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Iskolai programajánló:  

  

 J  Ú N I  U S  

Június 2.  Érettségi dolgozatok megtekintése  

Június 4.  Szakmai nap (SNI)  

Június 6.  Pedagógusnap  

Június 8.  Megemlékezés—Nemz eti Ö ssz et ar tozás  Em lé kn a pja  

Június 12.  Beiratkozás, pótnap  

Június 12 -14. Hittantábor, Pannonhalma  

Június 12.  Projektnap (sportnap)  

Június 15 -22.  Érettségi szóbeli  vizsgák  

Június 15.  utolsó tanítási nap  

Június 25.  Tanévzáró istentisztelet  

Június 29.  EPOT, Soltvadkert  

J Ú L I  U S  

Július 1 -3.  KOMISZ & dESZKa Társulat  

                    Valahol Európában, Nyíregyháza  

Július 5 -12.  dESZKa Tábor, Tivadar  

 



Jutalomkirándulás 
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2015. május 25-én reggel indultunk el körülbelül 40-en az iskolából tanári kísérettel. A délelőtt folyamán ellátogattunk Berzse-

nyi Dániel szülőházába Egyházashetyén, valamint a Ság-hegyre és az ott található látogatóközpontba, ahol részletes felvilágosí-

tást kaptunk a vulkánokról. Délutánunkat Sárváron kezdtük meg egy órás szabadfoglalkozással. Ezután a legjobban várt prog-

ram vette kezdetét, a fürdőzés. Először kaptunk egy rövid felvilágosítást a fürdőről, majd kezdetét vette a féktelen csúszdázás, 

úszás, napozás és lazítás.  

Az egész nap nagyon jó hangulatban és sok nevetéssel telt el. Szerintem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy egy rend-

kívül jó ajándékot kaptunk az iskolától az éves munkánkért és a versenyeken való kiemelkedő teljesítményeinkért. 

Sajtos Flóra, 11. b 

A jutalomkiránduláson részt vett diákok 

A 9. b osztályból: 

Markó Dorina, Ring Richárd, Schelly Diána, Vánkus Alexa és Vincze Kitti 

A 10. a osztályból: 

Ambrus Ágnes, Bodnár Borbála, Decsi Judit, Jagadics András, Molnár Ákos és Wild Fanni 

A 10. b osztályból: 

Horváth Alexandra, Laczó Dominik, Maros Csaba, Simon Viktória és Varga Adrienn 

A 11. a osztályból: 

Alejandro Campos, Cseszkó Elvira, Krizonits Vivien, Szabó Péter és Tóth Melinda 

A 11. b osztályból: 

Bognár Anna, Deák Barbara, Grüll Anna, Horváth Gertrúd, Horváth Laura és Sajtos Flóra 

A 11. c osztályból: 

Varga Imre 

A 12. a osztályból: 

Gyurátz Bence, Németh Alexandra és Sós Tibor 

A 12. b osztályból: 

Kalmár Evelin, Kulcsár Anett, Maráczi Nikolett, Maschler Viktória és Varga Judit 
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Soproni Téma 
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Eötvös TV 

Kattints! 

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

iskola életéből! 

 

Kattints 

ránk!  

http://korlap.eotvos.sopron.hu
http://korlap.eotvos.sopron.hu
http://korlap.eotvos.sopron.hu


Határtalanul projektek az Eötvösben 
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Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola a 2014/2015. tanévben, immár második alkalom-
mal vesz részt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával két „Határtalanul” projektben.  

A programsorozat 2015. március 13-án, pénteken a „Határtalanul” projektnappal vette kezdetét, ahol a pályázatban az előző 
tanévben részt vett diákok és tanáraik mutatták be a határon túli, felvidéki és erdélyi magyarság történelmét és kultúráját, 
illetve tartottak élménybeszámolót a projektben idén részt vevő osztályközösségeknek. 
 

A két projekt 

Együtt az egészségért! 

Az „Együtt az egészségért” című pályázat programjában iskolánk és a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola egészségügyi 
szakmacsoportos oktatásban tanuló diákjai vesznek részt, összesen ötvenöt diák és hat tanár. 

A projekt célja, hogy a mindennapos mozgás természetessé váljon a diákok körében, ezért a két egészségügyi szakközépiskola 
tízedikes diákjai kétszer három nap alatt egy mozgásterápiás programot dolgoztak ki a helyes testtartásra, a gerincferdülések 
megelőzésére. A diákok munkájuk folyamán egy tájékoztató füzetet készítettek, amely az iskolák honlapján lesz elérhető. 

