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Iskolai programajánló:  

NOVEMBER    

 

November 1.  Mindenszentek  

November 4.  Reformációi istentisztelet  

November 7.  Felvételi  e lőkészítő 8. évfolyam részére  

November 13.  Idegen nyelvi  csapatverseny  

November 13.  Magyar nyelv napja  

November 14.  Felvételi  e lőkészítő 8. évfolyam részére  

November 14.  Természettudományos vetélkedő  

November 15.  Csendesnap: Családi é letre nevelés  

November 21.  Felvételi  e lőkészítő 8. évfolyam részére  

November 21.  Pályaválasztás i  kiá l l ítás  

November 27.  Fogadónap  

November 27.  Szülői szervezet ülése  

November 28.  Felvételi  e lőkészítő 8. évfolyam részére  

November 29.  Kutatódiák konferencia  
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2019 november 

„Törekedj békességre, és kövesd azt!”  

(Zsolt 34,15)  



 

Aradi vértanúk emléknapja 

Október 6. 2001 óta Nemzeti Gyásznap Magyarországon, mellyel az 1849-ben e napon Aradon kivég-

zett 12 honvédtábornok és egy ezredes emléke előtt hajtunk fejet. Szintén ezen a napon végezték ki 

Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. Sopron nevében dr. Simon István al-

polgármester, valamint dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok, Tóth Éva és Mágel Ágost önkormányzati 

képviselő koszorúzott. Őket a város oktatási és kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek képvise-

lői, magánszemélyek, valamint diákok követték. Iskolánkat a kilencedik évfolyam képviselte, Fellner 

Anett  9. a osztályfőnöke helyzete el az emlékezés koszorúját.  

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/megemlekeztek-az-aradi-vertanukrol  alapján írta: Czinder Anita 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/megemlekeztek-az-aradi-vertanukrol


 

Menyhárt Renáta női röplabda emléktorna 

A versenyt az evangélikus iskolák női röplabdásai részére 2019. 
október 11-én, pénteken rendeztük meg, melyre hat csapat neve-
zett. A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium két csa-
pattal, a győri Péterfy Evangélikus Gimnázium, a soproni Berzsenyi 
Evangélikus Líceum, a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium és 
a házigazda Eötvös-gimnázium pedig egy-egy csapattal vett részt.  

Iskolánk igazgatója, Gottschling Gábor és iskolalelkészünk, Hege-
dűs Attila köszöntötte a résztvevő sportolókat és felkészítő tanárai-
kat, majd a soproni sportigazgató Csiszár Szabolcs szólt a verseny-
ző csapatokhoz. Emlékeket felidéző gondolatokkal Reni néni édes-
anyja, Böbe néni köszöntötte a résztvevőket valamint megköszön-
te, hogy lányára emlékezve rendezzük ezt a sportversenyt. 

A hat csapatot két csoportra sorsoltuk, és azon belül játszottak 
egymással körmérkőzéseket, ahol, mindenki játszott mindenki el-
len, a mérkőzéseket két nyert játszmára (2:0 vagy 2:1) játszották a 
csapatok.  

A csapatok sorrendjét a nyert játszmák száma, ezek egyenlősége esetén az összes mérkőzés pontaránya határozta 
meg. Majd a csoportokban azonos helyen végzett csapatok játszották a helyosztó mérkőzéseket. Mivel a csopor-
tunkban csak a versenyen kívül induló, fiúkkal vegyesen felálló, Fasori csapattól kaptunk ki, így mi játszhattuk a 
döntő mérkőzést. 

A mérkőzéseken nagyon szép megmozdulásokat, összjátékokat, egyéni teljesítményeket láthattunk, voltak nagyon 
szoros, izgalmas, fordulatokkal teli mérkőzések, végül a végig jól játszó győri csapat győzedelmeskedett.  

A végeredmény a következőképpen alakult: 

I. Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda - Győr 

II. Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium - Sopron 

III. Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium – Sopron 

IV. Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános iskola - Bonyhád 

V. Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános iskola - Bonyhád 

VI. Fasori Evangélikus Gimnázium 

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, legügyesebb játékosait is kiemeltük, sportszeletet kaptak. 

