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 Tanévnyitó 

2019 / 2020 

Gottschling Gábor igazgató úr tanévnyitó beszéde 

Részlet   

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, tanárainkat és az iskola diákjait az Eötvös József 

Evangélikus Gimnázium Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium tanévnyitó ünnepélyén! 

„Boldog az ember, aki megtalálta a bölcsességet, 

És az az ember, aki értelmet kap. 

Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, 

És nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. 

Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled.”                                       

(Péld 3,13–15) 

 

Végig nézve a sorokon jó látni a mosolygós, pihent arcokat, remélem, hogy mind diákjaink, mind pedig kollégá-

im feltöltődve, kipihenve, várakozással teli kezdik majd meg az új tanévet. 

Kedves tanulmányaikat most kezdő Diákok! 

Amikor most megkezditek majd a tanulmányaitokat az Eötvösben, nemcsak egyszerűen egy nagy múltú oktatási 

intézmény diákjaivá váltok, hanem egyszersmind egy nagy család, egy összetartó közösség részévé. A tradíció és 

a hagyomány kötelez. Kötelez benneteket arra, hogy az iskola hírnevéhez méltó módon viselkedjetek, hogy ta-

nulmányaitok során egyéni képességeitek birtokában tudásotok legjavát adjátok. Nagyon fontos, hogy az itt el-

töltött időt próbáljátok minél jobban kihasználni, és a tanulásban, közös programokban rejlő lehetőségeket java-

tokra fordítani. Kívánom nektek, hogy a következő négy tanév tanulmányi sikerekben, programokban, közös 

élményekben gazdag legyen, és ezek megvalósításához sok erőt és kitartást kívánok nektek! 

Tisztelt Kollégáim! 

Az új tanév kezdetén kérek mindenkit, hogy dolgozzunk együtt a közös célokért, közös akarattal! Törekedjünk 

arra, hogy a tanév folyamán is minél több diákunk érjen el sikereket, minden lehetséges területen. Az előttünk 

álló, kihívásokkal teli évhez jó hangulatot, kitartást és jó egészséget kívánok! 

Tisztelt Vendégek, Kedves Diákok, Szülők és Kollégák! 

Végezetül szeretném idézni István király szavait, amelyeket Imre herceghez szóló intelmeiben fogalmazott meg: 

„Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors leszorítson. Légy alázatos, mérsékletes. Légy 

szelíd, hogy sose harcolj az igazság ellen. Légy becsületes.” 

Kívánom, hogy az oktatók és diákok együtt, egymás törekvéseit, sikereit segítve töltsék napjaikat intézményünk-

ben. 

E gondolatok jegyében a 2019/2020-as tanévet megnyitom! 

 



 

Eötvös Józsefre, iskolánk névadójára emlékezünk 

„Minden nemzetben nagy erő szendereg, de szende-

reg csak, és a pallérozás serkenti fel.”   

(Eötvös József) 

Eötvös József 

1813. szeptember 3. – 1871. február 2. 

 

Báró vásárosnaményi Eötvös József magyar jogász, író a Batthyány- kormány, 

majd az Andrássy- kormány vallás –és közoktatásügyi minisztere. A Magyar Tudo-

mányos Akadémia elnöke (1866-1871) és a Kisfaludy Társaság elnöke (1860-

1867). Báró Eötvös Ignác és báró Lilien Anna palotahölgy fia.  

Alsóbb iskoláit Budán végezte, egyetemi tanulmányait pedig a pesti egyetemen 

bölcselet, jog és történelem szakokon. 1831-től 1837-ig különböző közhivatalokat 

vállalt, majd irodalmi tevékenységet folytatott apja sályi birtokán, később Pesten. 

1836-1837-ben beutazta Németországot, Hollandiát, Svájcot, Franciaországot, 

Angliát. Betekintést nyert a fejlett államok társadalmi, politikai, gazdasági és mű-

velődési szerkezetébe.  

Az országgyűléseken 1832 óta volt jelen, 1843-1844-ben a főrendi ellenzék egyik 

vezetőjeként. 1844-1848 között a reformellenzék centrista szárnyának tagjaként a Pesti Hírlap munkatársa volt. 

Az első felelős magyar kormány megalakulásakor ő kapta a vallás-és közoktatásügyi tárcát. A szabadságharc 

kitörésekor külföldre utazott. 1851-es hazatéréséig Münchenben politikai és szépíróként tevékenykedett. 1861-

ben Buda város képviselőjeként volt jelen az országgyűlésben, tevékeny részt vállalt a kiegyezés létrehozásá-

ban. 1867-ben újra vallás-és közoktatási miniszter lett. Nagy jelentőségű törvényeket hozatott a népiskolai köz-

oktatás, a zsidó egyenjogúság és a katolikus autonómia kérdésében. Miniszteri posztját haláláig betöltötte.  

