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Merítés... ISKOLAI ÉLET 

Iskola i  programajánló :  

Á P R I  L  I  S  

 

Ápri l is   02 .  —  SzéPet  Színházismeret i  veté lkedő  (SZIG)  

Ápri l is   02 .  —  SZÉTV döntő Szolnokon  

Ápri l is   04 .  —  Péterf fy  Kupa,  Győr  

Ápri l is   04 .  —  Eötvös veté lkedő döntő  

Ápri l is   05 .  —  Közösség i  szolgálat  9 .  a  

Ápri l is   07 .  —  Költészet  napja ,  megemlékezés  

Ápri l is   08 .  —  Határta lanul !  -  Dunaszerdahe ly i  k i rándulás  

Ápri l is   09 .  —  I skola i  véradás  

Ápri l is   09 .  —  Fogadónap  

Ápri l is   09 .  —  Szülő i  szerveze t  ü lése  

Ápri l is   12 .  —  Közösség i  szolgálat  9 .  b  

Ápri l is   14 - 22 .  —Tavasz i  szünet  

Ápri l is   24 .  —  Hel ikon  ünnepség ,  Keszthe ly  

Ápri l is   05 .  —  Közösség i  szolgálat  9 .  b  

Ápri l is   29 .  —  Holocaust  á ldozatok  emléknapja ,  megemlékezés  

Ápri l is   29 .  —  Csendesnap  

Ápri l is   30 .  —  Bal lagás  

Wellness hétvégéket nyertek 
 

A sorsolás nyertesei: 

 Ambrus Ági, 9. a 

 Dénes Krisztián, 9. c 

 Gazdag Regina, 10. c 

 Grosz Zsuzsanna Mária, 9. b 

 Karafa Júlia, 11. a 

 Kovács Zsófia, 12. c 

 Nagy Klaudia Anna, 10. b 

 Sulics Evelin, 12. b 

 Szikszai Dóra Réka, 10. a 

 Takács Petra Nikolett, 9. b  

Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatóink! Intézményünk a szülői bálra érkezett önzetlen 
felajánlásokból 478.900 Ft-tal, illetve tucatnyi wellness utalványokat gazdagodott. 
Iskolánk vezetősége úgy döntött, hogy a felajánlott 25.000 Ft értékű wellness 
vouchereket kisorsolja, azon diákok között, akiknek a szülei önzetlenül támogatták 
az iskolát.  
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A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 

Iskolánk idén is méltó emléket állított a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére. 
Az iskolai ünnepségen Kuzma Dóra tanárnő és Szentpáli Csaba tanár úr szervezésében 
elevenítették fel az iskola néhány diákjának bevonásával az érintett kor politikai hely-
zetét. A döntések súlyosságának érzékeltetése végett adatok tömkelege került emlí-
tésre. A hűség városában a történelem e sötét időszakát kiállítás és szakmai konferen-
cia idézte fel a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. 
Ebben az évben külön megtiszteltetés érte intézményünket, hiszen a városi rendezvé-
nyen iskolánk diákjai adták a műsort.  

A Sopron.hu beszámolója: 
„Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Kommunis-
ta Diktatúrák Áldozatainak 
emléknapja alkalmából közös 
megemlékezésre hívta a város 
polgárait, diákságát. Az ün-
nepség keretében került sor a 
„Recsk – kényszermunkatábo-
rok 1950-53” kiállítás megnyi-
tójára, valamint rendhagyó 
történelemóra keretében 
szakmai előadásra, konferen-

ciára. A városi ünnepség, valamint a kiállítás megnyitóját a Liszt Ferenc Konferencia és 
Kulturális Központban tartották, az ünnepségen közreműködtek az Eötvös József Evan-
gélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai, valamint a dESZKa Társu-
lat tagjai. A kiállítást Bank Barbara kurátor, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárának történésze nyitotta meg. Bevezető gondolatokat Firtl Mátyás Sopron és 
környéke országgyűlési képviselője mondott.  

