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 Hírlevelünk tartalma  

r e n d s z e r e s s é g g e l   

merít iskolánk életé-

nek történéseiből. A 

tematikus rovatok hi-

vatkozásai elkalauzol-

ják Önt iskolánk diák-

oldalára a Kórlap On-

linera, ahol betekin-

tést nyerhetnek a min-

d e n n a p j a i n k b a . 

Legyen a vendégünk!                                   

 A szerkesztők. 

Hírlevél, 2017. március 
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Gönczy Ágnes 
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Felelős kiadó: 

Gottschling Gábor 

igazgató 

 

 

 

Áldott  

húsvétot  

kívánunk! 



 ISKOLAI ÉLET 

Iskolai programajánló:  

 

Á P R I L I S  

 

Ápril is  4.—  ÁSZÉV verseny  

Ápril is  5.—  Eötvös bérlet,  My fair  lady  

Ápril is  5.—  Koraesti hangverseny  

Ápril is  6.—  Neumann verseny  

Ápril is  6.—  Jónás könyve, tantermi színház  

Ápril is  10.—  A magyar költészet napja  

Ápril is  11.—  dESZKa Társulat,  szabadkai előadás  

Ápril is  11.—  Csendesnap  

Ápril is  12-18.—Tavaszi  szünet  

Ápril is  20.—  Egyetemfoglaló  

Ápril is  21.—  Péterfy Kupa  

Ápril is  21.—  Filmes vetélkedő, Széchenyi  

Ápril is  21.—  Szakmák éjszakája  
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Geolearn 

 
A vaktérképes verseny iskolai fordulójának eredményei: 
1. - Bujtás Bettina 
2. - Kovács Botond 
3. - Jakab Johanna 
4. - Pintér Eszter 
Gratulálunk! 
A felsorolt tanulók bekerültek a megyei versenybe és meghívást kaptak a tanév végi jutalomkirándulásra.  
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Tanári focikupa 

A IX. Pedagógus Focikupán fordulatos döntőben kapott ki az Eötvös csapata.  
 
2017. március 11-én, a Gárdonyi iskola tornatermében gyűltek össze a Deák, a Fáy, az Eötvös és a csornai Kerényi 
iskola tanárai, valamint a Soproni Tankerületi Központ és az Önkormányzat munkatársai a már hagyományos Peda-
gógus Focikupára. 
Már jó hangulatban kezdődött a torna már a reggeli órákban, majd folyamatosan élesedett a verseny. Az elődön-
tőkből a Fáy és Eötvös tanárai jutottak a döntőbe, a bronzcsatát az önkormányzat és a Deák iskola pedagógusai ját-
szották. A harmadik helyet ügyes játékkal a Deák szerezte meg. 
A döntőt két hasonlóan atletikus csapat játszotta. Az első percek „kóstolgatásai” után a Fáy szerezte meg a vezetést, 
ám sokáig nem örülhettek, egyenlített az Eötvös (1-1). Ettől talán megcsappant a Fáy tempója, nem sokkal később 
újabb gólt vert be az Eötvös tanári kara (1-2). 
A meccs végéhez közeledvén erőt vett magán a zöld mezes csapat, és egy szemfüles góllal egyenlítettek (2-2). In-
nentől pedig már megállíthatatlanná vált a Fáy, a lefújás előtt nem sokkal megszületett a győztes találat is (3-2). 
 
