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Iskolai programajánló:  

  

 M Á J U S  

Május 4 -21.  —Érettségi—írásbeli  

Május 5 -7.  —Határtalanul Dunaszerdahelyen  

Május 6 -10.  —Határtalanul Székelyudvarhelyen  

Május 8.  —Tanulmányi kirándulások  

Május 8.  —Közösségi szolgálat  

Május 14.  —Mennybemenetel istentisztelet  

Május 15.  —TeSzedd! Közösségi szolgálat  

Május 16.  —Madarak és fák napja vetélkedő  

Május 22.  —Nagyszalontai iskola látogatása  

Május 22.  —Pünkösdi istentisztelet  

Május 27.  —Országos kompetenciamérés  

Május 29.  —Jutalomkirándulás  

Május 31.  —Gyermeknap  



Határtalanul—Soproni Téma 
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Megrendítő sorsok 
Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, avagy a lágerek. Csak néhány azon munkatáborok közül, amelyekben zsidók százai élték 
meg halálukat. Ezek voltak azok a helyszínek, amelyek sorsokat tettek tönkre, terveket romboltak semmivé és láthatatlan, de 
elszabhatatlannak gondolt családi kötelékeket téptek szét. Ezen koncentrációs táborok magyarországi áldozatainak emléknap-
ja: április 16. Ebből kiindulva iskolánk is rövid műsorral készült, hogy felhívja a figyelmét a diákságnak mindazon izraelita sorsá-
ra, akiket a 1944-es törvények értelmében meghurcoltak vagy épp szabadságjogát korlátozták. A pár perces előadásban szemé-
lyes történeteket és megrendítő sorsokat hallhattunk az intézmény néhány lelkes, vállalkozó szellemű fiataljától.  

Közreműködtek: 

Kondics Mónika, Németh Alexandra, Préger Rebeka, Tóth Melinda, Maros Csaba és Pászli Patrik 

Felkészítő tanár: Szittner Ágnes 



Merítés…!   
ISKOLAI ÉLET 

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
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Egy út, amely Auschwitzba vezet 

Március közepén tanulmányi kiránduláson vettünk részt Telekes Zoltán és Vódli Zsolt tanár urak szervezésében. 
Célunk, hogy megismerjük a múltat Auschwitz által, és hogy felfedezzük Krakkó szépségeit. 
Kétnapos kirándulás keretében az iskolánk 12. b osztályos tanulói és a Roth iskola diákjai vettek részt. 
Közel nyolcórás út után érkeztünk meg Auschwitzba. Az időjárás nem igazán kedvezett nekünk, mert szemerkélt 
az eső, de ettől még jobban át lehetett érezni az ott történt megrázó eseményeket. A tábor körbejárása után 
Birkenauba mentünk át, ahol az a vasúti sín fogadott minket, amelyen a magyar zsidókat is szállító vonat ért be 
akkoriban. 

 

Az emlékhely megtekintése után úti célba vettük Krakkót. A szállás elfoglalása után, szabadprogram keretében 

fedezhettük fel a várost. Másnap a krakkói várat tekintettük meg többek között, amely hatalmas és gyönyörű 

szép. Érdekessége, hogy a vár alatt egy sárkány szobor található, ami meghatározott időközönként tüzet bocsát ki 

magából. Végül meglátogattuk a Schindler múzeumot, ami szintén nagyon tetszett mindenkinek. Ezek után fárad-

tan, de élményekkel gazdagon indultunk haza Sopron felé. 

Írta: Kalmár Evelin 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/wp-content/uploads/2015/04/2.jpg
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Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye 

országos döntő 

2015. április 16-17-én rendezték meg Gyulán, a 18. Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Diákkonferenciát, ahova 
Nagy Klaudia, 11. b oszt. tanuló - mindennapi függőségeinkről írt, „Rácsok között” című pályázata bekerült a legjobb 45 előadás 
közé.  

Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos  

Diákkonferencia 

2015. április 16-17-én rendezték meg a Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyének országos döntőjét Szolnokon. A döntőbe a 
legjobb 30 tanuló közé jutott: Kalmár Evelin, Kulcsár Anett, Vági Viktória és Maschler Viktória! 

