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November    6.—  Reformáció—megemlékezés  

November    8.  —  Eötvös bérlet  

November    8.  —  Koraesti hangverseny  

November    9.—  Felvételi  előkészítő a 8.  évfolyam részére  

November   13.—  Magyar nyelv napja  

November   14.—  Pályaválasztási  kiál l ítás,  L iszt -központ  

November   15.—  Természettudományos vetélkedő  

November   16.—  Felvételi  előkészítő a 8.  évfolyam részére  

November   17.—  Matematika tanárok szakmai továbbképzése  

November   22.—  Szülői szervezet ülése, szülői  értekezlet  

November   22.—  Fogadónap  

November   23.—  Felvételi  előkészítő a 8.  évfolyam részére  

November   25.—  Egyházmegyei ifjúsági/missziói  nap  

November   28.—  Nyitott kapuk napja —15.00  

November   29.—  Nyitott kapuk napja —15.00  

November   29.—  Eötvös bérlet  

November   30.—  Felvételi  előkészítő a 8.  évfolyam részére  

NYITOTT KAPUK NAPJA 
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                     Bitófánál emlékeztek 

Bitófánál helyezték el az emlékezés virágait Október 6-a 2001 óta hivata-
los nemzeti gyásznap. Az 1849-ben ezen a napon kivégzett 13 aradi és két 
pesti mártírra, köztük Batthyány Lajos grófra emlékezünk. A vértanúk 
megmutatták, hogyan tudnak a magyar ügyért harcolók komoly katona 
módjára, méltósággal meghalni. Utolsó perceikkel is a nemzetnek és a 
világnak mutattak példát a magyar szabadságharcosokról, akiket sok oszt-
rák csupán felforgató aljanépnek nézett. A megtorlás hónapjai és annak 
menete a történelemkönyvekből jól ismertek. De még a levert szabadság-
harc után feketébe öltözött nemzet sem ismerhette pontosan az október 
6-i áldozatok végóráit, mert a kivégzések nyilvánossága korlátozott volt. 
Iskolánk diákjai egy bitófánál helyezték el az emlékezés virágait, így mél-
tatva a tizenhárom aradi vértanút.  

Iskolánk 9. évfolyamos tanulói 2017. október 6-án ünnepi tiszteletadáson 
vettek részt a soproni evangélikus temetőnél kialakított aradi vértanúk emlékhelyen. A délutáni programon mindhárom osztály 
szinte teljes létszámmal képviseltette magát, és követte figyelemmel a Széchenyi István Gimnázium műsorát. A versekből és 
dalokból álló programcsokor méltó módon kísérte a mártíroknak szentelt kopjafák leleplezését, majd a város vezetői és közin-
tézményei helyezték el a tisztelet és hála koszorúit az emlékmű tövében. Az Eötvös képviseletében Vargáné Rimóczi Gyöngyi, a 
9.c osztályfőnöke hajtott fejet hős honvédtábornokaink előtt. Ahogy Wágner Zsófi, 9.a osztályos tanuló megfogalmazta, a 
„rendezvény nagyon jól átadta az ünnep komolyságát.” Valóban: az aradi vértanúk fontos üzenete lehet korunk számára a cse-
lekedni és küzdeni tudás képessége egy nemes eszméért, amely sokszor hiányzik céltalannak tűnő világunkból. Erről pedig csak 
fegyelmezett komolysággal lehet és is illik megszólalni.  



 

72 óra kompromisszum nélkül 
 

Szombaton nyolc órától kezdődött a munkaindító eligazítás a Deák tér végében, ahol ismét nagy számban gyűltek össze az isko-
lások. Barcza Attila képviselő, a 72 óra kompromisszum nélkül soproni koordinátora köszöntötte a diákokat, majd dr. Simon 
István alpolgármester szólt a közösségért tett munka fontosságáról. Hegedűs Attila, az Eötvös Gimnázium iskolalelkésze el-
mondta, 10 évvel ezelőtt indította útnak az Ökumenikus Ifjúsági Iroda az akciót, melyhez minden évben ezrek csatlakoznak.  A 

