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Tavaszi csendesnap a húsvét és a versek jegyében 

Iskolánk régi hagyománya, hogy minden évben két csendesnapot tartunk, azaz olyan napokat, amikor nem tanórákra ülünk be, 

hanem Isten igéje mellé telepedünk le, és megpróbálunk onnan fentről, egy másik szemszögből ránézni életünkre: mi fontos, 

értékes, és mi nem? 

Ebben az évben a tavaszi csendesnap különleges napra esett: április 11-re, a nagyhét keddjére, a húsvéti szünet előtti utolsó 

napra. Ez az apropó adta meg a csendesnap témáját és keretét is. A kezdő áhítat a templomban nagypénteket állította párhu-

zamba a szentestével: hová jutott az, akit decemberben olyan szépen köszöntöttünk? 

Az egész napot átjárta a húsvét előtti hangulat, és mint egy húsvéti tojáskeresést, úgy éltük meg a húsvéti örömhír keresését. 

Jelen esetben azonban nem hímes tojásokat, hanem bibliai igeszakaszokat kellett összegyűjteni. Csak remélni lehet, hogy a diá-

kok rádöbbentek, a játékos vagy komoly feladatok célja éppen az volt, hogy újra és újra szembesüljenek a nagyhét eseményei-

vel: hordozzák egymás terhét, közösen imádkozzanak, egymásnak akár a lábmosásig szolgáljanak… Mert a csendesnap gerincét 

tizennyolc ilyen és ehhez hasonló feladat adta: másik lábát megmosni, imádságot írni, egy bibliai szakaszt betűkből kirakni, az 

áhítat énekeit a gitárkíséret alapján felismerni, bibliai filmrészleteket időrendi sorrendbe rakni, tanárok eltorzított hangját felis-

merni. Mivel aznap a magyar költészet napját is ünnepeltük, több állomás középpontjában a magyar versek álltak. 

A nap zárása döbbenetes élmény volt: először a Petőfi Színház színművészei szavaltak nekünk, majd a Magyar Evangélikus Ifjú-

sági Szövetség, a MEVISZ Bárka szakcsoportjának passió-előadását nézhettük meg. Az előadás különlegessége volt, hogy a sze-

replők között egészségesek és mozgássérültek egyaránt voltak. Félelmetes volt hallani azt a csöndet, ahogyan a diákok figyeltek 

a szereplőkre, akik mozdulataikkal vagy az artikulált beszéddel harcolva igyekeztek megértetni mindenkivel: Krisztus halála és 

feltámadása olyan katartikus élmény, amely máig mindenki számára élete koordináta-rendszerének középpontja lehet. 
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Csendesnapi pillanatképek 



 ISKOLAI ÉLET 

Verskommandó 

A Soproni Petőfi Színház verskommandója a magyar költészet napján és az iskolai csendesnapon versekkel köszöntötte a diák-
ságot. Köszönjük Szőcs Erika és Horváth László kommandós színészek fellépését! 
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Jónás könyve 

A Soproni Petőfi Színház „tantermi színház” programjában Ács Tamás, színművész, iskolánkban is előadta a Jónás könyve című 
művet, amely nagy sikert aratott a középiskolások körében.  
Köszönjük szépen a színvonalas előadást! 

My Fair Lady a Petőfi Színházban 

Áprilisban az Eötvös bérlet utolsó előadását, a méltán közkedvelt My Fair Lady musicalt nézte meg iskolánk. A humorban gaz-
dag előadáson a folyamatos nevetést már csak a vastaps tetőzte, hiszen a közönség alig akarta leengedni a színészeket a szín-
padról. (Fotó: www.soproniszinhaz.hu) 
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A KOMISZ & dESZKa Társulat Erdély és Felvidék után a Vajdaságba is ellátogatott, 

ahol a Szabadkai Népszínházban mutatták be a  

Made In Hungária című musicalt. 
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Dr. Babity János, Magyarország Szabadkai Főkonzuljának 

levele a KOMISZ & dESZKa Társulatnak 

A levelet dr. Plank Zoltán, konzul olvasta fel a szabadkai előadás előtt. 