Kalmár Evelin 

23. hely 

Kulcsár Anett  

19. hely 

Vági Viktória  

6. hely 

Maschler Viktória  

2. hely 
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Eötvös a nemzetközi elsősegélynyújtó versenyen, Dunaszerdahelyen 

A 10. alkalommal megrendezett híres és színvonalas versenyen ez alkalommal vettek részt 

nemcsak iskolánk csapatai, hanem magyarok is először. A versenyre április 21-22-én került 

sor, amelyen a húsz jelentkező csapat közül tizenkilenc vett részt (a németek ugyanis vissza-

léptek). Április 21-én, kedd reggel indultak el csapataink (1. csapat: Vánkus Alexa, Markó 

Dorina, Vincze Kitti, 2. csapat: Holpár Liliána, Gergely Kinga, Békes Sára) és felkészítő taná-

raink (Balikóné Németh Márta és Ávár Andrea) a verseny színhelyére, hogy megmutassuk 

tudásunkat, hogy nyerhessünk, illetve tapasztalatokat szerezzünk. Fáradtan, izgatottan 

utaztunk a célig. Az iskolába érve a regisztrációnál kedves fogadtatásban részesülhettünk, illetve mindkét csapat megkapta a 

saját hoszteszét, a rendező iskola egy-egy diákját. Velük voltunk ezen a két napon. Ők vezettek el minket a szállásunkra, a ver-

seny alatti kárhelyekre. Ezen a keddi napon a szállás elfoglalása, az ebéd, a vacsora és a szabadprogram mellett részt vettünk a 

megnyitón, majd egy előadáson is. Ez utóbbit az iskola egyik szakoktatója Dr. Morvai Viola tartotta nekünk A cukorbetegség 

korai szövődményei cím alatt. Eközben a többi (szlovák) csapat más előadást hallgattak a saját nyelvükön. Mindez után minden 

versenyző – a felkínált eszközökből – nekiállt a verseny első feladatának elkészítéséhez: a plakáthoz, amelynek a meghallgatott 

prezentációhoz kellett kapcsolódnia. A verseny végén a plakátkészítés eredmény hirdetése is megtörtént, ahol a mi csapatunk 

(1-es) műve benne volt az öt legjobb között. A második napon, szerdán reggel hétkor már felöltözve, izgatottan és kicsit feszül-

ten vártuk a szakmai verseny kezdetét. A versenyzőket két részben indították el. Az előző nap kihúzott számokra hagyatkozva 

bontották szét a csapatokat. Minden csapatkapitány mellényként viselte ezt a számot, emellett egy elsősegélynyújtó táskát is 

kaptunk, amiből a verseny alatt dolgozhattunk. A második csapat az első, míg mi a második turnusba kerültünk, így tehát tize-

nöt perccel később kezdtük el a tíz kárhely bejárását. A hosszú (közel 7 óra) versenyzés alatt számtalan tapasztalattal gazdagod-

hattunk. Érdekes szituációkba csöppentünk, megfigyelhettük a gyengeségeinket, vagy hogy milyen meglepően jól reagáltunk a 

hírtelen történő balesetekre. Gyorsan, figyelmesen és precízen kellett dolgoznunk. Persze voltak bizonyos esetek, ahol kihagy-

tunk apró, de mégis jelentős részleteket. Találkoztunk munkahelyi, sport, közúti, belgyógyászati és háztartásibalesetekkel; csil-

lapítottunk vérzést, láttunk el sebet, csonttörést, újraélesztettünk, ellátunk eszméletlen és sokkos beteget, allergiás állapotú 

balesetest, eltávolítottunk légúti idegentestet, szállítottunk sérültet, gondoskodtunk, az elesettekről, mentőt hívtunk. Mindezek 

felett pedig próbáltuk legyőzni a nyelvi nehézségeket, végig küzdeni és a legjobb formánkat hozni. Eredményképpen a mi csa-

patunknak 314 (II. hely), a másik csapatnak pedig 277 pontot sikerült elérnie (III. hely). Ámbár hiába a jó pontszám, a külföldi 