fiatalok idén a Soproni Holding irányításával 
kiegészülve szóródtak szét a városban. Betu-
ker Botond ismertette a  tanítványokkal és a 
berzsenyisekkel a munkaállomásokat, ezt 
követően pedig mindenki megkaphatta a 
maga ételcsomagját is. A Virágvölgynél korlá-
tot festettek, a Deák téri játszótéren és az 
Erzsébet kertben a lehullott lombot gyűj-
tötték, de akadt osztály akik Balfra, a Jereván 
illetve a József Attila lakótelepre, vagy a 
Kresz parkba mentek.  A résztvevők idén a 
“Több vagy ha adsz” szlogennel ellátott póló-
val hirdetik a három történelmi keresztény 
egyház önkéntes akcióját. Forrás: 
www.cyberpress.hu 



 

72 óra kompromisszum nélkül 
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Könyvtári zsibvásár 

Hozz be könyveket, válogass és vidd haza, amelyik tetszik! Ezzel a jelmondattal rendezett zsibvásárt iskolánk könyvtára, amely 
remek alkalmat biztosít arra, hogy több időt fordítsunk az olvasásra. 

Október 5-én, iskolánk Dísztermében elhelyezkedő könyvtár 
adott otthont a Soproni Könyvtárostanár találkozónak. Czinder 
Anita könyvtár-történelem szakos tanár meghívására egy szak-
mai, baráti beszélgetésen vettek részt a soproni általános-és 
középiskolák könyvtárpedagógusai: Szeberényi Andrea, Horváth 
Beáta, Igrecz Katalin, Horváth Krisztina, Varga Éva, Horváth Zita, 
Dani Valéria és Horváth Edit. A soproni iskolák könyvtári helyzet-
ének feltérképezésére mellett a szakmai beszélgetés főbb téma-
körei a következők voltak: a tankönyvrendelés, tankönyvnyilván-
tartás, a könyvtárostanárok minősítése, valamint a könyvtárpe-
dagógiai órák tartása. A Következő találkozóra a Német Nemzeti-
ségi Általános Iskolában kerül sor. 

Könyvtárostanár találkozó 

Közösségi szolgálat  

az óvodában 
A ragyogó őszi napsütés közösségi szolgálatra hívta isko-
lánk diákjait. Hetente kétszer meglátogatják a Hársfa Sori 
Tagóvoda udvarát, ahol megtisztítják a kis ovisok legkedve-
sebb játszóterét.  



 

Közösségi szolgálatos felkészítő 
Az elsősök is megkapták a közösségi szolgálatos füzetet. 
Mint minden tanévben, idén is kézhez kapták a közösségi 
szolgálatos füzetet az iskola diákjai. Az éves munkavégzés 
egy szeptember elejei felkészítő foglalkozással indul, ahol a 
diákok megismerkednek a közösségi szolgálat általános in-
formációival és az elvégzendő munkákról. Balesetvédelmi 
oktatás után elkezdhetik a feladatok elvégzését, amelyeket a 
közösségi szolgálatos füzetben kell leigazoltatni a szerződő 
intézmények és szervezetek koordinátorával. Iskolánkban a 
felkészítő foglalkozás alatt a diákok minimum négy alkalom-
mal találkoznak a iskolai koordinátorral, aki segít felkészülni 
az éves munkavégzésre.  

