
 Kedves Olvasó! 

 Hírlevelünk tartalma  rend-

szerességgel   merít isko-

lánk életének történései-

ből. Kérjük, tekintse meg 

iskolánk  hivatalos honlap-

ját és Facebook-os közös-

ségi oldalát, ahol betekin-

tést nyerhetnek a minden-

napjainkba. Legyen a ven-

dégünk!  

 

 

Hírlevél, 2017. november 

2017/2018 

Merítés 
A z  E ö tv ö s  J ó zs e f  E v a n g é l i k u s  G im n á z iu m  é s  E g é s zs é g ü g y i  S za k g im n á z iu m  h í r l e v e le  

 

Szerkesztők: 

Betuker Botond 

Czinder Anita 

Kóczán Krisztián 

 

Felelős kiadó: 

Gottschling Gábor 

igazgató 

 

 

November 



 

Iskolai programajánló:  

D E C E M B E R  

 

December     4.—  Adventi első gyertyagyújtás  

December     5.—  Mikulásnap  

December     6.—  Nyitott órák, rendhagyó énekóra  

December     7.—  Nyitott órák  

December     9.—  Bécsi  kirándulás  
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December   22.—  Iskolai  karácsony  

December   23 —  Január 7.—Téli  szünet  
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Egy „sokszínű” matematikai szakmai nap margójára 

A 2017/2018-as tanévben második alkalommal szerveztünk szakmai napot „Sokszínű” matematika a mindennapi alkalmazástól 

a tehetségfejlesztésig címmel a soproni, illetve Sopron környéki általános- és középiskolák számára.  

Az eseményen evangélikus, katolikus, tankerületi fenntartású intézmények és a Soproni Szakképzési Centrum iskoláinak tanárai 

vettek részt. A tavalyi első alkalom megmutatta, hogy milyen nagy igény van az ilyen jellegű rendezvényekre, a tanárkollégák 

fontosnak tartják, hogy továbbképezzék magukat, illetve csak egyszerűen szakmai jellegű előadásokon vegyenek részt, frissít-

sék tudásukat. Az egy évvel ezelőtti szakmai délután a digitális tananyagok használatát állította középpontba. Bebizonyosodott, 

hogy matematikai szoftverek használata nélkül elképzelhetetlen a jövő matematika oktatása. Éppen ezért került az idei előadá-

sok közé a mozaBook oktatási prezentációs szoftver megismerése, használata. De a digitalizációval természetesen nem lehet 

helyettesíteni a jól felkészült pedagógusokat, akik észreveszik a tehetséges tanulókat, felkeltik érdeklődésüket a matematika 

iránt, versenyekre készítik fel a diákokat. Ezekhez kaptunk ötleteket, javaslatokat dr. Katz Sándor tanár úrtól, aki tanári pályája 

során összegyűjtött tapasztalatait, felmerülő ötleteit, javaslatait osztotta meg a résztvevőkkel. Hangsúlyozta a fakultációk fon-

tosságát, kiemelve, hogy nemmcsak a legtehetségesebb diákok számára lenne szükség tehetségfejlesztésre, és utalt a mun-

kerőpiaci igényekre, ahol a műszaki képzésekben elengedhetetlen az alapos, precíz matematikai tudás. Katz tanár úr vélemé-

nye szerint már általános iskolás kortól emelt óraszámra lenne szüksége azoknak, akik később majd a műszaki képzések felé 

orientálhatók. Ezzel az emelt óraszámmal megközelítenénk az európai átlagot, mivel a Pisa-mérések adatai alapján a résztvevő 

országok listájában Magyarország a lista végén szerepel. 

A péntek délutánt tette könnyedebbé Molnár Zoltán tanár úr (SZMSZC Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma) előadása, aki 

megmutatta, hogy a mindennapokban milyen sok helyen találkozunk a matematikával, mennyire nélkülözhetetlen életünkben. 

Példái nagyon szellemesek, show-jellegűek voltak, természetesen pontos, precíz matematikai bizonyításokkal. Az előadása 

nemcsak a tanárok, hanem a diákok számára is érthető, élvezetes lehet! Az estébe nyúló előadások végén fáradtan ugyan, de 

hasznos ismeretekkel gazdagodva köszönhettek el egymástól a résztvevők, abban a reményben, hogy jövő ősszel újra találko-

zunk az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium - EPSZTI által támogatott - matematikai szakmai 

napján. Schweitzer Kornél 



 

Gyertek hozzánk! 