Fotó: Betuker Botond 

Fergeteges Bohém koncert az Eötvösben 

Igazi zenei csemege várta néhány napja a zenei gourmandokat az Eötvös-gimnázium 
dísztermében.  

Jazziskola című koncertjével, a 
Bohém Ragtime Jazz Band 
kápráztatta el a diákságot. A 
virtuóz muzsikusok kiemelke-
dő játékukkal és humoros elő-
adásmódjukkal idézték fel a 
New Orleans-i jazzklubok han-
gulatát. A fiatal közönség bá-
mulatos előadásban ismer-
hette meg a jazz, a dixieland és 
a ragtime stíluselemeit és az 
előadásukhoz szükséges hang-
szereket. Az interaktív koncer-
tet színesítette a zene „testvérével” kiegészült bemutató is, ahol Bálint Brigitta boogie-
woogie táncvilágbajnok és Janicsek Gábor swingtánc-világbajnok támasztotta alá a 
jókedvet. A sziporkázó zenészek mellett a géppuska lábú táncosok segítségével, színes 
képet kaptunk a táncok világából is.  

Fotó: Ivánkovics Kristóf 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2014/03/DSC_9527.jpg
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Megint MEGINT 

,,Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Ha ilyen 
szellemi javakkal táplálkozunk, még biztosan kibírjuk ezer évig Európában.”  

5. alkalommal került megrendezésre a Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népművé-
szeti Találkozója, közismertebb nevén a „MEGINT”. Az alapötletet az EGOT (Evangélikus 
Gimnáziumok Országos Találkozója) 2009. szeptemberi rendezvénye szolgáltatta. A kété-
vente megrendezésre kerülő találkozó egy olyan alkotótábor, ahol színjátszás, zene, külön-
böző kézműves technikák stb. kapnak szerepet, s az ott készült alkotásokat a tábor végén a 
készítők bemutatják. 

A művészeti fesztiválon iskolánk tanulói is részt vettek Margittai Endréné tanárnő vezeté-
sével.  

Immáron negyedik alkalommal rendezte meg a fasori szervező csapat a magyarországi 
evangélikus gimnáziumok népművészeti találkozóját (Megint). A kétnapos rendezvény idén 
is bővelkedett programokban a népdaltanulástól kezdve Kallós Zoltán Kossuth-díjas nép-

rajzkutató életútjá-
nak megismeréséig.  

Ám ne rohanjunk 
ennyire előre, rész-
letezzük a progra-
mot azok számára, 
akik valamilyen ok-
ból kifolyólag nem 
tudtak eljönni a fesz-
tiválra. Idén rendha-
gyó módon rövid 
köszöntéssel, meg-
nyitó nélkül kezdő-
dött a találkozó. 

Pénteken délután körülbelül hetvenfős társaság érkezett – nagyrészt Kelet-
Magyarországról – a fesztiválra. Navratil Andrea a budakeszi Rojtos zenekar segítségével 
tanított táncházi slágereket, majd az evangélikus egyház Rózsák terei kollégiumában folyta-
tódott az este. Vacsora után a vendégek a kollégium dísztermében késő estig ropták a tánc-
házban. Szombaton, a fesztivál másnapján végül megérkezett a maradék hetven-nyolcvan 
fő az ország többi részéről. Tíz órakor kezdődött a fesztivál, megnyitóval, majd az élő legen-
da, a nyolcvanhetedik évét taposó Kallós Zoltán tartott előadást gyűjtéseiből. Zoli bácsi 
egyenesen Erdélyből, a Kolozsvártól 26 kilométerre fekvő Válaszútról érkezett hozzánk. 

A próbák és az ebéd után délután kettőtől folytatódott a műsor, aminek keretében Martin 
György egykori fasori diáknak, világhírű folkloristának avattunk emlékművet. Az avatást 
jelenlétével megtisztelte Tinka (ez volt a beceneve Martinnak) özvegye, Borbély Jolán Mar-
tin és Erdélyi Tibor Erkel-díjas fafaragó, a Népművészet Mestere, a fadombormű készítője. 
Dr. Felföldi László, Martin György munkatársa, valamint dr. Liptay György professzor, a 
Fasori Öregdiákok Egyesületének vezetője emlékezett meg Martinról. 