versenyzők közül végül mégiscsak a csehek nyertek 322 pontjukkal, de a mi két csapatunk örült az elért eredménynek. Főként, 

hogy a mezőny legfiatalabb csapatai voltunk, olyanokkal szálltunk versenybe, akik két-három évvel előre jártak a szakkép-

zésben, illetve a verseny visszatérő résztvevői. Persze senki sem maradt ki a jutal-

makból. Minden versenyző kapott egy ajándéktáskát tele hasznos dolgokkal, a 

felkészítő tanárok pedig egy képeskönyvet Dunaszerdahelyről. Nem elkeseredve, 

sokkal inkább fáradtan, de elégedetten gondolunk vissza erre a nagy megpróbálta-

tásra. A majdnem nyerések pedig meg nagyobb okot adott arra, hogy jövőre már 

tapasztaltabban, több tudással, nagyobb magabiztossággal tudjunk ott lenni ezen 

a versenyen. Köszönjük, hogy részt vehettünk rajta! 

A versenyzők nevében: Vincze Kitti, 9. b osztály 
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Adj vért és ments meg három életet 

„ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET”-ez volt annak a véradásnak a szlogenje, amelyet iskolánk tornatermében tartottak 
április 22-én délután 12:00-17:00 között. Az eseményt szép számmal látogatták a helybéliek. Minden adományozót a Deák tér 
51-be vártak és mindössze egy személyi igazolványt és egy társadalom-azonosító kártyát kellett magukkal hozniuk. Ez vonatko-
zott az intézmény tanulóira is. Mivel az Eötvös a Vöröskereszt Bázisiskolája, így nem nehéz kitalálni, hogy ez már szinte hagyo-
mány itt. A diákok közül is sokan részt vettek, viszont csak azok, akik betöltötték már 18. életévüket. Fontos volt, hogy egészsé-
ges ember lehetett csak donor, vérszegényeknek előre kellett jelezniük állapotukat. A program felhívására és népszerűsítésére 
rövidfilmet is készítettünk, amelyben a mulatságos képeken túl szeretnénk rámutatni a véradás lényegére és korszerűen tájé-
koztatni mindenkit, aki érdekelt a témában.  
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„Lassan hazatalálunk mind” 

Tavaszi csendesnap 

Csendesnapunk témája az otthonra találás volt. A kezdő áhítat segített ráeszmélni, hogy hány helyen is vagyunk otthon a világ-
ban. Így jutottunk el a felekezetünk szerinti gyülekezetekhez. A katolikusok a Szent György Plébániára látogattak el, ahol többek 
között interaktív kérdezz-feleleken vettek részt Henczel Szabolcs atyával. Nagyon érdekes beszélgetést folytattunk domonkos 
rendi nővérekkel. A reformátusok is a saját templomukhoz mentek el, egy kellemes énekelgetős-beszélgetős foglalkozáson 
vettek részt. Az evangélikus tanulókat a gyülekezeti terembe várták, ahol énekeltek, játszottak és előadásokat hallgattak meg. A 
nap folyamán a harangtornyot is megtekinthették. A nap végén ismét az iskolában gyűltünk össze, a záró áhítat keretében bú-
csúztunk a végzős diákoktól, akik utolsó iskolai napjukon szerenáddal köszöntek el tőlünk.  

Írta: Ivánkovics Kristóf 
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Ballag már a véndiák 

2015. április 30-án tartottuk iskolánk ballagási ünnepségét. A végzős osztályok utoljára gyűltek össze osztályaikban, amelyeket 
szorgos kezek már kora reggel feldíszítettek. Az iskolazászló átadását követően a templomban folytatódott ünnepségünk Hege-
dűs Attila iskolalelkész nyitó áhítatával, amely után a ballagási műsor következett. A búcsúztató és búcsúzú beszédeket zenei 
és prózai elemek színesítették. Igazgató úr beszédéhez kapcsolódóan kiosztotta a ballagási jutalmakat. Az ünnepélyes percek 
végén a templom előtti téren magasba szálltak a színes lufik.  
 
Írta: Ivánkovics Kristóf 
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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. 


