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Iskolai programajánló:  

November  

November 5.  Reformáció ünnepe,  megemlékezés  

November 7.  Eötvös bérlet:  Mindörökké Júl ia  

November 8.  Felvételi  e lőkészítő a 8.  osztályos tanulóknak,  

Prezentációs verseny  

November 9 -11.  A dESZKa Társulat Varázsszavak c .  előadása 

Debrecenben  

November 13.  Magyar nyelv napja  

November 14.  Eötvös bérlet:  Mindörökké Júl ia  

November 15.  Felvételi  e lőkészítő a 8.  osztályos tanulóknak, 

Természettudományos vetélkedő  

November 16.  Csendesnap –  családi éltre nevelés  

November 21.  Eötvös bérlet:  Mindörökké Júl ia  

November 22.  Felvételi  e lőkészítő a 8. osztályos tanulóknak, 

Pályaválasztás i  kiá l l ítás  

November 28.  15.00:  Szülő i  szervezet ülése  

 16.00:  Fogadónap  

November 29.  Felvételi  e lőkészítő a 8.  osztályos tanulóknak  

November 30.  Kutatódiák konferencia  

November 30.  Koszorúcska  

„Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önma-

gát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg.” Galata 6,3 (RÚF) 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/09/DSC_0059.jpg


Teremtésünnep az iskolánkban  

„Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát 

Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának ne-

vezte el. Így lett este, és lett reggel: első nap.”  

A hétfői reggeli áhítat különleges formában zajlott le. Meghallgathattuk, hogyan teremtette Isten a világot. Mind-

ezt szimbolizálva, minden osztály egy-egy gyümölcsöt helyezett el egy kosárban. Az áhítat végén minden tanuló 

egy almát kapott, amely az életét, a lehetőségeket, a szeretteit és Isten minden egyes ajándékát jelezte. Kérdés, 

vajon minden nap észrevesszük-e mindazt a jót, amellyel megajándékozva lettünk? Vajon élünk-e a lehetőségek-

kel? Vajon van-e erőnk mindezt megköszönni és főleg hálásnak lenni?  



Aradi vértanúk emléknapja 

Október 6. 

Soproni diákönkormányzatok találkozója 

Hogy kiderüljön, milyen programokat szeretnének a soproni diákok! Ha nem csak dekkolni szeretnél a középiskolában, 

ha magad alakítanád a szabadidődet, ha blokkolnak a kötelező feladatok, de szívesen belehallgatnál, mások miben 

mesterkednek. Horgonyozz le pár órára nálunk!  Ehhez a nagyon jó kezdeményezéshez kapcsolódott iskolánk Diákön-

kormányzatának vezetése, Takács Dorina elnök beszámolója az eseményről: 

2018. október 4-én megrendezésre került a DÖK-Dokk program, vagyis a Soproni diákönkormányzatok találkozója a 

Liszt Ferenc Kulturális Központban. A céljuk ezzel a találkozóval az volt, hogy megtudják milyen programokat szeretné-

nek a diákok Sopronban. Sokan eljöttek erre a programra. Egy kis ismertetés és köszöntés után körbe adtak mindenki-

nek egy-egy kis cetlit és az volt a feladat, hogy mindenki írja le a számára legemlékezetesebb programot/eseményt 

Sopron területén. Sok dolog elhangzott pl: a 72 óra kompromisszum nélkül, az adj egy ötöst program, a képkiállítások 

a Várkerületen és persze a VOLT- fesztivál stb… Ezután arra voltak kíváncsiak, hogy milyen programok kellenének, vagy 

miket hiányolunk. Itt sok jó ötlet is született. Például: az iskolák közötti versenyek vagy sportesemények, azért hogy 

szorosabb legyen az iskolák közötti kapcsolat. Valamint még több koncert megrendezése, híres előadók meghívása, 

akik leginkább a tinédzser korosztályt céloznák meg, 

szabadtéri vetítések, ekkor elárulták, hogy már keresik 

a helyet egy autós mozi felállítására! Ennek mindenki 

megörült. :D A hirtelen bejövő sok információ után 

arra jutottunk, hogy többször fogunk találkozni egy-

mással a programok tökéletesítése céljából. 