A végeredmény: 
1. SSZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma 
2. Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 
3. Deák Téri Általános Iskola 
4. SMJV Önkormányzata 
5. Soproni Tankerületi Központ 
6. Kerényi György Művészeti Iskola 
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Március idusa 

Iskolánk diáksága is tiszteletét tette az 1848-as bátrak előtt. A hagyományt követve, méltó műsorral emlékeztünk 
meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról, az evangélikus templomban. Schweitzer Kornél tanár úr veze-
tésével megelevenedett a Kőszívű ember fiai című regény néhány fontos jelenete.  
Videós beszámoló: https://www.youtube.com/watch?v=iljnbMX4vwE&feature=youtu.be 

Adj vért és ments meg három életet 

Idén is részt vett iskolánk a Határtalanul! nyertes pályázatban, ahol újabb diáksereget vártunk a felvidéki Dunaszer-
dahelyről és az erdélyi Székelyudvarhelyről. A többnapos eseményekről külön számban fogunk hírt adni. Az ese-
ményt megelőzte egy felkészítő projektnap is. 

A vártnál sokkal több jelentkezője volt az iskolai véradásnak. A 63 lelkes „életmentő” március 29-én vette birtokba 
iskolánk tornatermét, ahol pár perc gondoskodással, akár három életet mentettek meg. Egy nap, egy esemény, ahol 
minden csepp számít. 



Orosz Sára az élen 
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Márciusban rendezték az asztaliteniszezők Nyugat-magyarországi Országos Döntőjét, melyen a soproni Turris SE 
sportolói minden kategóriában a legjobb négy között végeztek. Iskolánk diákja, Orosz Sára ifi egyéni és páros arany, 
felnőtt egyéni és páros bronz medállal zárta a tornát.  

Lányfoci 



Megyei vaktérképes verseny 
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Közel negyven diákunk jutalomkiránduláson vett részt szeretett fővárosunkban, ahol a film és filmezés témakörét 
járták körbe. Látogatást tettek az MTVA Kunigunda utcai székházában, ahol a megismerkedtek a magyar televízió-
zás történelmével. Betekintést nyertek a naponta sugárzott műsorok stúdióiba és kipróbálhatták a régi műsorgyár-
tó berendezések működését is. 
A nap második részében a Tabán Moziban megtekintették Till Attila Tiszta szívvel című filmjét.  

Budapesten jártak 
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18538380-1-08 

Evangélikus Egészségügyi  

Képzésért Alapítvány 

 
 

Iskolánknak névre szóló bérlete van a Soproni Petőfi Színházban. Márciusban Shakespeare, Macbeth-jét tekint-
hettük meg. 
A magyarázatot, felkészítést igénylő előadások előtt iskolánk fontosnak tartja, hogy a diákok megismerjék a művek 
keletkezésének történetét, cselekményét és mondanivalóját. Ennek kivitelezésben a Soproni Petőfi Színház is part-
ner, ezért most is ellátogatott hozzánk Németh Ervin dramaturg és drámatanár, aki ismertette, méltatta 
Shakespeare Macbeth című művét és Pataki András rendezését.  

Vendégünk volt Németh Ervin, dramaturg 
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A projektnap keretein belül szavalóversenyre is jelentkezhettek iskolánk diákjai. A magyar irodalom kedvenceit fel-
sorakoztató délelőttön, tucatnyi versmondó állt ki a zsűri elé, hogy megmérkőzzön. A zsűri elnökségében ezúttal 
Szőcs Erika, a Soproni Petőfi Színház színművésze foglalt helyett, aki nagyon elégedett volt a diákok teljesítményé-
vel. 
Eredmények: 
1. hely - (megosztva) Csete Martin, Maros Csaba 
2. hely - Szántó Ágnes Dorottya 
3. hely - Fazakas Kinga 
Különdíjasok: Moharosi Melissza, Kovács Gábor 
 

Szavalóverseny 
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Koraesti hangverseny 

Márciusban sem maradhatott el a Liszt-központban megrendezett koraesti hangverseny. Az esemény tökéletes szín-
tér arra, hogy a jelenkor diákjai megismerjék a régi idők igazi zenei csemegéit. 

Rajzverseny pályamunkái 
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SÍP 2017 
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SÍP 2017 

2. helyezett—Németh László, tánc 

3. helyezett—Eötvös-Roth Tánckör, tánc 

Különdíj—Madarász Eszter, komolyzene 


