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Iskolai programajánló:  

 

M Á J U S 

 

Május  03 - 05.—  Határta lan ul  Du naszerdahelyen  

Május  04 - 08.—  Határta lan ul  Székelyudv arhelyen          

Május  11.—  Biológ ia  érettség i    

Május  12.—  Informatika, ének -zene érettség i    

Május  13.—  Földrajz ,  kémia érettség i    

Május  16.—  Made in Hu ngária ,  Sop ronkövesd   

Május  17.—  Rajz  és  v izuál is  ku ltúra  érettség i    

Május  18.—  Szakmai érettség i    

Május  21.—  Madarak  és  fák  napja  vetélkedő  

Május  23.—  Mozgókép és  média ismerete k  érettség i  

Május  25.—  Országos  kompetencia  méré s  

Május  29.—  Made in Hu ngária ,  Sop ron i  Petőfi Sz ínház  
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Óriási siker az országos szakmai versenyen 

12. alkalom került megrendezésre a Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyak (SZÉTV) verse-

nye, amelynek döntőjét a Szolnoki Szakképzési Centrum középiskoláiban bonyolították le. 

Iskolánkból 3 diák jutott az országos döntőbe, akiknek teljesítménye ott is kimagasló volt. 

Mindhárom tanuló az ország legjobb 10 versenyzője között végzett, így az erkölcsi elismeré-

sen kívül 100 többletpontot kapnak a felvételi pontokban. 

Eredmények: 

Kovács Aida – 1. helyezés 

Sajtos Flóra – 8. helyezés 

Bencsik Bianka – 9. helyezés 

Felkészítő tanár:  

Juronits Jenőné 

Élményeink a SZÉTV-ről 

2016. március 16-án került megrendezésre a SZÉTV elődöntő, amely elektronikus úton történt az iskolánkban. Osztályunkból, a 

12. b osztályból heten indultunk. Március 21-én kerültek nyilvánosságra az eredmények, itt már körvonalazódott, hogy kik fog-

nak tovább jutni az osztályunkból. Később az osztályfőnökünk kapott egy e-mailt, melyben értesült arról, hogy Kovács Aida 85 

ponttal elsőként, Sajtos Flóra 76 ponttal huszadikként, Bencsik Bianka szintén 76 ponttal huszonegyedikként jutott tovább a 

szolnoki döntőbe, ami 2016. április 11-12. között került megrendezésre Szolnokon. Kora hajnalban indultunk vonattal. A több 

órás úton volt időnk átnézni a könyveket, és izgatottan találgattuk, hogy miket fognak kérdezni. 10.30 órakor megérkeztünk, és 

a regisztráció után nagy örömünkre kiderült, hogy a szállás és a verseny is egy helyen lesz. Ebéd után átmentünk a verseny 

megnyitójára, ahol sorszámokat húztunk és elkezdtük az írásbeli vizsgát. A nagy izgalmak után az osztályfőnökünkkel elmen-

tünk várost nézni, sütizni és fagyizni. Este sokáig beszélgettünk az írásbeliről és a másnapi szóbeliről. A szóbeli 7 részben zajlott, 

Aida és Bianka délelőtt kerültek sorra. Flóra pedig ebéd után a délutáni csoportban adott számot a tudásáról. Április 13-án dél-

után kaptuk az e-mailt, hogy Aida pénteken utazhat vissza Szolnokra, mivel az első három közé jutott. A helyszínen kiderült, 

hogy Aida megnyerte a versenyt, Flóra a 8., Bianka a 9. helyezést érte el, így mindhárman 100 felvételi ponttal gazdagodtak. 

Összességében a több hónapos készülődés és tanulás meghozta az eredményét. A verseny egy nagyon jó élmény és tapasztalat 

volt.  