Hétvégén 13. alkalommal szervezte meg a Széchenyi István Gimnázium kirándulással egybekötött játékos természettudományi 
vetélkedőjét. A jelentkező több mint száz csapat egy része a Deák-kúttól, másik része pedig a Lövér-kempingtől indult, és hat 
állomáson keresztül érkezett a másik csapat starthelyére. A Fizika Túrához kapcsolódva a résztvevők két előfeladatot is beküld-
hettek, mindkettő az egyetemi kar névadójához, Simonyi Károlyhoz és az ő munkásságához kapcsolódott, az egyik egy kereszt-
rejtvény, a másik pedig egy makett elkészítésének formájában. A túrán három fős csapatok vettek részt két kategóriában, a 7–
8. és 9–10. osztályos diákok a soproni Széchenyi, a Szent Orsolya, az Eötvös és a Berzsenyi mellett Kimléről, Mosonmagyaróvár-
ról, Budapestről, Csornáról, Szombathelyről, sőt Jászberényből is érkeztek. A szervezők a Soproni-hegység túraútvonalain jelöl-
ték ki a pályát. Az egyes állomásokon különböző feladatok várták a versenyzőket, akik a pontos útvonalról térképet kaptak. Az 
idei Fizika Túra előkészületét tragédia árnyékolta be, az egyik fő szervező, Czupy Judit tanárnő a nyáron elhunyt, de kollégái 
igyekeznek az ő lelkesedését folytatni, és emlékének is szentelik az elkövetkező túrákat. Az eredményt a szervezők összesítik, 
az eredményhirdetésre a Ligneumban kerül sor előreláthatólag november második hetében. Forrás: www.sopronitema.hu  

Fizika Túra 

Sikeresen zárult a Soproni Tankerületi Központ tizedik, jubileumi 
focitornája a Gárdonyi Géza Általános Iskola sportcsarnokában. 
(Iskolánk tanári csapata a második helyen végzett. Gratulálunk! - 
szerk.) A sporteseményen a tankerület fenntartásában lévő álta-
lános iskolák és gimnáziumok, megyén kívüli iskolák, valamint a 
soproni önkormányzat csapatai szerepeltek. A tornát a Fáy csa-
pata nyerte, második az Eötvös, harmadik az önkormányzat, 
negyedik a Vasvilla, ötödik a Handler, hatodik a Szombathely, 
hetedik a Soproni Tankerület lett. A gólkirály Németh Norbert 
(Fáy) lett 9 góllal, a legjobb kapus Orbán Bence (önkormányzat). 
Legjobb játékosnak járó díjat nem osztottak, de ha lett volna, dr. 
Kovács Gábor, az önkormányzat játékosa ér-
demelte volna, aki az egész torna alatt gyors, 
higany mozgásával őrületbe kergette ellenfe-
leit.  

A Fáy megvédte címét 



 

Csendesnap a reformáció jegyében 

Több éves hagyományt rúgtunk föl 2017 októberében. 2013 óta az őszi csen-
desnap témája mindig a családi életre nevelés volt, de idén ezen változ-
tattunk. Az idei őszi csendesnap jelmondata: „Krisztusban szabadságra hí-
vattatok el”  A csendesnap egy héttel volt a reformáció 500. évfordulója előtt, 
kínálta magát a téma: ebben az évben az őszi együttlét központjában a refor-
máció álljon. Az előkészítés már jóval korábban elindult: rajzpályázatot hir-
dettünk egy jól ismert Luther-idézet kapcsán: „Ha tudnám is, hogy holnap vé-
ge lesz a világban, azért én még ma ültetnék egy almafát.„ A pályázatra érke-
zett színes, igényesen megmunkált, gondolatébresztő képeket a folyosón állí-
tottuk ki. Másik előzmény egy facebook-verseny volt: a reformációhoz köthető 
történelmi személyiségeknek kellett facebook-profilt készíteni. Születtek olyan 
profilok is, amelyek a bemutatkozáson túl nem mentek, de voltak sokkal aktí-
vabbak is: lenyűgöző élmény volt Luther, Bora Katalin és X. Leó pápa levelezé-

sét (veszekedését) olvasni.  A facebook-verseny már része volt egy nagyobb, az egész iskolát megmozgató nemes versengés-
nek. Az október 24-i csendesnap hagyományosan, áhítattal kezdődött, de nem hagyományosan folytatódott: az iskola tanulói 
osztályonként egy versenyen vettek részt. Először az osztálytermekbe vonultak vissza, hogy megoldjanak három feladatot, majd 
a tornateremben találkoztunk másik két feladat megoldására. Itt a diákok nem csak egyháztörténeti tudásukról, hanem kreati-
vitásukról, sőt humorérzékükről is tanúságot tehettek. A programot Mesterházy Balázs esperes folytatta, aki az Evangélikus 
Világszövetségről mesélt a diákoknak- meg is énekeltette őket-, illetve a frissen elkészült Luther-rajzfilmet mutatta be a hallga-
tóságnak. A programot a reggel megkezdett áhítat folytatása zárta, így Isten üzenete keretbe foglalata a napot: „Krisztusban 
szabadságra hívattatok el.” Éljetek ehhez a szabadásághoz méltóan! (Hegedűs Attila) 



