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Iskolai programajánló:  

 

N O V E M B E R  

November 07.—  Megemlékezés,  A reformáció napja  

November 09.—  Eötvös bérlet ,  A dzsungel könyve  

November 09.—  Koraesti hangverseny  

November 14.—  Megemlékezés,  A magyar nyelv napja  

November 15.—  Pályaválasztási  K iál l ítás ,  L iszt  Központ  

November 19.—  Egyházmegyei ifjúsági nap  

November 21.—  Röplabdatorna 7 -8. osztályosok részére  

November 22.—  Természettudományos vetélkedő  

November 23.—  Szülői  szervezet ülése,  fogadónap  

November 25.—  Első adventi gyertyagyújtás  

November 29-30.—Nyitott kapuk napja  
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Gratulálunk! 
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Margittai Endréné, mindenki Rozika nénije, iskolánk énektanára 

és táncpedagógusa rangos elismerésben részesült. 

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület elnöksége, 

Gyurátz Ferenc-díjat adományozott, az evangélikus pedagógus-

ként elkötelezett keresztyén hittel és példamutató élettel  

végzett szolgálatért. 
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Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 

 

Iskolánk az október 3-i áhítat után emlékezett meg a tizenhárom aradi honvédtábornokról, akiket az 1848/49-es szabadságharc 

leverése utáni megtorlássorozatban végeztek ki. Az ünnepi műsorban szerepelt: Rózsa Cintia (10. b), Madarász Eszter (12. a), 

Tajti Boglárka (11. b), Maros Csaba (11. b), Böröndy Bence (12. a), Bocskai Patrik (12. a), Frühwirth Martin (11. a), Schöll Ákos 

(11. a), Maczkó Márk (11. a), Városi Szilárd (11. a). 

Felkészítő tanár: Rétfalvi Árpád 

A mártírhősök üzenete a mai kor számára is aktuális. Kiss Ernő utolsó mondatai így hangzottak a bitófa alatt: „Istenem, az újkor 

ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a 

hazáé az életük.” Ez a felhívás mindenkinek feladatot ad: a tanároknak, hogy keresztény és magyar szellemben neveljék, tanít-

sák a rájuk bízott diákokat, a tanulókat pedig nyitottságra sarkallja, hogy bizonytalan világunkban bátran és bizalommal ragasz-

kodjanak a hagyományos nemzeti értékeinkhez. Fontos, hogy átlássuk, mindez nem üres szlogen, hanem valódi életútmutatás, 

amely nélkül Magyarország kiszolgáltatottá válik, és sosem fog rálelni a helyére a gyorsan változó kontinensen; s Európa sem 

fogja tudni, hányadán áll velünk, kik is vagyunk mi valójában.  

Az aradi vértanúk összetartásra szólítanak minket, és talán a történelmünk többi nagy alakjával együtt képesek felülírni azt a 

cinizmust, közönyt, fásultságot, amelyet a XXI. század átlagmagyarja a közügyek iránt érez. Ebben a történetben ugyanis nem 

lehetünk kívülállók, hanem éppen ellenkezőleg: a magunk sorsát mi ronthatjuk el vagy szépíthetjük meg.  

   



 