SIP 2016 
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Idén is megrendezték a GYIK Rendezvényház-
ban a Soproni Ifjúsági Pódiumot (SIP), ahon-
nan iskolánk tanulói is szép eredménnyel 
tértek vissza. 
Versírás kategória: 
Szikszai Dóra 12. a – 1. hely 
Moderntánc kategória: 
Krizonits Vivien 12. a – 2. hely 
Ének kategória: 
Ivánkovics Kristóf 11. c – 3. hely 
Zenekarok kategóriája: 
Godó Zsolt 10. a és zenekara – 3. hely 
Musical kategória: 
dESZKa Társulat – Különdíj  



 ISKOLAI ÉLET 

A mi sulink—negyedik az országban 
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Soproni Téma 

Holokauszt emléknap 

Idén is megemlékezett iskolánk a holokausztról. 
Az ünnepi műsorban közreműködött: 

Tóth Melinda, Laczó Dominik, Maros Csaba 
Szerkesztette: Rétfalvi Árpád  
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Eötvös Csapó 

2016. április 7-én rendezte a Széchenyi István Gimnázium a városi Csapó vetélkedőt, amely – az előző évek hagyományait foly-
tatva és egyben megújítva – ezúttal filmismereti kérdésekkel állította próba elé a versenyzőket. Az említett szóbeli döntőt 5 
írásbeli forduló előzte meg, amelyek magyar filmklasszikusokhoz kapcsolódtak (Hyppolit, a lakáj; Mephisto; Macskafogó…) 
Iskolánk háromfős csapata az előzetes feladatok sikeres teljesítése után a döntőben az előkelő 3. helyet szerezte meg. Név sze-
rint: Budai Fanni, Simon Viktória, Laczó Dominik. 
Felkészítő tanár: Rétfalvi Árpád  

Váratlanul toppant be az iskolánk osztályaihoz Sárdy Zoltán, a Soproni Petőfi Színház színművésze. A városi verskommandó osz-
lopos tagja a költészet napja alkalmából kereste fel a tanórákat, ahol szebbnél szebb verseket szavalt el a kíváncsi diákoknak. 
Köszönjük a Soproni Petőfi Színház művészeinek, hogy nem hagyják elveszni a verseket!  

Verskommandó az Eötvösben 
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Neumann Informatikai Verseny döntője 
A Döntő résztvevőit Gáncs Péter, Elnök-püspök, Károlyfalvi Zsolt, a döntő helyszínéül szolgáló Evangélikus Kollégium igazgatója 
köszöntötte, majd a versenyt megnyitotta Babics Csaba, Neumann Kupa-atya, az EPSZTI tantárgygondozója. 
A csapatzászlók és indulók ismertetése után kezdetét vette a versengés. A zsüri a csapatok mentortanáraiból alakult. A verseny 
gazdája, és a költségeket támogatta, az EPSZTI, akit Gáspárné Vágási Julianna előadó képviselt, az ő fáradhatatlan munkája na-
gyon sokat segített. A Neumann Kupa önkéntes segítői Líceumi diákok voltak, Gulyás Krisztián, Horváth Márk és Schöll Róbert 
voltak. 

A verseny szpozorai, Huawei és Logmein által felajánlott díjakat Giczi Imre It. igazgató (Huawei) és Szabadkai Márk 
feljesztőmérnök (Logmein) adták át az első helyezett Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la tanulóinak (csapattagok Németh Marcell, Tóth Kristóf, Kiss Máté, Göltl Márk, mentoruk Juhász Valéria tanárnő), és a Líceum 
csapatának (csapattagok: Bidló Balázs, Boa Patrik, Csigó Ábel és Reitter János), mentortanáruk Locsmándi Dániel), az ezüst ér-
met mindössze kettő század ponttal az aszódiak szerezték meg (csapatuk tagjai: Nagy Dávid, Jakub Ákos, Bereczki Normann, 
Rabb Ramóna Roxána, mentor-tanáruk Valcsák László). A bronz-csapat a soproni Eötvös csapata lett (tagok: Horváth Zsombor, 
Brösztl Benjámin, Nagy Ádám, Nagy Hanga, tanáruk Juhász Valéria és Schweitzer Kornél ) lett. Mennyire szép az Isten kegyel-
me, hogy a két képviselő annak idején szintén Neumann verseny győztesek voltak! 

Gratulálunk minden versenyzőnek és tanáraiknak, megköszönve munkájukat! 