A program megvalósítása előkészítő és fakultatív tevékenységekkel kezdődött március közepén, majd a dunaszerdahelyi diá-
kok és kísérő tanáraik március 24-én délelőtt érkeztek három napra Sopronba. A program során a külhoni diákok és kísérőik 
megismerkedhettek az iskolával, az itteni diákélettel és a programban résztvevő magyarországi diákokkal és kísérőikkel, illet-
ve megtekintették Sopron nevezetességeit. Itt-tartózkodás ideje alatt a diákok a testnevelés órák keretében kangoo, akroba-
tikus rock and roll, önvédelem, úszás és gyógytestnevelés foglalkozásokon vettek részt, valamint ellátogattak a Sárvári Gyógy-
és Wellness fürdőbe, ahol az intézménylátogatás után egy felejthetetlen esti fürdőzésre került sor. 

Az eötvösös diákok és kísérőik május 5-7. között kirándultak Dunaszerdahelyre, ahol folytatódott a tájékoztató füzet készíté-
se, szerkesztése. A látogatás elején a csoportok felelevenítették az előző utazás élményeit, a dunaszerdahelyi diákok mesél-
tek országukról, városukról, annak nevezetességeiről, és a szlovák oktatási rendszerről. 

Ott-tartózkodás ideje alatt a soproni diákok részt vettek egy szakmai foglalkozáson, mely a gerincferdülést kiváltó okokról 
szólt, majd a kipróbálhatták a Pilatesz tornát. A program keretében a csoport ellátogatott a helyi termálfürdőbe, valamint a 
lipicai méneseket tenyésztő lovas tanyára, ahol lehetőség volt kipróbálni a lovaglást. 

A kirándulás végén rengeteg élménnyel és fényképpel gazdagodtak mind a külhoni, mind a magyarországi diákok. 
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Templomok és gyógyvizek Székelyföldön és Nyugat-Dunántúlon 

Gimnáziumunk 9. évfolyamos osztálya és a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium együttműkö-
désének célja, hogy a soproni és székelyudvarhelyi diákok információt gyűjtsenek lakóhelyük gyógyvizeiről és protestáns mű-
emlékeiről, megismerjék a gyülekezeteikben folyó munkát. A projektben a pályázó intézményekből 6 hat pedagógus vezetésé-
vel összesen hatvan diák vesz részt, akik a két utazás alkalmával útifilmet készítettek a projekt során meglátogatott helyi neve-
zetességekről, templomokról, gyülekezetekről, és tájékoztató füzetet állítanak össze régióik gyógyvizeiről, és azok gyógyászat-
ban történő alkalmazásáról. 
 
A székelyudvarhelyi csoportot március 26-29. között látta vendégül iskolánk. A találkozás alkalmával a tanulók felkeresték a 
helyi evangélikus és református gyülekezetet, és a polgármesteri hivatalban tett látogatást követően idegenvezető kalauzolásá-
val ismerkedtek a történelmi belvárossal, a katolikus templomokkal. A húsvét ünnepére készülve a székelyudvarhelyi vendégek 
az iskola közösségével együtt vettek részt a teológus hallgatók passiójátékán.  
 
Az erdélyi utazásra május 7-10. között került sor. A kint-tartózkodás ideje alatt a csoportunk ellátogatott többek között Kolozs-
várra, Segesvárra és Székelykeresztúrra, megtekintette Székelyudvarhely nevezetességeit, és a vendéglátók vezetésével bepil-
lantást kapott a kollégium életébe, az ott folyó diakóniai munkába. 
 
A program keretében a fiatalok a helyi gyógyvizek témakörében folytattak kutatásokat. Az előkészítő foglakozások és egyéni 
anyaggyűjtés után személyes élményeket is szerezhettek. A soproni látogatás alkalmával intézménylátogatáson jártak a Sárvári 
Gyógy-és Wellness fürdőben, majd a második utazás során felkeresték a szejkefürdői Ásványvíz és fürdőmúzeumot, az árcsói 
borvízforrást és a sós tavairól híres Szovátát, Parajdot. 
 