A tavaly alapított Menyhárt Renáta Alapítvány, az iskolánk tanulásban élenjáró és sportban is eredményes tanuló-
jának díjat ajánlott fel. Ezt az elismerést most először adhattuk át, egy személy díjazása helyett idén három tanulót 
emeltünk ki: Péterfy Barbara, Horváth Kata és Takács Kevin a korábbi években nyújtott teljesítményével, lelkesítő 
magatartásával és a csapatért tett áldozatos munkájáért. Különdíjban részesült Babos Luca és Kiss Tímea. 

Az II. helyezett csapatunk: Babos Luca, Kiss Tímea, Krutzler Alexandra (12. a); Horváth Kata (12. b); Simon Kata 
(11. a); Horváth Dzsenifer (11. b); Jones Nadin, Grubits Lili, Erdősi Virág (10. a); Varga Kitti, Molnár Rebeka, Dinyési 
Diána (10. b). Edző: Szittner Lajos. 

Bencsik Olga 

Fotók iskolánk képgalériájában: https://eotvos.sopron.hu/galeria/16/719?kep=0#galeria  

https://eotvos.sopron.hu/galeria/16/719?kep=0#galeria


 

Matematikatanárok szakmai műhelye 

„Bizonyos szempontból a matematika az egyetlen határtalan emberi cselekvés. Elképzelhető, hogy az emberiség 

előbb vagy utóbb mindent megismer a fizikában vagy a biológiában, a matematika azonban végtelen, ezért ki-

meríthetetlen.”  

 Erdős Pál  

Negyedik alkalommal került megszervezésre a soproni matematikatanárok szakmai napja iskolánkban 2019. ok-

tóber 11-én, pénteken. Vendégünk a Dr. Csóka Gézáné volt a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari 

és Informatika Szakgimnáziumának matematikatanára volt. Tehetséggondozás a matematikában címmel tartott 

előadásának első részében a tehetség megfogalmazását és a tehetségek főbb tulajdonságait járta körbe saját 

példákkal alátámasztva. Pályázati lehetőségeket és tehetségfejlesztő képzéseket ismertetett pedagógusok szá-

mára. Majd bemutatta a saját iskolájában működő jó gyakorlatot, azaz a tehetséggondozás hét szintjét, melynek 

eredményességét az iskola eredményei tükrözik. 

A programon a soproni középiskolák matematikatanárai szép számban képviseltették magukat. A rendezvény 

kötetlen tapasztalatcserével, beszélgetéssel zárult. 

Kedei Imola 
matematikatanár, szervező 



 

72 óra kompromisszum nélkül 

Kerítést festettek, leveleket gereblyéztek és szemetet szedtek a diákok Sopron különböző pontjain. A há-

rom történelmi egyház idén is megszervezte a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű programot, amely-

nek célja, hogy a közösségi munka szépségét tanítsa meg a fiataloknak. 

A 72 óra kompromisszum nélkül egy a római katolikus, az evangélikus és a református egyház által közösen 

életre hívott kezdeményezés, amelyet egész Európában egy hétvégén rendeznek meg. A lényege, hogy a 

fiatalok a szabadidejüket feláldozva valamilyen szociális, fejlesztő, vagy rehabilitációs tevékenységet végez-

nek a városban vagy valamely intézményben, és ezzel segít embertársaikat. Sopronban 210 fiatal csatlako-

zott a kezdeményezéshez, és 8 helyszínen végeztek segítő munkát. A rendezvényen Barcza Attila, Sopron és 

térsége országgyűlési képviselője kiemelte: a rendezvény idei mottója: Több vagy, ha adsz. Ez az élet min-

den területén igaz, és fontos, hogy a diákok megtanulják azt, hogy önzetlenül, másokért mennyire jó érzés 

dolgozni. Hozzátette: üdvözlendő, hogy az érettségihez szükség van 50 óra közösségi munkára, hiszen fon-

tos, hogy a gyerekeket a munka világára készítsük fel már iskolás korban is. 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/72-ora-kompromisszum-nelkul  

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/72-ora-kompromisszum-nelkul


 

Elsősavató 

Győztes a 9. b osztály! 