Első jelentősebb politikai tanulmányait a Budapesti Szemlében jelentette meg. Legfontosabb politikaelméleti 

tanulmánya, A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra.  

Szépirodalmi munkái közül először költeményeivel ( A megfagyott gyermek, Búcsú, A vár és a kunyhó) ért el 

sikereket az 1830-as években.  Első regénye A karthausi 1841-ben jelent meg, az első magyar társadalmi re-

gény, amely európai hírnévre tett szert. 

Szépirodalmi műveivel is a polgári átalakulást és hazája fejlődését kívánta szolgálni.  



 

Összevont szülői értekezleten tartott bűnmegelőzési tájékoztatót a Soproni rendőrkapitányság prevenci-

ós szakembere az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. 

A Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója, Kovács László r. alezredes a „Szülők és a csalá-

dok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” címmel meghirdetett előadásra 

várta az oktatási intézmény 9. osztályos diákjainak szüleit 2019. szeptember 12-én. A rendőrség munka-

társa a megjelent mintegy 175 érdeklődő felnőtt részére tartott tájékoztatójában kiemelten foglalkozott 

a kábítószer- és drogfogyasztás veszélyeivel, illetve vázolta a megelőzés lehetőségeit.  Elmondta, hogy a 

Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei ezen iskolában is rendszeresen tartanak preven-

ciós előadásokat, felhívta a figyelmet  a szülőkkel és tantestülettel való folyamatos együttműködés és 

információcsere fontosságára. 

A rendőrség munkatársa többek között az alábbiakra hívta fel a szülők figyelmét: A szülők kiemelt figyel-

met fordítsanak a gyermekeik szabadidős tevékenységeire, szórakozóhelyen való viselkedésükre.- Az al-

kohol- és a drogfogyasztásra utaló jelek esetén, azonnal forduljanak bűnmegelőzési, drogprevenciós 

szakemberkehez. A szülők is hívják fel a gyerekek figyelmét arra, hogy internethasználat során személyes 

és bizalmas információkat, adatokat soha ne adjanak meg. Sürgős esetben a gyerekek és szülők ne késle-

kedjenek segítséget kérni a rendőrségtől, illetve a 112-es segélyhívószámon. 

Bűnmegelőzési tájékoztató 



 Tankönyv helyett tablet  

Az Eötvös-iskola egyik kilencedikes osztályában az idei tanévtől a diákok tabletre telepített tankönyveket hasz-

nálnak. A digitális hátterű oktatást több mint egy évig készítette elő egy erre a célra szerveződött tanárokból 

álló munkacsoport. 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium elsős gimnáziumi osztálya 

óriási izgalommal készült a tanév első napjára, hiszen náluk vezettek be elsőként a tanórákon papír alapú tan-

könyvek helyett tabletet. 

– A digitális hátterű oktatás ötletét az ihlette, hogy a tanulók tanórai és otthoni munkáját akár olyan eszközök-

kel is segíthetnénk, amelyeket a mindennapi életben is szívesen használnak – avatott be a részletekbe Szentpáli 

Csaba általános igazgatóhelyettes. – A távlati terv természetesen az, hogy ha a módszer beválik, az oktatásnak 

ezt a formáját szélesebb körben is kiterjesztjük. 

Több tanár már korábban is igénybe vette a Google Tanterem elnevezésű szervezőalkalmazást, amelynek segít-

ségével a diákok órai csoportmunkáját könnyedén nyomon tudták követni. Az okostelefonra is telepíthető szol-

gáltatás arra is lehetőséget adott, hogy a tanárok feltöltsék rá a tananyagot, a diákok pedig azonnali visszajel-

zést és javítási lehetőséget kaphattak a házi feladatokra. 

– A digitális hátterű oktatás bevezetését iskolánk igazgatója kezdeményezte – fejezte be Szentpáli Csaba. – Egy 

évvel ezelőtt önként jelentkező kollégákból alakítottunk egy digitális munkacsoportot. Tavaly már mindenki 

feltöltötte a saját tananyagát, nyáron pedig hálózatfejlesztést hajtottak végre az intézményben. Havonta egy-

szer találkozunk, a cél az, hogy mindenki legalább egy tananyaggal álljon elő. Hatalmas erőfeszítést és kreativi-

tást igényel a tanárok részéről, hogy behozzák a világot a tanterembe – bevonva a diákokat a tanulási folyamat-

ba. A gyerekeknek nagyon tetszik a kezdeményezés: nem kell nehéz tankönyveket cipelniük, a tananyaghoz 

bármikor hozzáférhetnek, érettségi előtt ismét előhívhatják a feledésbe merült ismereteket, a csoportmunka 

pedig sokkal izgalmasabb, mint a frontális oktatás. 