A „Határtalanul” projektek témanappal, és az iskola közösségének tartott képes beszámolóval zárulnak. 
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Határtalanul 

A 2014/2015. tanévben osztályunk részt vett a Nemzeti Erőforrás minisztérium 

által meghirdetett Határtalanul programban. Projektünk témája: „Templomok és 

gyógyvizek a Székelyföldön és Nyugat-Dunántúlon” 

A projekt projektnappal és előkészítő fogalakozásokkal kezdődött. Tanáraink 

segítségével, templomlátogatáson ismerkedtünk a soproni templomokkal és a 

különböző felekezetű gyülekezetében folyó munkával. Egyéni kutatásaink során 

ismerkedtünk régiónk gyógyvizeivel és azok gyógyászatban való alkalmazásával. 

A székelyudvarhelyi diáktársaink, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kol-

légium tanulói március 26-29. között látogattak el Sopronba. Az osztályt és kísérő 

tanáraikat az iskolában fogadtuk. A díszteremben gyűltünk össze. Tanáraink 

kommunikációs gyakorlatokkal készültek, így nagyon vidám, közvetlen légkörben 

zajlott a megismerkedésünk. Ezután meséltünk az iskolánkról és körbe is jártuk 

az épületet.  

Mivel vendégeink nem jártak még Sopronban, ezért nagy élmény volt számukra, 

hogy városunk alpolgármestere személyesen fogadta a csoportunkat a Városhá-

za dísztermében, majd részben helyi idegenvezetővel, részben a mi kalauzolá-

sunkkal járhatták be a középkori városközpontot. Megmutattuk többek között 

Sopron jelképét, a Tűztornyot, elidőztünk a Fő tér nevezetességei, a Kecske 

templom, a Stornó-ház, Szentháromság-szobor előtt, felkerestük az egykori 

sópiacon álló Orsolya templomot, és az idén 450. évfordulóját ünneplő evangéli-

kus gyülekezet „otthonát”, az evangélikus templomot is. Sétánk a Hűségkútnál 

ért véget. 

A négy nap alatt ellátogattunk „testvériskolánk” templomába, a református 

templomba is, ahol a lelkésznő mesélt a gyülekezet múltjáról és jelenéről. Húsvét 

közeledtével ez idő alatt teológus hallgatók érkeztek iskolánkba, és passiójátékot 

adtak elő. Mi is megnéztük az előadást, így készültünk az ünnepre. 

Projektünk részben a régió gyógyvizeiről szólt. Először tanóra keretében számol-

tunk be diáktársainknak az tudnivalókról, érdekességekről, majd kirándulások 

keretében el is látogattunk a híres fürdőhelyekre, így Balfra, Hegykőre és Sárvár-

ra is. A legérdekesebb számunkra a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben tett láto-

gatás volt. Az intézménylátogatás során megtudtuk, hogy a környéken 1200 mé-

ter mélységből feltörő 43 °C fokos vizet mozgásszervi betegségek, sportbalesetek 

kezelésénél használják, a 2000 méter mélységből nyert 83 °C fokos sós gyógyvíz 

pedig kádfürdő formájában nőgyógyászati-, bőrgyógyászati megbetegedések 

esetén alkalmazható. A gyógyászati részleg megtekintése után mi is megmártóz-

hattunk a fürdőben. Nagyon jól éreztük magunkat.
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Osztályunk május 6 és 10 között tett kirándulást Erdélybe és a Partiumba. 

Közvetlen úti célunk a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Re-

formátus Kollégium volt.  

Székelyudvarhely az Udvarhelyi-medence gazdasági és művelődési köz-

pontja. Hargita megye második legnépesebb városa. Székelyföld történel-

mi, társadalom- és művelődéstörténeti központja, s évszázados hagyomá-

nyokra visszatekintő székhelye. 2002-ben 36 926 lakosából 35 315 magyar 

(95, 62%) és 1087 román (2,91%) anyanyelvű volt. A lakosság felekezeti 

összetétele (50% római katolikus, 45% protestáns, főleg református és 

unitárius). 

Udvarhelyt iskolavárosként emlegetik, hiszen minden negyedik lakója di-

ák. 15 óvodája, 7 elemi-, 10 középfokú- és 4 szakiskolája, 3 felsőfokú- és 4 

távoktatási tagozata van.  

Székelyudvarhely első gimnáziumát 1593-ban, Református Kollégiumát 

1670-ben alapították. Megérkezésünket követően egy előadást hallottunk 

a nagy múltú iskoláról, majd a fogadó osztály tanulói végigvezettek minket 

az épületen, meséltek a diákéletről, az oktatásról. A városnéző sétánkon is 

a diákok segédkeztek. 