 SPORTÉLET 

Röplabda 

A Nakovich Röplabda Tornán, leány kategóriában, iskolánk csapata az 5. helyen végzett. 
A csapat tagjai: Fazakas Kinga, Kiss Tímea, Nagy Rebeka, Nagy Viola Hajnalka és Taródi Réka (9. a), valamint Balogh Mónika Lilla 
és Kovács Veronika (10. a). 
Edző: Szittner Lajos. 
 Gratulálunk!  
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Neumann János Informatikai Kupa 

A Neumann János Informatikai Kupán iskolánk csapata a 4. helyen végzett. 
A csapat tagjai: 
Horváth Franciska, Kiss Martin, Nagy Ádám (11. a); 
Horváth Zsombor, Nagy Ádám (12.a). 
Felkészítő tanár: Martonné Simon Dóra, Simon Géza. 
Gratulálunk!  

Diákkör 

A soron következő diákköri programban Horváth Boglárka és Nagy Hanga 12. a osztályos diákok adtak színes előadást az 
egészséges életmód és az olimpiák története témakörökben. 
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Röplabda 

A Sopron MJV Polgármesteri Hivatal Sportfelügyeleti Csoport által szervezett Városi Alapfokú Lány Röplabda Bajnokságon,  
az V-VI. korcsoportban, iskolánk csapata az I. helyen végzett. 
A csapat tagjai: 
Barta Anna, Orbán Nikolett, Péterfi Barbara (10. b); 
Bodnár Borbála, Czirják Anna, Decsi Judit, Egresits Alexandra, Fülöp Noémi, Horváth Boglárka (12. a); 
Hammer Viktória, Horváth Alexandra, Varga Adrienn, Varga Enikő (12. b). 
Edző: Szittner Lajos. 
Gratulálunk!  
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Röplabda 

A Lány Röplabda „B” megyei döntőben iskolánk csapata a 3. helyen végzett. 
A csapat tagjai: 
Barta Anna, Orbán Nikolett, Péterfi Barbara (10. b); 
Bodnár Borbála, Czirják Anna, Decsi Judit, Egresits Alexandra, Fülöp Noémi, Horváth Boglárka (12. a); 
Hammer Viktória, Horváth Alexandra, Varga Adrienn, Varga Enikő (12. b). 
Edző: Szittner Lajos. 
Gratulálunk!  
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Röplabda 

A Nakovich Röplabda Tornán, leány kategóriában, iskolánk második csapata az 1. helyen végzett. 
A csapat tagjai: 
Takács Kevin (9. a), Horváth Kata (9. b), Barta Anna, Bábel Vivien, Orbán Nikolett, Péterfi Barbara, Vörös Kitti (10. b). 
Edző: Szittner Lajos. 
Gratulálunk!  

A Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola által szervezett megyei német nyelvi verseny döntőjében 
Schelly Diána 11. b osztályos tanuló a 2. helyen végzett.  
Gratulálunk!  

Nyelvi verseny 
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Egyetemfoglaló 

Immáron ötödik alkalommal rendezték meg az Egyetem-
foglaló vetélkedőt a Soproni Közgázon. A Soproni Egye-
tem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara 
adott otthont a középiskolás diákok számára szervezett 
Egyetemfoglaló elnevezésű gazdasági témájú játékos 
vetélkedőnek. 

A vetélkedőre nagy érdeklődés mutatkozott, három me-
gyéből, tizenkét oktatási intézményből, nyolcvan diák 
érkezett a Soproni Közgázra. Csornáról, Fertődről, Pápá-
ról, Győrből, Szombathelyről és Sopronból is jelentkez-
tek csapatok, akik a vetélkedőn mérték össze tudásukat. 
Az Egyetemfoglaló középpontjában jelen alkalommal 
egy szálloda egy éves üzemeltetése állt, melyhez több 
fordulóban érkeztek turisztikai, marketinges és pénzügyi 
feladatok a csapatok részére. A feladatok során nemcsak 
a gazdasági tudásra, hanem a kreativitásra is szükségük 
volt a diákoknak, és egy szelfi feladat is színesítette a 
napot. Fontos kiemelni, hogy a vetélkedő végén a részt-
vevő csapatok szakmai visszajelzést is kaptak, mely so-
rán az oktatók elmondták a kulcsfontosságú tudnivaló-
kat, és ismertették a jó és még jobb megoldásokat, ötle-
teket.  