Pályaválasztási bemutatók  

Nagy lépés előtt állnak, az általános iskolák végzős diákjai. Hol tanuljanak tovább? Melyik középiskolát válasszák? Ebben a kér-

désben próbál meg segíteni iskolánk pályaválasztási csapata, akik végigjárva a környező települések iskoláit, megpróbálják ki-

csit közelebbről is bemutatni az iskola családi hangulatát. 

A középfokú iskolai felvételi eljárás rendje a 2017/2018. tanévben 
 

Az intézmény felvételi vizsgát hirdet a gimnáziumi és az egészségügyi szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára. A felvételi 
kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a középfokú iskola kilencedik évfolyama számára központilag kiadott egysé-
ges, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A központilag szer-
vezett írásbeli vizsgán az iskola előírja az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó intézmények számára összeállított, 
magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok megoldását. 
A szóbeli vizsga az általános kommunikációs készségeket feltérképező elbeszélgetés, amely a tanulók személyiségét, érdeklődé-
si körét, iskolaválasztási motivációját, hitéleti elkötelezettségét méri fel, illetve képet alkot a felvételiző tájékozottságáról a szű-
kebb és tágabb környezetében. 
A felvételi pontszám kiszámítása 
Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), tör-
ténelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont. 
Írásbeli vizsga eredménye: magyar nyelvi és matematikai feladatlap pontszáma 2-szer 50 pont; összesen 100 pont. 
Szóbeli vizsga eredménye: az általános kommunikációs képességet, motivációs tényezőket, hitéleti elkötelezettséget és tájéko-
zottságot mérő beszélgetés során szerezhető összesen 50 pont. 
A felvételi vizsgán szerezhető összpontszám 200 pont. 
A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi. Pontazonosság esetén a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A rang-
sorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyze-
tű tanulót. 
A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanuló esetében szükséges a szakértői bizottság véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igény-
lésére vonatkozó szülői kérelmeknek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, és döntéséről a 
tanulót írásban értesíti. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (időhosszabbítás, segédesz-
köz használata, az értékelési rendszer egy része alóli felmentés) vonatkozhat. 



 

Pályaválasztási kiállítás 

A pályaválasztás a családok egyik sorsdöntő kérdése, amelyben közös 

döntést hoz a kisdiák és a szülő arról, hogy az általános iskola befejezése 

után a gyermek hol folytassa a tanulmányait. Ezt a döntést igyekszik elő-

segíteni az a rendezvénysorozat, amelyet a pályaorientációs kiállítások 

kínálnak. A rendezvényt, amelynek szervezője a Győr-Moson-Sopron Me-

gyei Pályaorientációs Konzorcium hatalmas érdeklődés kísérte, ahol bete-

kintést nyerhettek különböző szakmákba a fiatalok és ahol számtalan 

hasznos információval is gazdagodhattak. A szemlélődés és az elméleti 

tájékoztatás mellett azonban lehetőség nyílt egy-egy szakmát a 

„gyakorlatban” is kipróbálni amelyet interaktív foglalkozások segítettek 

elő. A Soproni Tankerületi Központ a GYMS Megyei Pályaorientációs Konzorcium tagjaként a Soproni Szakképzési Centrummal 

és a Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarával közösen támogatja a magyarországi szakképzést, amely össze-

fogásnak az eredménye, hogy a Liszt Ferenc Központban tartott rendezvényen a helyi illetve kerületi iskolák aktívan részt 

vettek és bemutatkoztak a látogatóknak, és amely minden bizonnyal hatalmas segítség volt a pályaválasztás előtt álló fiatalok 

és szüleik számára. (www.sopronmedia.hu) 





Nyelvi verseny 

Az őszi szünet előtti utolsó héten (október 25-én) mérették meg magukat azok a nyelveket beszélő bátrak, akik adott témában 

elkészítettek egy ötperces prezentációt. 