Városnéző sétánkat az iskolával szemben álló református templomnál 

kezdtük, majd elmentünk a Fő tér alsó részén látható, 2004-ben felavatott 

Emlékezés Parkjához, ahol tizenhárom mondahős, történelmi személy és 

kiemelkedő erdélyi író mellszobra található. A park központi alakja Csaba 

királyfi. 

A városnézés a Városházán ért véget. Az eklektikus stílusú épületet 1896-

ban megyeházának létesítették, a Millennium emlékére. A képen a Város-

háza dísztermében az alpolgármester előadását hallgatjuk. 

Székelyföldi kirándulásunk során sok szép helyen jártunk, így Farkaslakán 

is. 

A „szőke Nyikó” mentén fekvő kb. 1800 fős község Tamási Áron szülőhe-

lye. Az író mellszobra az egykori iskolája előtt áll, ami ma is a falu általános 

iskolája, és aminek kazettás mennyezetét a gyerekek festett rajzai díszítik. 

Sétánk során megálltunk Tamási Áron sírhelye, illetve az aradi vértanúk 

13+1 kopjafája és a milleniumi emlékmű előtt, de ellátogattunk az író szü-

lőházához is. 

Farkaslakáról a székely Sóvidék központjába, európai hírű üdülővárosába, 

Szovátára utaztunk. A település jellegzetességei a faszerkezetes üdülőhá-

zak, de találkoztunk egy ortodox fatemplommal is. A település másik ne-

vezetessége a Medve-tó, ami egy a sóréteg alatt kialakult barlang beomlá-

sával keletkezett. Nevét a kiterített medvebőrre hasonlító alakjáról kapta. 
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Erdélyi tartózkodásunk emlékezetes programpontja Parajd volt. Parajd a Sóvidék köz-

pontja, fontos bányászati hely. Alkalmunk nyílt meglátogatni a bányát, ismerkedni a 

sóbányászat történetével, és az ott levő kalandparkban sótömb falon mászhattunk. 

A székelyek által borvíznek nevezett gyógyító hatású ásványvizek közül számunkra 

kettő különösen emlékezetes. Az árcsói forrásnál vízivó versenynek lehettünk szemta-

núi. A feljegyzések szerint 17,5 fok meleg, gyantás szagú borvizet vérszegénység, fej-

fájás esetén ajánlják. Bizony fájhatott is a feje osztálytársunknak, amikor tanárunkkal 

szemben alul maradt a versenyben! A Szejke-fürdőnél taláható borvizet kénes szaga 

ellenére előszeretettel fogyasztják a helyiek ivóvízként. Mi csak egy-egy korty erejéig 

kóstoltuk meg! Kirándulásunk utolsó állomása Orbán Balázs szejke-fürdői kopjafás 

sírja volt, ahova tizennégy gyönyörűen faragott székely kapun át vezetett az utunk. Az 

utazásunk itt ért volna véget, ha a vacsorát nem követi egy kiadós, több mint négy 

kilométeres esti séta. Erdélyi tartózkodásunkat vasárnap egy rövid nagyváradi megál-

lóval zártuk. A Püspöki Székesegyház Szent László királyunk emlékét őrzi. Itt láthatjuk 

az uralkodó hermáját és csatabárdját, amivel a legenda szerint vizet fakasztott a szik-

lából. A püspöki palota impozáns épülete mellett levő Szent László szobornál készült 

az utolsó csoportkép. Tanáraink jól láthatóan már nyugat fele tekintettek…  

  

A projektnek köszönhetően sok szép élménnyel, hasznos információval gazdagod-

tunk, barátságokat kötöttünk a székelyudvarhelyi diákokkal és összekovácsolódott az 

osztályközösségünk. 

A programsorozat végén értékeltük a tapasztalatainkat és az iskola közösségének is 

beszámoltunk élményeinkről. 

 

9.a osztály 

2015. május 
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Emberségből jelesre vizsgáztak – Ételdoboz 2. 

Három héttel ezelőtt számoltunk be, hogy a Bonotec-Hungary Kft. és a Szent György plébánia együttműködésének köszönhe-
tően egy ételdoboz került elhelyezésre városunkban. Az „Enni adok – Enni kapok” doboz célja, hogy segíthessünk embertársa-
inknak azzal, hogy élelmiszert helyezünk el a ládában, amit a rászorulók ott bármikor megtalálnak és éhségüket azzal csillapít-
hatják. 

A történet nem ért véget, hiszen pénteken felszerelésre került a második doboz is, ami az Eötvös József Evangélikus Gimnázi-
um és Egészségügyi Szakközépiskola kapualjban található. 