Az emlékmű avatása után következtek az evangélikus gimnáziumok produkciói. Az ország 
minden részéről érkeztek fellépők. Sőt ha más szemszögből nézzük, tulajdonképpen bejár-
tuk a Kárpát-medencét, hiszen minden fellépő csapat más tájról érkezett vagy más tájegy-
ség dalait, táncait mutatta be. 

Forrás: www.evangelikus.hu 
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Kérjük, támogassa Ön is! 

 

Kérjük, ha teheti, támogassa adójának 1%-ával 

az Evangélikus Egészségügyi Szakképzésért  

közhasznú alapítványunk tevékenységét! 

Adószámunk: 18538380-1-08. Adományait is köszönettel fogadjuk a 

Raiffeisen Bank 12094002-00290113-0010009 számlaszámra. 

EÖTVÖS TV 

Nézze meg Ön is az ese-

mények videós beszámo-

lóit a Kórlap Online olda-

lán, illetve a YouTube-on! 

KORLAP.EOTVOS.SOPRON.HU 

Thoma Franciska díjazott lett 

A Megyei Pedagógiai Intézet által meghirdetett „Cziráki Lajos” komplex képző-

művészeti egyéni tanulmányi verseny megyei fordulójának eredményeként  

Thoma Franciska 12. c osztályos tanuló díjazott lett. 

Felkészítő. Kovács Csilla tanárnő 

Gratulálunk! 
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Rólunk írták - Soproni Téma 

A videós beszámolók keresse a Kórlap Online Youtube 

hírcsatornán, illetve a diákoldalon! 
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Iskolánk sikeresen pályázott a 
Határtalanul projektre, amely 
részeként két határon túli cso-
portot is fogadhatunk. Az iskola 
szombati tanítási napjának té-
mája a határon túli magyarság-
ról szólt. A bevezetőben, Kedei 
Imola tanárnő ismertette a Ha-
tártalanul Projekt főbb célkitű-
zéseit. Ez a nap azért is volt 
hasznos, mert 2014.03.12-03.15
-ig Székelyföldről, pontosabban 
Székelyudvarhelyről érkeztek 

hozzánk diákok. Több előadást is meghallgattunk (néztünk a Székelyföldiekről)
Erdélyiekről/Románokról. Az első hosszabb előadást Kuzma Dóra tanárnő tartotta, 
amelyben megtudtuk hogyan alakult ki a magyar fejedelemség a középkortól kezdve. 

Schweitzer Kornél tanár úr a Trianoni döntésről és annak hatásairól tartott előadást. A 
bevezető beszédek után érdekes történeteket, hasznos tudnivalókat vehettünk birtok-
ba iskolánk tanáraitól. 

Czibur Lászlóné tanárnő, Gyöngyi néni segítségével megismerhettük a felvidéki kultú-
rát és az ízes palóc beszédet. Juronits Jenőné, Zsuzsa néni jóvoltából hasznos, élet-
mentő tanácsokat raktározhattunk el határon innen és túl. Kedei Imola tanárnő elő-
adásában ízelítőt kaptunk a székely nyelvleckéből és Szentpáli Csaba tanár úr közre-
működésével élőben megnézhettük a székely népviseletet, hiszen felöltötte a széke-
lyek gúnyáját. 

A nap zárásaként megtanultuk a Székely Himnuszt és a Krasznahorka vár című éneke-
ket, Margittai Endréné tanárnő segítségével. 

Határtalan projektnap 

Tekintse meg videós beszámolónkat a korlap.eotvos.sopron.hu oldalunkon! 
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Diákolimpia 3. helyezés 

Bella Vanessza 

Bodnár Anna 

Czirják Anna 

Gosztola Lívia,  

Horváth Boglárka 

Pados Kitti 

Pongrácz Evelin 

Schöll Klaudia 

Simon Gréta 

Szabó Alexa. 

