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re n d sz e r es s é g g e l   
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 ISKOLAI ÉLET 

Iskolai programajánló:  

 

D E C E M B E R  

 

December  02.—  Második adventi gyertyagyújtás  

December  02.—  Eötvös koszorúcska  

December  06.—  Mikulás -nap  

December  07.—  Eötvös bérlet,  Diótörő (Petőfi Sz ínház)  

December  09.—  Harmadik adventi gyertyagyújtás  

December  10.—  Bécsi  adventi kirándulás  

December  13.—  Felvétel i  előkészítő a  8.  évfolyam részére  

December  15.—  Egy nap a  természettudomány jegyében  

December  16.—  Nyelvi  karácsony  

December  17.—  Negyedik adventi gyertyagyújtás ,   

  Iskolakarácsony  

December  19 - január 1.—Téli  szünet  
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Péterfy Sándor-díj 

„A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése.” Pilinszky János idézetével kaphatták kézhez meghívóikat az evangéli-
kus köznevelési intézmények vezetői és iskolalelkészei a Balatonszárszón rendezett őszi szakmai konferenciára. 
Az összejövetel jeles alkalma a Péterfy-díj átadása volt. Ebben az évben Gottschling Gábor, a soproni Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatója vehette át a díjat. 

A MEE 1999 óta a pedagógiai szakmai munka elismeréseként adja ki a kitüntetést. 

 

Ki volt Péterfy Sándor? (1841 – 1913) 

A „tanítók atyja” szegény sorú nemescsói család szülötte. A Soproni Evangélikus Tanítóképző diákja. Győrben szerezte 
meg kitűnő eredménnyel tanítói oklevelét. A nagykanizsai evangélikus gyülekezet első kinevezett tanítója volt. Egész 
élete során rendszeresen képezte magát, pedagógiai-szakírói tevékenységet folytatott, folyóiratot szerkesztett. Győrből 
Pestre kerül, ahol segélyező egyletet szervez, közoktatás-politikai kérdésekkel foglalkozik, íróként, tankönyvíróként te-
vékenykedik. Péterfy Sándor munkáját nagyra értékelte Eötvös József kultuszminiszter is. Eötvös-alapot hozott létre a 
tanítók segélyezésére. A Népnevelők Lapjának szerkesztője,1877-től a Magyar Pedagógiai Társaságnak, később a Taní-
tóképző Tanárok Országos Egyesületének is elnöke. Korának egyik leghíresebb, legtermékenyebb tankönyvírója volt, 
megírta többek között A magyar elemi iskolai népoktatás történetét. 
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Reggeli áhítat a reformáció jegyében 

Az őszi szünetet követő első hétfő reggeli áhítat nem a szokásos mederben zajlott, iskolánk reformációi istentiszteletévé 
alakult. Ennek megfelelően kissé fennköltebb, díszesebb is volt, a szolgálattevő iskolalelkész Luther-kabátban és stólával 
állt a diákság elé, az énekeket pedig nemcsak gitár kísérte, hanem  ̶  Pelikán András szolgálatával  ̶  zongora is. Lekcióként 
a Boldogságmondások hangzottak el, az igehirdetés pedig a Galata-levél alapján. Ebben a levélben Pál nagyon dühös: 
gyermekkorát – akárcsak Lutherét  ̶  a göcsös félelem járta át a szabályoktól, a kirekesztettségtől, amikor rádöbbent  ̶  
akárcsak Luther  ̶ , hogy Isten mekkora szabadságot adott neki azáltal, hogy Jézus mellé állt. Egész életét meghatározta ez 
a tudat, épp ezért nehezen viselte, amikor a hátsó kapukon, kisablakon páran vissza akarták csempészni az éltükbe az égi 
törvényt, s vele együtt a félelmet. Pál  ̶  akárcsak Luther   ̶ éppen ezért dühös: aki egyszer megízlelte a szabadság, a hálá-
ból fakadó és nem a rettegés-vezérelt élet örömét, miét akar visszamenni a kínos szabályok börtönébe? A Krisztustól ka-
pott szabadsághoz való ragaszkodás: ez a mi mindennapi reformációnk.  