Az iskola és az Ételdoboz Sopron csapata egymásra talált 
és a közös elképzelést a tettek követték, aminek köszön-
hetően már két helyen is segíthetünk embertársainknak. 

Példamutatónak tartom, hogy egy iskola is partner és he-
lyet ad ennek a kezdeményezésnek, hiszen így akár a fiata-
lok is könnyebben adományozhatnak akár a tízóraikból is 
és már fiatalkorban önzetlenül segíthetnek. 

Az iskola és az Ételdoboz Sopron összefogása emberségből 
jelesre vizsgázott. 

Forrás: cyberpress.hu  

ISKOLAI ÉLET 



Enni adok, enni kapok 
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Az Ószövetség egyik legérdekesebb törvé-
nye, amely kimondja, hogy aratáskor nem 
szabad a teljes táblát levágni, a tábla szélén, 
az országút melletti csíkot ott kell hagyni, és 
az aratás közben elhullajtott kalászokat sem 
szabad utólag összeszedni. Ez az arra járó 
hontalanoknak, csavargóknak, szegények-
nek jár. 

Nagyon tetszik ez a parancs. Egyrészt ez a 
„lazaság” emlékeztet: nem kell mindent 
behabzsolni, összegyűjteni, e nélkül is meg-
kapjuk azt, amire szükségünk van. Másrészt 
ez a szabály emlékeztet a rászorulókra, 
azokra, akiknek segítség az, amit mi felesleg-
ként elhagyunk. Mi nem leszünk tőle keve-
sebbek, ők viszont sokat nyerhetnek vele. 
Az Eötvös falára kitett ételdoboz hasonló 
célt szolgál: egy-egy belerakott szendviccsel, 
fél kiló kenyérrel, konzervvel, ami nekünk 
nem kell, tudunk segíteni azoknak, akik- ki 
tudja, miért- rászorulnak a segítségre. Jó 
szívvel lehet berakni az ételt, és szégyen 
nélkül lehet kivenni- aki ad és aki kap, egy-
aránt jól jár.  

(Hegedűs Attila)  

Iskolánk is képviseltette magát a NyME Közgazdaságtu-

dományi Kar aulájában helyt kapó Középiskolások Kórus-

találkozóján. 2015. május 21-én, csütörtökön az Eötvös-

Roth Dalárda mellett léptek fel a Szent Orsolya iskola 

énekkarai és a  Horváth József AMI vegyes kara. Az éne-

kesek felkészítője: Margittai Endréné, Rozika néni. 
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TeSzedd! 

Sopron is csatlakozott az országos TeSzedd! Akcióhoz. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépis-
kola 230 diákkal vett részt a hulladékgyűjtési programban. 

 

A vasútállomás környékén is dolgoztak a diákok  a Te Szedd!Akció keretében Sopronban pénteken. Az Eötvös József Evangéli-
kus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola közösségi szolgálatának koordinátora Betuker Botond, ki  a városi akció koor-
dinátora is volt egyben elmondta: fontos feladat, hogy közösen tegyünk egy tisztább környezetért, egy tisztább városért. 

 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alka-
lommal valósult meg. Sopronban az Eötvös iskola 230 diákkal vett részt a programban, de csatlakozott az akcióhoz a Gysev Zrt. 
és a Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium is. 

                (Forrás: soprontv.hu) 



Soproni Téma 
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Madarak és fák napja 
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Immár hagyományosan, az idei évben nyolcadszor rendeztünk e nevezetes nap alkalmából kirándulással egybekötött vetélke-

dőt. A témaköröket a 4-5 fős csapatok előre megkapták. Az útvonal a Felső-Lövérekben volt (Ojtozi-fasor, Altdörfer-emlékmű, 

sípálya). A körtúra állomásain kollégáim segítettek, ők tették fel a kérdéseket a megadott témákban. A résztvevő hat csapat 

között meglehetősen szoros volt a verseny, jól felkészült diákokkal találkoztunk a vetélkedő során. Köszönöm mindenkinek a 

részvételt, kollégáimnak a segítséget, és remélem, jövőre újra találkozunk az erdő fáival, madaraival. 

 Vargáné Ivancsics Anikó 
Madarak és Fák Napja - diákszemmel 

 

10. b a madarak és fák napján  

2015. május 16-án madarak és fák napi vetélkedőben vettünk részt a Lőverekben. Kicsit féltünk, hogy az eső közbeavatkozik, 

de végül nagyon kellemes időnk lett.  