Könyv örökbefogadás 

Színházban voltunk: Aida 

Az  Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja (ISLM) lehetőséget nyújt az iskolai könyvtáraknak arra,  hogy világszerte vá-

lasszanak egy napot, egy hetet vagy az egész októberi hónapot, és felhívják a figyelmet az iskolai könyvtárak fontosságá-

ra és remek ünnepet szervezzenek róluk. Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2018-as témája: „Szeretem az isko-

lai könyvtáramat” Ehhez a felhíváshoz csatlakozva idén az Eötvös József Evangélikus Gimnázium Egészségügyi és Művé-

szeti Szakgimnázium könyvtára Könyv örökbefogadást szervezett. Az osztályok az általuk örökbefogadott könyvekről két 

hétig gondoskodtak és a legérdekesebb pillanatokat megörökítették. A legötletesebb fotókért a jutalom egy torta volt.  

Idén ezt az édes finomságot a 10. c osztály vehette át. Második helyezett a 11. b osztály, harmadik helyezett 10.a osz-

tály. Gratulálunk! 

Az alapul szolgáló Verdi-opera meséje így szól: 

Aida, az etióp rabszolgalány és Radamesz, az egyiptomi hadvezér egymásba szeret, miközben népeik harcban állnak egymás-

sal. Radameszt azonban a fáraó lánya is szereti, s leendő férjeként tekint rá. Közben az etióp király, Aida apja rátámad sereg-

ével Egyiptomra, de fogságba esik. A börtönben arra kéri lányát, hogy tudja ki az egyiptomi fővezértől a hadititkot, merre 

vonul seregével. Aidát kétség gyötri: apja kérését 

teljesítse, vagy maradjon hű a szerelméhez. Találko-

zásukkor azt ajánlja Radamesznek, szökjenek át Etió-

piába, ahol névtelenségbe burkolózva boldog életet 

élhetnek kettesben! A fővezérnek is nehéz a válasz-

tás: hazája és becsülete, ráadásul a fáraólány szerel-

me és az uralkodói hatalom az egyik oldalon, szerel-

me a másikon – ám végül Aida mellé áll. Beszélgeté-

süket többen is kihallgatják – Radameszt bírák elé 

viszik, Aidának és apjának azonban sikerül elmene-

külnie. Radameszre a halál vár sziklasírjában – ám 

Aida belopózik mellé, hogy egymást átölelve haljanak 

meg… 



 Menyhárt Renáta Női Röplabda Emléktorna  
 

A versenyt az evangélikus iskolák női röplabdásai részére, 2018. október 12-én pénteken rendeztük, melyen négy csa-

pat a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, a győri Péterfy Evangélikus Gimnázium, a soproni Berzsenyi 

Evangélikus Líceum, és a házigazda Eötvös Gimnázium csapatai vettek részt.   

 

Iskolánk igazgatója Gottschling Gábor, emlékeket felidéző gondolatokkal, Hegedűs Attila iskolalelkész pedig lelkesítő 

áhítattal nyitotta meg, a Menyhárt Renáta női röplabda  

emléktornát. Pár mondattal Reni néni édesanyja, Böbe néni köszöntötte a résztvevőket valamint megköszönte, hogy 

lányára emlékezve rendezzük ezt a sportversenyt. 

 

A négy csapat körmérkőzéses rendszerben játszott, azaz mindenki játszott mindenki ellen, a mérkőzéseket két játszmá-

ra (2:0 vagy 1:1) játszották a csapatok. A torna sorrendjét a nyert játszmák száma, ezek egyenlősége esetén az összes 

mérkőzés poénaránya határozta meg. 

 

Jól kezdtünk, simán nyertünk a Berzsenyisek ellen, majd a két vidéki csapat összecsapása döntetlennel zárult. A bony-

hádiakkal szoros játszmákat játszottunk, és jó csapatjátékkal 2:0 arányban diadalmaskodtunk. A győriekkel izgalmakkal 

és fordulatokkal teli mérkőzést játszottunk, nekünk a döntetlen is elég volt a tornagyőzelemhez, az első játszma elvesz-

tése után, a második játszmában jó játékkal győztünk, ezzel megérdemelten lettünk bajnokok. 