Gratulálunk!! 



 

Látogatás a vese központban  

2019. október 12-én, szombaton a Pályaorientációs nap keretében a 11. b osztály a Soproni 

Gyógyközpontban működő NephroCare Dialízis Központba látogatott. Az osztályt Kovacsicsné 

Horváth Ildikó fogadta, aki ismertette a diákokkal a központ működésének elveit. A diákok kör-

bejárva az intézményt betekintést nyertek, hogyan zajlik egy négyórás hemodialízis kezelés. 

Kedei Imola 



 

V.-VI. Korcsoport Küzdelmeivel Kezdődött a 

2019/2020-as Diákolimpiai Szezon. 

Eredmények: 

Berzsenyi - VasVilla 87:52 

Eötvös - Berzsenyi 22:67 

VasVilla - Eötvös 77:45  

Diákolimpia Kosárlabda  



 

XXIV. WKF Diákolimpia 

 

Bushido-Viadukt SE Soproni Szakosztálya 

 

Szerelem Nikolett Kumite 3. hely  

Gratulálunk Niki! Büszkék vagyunk rád!  

Diákolimpia 



 

Színházban jártunk 

A magány változatai  

Az előadás két alkotót idéz meg, két elkötelezett és 

etikus embert, akik a kényszerű döntések útvesztői-

ben a legnehezebbet, s talán az egyetlen lehetséges 

megoldást választották. Az igaz ember számára az 

egyetlen elfogadhatót. Valamire ugyanis nemet 

mondtak. S amire nemet mondtak, azt egészében is 

megtagadták. 

A külső és a belső emigráció pozíciói jelennek meg 

Márai és Hamvas személyesen is megszenvedett ál-

lásfoglalásaiban. Az előadás egyfajta fiktív dialógust 

hoz létre a művek, naplórészletek és tanulmányok 

részleteiből, melyben a két alkotó meglátásai összecsapnak. Olykor egymás mellett beszélve, olykor ütközve, de 

akaratlanul is egymást erősítve tárulnak fel befolyástól mentes ítéleteik, hiteles tanúvallomásaik egy történelmi 

eseménysor kapcsán, melynek középpontjában az október 23-án kirobbant forradalom áll. 

https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/183-a-magany-valtozatai.html  

Zenta, 1697  

Zenta, 1697 címmel új magyar rockope-

ra született, s a tavalyi vajdasági ősbe-

mutató után Sopronban is megtekinthe-

tő az előadás. Szarka Gyula Kossuth-

díjas zeneszerző, előadóművész, a 

Ghymes együttes alapító tagjának mű-

vét Pataki András rendező állította szín-

padra. A Zentai Magyar Kamaraszínház 

és a Soproni Petőfi Színház koprodukci-

ójában készült előadás tisztelegni kívánt 

az 1697. szeptember 11-én lezajlott vi-

lágtörténelmi jelentőségű esemény előtt, amikor is a Savoyai Jenő által vezetett egyesült keresztény seregek Zenta 

határában meghatározó csatát nyertek a török haderővel szemben – s közben a szerelem istennője sem tétlenke-

dett... 

https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/166-zenta,-1697.html  

https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/183-a-magany-valtozatai.html
https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/166-zenta,-1697.html


Nyitott Kapuk Napja 2019. december 10. 15:00 óra 

Nyílt órák 2019. december 7. 

Felvételi előkészítő  2019. november 7-től  

Tisztelt Szülők, kedves érdeklődő Diákok! 

A december hetedikei nyílt órákra és a 10-i Nyitott kapuk napjára megnyilt a felület,  

a https://eotvos.sopron.hu/nyiltorak oldalon lehet regisztrálni  

az események előtti napon 12 óráig lehetséges. 

https://eotvos.sopron.hu/nyiltorak


https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 
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