Az Eötvös csapatának felkészítő tanára: Martonné Simon Dóra 

Forrás: http://matinfo.lutheran.hu/  
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Az Újkori Középiskolás Helikoni Fesztivál a dunántúli régió legrangosabb programja. Az idei évben 3200 fő versengett a külön-

böző kategóriákban. Iskolánkból ( a Roth-középiskolával közösen) modern és néptánc, valamint kamarakórus kategóriában 

mutatkoztunk be. 

A diákok minden kategóriában kiemelkedő munkát végeztek. Már felkészülés során is bebizonyították, hogy méltóak a biza-

lomra, hogy iskolánkat képviseljék e fesztiválon. Vállalták a hétvégi edzőtáborokat, a tavaszi szünet napjaiban a gyakorló pró-

bákat, és viselkedésük is minden helyzetben példaértékű volt. 

A Néptánckör tagjai: Orbán Nikolett 9. b; Berdán Dóra és Gergely Kinga 10. b; Németh Dávid 11. c; Cseszkó Elvira és Krizonits 

Vivien 12. a. 

A kamarakórus tagjai: Horváth Fanni és Kósi Ramóna 9. a; Kemény Dániel 10. c és Madarász Eszter 11. a. 

Eredmények: 

Néptánc szóló / pár: Boros Tamara és Németh Dávid ezüst minősítés 

Kamarakórus bronz minősítés és HELIKONI KÜLÖNDÍJ 

Felkészítő tanár: Margittai Endréné 

Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek! 

Helikon 2016 
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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
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Szerenádozás 
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Ballagás 
Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szol-

gáljatok egymásnak.  Gal. 5,13 

Kedves Ballagó Diákok! 

Érdekes élmény itt megszólalni a majdnem utolsó szó jogán. Évekig hallgattátok áhítataimat, vagy meg is hallgattátok, vagy 

csak úgy ott voltatok fizikailag (ezt ti tudjátok), most felvetődik a kérdés, mit lehet még most, az utolsó pillanatban mondani? 

Gondolom tegnap, az utolsó tanítási napotokon sem arról szóltak az órák, hogy a tanáraitok azt mondták volna: na, ezt az tan-

anyagot még nem vettük, gyorsan leadom… Ekkor már inkább összefoglal az ember, igyekszik egységes, átlátható keretbe fog-

lalni mindazt, amit addig elmondott. 

Mivel lehet lezárni hát mindazt, amit eddig igyekeztem elmondani? Talán két, kissé patetikusnak tűnő mondattal: 

1, Légy szabad ember, ne akarj senkinek szolgája lenni! 

2, Mint szabad ember, igyekezzetek szolgálni másoknak!  

Első hallásra ellentétesnek és értelmetlennek tűnik ez a két mondat együtt. Holott nem az, csak egy fejlődési folyamatot mu-

tat be. 

Alapvető fontosságú, hogy az ember szabaddá váljon. Hogy megtanuljon nem félni másoktól, ne állandóan azok véleményé-

hez, felfogásához igazgatva élje életét. Nincs szörnyűbb, mint amikor egy felnőtt állandóan attól retteg, jaj, mit szól hozzá a 

mami, a papa, a főnök, az osztályvezető, a szomszéd néni… Felnőttnek lenni azt jelenti, hogy tudom, ki vagyok, mik az erőssé-

geim, mik a gyengeségeim, mihez értek és mihez nem, nem hiszem magamról, hogy bármire képes vagyok, de azt sem, hogy 

semmire sem vagyok jó.  Szabadnak lenni azt jelenti, hogy nem félni, tudni azt, hogy ki vagyok. 

Pál apostol számára, Luther számára, számomra és sokak számára ezt a szabadságot a Krisztussal való találkozás adta meg: a 

tudat, hogy nem kell félnem az egyetlentől, akitől igazán lenne miért félnem, ez felszabadított. Ha Isten velünk, ki ellenünk? - 

énekeltük az előbb. Tényleg, ki lehetne ellenem, ha egyszer a teremtő mellém állt? Mellette tanultam meg nem félni, és így 

szabaddá, igazi felnőtté válni. (Persze a múlt idő hazugság: nem tanultam, hanem tanulom, egy életen keresztül.) 