Decathlon B33 kosárlabda kupa továbbjutók 

Véget értek a Decathlon B33 Győr-Moson-Sopron megyei döntői, melynek eredmé-
nyeként az alábbi csapat jutott tovább: 
Eötvös I. – Böcskei Nikolett, Pados Kitti, Gosztola Lívia, Czirják Anna.  
Edző: Szittner Lajos 

Területi döntő: 2014. április 10. Mosonmagyaróvár  

Fotó: Betuker Botond  
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Dobogós helyen a röplabda csapatunk 

A Széchenyi István Gimnáziumban megrendezett röplabda kupán iskolánk csapata a 3. 
helyen végzett. Gratulálunk!  

 

A csapat tagjai: 
Baranya Dániel, Bencze Csongor, Giczi Zoltán, Horváth Gergely, Papp László, Tóth 
Kornél, Wölfinger Dominik.  
Edző: Szittner Lajos 

HUMOR  

BONBON 
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Határtalanul egy erdélyi osztállyal 

A Határtalanul program célja: 

 a külhoni magyarságot illető általános tájékozatlan-
ság és közöny megszüntetése 

 a szomszédos országok magyarlakta területeire 
irányuló iskolai kirándulások révén a magyarországi 
diákok megismerjék a határon túli magyarság életét, 

 a szomszédos országok magyarlakta területein sze-
mélyes emberi kapcsolatok alakuljanak ki 

 egy olyan szemléletmód terjesztése Magyarorszá-
gon, elsősorban a fiatalok között, amely szerint az a 
tény, hogy több millió magyar külhonban él számtalan 
lehetőséget rejt magában. 
 

E pályázat keretei között érkeztek hozzánk végzős diákok a 
székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely Református 
Kollégiumból. Iskolánk 9. a osztálya vállalta a fogadó szerepet.  
“Nagyon jól éreztük magunkat a három nap alatt. Ismerkedős 
játékokat játszottunk, majd egymással szembe ültünk és be-
szélgettünk velük. Sok érdekes dolgot tudtunk meg róluk. 
Még aznap délután elvittük őket sétálni a városba, és megnéz-
ték a város nevezetességeit.  
A második nap Sopron környékét tekinthették meg egy felsza-
badult kirándulás keretei között. A harmadik napon, közösen 
megnéztünk egy hagyományőrző huszárbemutatót, amelyen 
szó volt a Soproni Huszár Egyesületről, programjaikról, felsze-
relésükről, ruházatukról. Színes képet kaptunk a magyar történelem huszárairól.  
A nap ünnepi részére az Evangélikus Templomban került sor, ahol a két csapat közö-
sen emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharc dicső napjairól. 
A műsor végén iskolánk és a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskolával diákjai 

az erdélyi csapattal együtt elénekelték a magyar 
és a székely himnuszt.  
Az ünnepi műsor után, a soproni önkormányzat 
meghívására látogatást tettek a városházán, 
ahol Abdai Géza alpolgármester köszöntötte az 
erdélyi csapatot. A nap zárásaként egy laza kosár
- és focimeccsel búcsúztak a diákok.  
Már nagyon várjuk, hogy mi is elmehessünk hoz-
zájuk. 

 

Madarász Eszter 
Fotó: Friwaldszky Áron 
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Vaktérképes versenyek az Eötvösben 

2014.03.19-én – harmadik alkalommal – került megrendezésre  Sopronban, az Eötvös 
József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában két topográfiai 
ismeretekre épülő internetes vaktérképes verseny, melyekre Győr-Moson-Sopron, 
Vas és Veszprém megyéből lehetett jelentkezni. Az egyik verseny a Vakegér (http://
vakeger.elte.hu), az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak szólt, ahol 13 iskolából 
40 diák mérte össze tudását.  