Idén a 9-10. évfolyamosok a kedvenceikről meséltek angolul, illetve németül. A 11-12. évfolyam diákjai – szokásosan a Bábeli 

zűrzavar nyelvi verseny kiírásához igazodva – eltérő témában kutattak és állították össze bemutatóikat. Angolul „The Evolution 

of Sherlock Holmes on Screen” és németül a komoly kihívást jelentő „Diesseits und jenseits der (Berliner) Mauer – Fluchtver-

suche” témában. A választott témáikat is felsoroló szép oklevéllel és édességekkel jutalmaztuk (a november 13-i áhítaton) a 

nagyon szépen helytálló előadókat. Iskolánkat a Bábeli zűrzavar című regionális idegen-nyelvi versenyen Schelly Diána, Schranz  

Virginia és Városi Szilárd képviselik. Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk a nyerteseinknek! 



 

Egyházmegyei missziói és ifjúsági nap 

Valószínű, hogy az 500+ kifejezést sokszor fogjuk még hallani, 

olvasni. Figyelmeztet, hogy a reformáció nem egy régmúlt 

esemény, amit egyszer megünnepeltünk azzal a felkiáltással, 

hogy „találkozunk száz év múlva”, hanem állandóan jelenlévő 

és megújuló kihívás és tükör: merre megy ma az életünk, 

hitünk?  

Ez a felismerés hatotta át a Soproni Evangélikus Egyházme-

gye november 25-i, immár hagyományos missziói és ifjúsági 

napját. A helyszín idén is iskolánk, az Eötvös volt, és az iskola 

diákjai vállalták a házigazdai szerepeket, segítettek a háttér-

munkában. Hálás köszönet érte! 

A találkozás mottója – Mert más alapot senki sem vethet a 

meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. (1. Kor,3.11) – emlékezte-

tett bennünket a középpontra: úgy ahogyan annakidején a 

reformáció is erre hívta fel a figyelmünket. 

Ez volt a második alkalom, hogy a két korcsoportnak, a fiata-

loknak és a felnőtteknek szóló programot összekapcsoltuk: a 

kezdő és záró istentisztelet közös alkalom volt, közben párhu-

zamosan volt alkalom a két korosztálynak. Ihász Beatrix kez-

dő áhítata után fiatalok először Kodácsy-Simon Eszter segítsé-

gével ismerkedhettek az új Luther-filmmel, és kipróbálhatták 

a hozzá készült számítógépes „munkafüzetet”. Rövid szünet 

után a teológus hallgatókból álló Közel zenekarral lehetett 

közösen énekelni. (A zenekar egyébként a reggeli és a záró 

alkalmakon is szolgált.) Eközben a felnőttek három elődást 

hallgathattak meg: Ittzés János nyugalmazott püspök a refor-

máció időszerűségéről, Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyhá-

zak Ökumenikus Tanácsának titkára az iszlámról beszélt,  

Majd Kodácsy Tamás és felesége, Kodácsy-Simon Eszter mint 

a reformáció arcai beszélgettek a jelenlévőkkel. Ezután volt 

lehetőség arra is, hogy kisebb csoportokban folytassák a 

résztvevők a beszélgetéseket. 

Ebéd után villámgyűlést tartott az egyházmegye közgyűlése, 

majd közösen megnéztük a nemescsói gyülekezet fiataljainak 

Lutherről szóló zenés színdarabját. A napot úrvacsorás isten-

tisztelet zárta, amelyen a liturgiában Iház Beatrix, illetve a 

házigazda iskolalelkésze vett részt, Kadlecsik Zoltán, a Hunya-

di iskolalelkésze pedig a napi igéről prédikált. 

Hegedűs Attila 



 

A dESZKa Társulat a Szociális Munka Napján 

WWW.SOPRONMEDIA.HU 



 

Nagy érdeklődéssel zárult az idei Nyitott Kapuk Napja 

rendezvénysorozat 

Idén is sok érdeklődőt vonzott iskolánk nyílt napja, ahol a középiskolát kereső diákok és szüleik bepillantást kaphattak az isko-

lánk mindennapjaiba. Az általános bemutatón egy rövidfilm is megtekinthető volt, amelyet a felsőbb éves diákok készítettek. Az 

alkotásban jelenlegi diákok és tanárok tárták fel érzelmüket és gondolataikat az iskolai mindennapokról. A közel egyórás baran-

golás után az érdeklődők nyelvi, természettudományos és szakmai bemutatókon vehettek részt, ahol kipróbálhatták tudásukat. 



 

Keressen minket itt is! 

https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

www.youtube.com/korlaponline 

 #eotvossopron 