A kamaszkor éppen ennek a szabadságharcnak az ideje - amikor azért harcoltok, akit úgy hívtok: én. És ti ezt végigharcoltátok. 

Mint minden harcnak, ennek is járulékos elemei, a túlkapások, a sérülések - bizonyára ti is elszenvedtetek sok ilyet, és miatta-

tok valószínűleg mások is elszenvedtek sérüléseket. Nincs ezzel semmi baj, tudjátok, a szülői és a tanári munkaköri leírásban 

benne van ezeknek a sérüléseknek a tudomásul vétele. Azt szoktam mondani, nem probléma, ha egy kamasz bolond - nem ezt 

a szót szoktam használni -, hiszen azért kamasz, hogy az legyen. Most azonban jó reménység szerint eljutottatok a felnőttkor 

küszöbére. 

Hadd meséljek el egy történetet. Egyszer egy nagyon kedves ismerősöm tartott előadást a munkájáról - lelkészként épp hajlék-

talanszállót vezetett, erről mesélt. Feszülten figyeltük, zseniális volt, amikor egyszer csak saját előadása közepén hangosan 

felsóhajtott: hogy én mennyire unom magamat! Hatalmas röhögés tört ki. 

Ő nem unatkozott, csak azt unta, hogy már megint az ő hangja szól, megint ő beszél. Valószínűleg nem először beszélt munká-

járól, és sokadszorra elmondani ugyanazt, hát nem túl jó élmény. 

Elkezdtem ezen gondolkodni: tényleg van, amikor az ember már unja a saját hangját? Amikor már nem érdekes, hogy én le-

gyek a középpontban? Lehet, hogy ez a következő lépcsőfok: amikor már vagyok annyira szabad, annyira biztos önmagamban, 

hogy ne legyen fontos, hogy magammal foglalkozzak? Kamaszként még fontod a ki vagyok én? kérdése, felnőttként már a 

háttérbe vonul? 
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Háttérbe vonul, hogy átadja a helyét valami másnak: a másiknak. Annak, akinek szüksége van rá. Lehet, hogy épp ezt jelenti a 

szó: szolgálni. Hogy már unom magamat hallgatni. De nem unom az elesetteket, a hajléktalanokat, a gyengéket. Azokat, akik-

nek szolgálni kell. 

Ha a szabadságra vagyunk elhívva, az nem azt jelenti, hogy senki másért, csak önmagunkért élünk, hanem azt, hogy nem a ha-

talmasokért, hanem a segítségre szorulókért élünk. A szolgalelkű félelemből a feljebbvalójának szolgál, a szabad ember öröm-

ből a nála gyengébbeknek. És megteheti, nem kell görcsösen ragaszkodni ahhoz, akit úgy hívunk, én, mert már tudja, az már 

rendben van, jó kezekben van. 

Egy kedves ismerősöm, Zselenszky Tamás költő-énekes, az egykori Eleven Hold zenekar vezetője énekli egyik számában: te szol-

ga, a legnagyobb ellenséged a másik szolga, és nem az urad. Soka tűnődöm ezen a mondaton. Ugyan miért lenne ellenségem 

az, akitől mindent kaptam? Aki erőn, tehetségen túl még feladatot, életcélt is ad? Az igazi veszélyt a szolgalelkű szolgák jelentik, 

akik hiszik, valamilyen felső elvárásnak meg kell felelni. Holott a kegyelem éppen azt jelenti, hogy az Istennek, a Teremtőnknek 

sem kell megfelelni - ő már elfogadott minket.  

Nem tudok mást így búcsúzóul mondani: vélj szabad emberré, és maradj szabad ember. És mint szabad ember, nyugodtan válj 

szabaddá önmagadtól is, és élj másokért. Ahogy az LGT énekli: adj tért a srácnak, hadd nőjön fel, adj tért a srácnak, ne félj , attól 

kevesebb még nem leszel. Ez a tudás, hogy nem leszel kevesebb, ha másoknak adsz magadból, ez az igazi szolgálat. Ha idegesít 

a szó, nem is kell hogy annak nevezd, elég, ha megéled. Ámen. (Hegedűs Attila ballagási prédikációja) 
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