Helyezettek: 1. Olasz László (Szent Orsolya 
Római Kat. Ált. Isk., Sopron), 2. Bella Betti-
na (Térségi Ált. Isk., Kapuvár), 3. Németh 
Gellért (Szent Orsolya Római Kat. Ált. Isk., 
Sopron)                                                             
Az első kategória (9-10. évfolyam) helye-
zettei: Lugosi Ákos (Széchenyi István Gimn., 
Sopron), 2. Tóth Enikő (Veszprémi Közgazd.
-i és Közig.-i Szki), 3. Gulyás Bálint 
(Bercsényi Miklós Középiskola, Győr).  

Második kategória (11-13. évfolyam) 
nyertesei: 1. Erdősi Levente (Eötvös Jó-
zsef Ev. Gimn. és Eü.-i Szki, Sopron), 2. 
Nagy Enikő (Széchenyi István Gimn., Sop-
ron), 3. Czibere Tamás (Széchenyi István 
Gimn., Sopron) 

Köszönjük a részvételt és gratulálunk a 
nyerteseknek!                                          
Simon Géza (szervező) 

Ismét szólt a SIP 

SOPRONI IFJÚSÁGI PÓDIUM /röviden: SIP/ címen összművészeti fesztiválra várta 
2014. március 7-én a középiskolásokat a Rendezvényház, immár második alkalom-
mal. „A hétágú síp” jelképes: hét kategóriát takar, azokat a művészeti ágakat, me-
lyek hagyományőrzők és értékteremtők. Jelentkezhettek a diákírók, diákköltők, 
vers- és prózamondók, színjátszók, a komolyzene művelői , a folklórt kedvelő és a 
vizuális művészeti ágak /képzőművészet, fotó, film/ alkotói. Az összművészeti fesz-
tivál elsődleges célja az ifjú tehetségek felfedezése, bemutatkozása és a tehetség-
gondozás. A fesztivál kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a város lakossága megis-
merje azokat a tanulókat, akik rendszeresen végeznek művészi tevékenységet, és 
más összművészeti rendezvényeken is /pl. Kisfaludy Napok, Helikon Napok/ fellép-
nek. A fesztivál befejezése után figyelemmel kísérjük a tehetséges tanulók munká-
ját, szakmai segítséget nyújtunk, és fellépési /megjelenési/lehetőséget biztosítunk. 
Elsősorban azokat a kategóriákat hirdettük meg, melyek Sopronban nagy hagyo-
mánnyal rendelkeznek. A kategóriák zsűrijében kiváló /országos hírnevet is szer-
zett/ soproni művészek foglalnak helyet. 
(forrás: gyik.nyme.hu)  

A hagyományt teremtő rendezvényen iskolán-
kat Margittai Endréné tanárnő csapata, az Eöt-
vös-Roth néptánccsoport, illetve Cseszkó Elvira 
és Krizonits Vivien képviselte.  

Tekintse meg videós beszámolónkat a korlap.eotvos.sopron.hu oldalunkon! 
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Feltűzve a kokárdát 

Március 15-e alkalmából, iskolánk a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskolával 
karöltve méltó módon emlékezett meg az  1848-as forradalom és szabadságharc dicső 
napjairól. 

A márciusi ifjak korabeli visszaemlékezései 9. a osztály diákjainak segítségével elevene-
dett meg. Kuzma Dóra tanárnő által megálmodott történet, mely azon elfeledett sze-
mélyekkel volt bemutatva, akik ritkán kaptak nyilvánosságot a megemlékezésekben. 
Az ünnepet színesítették a Határtalanul! pályázat által nálunk vendégeskedő erdélyi 
diákok is, akik szintén részt vettek az ünnepi műsorban, amelynek végén közösen éne-
kelték el a magyar és a székely himnuszt. 

Tekintse meg videós beszámolónkat a korlap.eotvos.sopron.hu oldalunkon! 

Budapesten adtak elő 

Iskolánk tanárai és 10. c osztályos diákjai részt vettek a budapesti Deák Téri Evangélikus 
Gimnáziumban megrendezett Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak II. Konfe-
renciáján, ahol számos témában adtak színes előadást. 