Gratulálunk! 
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A Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium 2016. 
november 12-én tartotta Bábeli zűrzavar című regio-
nális idegen nyelvi versenyük német projektverse-
nyét, melyen iskolánkat két csapat képviselte: a 9. a 
osztályból Gregus Lilla és Soós Dorina, a 12. b osz-
tályból Budai Fanni és Laczó Dominik. Budai Fanni és 
Laczó Dominik a rangos versenyen III. helyezést értek 
el. Gratulálunk nekik! 
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Édes, Ékes Apanyelvünk 

Iskolánk diákjai méltó módon köszöntötték a magyar nyelv napját. A válogatott csapat, Bencze Imre Édes, Ékes Apanyel-
vünk című művét adta elő, dramatizált verzióban. A méltán közkedvelt alkotásban részt vettek az iskola magyar nyelv 
tanárai és iskolánk igazgatója is. Köszönjük a lelkes diákoknak az élményt és a felkészítést Szittner Ágnes tanárnőnek.  



Eötvös bérlet—Soproni Petőfi Színház 
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Pályaválasztási kiállítás 2016 

A hagyományokhoz híven idén is részt vettünk a Pályaválasztási kiállításon, amelyet ismét a Liszt Ferenc Konferencia és 
Kulturális Központban rendezett meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Sop-
ron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen több soproni szakiskola és szakgimnázium vett 
részt, kiegészülve néhány soproni céggel és iparossal. Az középiskola előtt álló kisiskolások számára tartott bemutatón 
kihangsúlyozták, milyen fontos a korai, biztos pályaválasztás és a későbbi szakmák betöltése. Iskolánk is büszkén képvi-
selte az egészségügyi vonalat.   
Kedves leendő középiskolás, ha megismerted a soproni kínálatot, azt az iskolát válaszd, ahol jól érzed magad, ahol meg-
találod későbbi önmagadat. Mi is várunk szeretettel! 
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Nyelvi versenyek 

2016. október 27-én iskolánk 62 tanulója bizonyíthatta be, hogyan tudnak önállóan egy-egy téma után kutatni, és abból 
egy rövid prezentációt tartani angol, illetve német nyelven.  

A témák a 9-10. évfolyamosoknak egy (német, illetve angol nyelvterülethez kötődő) ország vagy énekes, együttes, zenész 
bemutatása; a 11-12. évfolyamnak angolul az angol kertek, németül a Vöröskereszt voltak. 
Nagyon szép előadásokat látott és hallott mind a két nyelv zsűrije. A legjobb csapatok a következők voltak: 

Ország, zenész témakörben: 
Angol: 
I.: Babodi Balázs 10. c 
 Lentavits Lea 10. c 
 Schwarz Dominik 10. c 
II.: Horváth Henrietta 10. b 
 Tirpák Dorina, 10. b 
III.: Kiss Doroti 9. b 
 Tóth Alexandra 9. b 
Német: 
I.: Horváth Eszter 10. b 
II.: Kiss Fanni 9. c 
 Plöchl Alexander 9. c 
 Tóth Judit 9. c 
III.: Olajos Dorottya 9. a 
 Szabó Bonifác 9. a 
 Szalóki Szintia 9. a 
III.: Egresits Melani 9.b 
 Sétáló Natália 9. b 
 Takács Dorina 9.b 
The Year of the English Gar-
den 
I.: Boros Tamara 12. a 
 Horváth Boglárka 12. a 
 Nagy Hanga 12. a 
II.: Kálmán Márton 12. c 
 Németh Noel 12. c 
 Szendi Dorina 12. c 
III.: Bősze Vanda 11. b 
 Kerekes Gréta Sophie 11. b 
 Vámos Vivien 11. b 
Die 150 Jahre des Roten 
Kreuzes 
I.: Schaul Katalin 9. a 
 Soós Dorina 9. a 
II.: Budai Fanni 12. b 
 Laczó Dominik 12. b 
II.: Gunázer Brigitta 11. a 
 Határ Veronika 11. a 
 Schöll Ákos 11. a 
III.: Bognár Virág 12. b 
 Simon Viktória 12. b 
 Horváth Alexandra 12. b 



 ISKOLAI ÉLET Szociális munka napja 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban működő dESZKa Társulat, idén töltötte be az 
5. esztendejét. Az amatőr, integrált csapat összefogja a város iskoláinak diákságát és a zsirai Fogyatékosok Otthona sérült 
színjátszóit. A csapat legújabb darabja a Made in Hungária most tért vissza őszi turnéjából, és határon innen és túl is telt-
házas sikereket ért el. 