(mindenamisopron.hu) 
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Kodály-kvíz 

 
Ezzel a címmel hirdetett vetélkedőt a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A játékra egy kisfilm elkészítésével 
lehetett nevezni, amely tükrözi Kodály Zoltán életútját. 
A Liszt Központban szervezett gálán iskolánkat a 9. a osztály csapata képviselte: 
Csapó Fanni, Ferenczi Csenge, Gregus Lilla, Kiss Tímea, Schaul Katalin, Takács Kevin. 
Felkészítő tanár: Margittai Endréné. 
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Konfirmandusnap a határ mentén 

Április 22-én szombaton osztrák és magyar fiatalok gyűltek össze az ausztriai Pöttelsdorfban, hogy a Reformáció 500 éves év-
fordulója alkalmából vicces, játékos feladatokon keresztül ismerkedjenek egymással és Luther Márton életével. Az ágfalvi-
sopronbánfalvi, harkai, lépesfalvi, mörbischi, ruszti és pöttelsdorfi fiatalok lelkészeikkel érkeztek az alkalomra. A záróáhítaton 
pedig részt vett Manfréd Koch burgenlandi szuperintendens és Mesterházy Balázs a soproni egyházmegye esperese.  
Nagyon sokat tanultunk és sok tapasztalatot is szereztek mind a szervezők, mind a résztvevők, amiket a közös kiértékelés után 
felhasználhatunk a további közös munkában. 
Egyik pozitív visszajelzés például a fiatalok részéről, hogy az esperesek és a lelkészek is lehetnek jó arcok:) 
Köszönet az ötletért Andreas Hankemeier lelkésznek, a zenei aláfestésért Michael Heinrichsnek, Tauber Ferencnek és Csillá-
nak, valamint a sok lelkes magyar és osztrák segítőnek! 

Iskolánk diákjai, közösségi szolgálaton belül segítették a rendezvény lebonyolítását. 

Plöchl Ildikó határ menti gyülekezetpedagógus 

 



 ISKOLAI ÉLET 
Szakmai sikerek 

2017. április 3-4 között Szolnokon rendezték meg az Ágazati Szakképzés Érettségi Tantárgyak Versenyének döntőjét. 
A verseny két fordulóból állt. Az első fordulót az iskolában egy internetes felületen kellett teljesíteni. Iskolánkból tizenkét tanu-
ló indult  ̶  országosan 286 fő  ̶ , és három tanuló bejutott az első harminc közé. 
Az országos verseny végső eredménye: 
Horváth Alexandra (12. b) - 13. hely, 
Varga Adrienn Veronika (12. b) - 19. hely, 
Radics Krisztina (12. b) - 26. hely. 

Alexandrának és Adriennek 50, míg Krisztinának 25 felvételi többletpontot jelent ez a szép eredmény. 
Felkészítő tanár: Juronits Jenőné. 
Szívből gratulálunk! 

 
Fotón: Varga Adrienn Veronika, Radics Krisztina, Horváth Alexandra  

2017. április 3-4-én rendezték meg az Országos Tudományos Diákkonferencia döntőjét Székesfehérváron, ahol kilencven-
hat pályázatból választották ki  a harminc legjobbat. Iskolánkból két pályázat került megmérettetésre. Ebből Gergely Kin-
ga és Vincze Kitti, 11. b osztályos tanulók donációval (szervátültetéssel) kapcsolatos előadása került a legjobbak közé. 
Felkészítő: Ávár Andrea 

Gratulálunk! 
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Ferenczi Csenge eredményei 
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18538380-1-08 

Evangélikus Egészségügyi  

Képzésért Alapítvány 

Csapó vetélkedő 

2017. április 21-én délután került sor a Csapó területi filmes vetélkedő döntőjére a Széchenyi István Gimnázium dísztermében, 
amelyen iskolánk két csapattal képviseltette magát, miután az előzetes öt fordulóban sikerrel szerepelt. A kérdések öt film 
(Elfújta a szél, Gladiátor, A gyűrűk ura, Az angol beteg, Szerelmes Shakespeare) cselekményéhez, szereplőihez, illetve az Oscar-
díj történetéhez kapcsolódtak; megoldásuk tudást és kreativitást igényelt. A szoros küzdelemben végül a Lords house (Határ 
Veronika, Horváth Franciska, Városi Szilárd – mindhárman 11. a osztályosak) a 4., míg a Filmfalók (Hammer Viktória, Horváth 
Franciska – 12.b, Pandur Virág – 11.b) az 5. helyen végzett. Tekintve, hogy a dobogóról csak néhány ponttal maradtak le, és a 
selejtezőben 10-15 triót utasítottak maguk mögé, teljesítményük mindenképpen elismerésre méltó.  

Gratulálunk az eredményhez! 
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Végzős osztályaink 
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Végzős osztályok 