Előadások: 
 „Mondja kend értelmesebben” – avagy mitől látna Mátyás király is tisztábban 
BOGNÁR ANDRÁS – TÓTH SZABINA 
Befogadás (Inklúzió) gimnáziumban – Iskolapélda a határon 
HORVÁTH ERNŐ ZOLTÁN 
 Tükör és maszk: a tanítási és tanulási folyamat pszichológiai hátteréről (avagy 
van-e még egyáltalán szerepe a tanárnak?) 
SZENTPÁLI CSABA 
Bűnelkövetés a XVI. század közepén Besztercebányán 
KUZMA DÓRA 
 „Életrevalók” – Fogyatékosság ábrázolása a képzőművészetben 
KOVÁCS CSILLA 

Fotó: Gottschling Gábor 



Merítés... ISKOLAI ÉLET 

Határtalanul az egészségügyért 

Második felvonással indult a Határtalanul! pályázat iskolánkban. 
Két egészségügyi szakközépiskola tanulóinak jutott az a megtisztelő feladat, hogy 
egymásnak bemutathatják a két ország szokásait és kultúráját. 
Sopron – Dunaszerdahely 
A három nap, amelyet a dunaszerdahelyi diákokkal töltöttünk nagyon jól sikerült min-
denki bevallása alapján. Megérkezésükkor egy családias hangulatú fogadással vártuk 
őket, amelyet ismerkedő játékok követtek Kedei Imola tanárnő közreműködésével. A 
két osztály nagyon hamar megkedvelte egymást, hiszen rengeteget beszélgettek, ját-
szottak.  A tavaszi napsütésben meglátogatták Sopron nevezetességeit és Czibur Lász-
lóné, Gyöngyi néni kalauzolásával megismerték a mesés belvárosi utcák és házak tör-
ténetét. A polgármesteri hivatalban városvezetői köszöntés is várta a csapatot. 

Jó hangulatú kirándulással is kedveskedtünk nekik, hiszen bejártuk a Fertő-part szebb-
nél szebb helyeit. Ízelítőt kaptak a Fertő-tó világából és betekintést nyertek a nagycen-
ki Széchenyi – és a fertődi Esterházy-kastélyba. Ezt követően egy zenés, hangulatos 
bulival vártuk őket az iskolában. Betuker Botond tanár úr közreműködésével, aki han-
gulatos játékokat hozott nekünk. 

A csoportos programikon kívül természetesen szabadprogram is várta a vendégeket, 
akiket a fogadó 10. b osztály kísért el a kívánt soproni helyszínekre. 

A búcsúnapon megszerveztük a Határtalanul! pályázat legfőbb pontját, amikor is a két 
egészségügyi osztály életmentési bemutató filmet készített el a közreműködő osztá-
lyok és tanárok segítségével. 

Dr. Morvai Viola doktornő, a dunaszerdahelyi csapat vezetője és Juronits Jenőné, 
Zsuzsa néni jóvoltából egészségügyi előadásokat hallgattunk az életmentési folyama-
tokról, így megismerhettük a két ország egészségügyi képzését és kultúráját. 
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy új barátságok alakultak ki és többen, azóta is tartják 
egymással a kapcsolatot. 

Nagyon jó volt látni, hogy ilyen hamar egy hullámhosszra hangolódott a csapat, így 
még jobban várjuk az áprilisi utazást, amikor mi látogatunk el Dunaszerdahelyre, a 
barátainkhoz. 

Pojzli Martin 

JÁTÉK 
Az alábbi két anagrammában elrejtettünk egy tanár és egy diák nevet. 

Találd ki és írd meg nekünk! Az első beküldőnek egy választott napon, 

mi fizetjük a tízóraiját! 

timsó normann odaér rokon házaspár 
Küldd be és nyerj! 

szerkesztoseg@eotvos.sopron.hu 



Merítés...    S A J T Ó 

Rólunk írták 

Soproni Téma Kisalföld 