 
Madarász Réka írása/ Helyi Téma 2019.09.10. 



Újítás a soproni iskolában—tableten élmény a tanulás 

, 

,Hú, de jó, ez tényleg komoly!?" - ezzel a felkiáltással fogadták a soproni Eötvös-iskola 9. c osztályának a diákjai a hírt, hogy 

az új tanévben könyvek helyett táblagépen tanulhatnak. Az okoseszközzel sokkal izgalmasabb, érdekesebb a tananyag is - 

állítják. – Mi a huszonegyedik században nőttünk fel. Az osztályból mindenkinek van okostelefonja és használ számítógépet. 

Hozzánk közelebb áll a tablet, mint a könyv. Könnyebb ebből tanulni és élvezetesebb is – mondta Hordós Szabolcs, az Eötvös 

József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium 9. c osztályos tanulója, amikor arról érdeklődtem, 

hogy fogadta az osztály az iskola újítását. Letisztult a program, mindenki számára kézenfekvő a használata – feleli osztálytár-

sa, Úry Bálint. 

– Én azért is örültem a lehetőségnek, mert válogatott síelőként sokszor vagyok távol. Ilyenkor nem kell a nehéz könyveket 

magammal cipelni, elég ha a tabletet viszem – tette hozzá Úry Bálint. A fiúk azt mondják, egész más a tanulás élménye. Rá-

adásul a közösség is jobban összekovácsolódik, hiszen közösen beszélik meg, mi a lecke, mit hol találnak. Először tartottak 

tőle, hogy mindenki a gépet fogja nyomkodni óra közben, de nem. Ahogy a könyvet is leteszik, ha nincs rá szükség, úgy a 

tabletet is. „Megnyílt számunkra a világ, sokkal több információt kapunk, mint egy könyvből. Ha valami nem világos, egy 

kattintással utána tudunk nézni” – mondják lelkesen. 

Tavaly novemberben kaptunk egy lehetőséget és anyagi forrást a fenntartónktól, a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, 

informatikai fejlesztésre. Több kolléga részvételével létrehoztunk egy digitális munkacsoportot, hogy okosan használjuk fel a 

pénzt. Költöttünk hálózatfejlesztésre, a diákok és a pedagógusok számítógépcseréjére és egy osztályban bevezettük a tablet-

használatot – világított rá a kezdeményezés hátterére Gottschling Gábor igazgató. Hozzátette, minden iskola életében fonto-

sak az újítások, amivel magukra irányítják a figyelmet és tudják motiválni a fiatalokat. Közben a tantestületben is 

„tanulópárokat” alakítottak ki, az informatikában jártas kollégák segítik a többieket eligazodni a digitális világban. A 9. c-be 

huszonkilencen járnak, köztük sajátos nevelési igényű gyerekek is. Utóbbiak esetében különösen fontos, hogy próbálják mi-

nél érdekesebbé tenni számukra a tananyagot. – Az elsődleges célunk az volt, hogy a tankönyv kerüljön fel pdf-

formátumban a táblagépre. Közben arról is kapunk híreket, hogy elkezdődött a digitális tananyagfejlesztés. Azoknak a gyere-

keknek, akik így kezdik meg a középiskolai tanulmányaikat, könnyebb lesz az átállás az új rendszerre – mondta végezetül az 

igazgató. 

Bódvai Ildikó/Kisalföld 2019.09.09.  



 Atlétika verseny eredmények  

 - Poór Antónia súlylökés 2. hely 

- Papp Géza súlylökés 2. hely 

- Magyarász Mirkó súlylökés 2. hely 

 

- Simon Gabriell 100 m 1. hely, 400 m  1.hely, 4x100m 1. hely 

- Nagy Emma 1500 m 1. hely 4x100 m 1. hely 

- Nagy Hanna 1500 m 1. hely, 4x100 m 1. hely 

- Pinke Flóra 2. hely kislabda 

- Horváth Anna 1500 m 2. hely 

- Bartokos Flóra 4x100m 1. hely 

 

 

Gratulálunk!  

