebb számunkra a helikopteres mentés 
témája volt, melynek keretében egy szakember különböző filmeken mutatta be, magyarázta el e menté-
si  módszer technikáját, szabályait. 

Összességében rengeteg hasznos ismerettel gazdagodtunk, miközben élveztük felvidéki barátaink példát-
lan vendégszeretetét.  Az esemény  zárásakor  kiemelten üdvözölt bennünket Dunaszerdahely polgármes-
tere, aki megköszönte részvételünket.  

Köszönjük vendéglátóinknak, köszönjük iskolánk vezetőségének, hogy ott lehettünk! 

Gergely Krisztina, 10. b osztályos tanuló 
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Kórustalálkozó az egyetemen 

Pünkösdi istentisztelet 
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A mi sulink—negyedik az országban 
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Jutalomból kirándultak 

2016. május 27-én, pénteken, a tanév során sikereket elért, szorgalmas diákjaink ellátogattak Budapestre 
a Csodák Palotájába és a Terror Házába. A csoport 34 tanulóval és három kísérővel indult útnak a kora reg-
geli órákban. 

A kissé álmos vonatozás és buszozás után 9:30-kor kezdődött a Csodák Palotájának felfedezése. Rengeteg 
érdekes kísérletet lehetett kipróbálni. A délutáni múzeumlátogatás már komorabb hangulatban telt: a XX. 
század két véres diktatúrájának, a nyilas és a kommunista elnyomásnak az emlékhelyén, a Terror Házában 
megelevenedett a tragikus történelmi múlt. Jólesett utána a séta, a beszélgetés és a felhőtlen szabadprog-
ram, amely egészen az este hét órai hazaindulásig tartott. 

Összességében egy tartalmas, változatos témájú, vidám és mozgalmas nappal zárhattuk a hónapot, és vele 
a 2015/2016-os tanév versenyekben és közösségi programokban gazdag időszakát. A jutalomkirándulás 
igazolta, hogy a kitartó munka többszörösen is megtérül – iskolánk odafigyel a kiemelkedő teljesítmények-
re. 
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Tanévzáró hittantábor a Balatonnál 
Azt szokták mondani, ami egyszer történik, az lehet véletlen, de ami kétszer, az már hagyomány. Ennek 
szellemében elmondhatjuk, hogy hagyományos tanévzáró hittantáborunkat szerveztük meg június 10-12-
ig Balatongyörökön. 

A tábor érdekessége, hogy nemcsak a jelenlegi eötvösösök jöhettek, hanem meghívtuk jövendő diákjain-
kat is, azokat a nyolcadikosokat, akik szeptembertől nálunk fognak tanulni.  Így a huszonhat fős csapat eb-
ből a két csoportból, a „régiekből” és az „újakból” állt össze. Kísérőként Bencsik Olga tanárnő, Rétfalvi  
Árpád tanár úr és jómagam (Hegedűs Attila iskolalelkész) voltunk ott a táborban. 

Több célja volt ennek a hétvégének: először is a tanév végén leereszteni a gőzt, másrészt jókat sétálni, 
strandolni, játszani, ismerkedni az újakkal, és mindezért Istennek hálát adni a reggeli és esti elcsendesedé-
seken. 

Péntek délután indultunk, estére a balatongyöröki Smiling House Ifjúsági táborban voltunk, ahol az elhe-
lyezkedés és vacsora után ismerkedős játékok következtek. A napot elcsendesedéssel zártuk: minden esti 
és reggeli áhítat témája egy-egy a Bibliában Jézusnak szegezett kérdés végiggondolása volt. 

Nem volt sok idő az esti ébrenlétre, mert szombat hajnalban korán keltünk, megnéztük, hogyan kel föl a 
Nap a Balaton mellett, a Badacsony hegy mögül. Utána volt még egy kis idő az alvásra, majd a reggeli és az 
áhítat után elsétáltunk a Szépkilátóhoz. Ebéd után strandoltunk. Késő délután két program kezdődött pár-
huzamosan: egyrészt az akadályverseny, amit a nagyobbak szerveztek az újaknak, másrészt pedig nem 
tervezett programként az eső…  

Este némi nehézségünk volt az átázott fával, nehezen tudtunk tüzet gyújtani, de végük sikerült, így nyár-
son sült kolbász lehetett a vacsora. Az esti áhítat után, túl éjfélen még egy játékot terveztek a „nagyok”, 
egy rókavadászatot: kis lapokra rókát rajzoltak, majd elszórták a papírokat a tábor területén, a feladat pe-
dig az volt, hogy ezeket kellett sötétben összeszedni. Az újak jó része ekkor már kidőlt − nem csoda, korán 
kezdtük a napot −, ráadásul a megismétlődő eső is megtette a magáét. 

A vasárnapot a reggeli után egy sétahajókázással kezdtük, majd némi szabadprogram után ebédeltünk, és 
fél háromkor, közvetlenül az indulás előtt, egy búcsú áhítatot tartottunk. Hogy aztán a hazatérés után ki 
hány órát aludt, és hogyan pótolta az alváshiányt, azt már nem tudhatom. De tény, nagyszerű hétvége 
volt tanárnak és diáknak egyaránt. 

Hegedűs Attila 
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Made in Hungária, Soproni Petőfi Színház 

Made in Hungária, Sopronkövesd 
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Kisalföld Online 

Teltházas előadás a Soproni Petőfi Színházban 

Újabb telt házas előadást láthattunk a KOMISZ és dESZKa Társulat előadásában a soproni Petőfi Színház-
ban május 29-én. 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában és a zsirai Fogyatékosok Ott-
honában működő társulat legújabb darabjának ez volt a hatodik előadása, azon belül a harmadik soproni 
teltházas előadása. A Made in Hungáriára pár óra alatt elkelt az összes jegy, így izgatottan vártuk, mennyi-
re üt majd nagyot a darab. Azt kapuk, amit vártunk: már az első negyedóra után tudtuk, hogy egy újabb 
lehengerlő előadást láthatunk. 

Betuker Botond harmadik önálló rendezésével újra bebizonyította, hogy épek és sérültek, fiatalok és idő-
sebbek tökéletes összhangban tudnak dolgozni és előadni. Szinte profikat meghazudtolva énekeltek és 
táncoltak a fiatalok. 

A hamisíthatatlan Hungária dalokkal fűszerezett darabban, a divatos pöttyös ruhák és korhű videó-
bejátszások mellett, Fenyő Miklós életén keresztül belecsöppentünk a mai világba, magunkénak éreztük a 
küzdést a szabadságért, önállóságért, összetartozásért. 

Botond elmondta: „A darabban szerepel egy Rubik-kocka, amely az integrált csapatunkat jelképezi: színes, 
lehet ide-oda forgatni. Néha összevissza áll, de amikor szükség van rá, ki lehet rakni. De csak az tudja ki-
rakni, aki érti a titkát. Úgy érzem, most sikerült kirakni és megfejteni.” 

Az előadás után mi is táncolva és dalolva léptük át a színház kapuját, és kíváncsian várjuk a következő da-
rabot. Vajon lehet ezt még fokozni?! 

Azoknak a fülében, akik látták a darabot bizonyára azóta is cseng a mondat: „Akkor is rock and roll, ha el-
zavarnak otthonról.” 
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GYIK Családi Grillterasz nyitónap 

dESZKa Társulat 

Diákkör Szikszai Dórával 

Gyermekvédelmi Központ gyermeknapja 

dESZKa Társulat 
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Eötvös TV 

Kattints! 

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

iskola életéből! 

 

Kattints 

ránk!  
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