 

            A soproni hősökre emlékezve 

„A téren, ha este lett, Ropogtak a játékfegyverek. S az ablakokban kigyúlt a lámpafény, néhány rokon, ha összegyűlt.  

És politikáról szó került, Csak suttogták, ami nem volt elmondható.” 

Vajon mit érezhetett az egykori soproni fiatal, aki 1956-ban kiállt a szabadságáért? Vajon mennyi bátorságra volt szükség, hogy 

szembe szálljon a hatalommal? Talán ezekre a kérdésekre is választ kaptuk, azon az ünnepségen, ahol rövid időutazáson vehe-

tett részt a néző. Az Evangélikus Templom hirtelen átváltozott egy 1956-os, soproni utcává, ahol megelevenedett az akkori sza-

badságért harcoló fiatalok sorsa. Szittner Ágnes tanárnő rendezésében méltó képet kaptunk a hazaszeretetről.  



 

     Elsősöket avattak 

Pudingot is ettek az idei kopaszok. Emlékszem még, amikor tavaly ilyenkor izgatottan - bár kicsit tartva tőle - vártuk a napot, 

hogy minket is beavassanak a gimnáziumi életbe. Hatalmas készülődéssel telt a megelőző pár hét, az osztály minden tagja hoz-

zátett a feladatok tökéletes kivitelezéséhez. Eredménnyel járt a sok munka, ugyanis hosszú idő után újra az "A" osztály nyerte a 

"Legjobb kopasz" címet, amely az osztályfőnök, Rétfalvi Árpád  közreműködése nélkül nem sikerült volna. Az idei évünket már 

az avató összeállításával kezdtük. Igyekeztünk olyan örömet okozni a gólyáknak, mint amit mi is átéltünk egy éve. A feladatokat 

igyekeztünk úgy kialakítani, hogy mindenki részt tudjon venni azok elvégzésében. Sok ügyességi és szórakoztató játékot talál-

tunk ki. Egyik kedvenc feladataim közé tartoznak a pudingevő és cukorka kiválogatós versenyek. A zsűritagok is részt vettek a 

programban és táncukkal nagyon jó hangulatot sikerült varázsolniuk. Köszönjük munkájukat és mindazoknak, akik részt vettek 

ezen a délutánon. Szerencsére gördülékenyen és problémamentesen végződött a nap. Sok pozitív visszajelzés érkezett a jelen-

lévőktől. Az idei évet a 9. a osztály nyerte. Élmény volt megszervezni és látni az örömet az arcukon. (Gaál Gerda)  



 

                    Menyhárt Renáta Röplabda Torna 

A versenyt az evangélikus iskolák női röplabdásai részére, 2017. október 13-án pénteken rendeztük, melyen öt csapat a buda-
pesti Fasori Evangélikus Gimnázium, a győri Péterfy Evangélikus Gimnázium, a soproni Berzsenyi Evangélikus Líceum, és a házi-
gazda Eötvös „kicsik” és „öreglányok” csapatai vettek részt.  Hegedűs Attila iskolalelkész emlékeket felidéző gondolatokkal nyi-
totta meg, a Menyhárt Renáta női röplabda emléktornát. Pár mondattal Menyhárt Renáta édesanyja, Böbe néni köszönte meg, 
hogy lánya tiszteletére, emlékét megőrizve rendezünk sportversenyt. Az öt csapat körmérkőzéses rendszerben játszott, azaz 
mindenki játszott mindenki ellen. Jól kezdtünk, de a küzdelmes nyitó meccsen sajnos mi maradtunk alul. (Eötvös- Berzsenyi 
1:2).  A kicsik mérkőzésgyőzelem nélkül zárták a napot, mivel teljesen új csapat alakult, nekik majd a jövőben kell bizonyítaniuk. 
Győr, Budapest és az „Eötvös-Öreglányok”, csapatai között körbeverés alakult ki, így a nyert játszmák alapján, megszülethetett 
az első hazai tornagyőzelem. 