Eötvös bérlet—Soproni Petőfi Színház 
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Hűvös reggelre ébredtünk ezen az októberi napon, mégis rengeteg fiatal vett részt a közösségi programon. 
A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez, és amibe 
Sopron is évek óta bekapcsolódik. Az akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért 
és környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasz-
nú feladatokat, melyben intézmények, játszóterek felújításán dolgoznak, de célkeresztben van a parkok és erdők takarítása, a 
szociális segítségnyújtás és kulturális műsorok szervezése is különböző közösségeknek. 
A Deák téren Dr. Simon István alpolgármester köszöntötte a fiatalokat, felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos környeze-
tünk tisztán tartása és értékeink megóvása. Köszönetét fejezte ki, hogy ebben az esztendőben is ilyen sokan csatlakoztak a he-
lyi akcióhoz, ezzel is megmutatva azt, hogy a fiataloknak is fontos városunk, környezetünk tisztán tartása, értékeink megőrzése 
és a közösségi munka által az önkéntes segítségnyújtás. 
Barcza Attila önkormányzati képviselő, az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy nem csak a 72 óra 
kompromisszum nélkül program keretein belül fontos az ilyen jellegű önkéntesség, hanem a mindennapokban is elengedhetet-
len egy közösség életében. Örömteli, hogy Sopronban a fiatalok egyre aktívabban veszik ki a részüket a önkéntes munkákból, s 
mindig örömmel veszik az ilyen jellegű és ehhez kapcsolódó megkereséseket, amit lehetőségeikhez mérten igyekeznek mindig 
támogatni is. 
A köszöntőket követően a szép számban megjelent fiatalok több csoportot alkottak, majd a Sopron Holding Zrt. munkatársai 
kiosztották a munkavégzéshez nélkülözhetetlen eszközöket. Megkezdődött a munka.  
Az eseményen közreműködött az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 3 évfolyama. 
Forrás: 
www.sopronmedia.hu / Soproni Téma 

72 óra kompromisszum nélkül 
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Elsősavató 

Ebben az évben a 10. c osztály szervezte meg a kopaszavatót a kilenced évfolyam számára. Különböző, előre kijelölt feladatok-
kal kellett készülniük az avatásra váróknak, ezért kisfilmeket készítettek, ódákat írtak, táncos koreográfiákat tanultak meg. To-
vábbi megkötés volt, hogy a kopaszavatón előre meghatározott öltözékben jelenhettek meg, így magukra öltötték a gésák, az 
indiánok és a Hawaii-szigeteki lakosok jellegzetes ruházatát. 
A 9. a osztály jelenítette meg a japán gésákat, továbbá hangyákról szóló horrorfilmet és balettet mutattak be. A feladatok közül 
− a kopaszok elmondása szerint −, a nagy létszám miatt a koreográfia elkészítése volt a legnehezebb. 
Az egészségügyi osztály a Hawaii-szigetek lakóinak öltözékét viselte. Az ő táncuk a szurkoláshoz volt köthető, amely láthatóan 
tetszett a zsűrinek. A lassítással készített horrorfilm a lajhárokról szólt. Számukra további feladat volt, hogy két tanáruknak is 
meg kellett tanítani a kijelölt feladatokat. 
 
A 9.c osztály indiánoknak öltözött. Ezt a szerepet az osztályfőnök, Simon Géza tanár úr is hitelesen alakította. Az előre meghatá-
rozott feladat szerint salsát mutattak be. A tánc elsajátításában nagy segítségükre volt Margittai Endréné, Rozika tanárnő is. 
Több vélemény szerint a legjobban sikerült horrorfilmet nekik sikerült elkészíteni, melynek témája a galambok voltak. 
A nagy napon kezdésként a kilencedikes tanulók a bemutatandó öltözékekben vonultak be. Ezután következett a kvízjáték, 
majd különböző ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk az osztályoknak. Ezek között volt Pokémon keresés, palackok ledön-
tése, lufik borotválása. A sok izgalmas feladat megnevettette és összekovácsolta az osztályokat. A bemutatott ódák, filmek, 
táncok, óriási sikert arattak. A szurkolás és a hangulat fergeteges volt. 
 
Végül nagyon szoros küzdelem mellett, egy pont előnnyel a 9. a osztály nyert, melyre nagyon régen volt példa. Második helye-
zett a 9. c lett, a harmadik helyezett pedig a 9. b osztály. 
Köszönjük szépen a szervező osztálynak, a zsűrinek és a vetélkedő osztályoknak is ezt a felejthetetlen élményt. 
Oravecz Hanna 9. a, Mátis Petra 9. c 
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Csendesnap és Török– Zselenszky Tamás koncert 
 
„Legyetek állhatatosak!”- biztat minket Pál apostol az 1. Kor. 16,13-ban, jelezve, hogy van olyan dolog, amit fontos komolyan 
venni, amit nem lehet mindig hűvös távolságtartással szemlélni, nem lehet fél szívvel megélni. Meggyőződésünk, hogy a család, 
a szülő- gyermek kapcsolat, a szerelem olyasmi, amit nem érdemes fél szívvel csinálni, amiben kifejezetten jó állhatatosnak 
lenni. Épp ezért lett hagyomány, hogy iskolánk őszi csendesnapja a családról szól. Így volt ez ebben az évben is. 