A Moa vendéglőnél volt a gyülekező fél 10-kor. Összesen hat csapat vett részt a vetélkedőn, melyet minden évben Vargáné 

Ivancsics Anikó tanárnő szervez.  

Előzőleg el kellett készíteni a választott csapatnevünkről egy plakátot – mi a jégmadarat választottuk –, majd meg kellett néz-

nünk az év madarát, az év fáját és az év emlősét, valamint kaptunk 20 madarat és 20 védett kétszikűt, melyekből fel kellett 

készülnünk. Felosztottuk csapaton belül a kapott feladatokat, így jobban meg tudtunk mindent tanulni.  

A vetélkedő napján már nagyon izgultunk, hogy ki fog majd nyerni. A csapatokat nem egyszerre indították el, az esetleges 

„puskázás” miatt. Elindulás előtt kaptunk térképet is, nehogy eltévedjünk. Kisebb séta után megérkeztünk az első állomáshoz, 

ahol Simon Géza tanár úr várt minket. Az év madaráról – ami a búbos banka volt – tett fel nekünk kérdéseket. Itt a mi csapa-

tunk érte el a legjobb eredményt. Ez után a második állomáson Czupy Erika tanárnő várt minket, itt pedig az előzőleg megta-

nult madarakat kellett képről felismerni. 

A következő állomás felé nagyon jó hangulatban lépdeltünk tovább. Hegedűs Júlia tanárnő várt minket a harmadik állomás-

nál, ahol az év fájáról, vagyis a kocsányos tölgyről kellett számot adni tudásunkról. Itt bár kicsit kevesebb pontszámot sikerült 

szerezni, mégis ugyanolyan jó kedvvel indultunk tovább a következő megmérettetésre. 

A negyedik állomás felé tartva nagyon dombos részen mentünk keresztül. Itt Vagdaltné Oláh Edit tanárnő várt miket, ahol a 

védett kétszikűeket kellett felismerni. Végül visszaérkeztünk oda ahol elindultunk. Vargáné Ivancsics Anikó tanárnő várt min-

ket itt. Az év emlőséről, azaz az ürgéről kérdezett minket.  

Ezen a napon nagyon jól éreztük magunkat, jót túráztunk és nagyon örültünk, hogy mi nyertük meg a vetélkedőt. A csapat a 

következő emberekből tevődött össze: Horváth Alexandra, Laczó Dominik, Maros Csaba, Simon Viktória és Varga Adrienn. 

Horváth Alexandra és Varga Adrienn, 10. b 



A 9. b osztály a Sziklakórházban is elsősegélyt nyújtott 
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Május 8-án az osztályunk elindult kirándulása első helyszínére: 

Budapestre, a Sziklakórház Múzeumba. Ez a létesítmény egyko-

ron titkosított volt, a Budai vár alatt Székesfővárosi Sebészeti 

Szükségkórházként üzemelt. Ezt a több mint 2300 m2-es kiépített 

barlangrészt a II. Világháborúban és 1956-ban, a hidegháború 

alatt (jelzése ekkor: LOSK 0101/1, amely azt jelentette, hogy EL-

SŐ, UTOLSÓ, és EGYETLEN „titkos légoltalmi szükségkórház”) 

használták. A titkosítás feloldása után, csak néhány évvel ezelőtt, 

2008-ban nyílt meg múzeumként a civilek számára. 

A múzeumban különböző érdekes programok közül lehetett vá-

lasztani. Mi, egészségügyit tanuló osztályunkhoz híven az egész-

ségügyi tematikus foglalkozást választottuk, melynek során 

először egy elsősegélynyújtással kapcsolatos előadást láthattunk, 

ahol már megmutathattuk, hogy nem vagyunk laikusok. A foglal-

kozás második részében az osztály két csapatra oszlott, így ve-

zettek körbe minket a kórház különböző részeibe, ahol elképesz-

tően élethű viaszbábukkal szemléltették az akkori kórház kinéze-

tét, az ott folyó munkát; ám a bútorok, eszközök eredetiek vol-

tak. 