A végeredmény az egymás elleni eredmények alapján a következőképpen alakult: 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium”Öreglányok” - Sopron 

Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium – Budapest 

Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános iskola és Óvoda - Győr 

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium – Sopron 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium - Sopron 

Jól sikerült ez a nap, köszönjük, hogy mindenki sportszerűen küzdött. Mérkőzésenként a legjobb játékosokat kiemeltük, mely-
nek eldöntésében a játékvezető Szupper Róbert és az edzők segítettek. A Városi Sportfelügyeleti Csoport felajánlásával adtuk át 
az I-III. helyezett csapatnak a serleget, a többi résztvevő csapat oklevél díjazásban részesült. Díjaztuk egy-egy kis kupával és 
oklevéllel, a torna legjobb játékosát, aki Görög Bianka lett a győri csapatból, valamint a legjobb hazai játékost, Horváth Boglár-
kát. 

Az I. helyezett csapatunk: 

Horváth Boglárka, Bodnár Borbála, Fülöp Noémi, Decsi Judit, Egresits Alexandra, Czirják Anna 

Az V. helyezett csapatunk: 11.b: Barta Anna, Vörös Kitti, Orbán Nikolett; 11.a: Horváth Fanni, Balogh Viktória; 10.a: Babos Luca, 
Csapó Fanni, Fazakas Kinga, Kiss Tímea; 10.b: Horváth Kata; 9.a: Lévai Tünde, Simon Kata Edző: Szittner Lajos 

 



 

                    Röplabda csapataink 



 

                    Menyhárt Renáta Röplabda Torna 
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European School Sport Day 

Európai Diáksport Nap 2017. szeptember 29. Iskolánk idén is csatlakozott az Európai Diáksport Nap programhoz. A tornatermi 
bemelegítés után, indult a 2017 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 rendezvény célja, hogy évről évre minél több iskolás gyermekkel ismertesse meg a testmozgás nyújtotta örö-
met, kedvet adva ezzel a rendszeres sportoláshoz. 

Floorball 

Városi Kispályás Floorball Torna 2017. október 16-án került megrendezésre, a soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tornatermében.  A VI. korcsoportos fiú és leány iskolai csapatok, körmérkőzéseket játszottak. A lányok a Handler és a Róth 
csapatával szemben maradtak alul, de így is a harmadik helyen végeztek. A csapat tagjai: 10. a: Ferenczi Csenge, Csapó Fanni 
10. b: Maráczi Réka, Benő Krisztina, 11. b: Horváth Petra, Tóth Vivien 12. a: Határ Veronika 

A fiúk versenyében 12. a: Mészáros Ádám, 10. a: Takács Kevin, Lajosfalvi Tamás, Milchram Márton, Kisvarga Dániel,  
10. c: Plöchl Alexander összeállítású csapat a negyedik helyet szerezte meg. 

 

Kispályás labdarúgás 

Városi alapfokú leány kispályás labdarúgást, 2017. október 10-én, a Kuruc-pályán szervezte a Városi Sporthivatal öt csapat 
részvételével. Az első mérkőzésen a Róth csapatát vertük, majd a Berzsenyi ellen az utolsó pillanatban sikerült egálra hozni a 
meccset, ezután a Handler ellen is győztünk. Izgatottan vártuk az utolsó meccset a körbeverések miatt. A Fáytól kikaptunk, így 
a harmadik helyen zártuk az őszi tornát, ahol a lányok lelkesen, tele küzdéssel lettek bronzérmesek.  