A kezdő áhítat a fenti páli ige kapcsán szólt arról, hogy van, ami mellé tényleg jó odaállni, teljes szívvel csinálni. Közös gondolko-
dásunkat segítette a Berlin fölött az ég című film egy jelenete, egy szerelmi vallomás, amelynek kulcsmondata ez volt: nem tu-
dom, van-e elrendelés, de döntés létezik. Dönts hát! Áhítat után 10 csoportra oszlott a diákság, és minden csapat 2-2 előadást, 
beszélgetést hallgatott meg, amelyik vagy lelki-spirituális szempontból, vagy egészségügyi szempontból járta körül a párválasz-
tás, szerelem és család kérdéskörét. 

A csendesnapot rendhagyó módon zártuk: Török-Zelenszky Tamás zenész, költő (ex Eleven Hold tag) szerelmes dalait hallgat-
hattuk meg, a dalokat, melyeket személyes vallomások, Kőhalmy Kristóf verse és a házasságról szóló idézetek tarkítottak. Az 
alakalomról a művész honlapján is megjelent egy visszaemlékezés (http://zselenszky.hu/cikkek/rendhagyo-irodalomora/), eb-
ből hadd idézzek zárszóként: E jeles alkalommal hozzávetőlegesen 350 gimnazista fiatalnak tartott tornatermi koncertet, ame-
lyet saját bevallása szerint izgalommal várt és boldogsággal élt meg. A visszajelzések egyértelműen pozitívak. Egy következő, 
soproni fellépésre sokan elígérték magukat az iskolából. Öröm lesz újra találkozni, kicsivel lazább keretek között, ám, nem érhe-
ti szó az Eötvös házelejét sem, mert az elképzelhető legjobb fej volt a rendezőség, a tanári kar és a diák-hallgatóság is.  

http://zselenszky.hu/cikkek/rendhagyo-irodalomora/
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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
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A megújulás lendülete - kiállítás 

 
Iskolánkból 2016. október 19-én „A megújulás lendülete” c. kiállításon kilenc tanuló vett részt a 10. b osztályból Hegedűs Attila 
és Prezenszki Erzsébet kíséretében.  
A Liszt Ferenc Kulturális és Konferencia Központ második emeletén megnyitott fotó kiállítás célja az, hogy a Reformáció Emlék-
bizottság a 2017-es emlékévében - túl az egyházi megemlékezéseken - a szélesebb közönségnek is bemutassa az ötszáz éves 
reformációt.  
A tárlatot Dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg, majd köszöntőt mondott Dr. Hafenscher 
Károly miniszteri biztos és Eifert János fotóművész, aki a zsűri elnöke is volt. A köszöntést követően Eifert János egy rövid tárlat-
vezetést is tartott.  
A fotók között volt olyan, amely a hagyományos szemléletet követte és csendéletet örökített meg. Volt olyan, amely a moderni-
tás szemüvegén keresztül jelenítette meg a reformáció múltját, jelenét és állandó megújulásra való képességét. Például volt 
egy olyan kép, amelyen egy asztalon fekvő nyitott biblia látható, mely tele van ragasztva színes könyvjelzőkkel; valamint a biblia 
mellett egy okostelefont találunk. Meglepődve tapasztaltam, hogy diákjainknak nem ezek a modernitást megjelenítő színes és 
változatos képek nyerték el tetszésüket, hanem a fekete-fehér komolyabb témákat megjelenítő (temető, templombelső), el-
gondolkodtató fotók.  
 Úgy láttam, hogy diákjaink jól érezték magukat a kiállításon. Többször végignézték a fotókat, véleményt is alkottak a 
látottakról, melyet velem és Hegedűs Attilával is megosztottak.  
 