Elindulás előtt a vezetőink elmondták, hogy a programunk 

részébe beletartozik egy elsősegélynyújtó táska, ugyanis arra 

szükségünk lesz és a folyamatos éberségre és figyelemre is, 

ugyanis kérdezni fognak, de lesznek meglepetések is. Kérdései-

nek helyes megválaszolásáért pedig kuponokat nyerhetünk. A 

verseny tehát egyszerű volt. A két-két csapat tagjai egymással 

versenyeztek, melyik szerez több kupont. A három legjobb részt-

vevő pedig ajándékban részesül majd. Legelső feladatunk az volt, 

hogy az akkori ruházatokat (orvosi, ápolónői köpenyek, katonai 

kabátok) magunkra vegyük, így sokkal inkább bele tudtuk élni 

magunkat a helyzetbe. Ha azt hittük volna a túra alatt, hogy csak 

jó válaszokért kaphatunk kupont, megcáfolták. Szinte a semmi-

ből jöttek ismeretlen emberek, akik megsérültek. Egy eszmélet-

len sérült, egy lány, aki elesett és valószínűleg eltörte a kezét, a 

másik megvágta magát a konyhakéssel. Jól helyt állva nem csak 

kupont, de rengeteg dicséretet is kaptunk, ami már megérte. 

Láthattunk és hallhattunk megdöbbentő dolgokat a régi tech-

nikával kapcsolatosan; szívszorító igazságokat a sebesültek szá-

mából és a hely szűkéből eredő problémákról. Arról, hogyan 

tudtak kitartani a kórház dolgozói – akik főként önkéntes előkelő 

hölgyek, orvosok és szakképzett ápolók voltak – amikor a kórház 

minden támogatást elveszített, a tiszta ivóvíz-szolgáltatás, a le-

vegőztetés és a kötszer és gyógyszer utánpótlás is megszűnt. 
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Körbevezettek a műtőn, a röntgen szobán, kórtermeken, konyhán át egészen a sugárszennyezettek ellátását biztosító szobákig 

(amit szerencsére soha nem használtak). És - két és fél óra -  után itt ért véget kirándulásunk a Sziklakórházban. Búcsúzóul a 

légoltalmi szirénát próbálhattunk ki, bár elég hamar elmenekült a csoport a hangos zajtól. 

A kuponok összeszámolásával végeredményképp az egyik csoportban a harmadik helyezett Kerekes Gréta lett, aki egy csokit és 

egy injekció alakú tollat kapott, második helyezett Vánkus Alexa , aki egy Sziklakórházas logóval ellátott bögrét , én pedig, Vinc-

ze Kitti első helyezettként egy igazán meglepő dolgot: egy igazi gázálarcot kaptam. A másik csoportban is ugyan ezek a nyere-

mények voltak. Ott harmadik helyezést ért el Galavics Szimonetta, második helyezést Göndöcs Vanessza, és első lett Markó 

Dorina. Természetesen mindenki örült az ajándékának, de úgy vélem, hogy mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, rendkí-

vül beleértük magunkat és átéreztük az akkoriban ott dolgozó emberek helyzetét. Már azzal nyertünk, hogy elmentünk ehhez 

a sokáig titkosan a mélységben heverő csodához, a Sziklakórházba. 

Köszönjük az iskolai Ifjúsági Vöröskeresztnek, hogy kezdeményezte és anyagilag támogatta ezt az emlékezetes szakmai progra-

mot. 

Vincze Kitti, a 9. b nevében 
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Az első helyezett csapat tagjai: 

Payrits Silvana, Kubánka Fanni, Csohány Vivien 

Felkészítő tanár: Vagdaltné Oláh Edit 
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A harmadik helyezett csapat tagjai: 

Karafa Júlia, Horváth-Dori Bianka, Németh Szabina 

Felkészítő tanár: Vagdaltné Oláh Edit 



Pünkösdi zsongás 
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Az eötvösös diákok közösségi szolgálaton vettek részt a GYIK Rendezvényházban megrendezett „Pünkösdi zsongás” -on. 

A kicsiknek és nagyoknak szánt játékos napon, az iskola diákjai felügyeletet és játék lebonyolítást vállaltak. 

 



Pünkösdi istentisztelet 
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„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is 
megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, jár-
nak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,29-31) 
 
Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír. 
Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír. 
Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő. Közibük rakja az indigót. Ír. 
Kicsavarja a papírt. Húsz éve van a vállalatnál. Hideget ebédel. Egyedül lakik. 
Wolfnénak hívják. Jegyezzük meg: Wolfné, Wolfné, Wolfné. 
 

Wolfné unalma, monotonitása, napjainak szürkesége nem azonos a tanév végén megélt, mindenki számára ismert fáradtság-

gal. Ő ne a munkába, az életbe fáradt bele - abba, hogy semmin nem változik, értelmetlenül pereg le az élet. 