A csapat tagjai: 9. a: Farkas Luca, Gyöngyösi Mónika, 9. c: Mayer Bianka, Lénárt Csilla, Martin Fanni, 10. b: Varga Nikolett, Iste-
nes Lívia, Sétáló Natália, 11. b: Horváth Petra, Savin Natália, Orbán Kerol, 12. b: Göndöcs Vanessza, Bősze Vanda, Pápai Petra 

Városi Alapfokú Bajnokság 



 

               Mezei futóverseny 

A szeptember 25-én rendezett futóversenyen jelentős számmal indultak iskolánk tanulói (63 fő).  A szép időnek és a jó idő-

pontnak köszönhetően, az előre jelentkezett tanulók tényleg vállalták a megmérettetést. A diákoknak korcsoportonként és 

nemenként különböző távot kellett megtenniük, az Anger-pályán kijelölt útvonalon. Nem volt könnyű nekivágni a 

„félelmetesen” hosszú távnak, ennek ellenére mindenki sikeresen teljesítette a számára kiírt távolságot. 

Iskolánk legjobban futó tanulói: 

V. korcsoport lány       2400 m       (75 induló) 
Horváth Anna 9. a 4.hely 
Benő Krisztina 10. b 6. hely 
Kiss Ágnes 10. a 12.hely 
Csapó Fanni 10. a 16.hely 
Balogh Mónika 11. a 18.hely 
 
VI. korcsoport lány      2400 m (42 induló) 
Barta Anna 11. b 11. hely 
Bősze Vanda 12. b 18. hely 
 
V. korcsoport  fiú   3200 m (121 induló) 
Lajosfalvi Tamás 10. a 25.hely 
Kisvarga Dániel 10. a 43. hely 
 

VI. korcsoport  fiú   4000 m (75 induló) 
Maros Csaba 12. b 13. hely 
Kiss Marcell 12. c 14. hely 
Szűcs Mátyás 11. c 25. hely 

A fiúk mezőnyében 5 csapat nevezett, így minden 
csapatra 4 mérkőzés várt, melyet két játéknapon 
bonyolítottak le. A két aktív kosarassal összeállí-
tott csapatunk nem bírt az utánpótlás bajnokság-
ban szereplő kosaras csapatok ellen, az utolsó 
mérkőzésre szokott össze a csapatunk, így az ötö-
dik helyen zártuk a selejtezőt. A csapat tagjai: 
12. a: Kasztner Botond, Mészáros Ádám, Schöll 
Ákos 12. c: Pászli Patrik 11. a: Gárdai Benedek, 
Nyerges Marcell, Wilfing Dominik 10. a: Stilling 
Soma, Tóth Zalán 10. c: Horváth Máté, Németh 
Kristóf, Pánczél Sándor  9. a: Jancsik Dominik, 
Rosta Máté, Tóth Barnabás  

A lányok október 19-én játszottak a Berzsenyi csapatával, akik fölényes győzelmet arattak csapatunk ellen, így ők jutottak to-
vább a megyei döntőbe.  A csapat tagjai: 11. a: Csiszér Klára, Jäger Noémi, 11. b:  Vörös Kitti, 10. a: Babos Luca, Horváth  
Alexandra, Kiss Tímea, Krutzler Alexandra, Soós Dorina 9. c: Békés Boglárka, 9. b: Soós Dorina, Blidár Bianka, 9. a: Horváth Kin-
ga, Simon Kata. 

Így mindkét csapatunknak véget ért a Diákolimpiai megmérettetés, de bizakodva várjuk a B33-as mérkőzéseket. 

      Kosárlabda diákolimpia 



 

Ez történt még októberben: 

Teremtésünnep 
Ünnepi áhítattal kezdődött az októberi hónap. 

Közösségi szolgálat 
Diákjaink, közösségi szolgálat keretében különböző szervezeteknél végeznek feladatot: 

Evangélikus Egyház, Református Egyház, Katolikus Egyház, Bánfalvi Óvoda, Hársfa Sori Tagóvoda, SMAFC,  Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozó Kamara, Fertőrákosi Lövészklub, Városi rendezvények, különböző települések polgármesteri hivatalai. 

 

Pályaorientációs nap a Soproni Nemzetiségi Általános Iskolában 

 