Novemberben megtisztelő meghívást és bizalmat kaptunk a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán-
szolgáltatási Osztály Szociális Csoportjától, hiszen társulatunk adhatta a műsort a szociális munka napja alkalmából. 
Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük a szűnni nem akaró vastapsot. Ritka pillanat, amikor egy protokolláris rendez-
vényen ilyen hangulat van! Nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük szépen a meghívást! 

A társulat december 20-án ismét fellép a Soproni Petőfi Színházban. Ezzel együtt ebben az évben a negyedik teltházas 
előadásra kerül sor, ahol az új fővédnökünk, Benkő László, a legendás Omega együttes billentyűse is fellép. 

Legfőbb céljuk amatőr módon elérni a legmagasabb színvonalat, és gazdagítani Sopron kultúráját határon innen és túl. 
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Melissza a Nemzeti Lovas Színházban 

Iskolánk diákjának és a dESZKa Társulat tagjának, Moharosi Melisszának, óriási megtiszteltetésben volt része. Október 
végén három előadáson is szerepet kapott a Nemzeti Lovas Színház legújabb, Hungalórum című produkciójában. Melissza 
a zenés darabban Pintér Tiborral, a Nemzeti Lovas Színház igazgatójával és megálmodójával kézen fogva és lovon ülve 
énekelte el a Fényév távolság című dalt. Büszkék vagyunk rád!  
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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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Természettudományos vetélkedő 

Az idei természettudományos vetélkedő első három helyezettje: 
1. 11. a — Határ Veronika, Horváth Franciska, Kiss Martin, Maczkó Márk, Mészáros Ádám 

2. 10. b — Bábel Vivien, Péteri Barbara, Kocsmáros Patrik, Orbán Nikolett 
3. 10. a — Bujtás Bettina, Horváth Luca, Jakab Johanna, Jager Noémi 
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Iskolánk diákjai a hagyo-
mányt követve idén is 
segítséget nyújtanak a 
Lions Club Sopronnak. 
Az adventi programsoro-
zat minden napján teát 
és forralt bort árusíta-
nak a Várkerületen elhe-
lyezett faházban. A Lions 
Club a bevételt jótékony 
célra használja fel.  

Iskolai futsal csapat 

A Soproni Evangélikus Egyházmegye 2016. nov-
ember 19-én Körforgás címmel ifjúsági és presbi-
teri napra invitálta az egyházmegye ifjúságát és 
presbitereit. Az egésznapos rendezvénynek a 
soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakgimnázium adott otthont.   
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Az első adventi gyertyaláng 

A hagyományokhoz híven, idén is a 10. évfolyam vállalta magára, hogy a rohanó világunkban, néhány perben lecsendesíti 
az iskolát és pár szívhez szóló dallal és gondolattal felkészíti az iskola diákságát és tanárait egy nyugodt várakozásra és 
befogadásra.  

Az iskolai adventi koszorú első gyertyáját, a 10. a osztály gyújtotta meg.  
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Nyitott kapuk napja 

Sikeresen zárult a kétnapos nyitott kapuk napja iskolánkban. Az információs és játékos 
délutánon a leendő iskolaválasztók megismerhették az intézmény képzési formáit, a leen-
dő osztályfőnököket és betekintést nyerhettek az iskola mindennapjaiba, külön figyelmet 
szentelve a gimnáziumi és szakmai osztályok életére. A közel egyórás hivatalos bemutató 
után, az érdeklődő fiatalokat és szüleiket különböző játékos foglalkozások várták, ahol 
természettudományos, nyelvi és egészségügyi feladatok, játékok próbálták megidézni az 
iskola mindennapjait. 