Készítette: Prezenszki Erzsébet   
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1956 - 2016 

Az Eötvös-Roth iskolák, a hagyományt követve több ízben is együtt dolgoznak. 

Idén a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium volt a soros megjeleníteni az 1956-os drámai eseményeket. A 

60 éves évfordulón, a testvériskolánk és intézményünk néhány lelkes diákja, méltóképpen emlékezett meg a forradalmi hősök-

ről.  

Köszönjük az élményt és a felkészítést Mikita Antónia tanárnőnek, és mindenkinek, akik részt vettek az elgondolkodtató és 

megható előadásban.  
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Európai Diáksport Napja – Magyarország 

Az Európai Diáksport Napja – Magyarország rendezvényhez kapcsolódott iskolánk is 2016. szeptember 30-án. A tornatermi 

bemelegítés után indult a 2016 méteres kihívás. A futóverseny adta a nap alapprogramját, amit minden résztvevő teljesített. A 

versenyt, ami nem is verseny volt, csak egy próbatétel, az iskola előtti parkban, kimért pályán rendeztük. Szerencsére, az időjá-

rás is kedvezett a szabadtéri programnak, így minden tanuló több-kevesebb sikerrel, de célba ért, és elégedetten várta a továb-

bi programot.  

A diákok egy része a 2016 méteres futás kiegészítéseként sor és váltóversenyen vett részt. A feladatok összeállításánál figye-

lembe vettük az életkori sajátosságokat és az élményszerzés fontosságát. A feladatok között szerepelt gyorsasági, ügyességi és 

összetett feladat is. A diákok nagyon élvezték, mivel a sokszínű szerhasználatnak köszönhetően komplexen lett terhelve szerve-

zetük.  

Az ember élettevékenységéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a mozgás, a sport. A tánc, az örömmel zenére végzett mozgás, 

a lányok egyik kedvenc tevékenysége, így volt ez a 9. b-s foglalkozáson is. 

A tanulók többsége egész nap az iskolában tartózkodik, mozgásra, sportra, játékra kevés az idő és a lehetőség, de a labdával 

végzett mozgások mindig - iskolánkban főleg a röplabda -, felkelti az érdeklődésüket. Ráadásul csapatban játszani jó, mert nem-

csak önmagáért, hanem mások miatt is jól kell teljesíteni, hogy sikert érjen el a csapat. Röplabdás bemelegítő feladatok végzése 

után, villámtornát tartottunk az iskolánk tornatermében. 

Ez a nap lehetőséget adott a tanulóknak arra, hogy a sportolás és versengés nyújtotta örömökön és izgalmakon túl új élmé-

nyekkel, tapasztalatokkal gazdagabban térhessenek vissza a szürke hétköznapokba. 
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Röpi suli – szakmai továbbképzés  

Iskolánk, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium megalakulásának 20 éves évfordulóját ün-

nepli. A gazdag programsorozatból nem maradhat ki a sport sem.  Iskolánk egyik legeredményesebb sportja a röplabda. Örven-

detes, hogy Sopronban és a környék iskoláiban egyre többen kezdtek el röplabdázni. A szakmai munka eredményesebbé tétele 

érdekében a Magyar Röplabda Szövetség támogatásával a szombathelyi SI közreműködésével 2016. október 26-án gyakorlati 

bemutatót tartottunk testnevelő kollégák részére. A Magyar Röplabda Szövetség a résztvevő iskoláknak szakmai és applikációs 

anyagokat biztosított, azonkívül iskolánkat 5 db röplabdával ajándékozta meg. A gyakorlati foglalkozásokat Bedőcs Gergő szom-

bathelyi utánpótlás szakág vezető tartotta.  Köszönjük Szittner Lajos tanár úrnak a szervezést, valamint a röplabda csapatunk 

aktív közreműködését. 



 ISKOLAI ÉLET  

KOMISZ & dESZKa Társulat 

Made in Hungária 

Ötcsillagos őszi turné 

Bük - Pápa - Fertőd 
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