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Áldott Húsvétot  

kívánunk Mindenkinek! 
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Iskolai programajánló:  

  

 Á P R I  L I  S  

Ápril is 09.  — Il lemtanverseny—döntő  

Ápril is 10.  — Eötvös -emlékverseny  

Ápril is 10.  — PISA felmérés  

Ápril is 10.  — Színházlátogatás, 11. évfolyam  

Ápril is 13.  — Megemlékezés, Holokauszt  

Ápril is 13.  — Területi elsősegélynyújtó verseny, Sopron  

Ápril is 15.  — Rendhagyó énekóra  

Ápril is 15.  — Eötvös bérlet, Soproni Petőfi Színház  

Ápril is 16 -18.  — SZÉTV, Szolnok  

Ápril is 16.  — TDK, Gyula  

Ápril is 21 -22.  — Területi elsősegélynyújtó verseny,  

Dunaszerdahely  

Ápril is 22.  — Iskolai  véradás  

Ápril is 22.  — Szülői szervezet ülése + fogadó nap  

Ápril is 24.  — Péterfy -kupa, Győr  

Ápril is 29.  — Csendesnap  

Ápril is 29.  — Utolsó tanítási nap —12. évfolyam  

Ápril is 30.  — Ballagás  
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Harmadszor rendezték meg a GYIK Rendezvényházban a Soproni Ifjúsági Pódiumot, (a SIP-ot), a középiskolások művészeti fesz-
tiválját. A legeredményesebb iskola az idén a Berzsenyi Dániel Gimnázium lett, ő vihette haza a vándorserleget. 

2015. március 6-án rendezték meg a GYIK-ban immár harmadszor a Soproni Ifjúsági Pódiumot – ismertebb nevén a SIP-ot -, 
mely a soproni középiskolások művészeti fesztiválja. Ebben az évben több mint 200 tanuló jelentkezett a város 9 középiskolájá-
ból. 7 kategóriában hirdettek versenyt, melyek közül a diákírók, diákköltők, a fotó és a képzőművészeti kategória örvendett a 
legnagyobb népszerűségnek. 

 

 

Forrás: Sopron.hu 

Voltak, akik versenyen kívül mutatkoztak be: 

modern tánc kategóriában (szóló):     Krizonits Vivien, 11. a; 

modern tánc kategóriában  / hip-hop tánc; csoport: 

Kárpáti Regina, Kalmár Dóra, Kisfalli Lilla,  
Kovács Eszter, Krizonits Vivien (csoport);  
(11. a osztályos diákok) 

könnyűzene -szólóének kategóriában:  
Kalmár Evelin, 12. b 

Versenyzői minőségben szerepelt az Eötvös –Roth 
Néptánckör népzene-néptánc kategóriában. 

A közösség  különdíjban részesült. 

A néptánckör „eötvösös” tagjai voltak:  
Krizonits Vivien, 11. a és  Varga Imre, 11. c  
osztályos tanulók 

Felkészítő tanár: Margittai Endréné 
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Megint MEGINT! 
Énekes és néptáncos diákjaink február 27-28-án Budapesten VI. alkalommal megrendezett Magyarországi Evangélikus Gimná-
ziumok Népművészeti Találkozóján, a  MEGiNT-en vettek részt. A közreműködő tanulók méltóképpen képviselték iskolánkat. 
Köszönjük és ezúton is gratulálunk a színvonalas szereplésükhöz.  

A MEGiNT-en közreműködő diákok névsora: 

Táncosok: 

11. a    Cseszkó Elvira, Krizonits Vivien 

9. b      Kerekes Gréta, Major Dóra, Vámos Vivien, Vincze Kitti 

Énekesek: 

9. b      Lukácsi Dorina 

9. c      Kemény Dániel 

12. b    Kalmár Evelin 

Roskó Krisztina 

12. a    Dedics Ágota 

Felkészítő tanár: Margittai Endréné 
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Eötvös TV 

Kattints! 

korlap.eotvos.sopron.hu 
Nézze meg Ön is az elkészült videókat az 

iskola életéből! 

 

Kattints Kattints 

ránk!ránk!  

http://korlap.eotvos.sopron.hu
http://korlap.eotvos.sopron.hu
http://korlap.eotvos.sopron.hu
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Krumpliosztás a rászorultaknak 

Iskolánk közösségi szolgálatos diákjai részt vettek azon jótékony megmozduláson, ahol Péli Nikoletta és Barcza Attila, önkor-
mányzati képviselők szervezésében krumplit osztottak a rászorultaknak.  
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Szelektív demonstráció a városban 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. felkérésére táblákat, kukákat és kukás ruházatot 
ragadtak az eötvösös diákok és a dESZKa Társulat tagjai, akik egy szép tavaszi napon elfoglalták a belvárost. 
A demonstráló fiatalok közösségi szolgálatban végezték azt a figyelemfelkeltő hadjáratot, amely arra volt hivatott, hogy felhívja 
az emberek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre.  