A munka végi fáradtságot mindenki ismeri közülünk - az életbe való megfáradás megéléséhez kell pár év tapasztalat. Míg a 

munkavégi fáradtság pár nap, pár hét után kipihenhető. De van az a fáradtság, amiről azt hisszük, legyőzhetetlen, mert zsige-

reinkbe ivódott: ilyen vagyok, ilyen szürke, értelmetlen, és ilyen is maradok.  

Ézsaiás épp az ilyen fáradtságra mondja: ezt is le lehet győzni. Ha Abban bízol, Arra támaszkodsz, akitől mindent kaptál, új 

erőd lesz felállni és élni. Pünkösdkor épp ennek a csodáját ünnepeljük: a megfáradtak, céltalan tanítványok megtanulnak bíz-

ni krisztusban, lesz erejük Belőle élni és Őt hirdetni - lesz erejük újra élni. Ámen. 

Hegedűs Attila 



Vas Népe Online 
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Rend lesz a káoszban? - A Valahol Európában című darabot játszották közösen  

 
Feledhetetlen volt a Komisz és a dESZKa Társulat közös játéka: a Valahol Európában című darabot mutatták be a 

sopronhorpácsi művelődési házban. 

 „Valahol Európában…”- sokakban idéz emlékeket a cím, az idősebb nemzedék Radványi Géza és Balázs Béla filmjére emlék-

szik talán. Arra a filmre, mely 2000-ben bekerült a legjobb 12 magyar film közé. Az ifjabbak Dés László és Nemes István musi-

caljéből éneklik a slágerré vált betétdalt… Zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel!. 

A soproni középiskolások és a zsirai otthon színjátszó lakóinak közös előadását több településen, köztük Bükön is bemutatták  

(Fotó: Sodics Péter) 

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskolában működik a 

dESZKa Társulat (tanárok, általános és középisko-

lás diákok hét intézményből), a Zsirai Fogyatéko-

sok Otthona színjátszást művelő lakóiból áll a Ko-

médiás Integrált Színház [KOMISZ], a két csoport 

közös játékát láthattuk. Sok vastaps és teltházas 

előadás után (Sopron, Pápa, Nagymegyer, Bük) 

jutottak el Zsiráról ide, a szomszédba is. Már ön-

magában a tény, hogy „igazi színház” – díszlettel, 

jelmezzel, mely elvarázsol és elrepít bennünket 

egy távoli, alig igaz világba – manapság izgalomba 

hozza a színházat szerető közönséget az alterna-

tívnak és modernek álmodott előadások között. A 

színpadon játszó gyerekek – ahogy az előadás vé-

gén Talabér Jenő polgármester fogalmazott – soha 

nem éltek át ilyen borzalmakat. De elhisszük ne-

kik, elhisszük, hogy a háború hidege, a félelem reménytelensége… Odakint most szörnyek járnak…, az éhség szorítása megöli 

az érzelmeket. Nem szabad félni! Életben kell maradni, túlélni. De miért? Ösztönből, talán a holnapért, talán egymásért, a 

dombon egy új otthont teremtve. Ott fenn, a bolond világ fölé magasodva minden másnak látszik, ismét helye lesz az érzel-

meknek, a felelősségnek, a becsületnek. A normális értékeknek egy megvadult világban. Túl nagy a zaj ott kint, s itt bent… Le 

kell csendesedni, nem csak a világnak körülöttünk, elsősorban a saját lelkünknek, hogy meghalljuk Istent s egymást. Csupán 

egy tenyérnyi helyen valahol Európában rend lesz a káoszban, gyerekek nőnek fel egyik napról a másikra, hogy újrakezdjék 

még alig élt életüket. A darab színpadra állítása közel egy év munkájának eredménye, s a maga nemében egyedülálló. Közép-

iskolások, ép és értelmi sérült felnőttek játszanak együtt a színpadon. Cinkos összepillantások, kézszorítások jelzik mindvégig 

az összetartozást. Alázattal fordulnak egymás felé, saját szerepük és a közönség felé. Ez az alázat indít meg szíveket és köny-

nyeket a nézőtéren. Talán szárnyra kel a siker híre, eljut sokakhoz, s legközelebb még többen leszünk együtt valahol Európá-

ban, egy kis település színházában. 

Sodicsné Horváth Gyöngyi 

VIDEÓK: 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLGSgl5pZxPH_Hxq6fXPKP_0jMfSXlAuSE 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGSgl5pZxPH_Hxq6fXPKP_0jMfSXlAuSE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGSgl5pZxPH_Hxq6fXPKP_0jMfSXlAuSE