Büszkék vagyunk rátok!! 



 

Talhammer Gellért  

Madarász Réka riportja  a Soproni Témában 

Öt éve kezdett el Gellért fotózni, eleinte csak a szűkebb környezetében: a kertjükben lévő virágokat, bogarakat 

örökítette meg. Már a legelső természetfotójával harmadik helyezést ért el a Soproni Gárdonyi Géza Általános 

Iskola fotópályázatán. Nagy hatással volt rá városunk egyik kiváló fotósa, Lángh Gábor.   

– A Gáborral való találkozás nagy lendületet adott: vadfotózásba kezdtem – mesélte az Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium 11.a osztályos tanulója. – A portréfotózás úgy került a 

képbe, hogy először az egyik osztálytársamtól, majd az iskola egyre több diákjától kaptam felkérést. Rengeteg 

portrét készítek, de a természetfotózásról sem mondok le, mert elképesztő élményekben van részem általa. Egy 

alkalommal például a megszokott helyemen, Pereszteg határában egy repceföldön másfél méterre sikerült egy 

őzet megközelítenem. Az egész napomat bearanyozta a pillanat. 

Gellért először a Varázsszavak premierjén fényképezett a dESZKa Társulatnak, majd a csapat tagjaként háttér-

munkákat végzett. Tavaly ősszel az iskola igazgatójának felkérésére a SMAFC néhány meccsén mint hivatalos 

fotós teljesítette a közösségi szolgálatát. A kiváló kommunikációs képességekkel megáldott fiatalember azonban 

nemcsak a fénytechnikához ért: már a felvételin is a segédmotor-jogosítványát mutatta fel a személyi igazolvá-

nya helyett. Első biciklijét 6.-as korában építette, azóta szerelt már traktort, autókat, motorokat; maradék sza-

badidejében pedig – a családi hagyományoknak megfelelően – önkéntes tűzoltó. A Keszthelyi Egyetem Geor-

gikon Karán szeretne továbbtanulni, hogy ismereteit a családi gazdaságban hasznosíthassa.  

https://www.sopronitema.hu/hirek/soproni-fiatalok/sokoldalu-kozepiskolas  

https://www.sopronitema.hu/hirek/soproni-fiatalok/sokoldalu-kozepiskolas


 

Mezei futóversenyen elért eredmények: 
 

V. Korcsoport lány: 
Nagy Emma 1. hely 
Nagy Hanna 2. hely 

  
VI. Korcsoport lány: 
Horváth Anna 3. hely 

Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok! Hajrá Eötvös! 

 

Mezei futóverseny 



 

Első alakommal került megrendezésre a kőszegi evangélikus gimnázium foci vándorkupája, amin egy 
szoros mérkőzésen, büntető párbaj végén a 2. helyet szereztük meg! 
 
A csapat tagjai:  
12. a: Kisvarga Dániel, Lajosfalvi Tamás, Milchram Márton, Szücsy Lehel 
10. a: Nyerges Gergő, Csontár Péter, Görög Berény 
 

Gratulálunk! Szép volt fiúk! 

Foci vándorkupa  



Kirándulás Dunaszerdahelyen 

Iskolánk tanárai a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola vendégei voltak.  

MOL Aréna Dunaszerdahely 



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 

Felvételi előkészítő az Eötvösben 
 

Felkészítő foglakozások az írásbeli felvételi vizsgára 2019. novem-

ber 7-től 

Az előző évekhez hasonlóan írásbeli felvételi felkészítő foglalko-

zásokat tartunk iskolánkban 2019. november 7-től minden csü-

törtökön 15.00 órai kezdettel matematika és magyar nyelv tan-

tárgyakból. A jelentkezők számától függően egy vagy két csoport-

ban dolgozunk, így minden tanulónak lehetősége lesz mindkét foglalkozáson részt venni. A sajá-

tos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanu-

lókat külön csoportban foglalkoztatjuk. 

A felkészítő foglalkozásokon célirányosan kompetencia alapú feladatok közös megoldásával 

készülünk az írásbeli vizsgára. 

Az órák anyaga: 

az írásbeli felvételi vizsga feladattípusainak gyakorlása, 

az elsajátított tudás elmélyítése, 

az általános iskolai tananyag rendszerszerű áttekintése. 

A felvételi előkészítőre jelentkezni nem szükséges. 

További felvilágosítás Szentpáli Csabától kérhető; elérhetősége: 

06/99/311-767. 

https://eotvos.sopron.hu/
http://www.facebook.com/eotvossopron
https://www.instagram.com/eotvossopron/