 

A végeredmény az egymás elleni eredmények alapján a következőképpen alakult: 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium - Sopron 

Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda - Győr 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános iskola (Bonyhád) 

Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium – Sopron 

 

Jól sikerült ez a nap, köszönjük, hogy a szurkolók sportszerűen biztatták a csapatokat, és természetesen a hazai csapat 

pontszerzéseinek örültek a leghangosabban.  

 

Az I-III. helyezett csapat serleg, valamint minden résztvevő csapat oklevél díjazásban részesült. 

 

Mérkőzésenként a csapatok legjobb játékosait is kiemeltük, így egy-egy csokit kapott a bonyhádi: Kaufmann Kata, Fe-

hérvizi Eszter, Farkas Dóra; a berzsenyis: Füzi Gabriella, Kiss Sophie, Helmeczi Panka; a győri Oroszlány Bianka, Csapó 

Maja, Budai Lilla; és a hazai Péterfi Barbara, Orbán Nikolett, Vörös Kitti.  

Kupát kapott a torna legjobb játékosa, aki a győri csapatból Csapó Maja lett, a legjobb hazai játékos címet pedig Péterfi 

Barbara érdemelte ki. 

 
Az I. helyezett csapatunk: 
 
Péterfi Barbara, Barta Anna, Vörös Kitti, Orbán Nikolett, Bábel Vivien (12.b); Horváth Fanni, Balogh Viktória (12.a); Ba-
bos Luca, Kiss Tímea (11.a); Horváth Kata (11.b); Simon Kata (10.a)  
Edző: Szittner Lajos 



 III. Matematika Szakmai Nap  

„Nem mellékes az sem, hogy mit mond  
a tanár az osztályban, de ezerszer  
fontosabb az, hogy mit gondol a diák!  
Az ötleteknek a diákok fejében kell  
megszületniük – a tanár csak bábáskodhat.” (Pólya György) 
 

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre intézményünkben a Sopron környéki matematikatanárok szakmai napja 2018. 

október12-én, pénteken. 

Az első előadó Dr. Kosztolányi József a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének egyetemi docense, a Sokszínű matemati-

ka tankönyvcsalád társszerzője, akinek tudományterülete a matematikai didaktika. „Pólya nyomdokain” előadásában a szim-

metria szerepét mutatta be problémamegoldásban. Konkrét példákon keresztül szemléltette a pólyai problémamegoldási stra-

tégiákat változóiban szimmetrikus feladatokban, zárt alakra hozással szimmetrikus módon, vagy bizonyos esetekben a szim-

metria biztosítja, hogy az általánosság elvesztése nélkül olyan feltételezésekkel élhetünk, amely segítség a probléma megoldá-

sában. 

A Tanár Úr előadásból kiderült, hogy a tanítás nem tudomány, hanem művészet, és a diákok érdekében „kissé színészkednünk 

is kell olykor-olykor”, mivel a diákok néha a tanár magatartásából többet tanulnak, mint az előadott anyagból. 

A második előadó Dr. Szilassi Lajos a Szegedi Tudományegyetem JGyTF karának ny. főiskolai docense volt. Nevéhez kapcsolódik 

a Szilassi-poliéder és a Bolyai-geometria Poincare-modelljének a kidolgozása, tudományterülete a geometria. 

Előadásában „Lehetséges-e a lehetetlen?”  a virtuális valóság és a matematika kapcsolatát vizsgálta és mutatta be  M.C. Escher 

művészetében. Escher grafikáit számítógépes modellezés segítségével mozgathatóvá téve, mutatta be a lelkes közönségnek, 

hogy mi is a valóság. 

Egy kis „szellemi csemegével” is készült a Tanár Úr, egy tíz feladatból álló feladatsort küldött el a résztvevőknek, mely tartal-

mazta a feladatok megoldását is, ahol a közölt megoldás lehet, hogy hibátlan, lehet, hogy lényegében jó, de hiányos, de az is 

előfordulhatott, hogy teljesen rossz volt. Ezen feladatlap kielemzése sok vidám percet okozott a szakmai nap részvevőinek, hisz 

előzetesen mindenki foglalkozhatott a feladatokkal. 

A színvonalas, jó hangulatú előadásokon nemcsak matematikatanárok, hanem Eötvösös és Licista matematika fakultációra járó 

diákok is részt vettek.  