Sajnos, Sopronban aggasztó a helyzet, hiszen sokan vannak, akik szelektíven gyűjtenének a hulladékszigeteken, de a legtöbb 
ember oda helyezi a nem odavaló szemetét, ezzel kárt okozva az eredeti elképzelésnek.  
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SzéPet Színházismereti Vetélkedő 

Ismét megrendezték Sopronban a SzéPet Színházismereti Vetélkedőt. 
Iskolánk csapata a 4. helyezést szerezte meg. A döntőbe 5 csapat jutott, a versenyre 22 csapat nevezett. Szép eredményt értek 
el, büszkék lehetünk rájuk.  

A csapat tagjai: Kalmár Dóra, Kovács Eszter, Szikszai Dóra (11. a)  

A vetélkedőről: 

A Széchenyi István Gimnázium és a Soproni Petőfi Színház színházismereti vetélkedőt indít a színházkedvelő és színházba járó 
közönség – diákok és felnőttek –  számára. 

Mindkét intézmény szórakoztató, művelődést elősegítő feladatsorozattal szeretne hozzájárulni Sopron város kulturális és 
szellemi életének gazdagabbá tételéhez. 

Vetélkedőnkkel mindenkivel próbáljuk megszerettetni a színházat, minél szélesebb körben átéreztetni a színházlátogatás 
élményét, és tesszük mindezt játékos, szórakoztató és nem utolsósorban kreatív feladatok segítségével. 
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Tisztelet a hősöknek 

A hagyományt tisztelve, idén is a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium diákjaival és tanári karával együtt 
ünnepelt iskolánk közössége az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen az evangélikus temp-
lomban. 
Idén, a rosthos diákok készültek méltó ünnepséggel, akik felidézték bennünk őseink hős cselekedeteit.  
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Ping-pongban az élen 

A Szalay Gergely Asztalitenisz Emléktorna 2015. március 14-én, Nagycenken megrendezett versenyén, női egyes kategóriában 
Fekete Katalin, iskolánk 12. a osztályos tanulója, a 3. helyen végzett, Gratulálunk!  

Dobogós röplabdások 
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Így írok én 

Határtalan fantáziáról és választékos nyelvhasználatról tanúskodnak az Így írok én… című irodalmi pályázatra érke-
zett munkák. Az ünnepélyes eredményhirdetést csütörtökön tartották a Liszt-központban. 

Verset, mesét, novellát és szabadon választott műfajú írásokat küldhettek idén a 10 és 14 év közötti diákok az Így írok én… 
című irodalmi pályázatra. Soproni, Sopron környéki és győri iskolákból is neveztek fiatalok, összesen 49 szerző 105 alkotása 
érkezett a zsűrihez. 
 
A megszokott mesei fordulatok mellett humoros mondatokat, választékos kifejezéseket, egyedi szóalkotásokat és találós kér-
déseket is olvashattunk a diákok munkáiban. Valamennyi azt bizonyítja, hogy a mai fiatalok igenis, tudnak fogalmazni – mond-
ta el a művekről Szittner Ágnes zsűrielnök a pályázat eredményhirdetésén. Rajta kívül Roskó Mária nyugalmazott megyei ma-
gyar szakfelügyelő, Horváth Ferenc, a Soproni Téma főszerkesztője és Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgatója érté-
kelte az írásokat.  
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Vakegér és GeoLearn – internetes vaktérképes versenyek 

2015.03.18-án – immáron negyedik 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 isko-
lák 7-8. osztályos tanulóinak szólt, ahol 13 iskolából 41 diák mérte össze tudását.  

A másik verseny a GeoLearn (http://geolearn.fw.hu), a középiskolák 9-13. évfolyamainak szólt, itt két kategóriában 8 iskolából 
33 fő nevezett. Az első kategória (9-10. évfolyam) helyezettei: Olasz László Zsolt (Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium, Sopron), 2. Néveri Dávid (Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, 
Ajka), 3. Korom Gergő (Bercsényi Miklós Középiskola, Győr).  

A második kategória (11-13. évfolyam) nyertesi: 1. Nagy Enikő (Széchenyi István Gimnázium, Sopron), 2. Lugosi Ákos (Széchenyi 
István Gimnázium, Sopron), 3. Molnár Ádám (Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Sopron).  

Iskolánkból: 

I. kategória: 5. Horváth Alexandra (10. b), 6. Varga Adrienn (10. b), 8. Wild Fanni (10. a), 9. Jagadics András (10. a)  

II. kategória: 10. Grüll Anna (11. b), 12. Horváth Laura (11. b), 13. Gosztonyi Martin (12. a)  

http://vakeger.elte.hu
http://geolearn.fw.hu
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Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak III. 