Kedei Imola 
matematikatanár, szervező 



A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkén-

tes akció, amelyet a három történelmi keresztény 

egyház szervez. Az akció Magyarország diákságát hívja 

közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, 

környezetünkért. Országszerte fiatalok kisebb-

nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán ke-

resztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmé-

nyek, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális 

segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése külön-

böző közösségek részére (fogyatékkal élők, idősek 

stb.).  

Sopronban idei évben a programot október 10-én 

8:00 órakor dr. Simon István Sopron Megyei Jogú Vá-

ros Alpolgármestere nyitotta meg. Ezt követően indul-

tak a diákok a munkahelyszínekre. A rendezvény 

főszervezője Barcza Attila a Sopron Segít Közalapít-

vány elnöke. A városban és környékén több mint 5 

helyszínen 120 diák vett részt a közösségi akcióban, 

többek között a Soproni Gyógyközpontban, a Kodály 

téren és a Deák téren is tevékenykedtek a környezet-

védelmet támogató fiatalok. A Sopron Holding Zrt. 

által biztosított eszközökkel a diákok a délelőtt folya-

mán rendet tettek a parkokban, köztereken. 

Az országos programot idén 11. alkalommal hirdették 

meg, de a soproni rendezvény már a 12. a sorban, 

hiszen innen indult útjára a kezdeményezés. 



Pályaorientációs nap  

2018. október 13-án pályaorientációs foglalkozásokat tartottunk a 10. évfolyamosoknak. A nap első felében a tanulók 
csoportmunka keretében megismerkedhettek egy-egy általuk választott szakma főbb jellemzőivel. Így reális képet 
alkothattak a tanulmányi követelményekről, munkakörülményekről, az adott tevékenységhez szükséges képességek-
ről, karrierlehetőségekről. 
Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, ahol találkozhattak a  zakmák képviselőivel, akik a hivatásukról, elköteleződé-
sükről, szakmájuk nehézségeiről és szépségeiről meséltek. A meghívott vendégek közt volt orvos, színművész, rendőr-
nyomozó, targoncavezető, masszőr, úszóedző és gyógytornász hallgató is:  
 
Kadnár Melitta Mónika, úszóedző, masszőr, 
Nagyné Molnár Barbara, targoncavezető, 
Vági Viktória, gyógytornász hallgató, 
Kovács László, rendőr alezredes, 
Papp Attila, színművész, 
Dr. Zanyi Gábor, orvos. 
 
A nap sikeres volt, mind a diákok, mind a vendégek, résztvevő kollégák is jól érezték magukat, hasznosnak és folyta-
tandónak gondolták a pályaorientációs munkát. 



Elsősök avatása  

Kilencedikesek esküje: 

„Mi kopaszok zöldfülű és üres fejű tanulók vagyunk akik a fölöttünk lévő 10. a osztály minden kérését csillogó szem-

mel figyeljük és kérés nélkül teljesítjük. Ezek mellett semmilyen dologban nem kérdőjelezzük meg szavahihetőségü-

ket és abban a teremben, amiben éppen vagyunk rendet rakunk magunk után.” 

Beszámoló a Sopron TV Limonádé c. műsorában: https://youtu.be/ihu7efdy7w0 

https://youtu.be/ihu7efdy7w0


1956. október 23. Forradalom és szabadságharc ünnepe 



Benne vagyunk a tévében! 

Sopronmedia, 2018. október 12., péntek: Híradó  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LZ-7Mfjv568 

2. Retro Batyus Buli (Szülői) 

Az idei pazar hangulat és siker után,  

jövőre ismét megrendezzük! 

Ki szeretne jönni? 

Információk hamarosan!  

Tanulmányi kirándulás Bécsbe 
Időpont: 2018. december 8. (szombat) 

 

Program: 

Szabadprogram a SCS-ben, Látogatás az Albertinában  

(pl. időszakos Monet kiállítás, Picasso-Chagall-Munch gyűjtemény) 

Séta Bécs belvárosában és az adventi vásárban 

Időben szólunk 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LZ-7Mfjv568




Iskolánkban is kihelyezésre került  

az adománygyűjtő doboz! 

Ami a dobozba kerülhet: 

 Konzerv 

 Étolaj 

 Cukor 

 Csokoládé 

 Tartós tej 

 Tészta 

 Liszt 

 Szaloncukor 

 

Önzetlenül adni a legjobb!  

Köszönjük! 