Konferenciája  

 

 

 

 

Az elmúlt esztendőkben megtartott tudós tanári konferencia sikerének köszönhetően idén is megrendezték az Evangélikus 
Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak III. Konferenciáját 2015. március 24-én a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban. A 
konferencia célja, hogy a magyarországi evangélikus iskolákban tanító, saját szaktárgyukon belül valamilyen szaktudományi 
vagy pedagógiai témával elmélyülten foglalkozó pedagógusok, tudományos eredményeket is felmutató kutató és alkotó 
tanárok jobban megismerjék egymás kutatási területét és tudományos eredményét. 

 
Idén iskolánkból 6 tanár is részt vett a konferencián az alábbi témákkal: 
- Hegedűs Attila: Speciális nevelési igényű osztály (SNI-s) csoportdinamikai és lelkigondozói szempontból 
- Horváth Ernő Zoltán: Iskoláink felelőssége a diákokért és az egyházért 
- Margittai Endréné: A művészetek tantárgy oktatása az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépis-
kolában 
- Simon Géza Botond: Internetes vaktérképes alkalmazási lehetőségek az oktatásban 
- Szentpáli Csaba: Az erdélyi etnikai térszerkezet változásainak hatása a romániai közoktatásban 
- Tóth Szabina: „Kérdezhetne kend értelmesebben!” 
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Teológus Passió az Eötvösben—képriport 



Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola a 2014/2015. tanévben, immár második alkalom-

mal vesz részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a „Határtalanul” projektben. A program célja személyes 

kapcsolat kialakítása határon túli magyar diákokkal, és olyan közös tevékenység végzése, mely által a fiatalok egymás szülő-

földjét, kultúráját és mindennapjait jobban megismerhetik. 

A programsorozat 2015. március közepén a „Határtalanul” projektnappal vette kezdetét és június elején témanappal zárul. Ez 

idő alatt az iskola profiljához igazodva két projekt valósul meg, melyben két osztály látja vendégül és látogatja meg egy felvidé-

ki, illetve erdélyi magyar iskola egy-egy osztályközösségét. 

Az „Együtt az egészségért!” projekt keretében 2015. március 24-26. között a dunaszerdahelyi Egészségügyi Közép-is-kola diákjai 

látogattak el Sopronba. Az itt töltött három nap során a diákok előadást hallgattak a helytelen életmódról, az ülő életforma 

okozta gerincproblémákról, és testnevelés órák keretében különböző, a problémák megelőzését, orvoslását szolgáló mozgás-

formákat próbáltak ki.  

Az Eötvös 10. b egészségügyi szakközépiskolai osztálya 2015. május 5-7. között utazik Dunaszerdahelyre, és helyi szakemberek 

vezetésével mozgásterápiás programokkal ismerkedhet meg. 

A projektben a pályázó intézményekből összesen ötvenöt diák és hat pedagógus vesz részt. A tanulók a két utazás alatt szakmai 

vezetőik segítségével tájékoztató füzetet készítenek a projekt során szerzett ismereteik, tapasztalataik alapján.  

A „Templomok és gyógyvizek Székelyföldön és Nyugat-Dunántúlon” című projektben a székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis 

Gergely Református Kollégium és az Eötvös 9. a gimnáziumi osztálya, összesen hatvan diák és hat pedagógus vesz részt.  

A székelyudvarhelyi csoport soproni látogatására 2015. március 26-29. között került sor. A vendégeket helyi idegenvezetők 

kalauzolták Sopron történelemi belvárosában, majd felkeresték a nevezetes katolikus templomokat és a református templo-

mot. Az evangélikus gyülekezetet az iskola lelkésze és evangélikus felekezetű diákjai mutatták be a székelyudvarhelyi fiatalok-

nak. Húsvét ünnepére készülve a diákok az iskola közösségével együtt tekintették meg a teológushallgatók Passiójátékát. 

A projekt keretében a diákoknak lehetőségük nyílt ellátogatni Sárvárra is, ahol a gyógyfürdőben tett intézménylátogatást köve-

tően maguk is megmártózhattak a híres sárvári gyógyvízben. 

A soproni csoport 2015. május 7. és 10. között látogat el Székelyudvarhelyre, és ismerkedik a Székelyföld kulturális értékeivel. 

A diákok a két utazás alkalmával útifilmet készítenek a projekt során meglátogatott helyi nevezetességekről, templomokról, 

gyülekezetekről, és tájékoztató füzetet állítanak össze régióik gyógyvizeiről, és azok gyógyászatban történő alkalmazásáról. 

Király Judit 

Határtalanul 


