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Ápr i l i s  4.—  Első taní tási  nap,  Rendhagyó énekóra  

Ápr i l i s  4.—  Véradás  
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Ápr i l i s  11 -15.  —  Határta lanul —Székelyudvarhely   

Ápr i l i s  12.—  dESZKa Társu lat —ősbemutató premier  

Ápr i l i s  16.—  dESZKa Társu lat ,  i sko la i  e lőadás  

Ápr i l i s  17.—Igazgatótanácsi  Ü lés   

Ápr i l i s  18.—  Kol lég iumi k irándulás  

Ápr i l i s  19 -23 —  Határtalanul —Dunaszerdahely  

Ápr i l i s  19 -21 —  Hel ikon  ünnepség  

A 2018. év igéje  

Isten mondja: „Én adok majd a szomjazónak  

az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6c) 
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Ferge Béla  tanár út tartott előadást a kilencedik évfolyamnak Értékes vagy csak divatos címmel.  

Ferge Béla diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz-tanszékén szerezte. Dobosként különböző zenei műfajok 

neves művészeivel játszott együtt. Részt vett több hazai és külföldi zenei fesztiválon. Számos hanghordozón közreműködött. 

Többek között Pege Aladár „International Jazz Workshop”, az After Crying zenekar „Az első évtized” és Patrick McMullan ír 

népzenész „Down and out” c. lemezén. Szerepelt Szabó István Európa-díjas filmjében, a Napfény ízében is. Húsz éve oktat ze-

nét. Az utóbbi tíz évben a szentendrei Vujicsics Tihamér zeneiskola zsámbéki tagintézményében dolgozik. Kilencedik éve foglal-

kozik értelmükben akadályozott és halmozottan sérült gyermekekkel Budapesten a Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskolában valamint a Magyar Williams Szindrómás Társaságnál. A tanítás során nagy hangsúlyt fektet az alkotókészség 

(kreativitás) megélésére, felszínre hozására és annak fejlesztésére.  

Az előadás során a laikusok számára is élvezhető és érthető módon jelenik meg a muzsika különböző arcai. A zenei alapelemek 

vizsgálata mellett, zenetörténeti, szociológiai, esztétikai kérdések is felszínre kerülnek a következő témakörök szerint:  A zene 

eredete. Mi a zene? A különböző zenei stílusok és műfajok gyökerei. A zene hatása. Milyen a „szép zene”? Milyen hatással 

vannak ránk a zenei alkotások? Van-e a zenének célja? Mi az üzenete a XXI. században? A zene valóban mindenkié? Rögtönzés, 

alkotás, kreativitás A zeneipar Mi döntünk, vagy a reklámipar mondja meg milyen zenét hallgassunk? Értékes, vagy csak diva-

tos?  



 

 

  

  

 

 

A 2017/2018-as tanévben is megrendeztük iskolánkban - már hetedik alkalommal - a topográfiai ismeretekre épülő inter-

netes földrajzi versenyeket, a GeoLearn-t és a Vakegér versenyt. Mindkét megmérettetést megelőzi az iskolai válogató, 

ahonnan a legjobbak jutnak a megyei döntőbe. A versenyek célja, hogy ösztönözze a földrajz iránti érdeklődést, elősegít-

se a diákok tájékozódását környezetünkben, fejlessze a földrajzi nevek helyesírását, és nem utolsó sorban, hogy eredmé-

nyesebb vaktérképes dolgozatok szülessenek.  A Vakegér verseny a Vakegér vaktérképes játék (http://vakeger.elte.hu) 

alapján készített internetes programra épül, melyet az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói számára készítettek. A 

program segítségével 15-15 véletlenszerűen kiválasztott elemet kellett négy, egyre kevesebb térképi réteget tartalmazó 

vaktérképre elhelyezni, amelyhez összesen 25 perc állt rendelkezésre. A versenyt az a diák nyeri, akinek a legrövidebb idő 

alatt legkisebb a távolságbeli tévedése. Az idei győztes: Horváth Júlia (Fertőd, Babos József Térségi Általános Iskola). A 

verseny tartalma a középiskolás topográfiai névanyag, amelyre a felkészülést a – saját fejlesztésű – GeoLearn internetes 

program (http://geolearn.fw.hu) segítette. A verseny során a diákoknak négy témakörben kellett a topográfiai ismereteik-

ről számot adni, ahol fél óra alatt térképenként 15-15 elemet kellett helyesen megnevezni. A győztes: Horváth Boldizsár 

(Sopron, Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium) lett, iskolánkat Becskei Ádám (12.c), Jakab Johanna (11.a) és Takács 

Kevin (10.a) képviselte.  

Eredmények: 

GeoLearn: 

1. Horváth Boldizsár Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Sopron 

2. Kóczán Gergely Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Sopron 

3. Balogh Bence  Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Sopron 

Vakegér  

1. Horváth Júlia Babos József Térségi Általános Iskola Fertőd 

2. Mesics Botond Széchenyi István Általános Iskola Sopron 

3. Tóth-Kőrösi Kadosa Általános Iskola Zsira  

http://vakeger.elte.hu/
http://geolearn.fw.hu/


Három huszonéves fiatal egy szobába zárva, munka nélkül őrlődik. A szerelmes lány, Alison kiszolgálja a fiúkat. Jimmy szenved 
és sajnálja magát. Cliff sajnálja Jimmyt. Alison elhagyja Jimmyt, aztán mégsem… Mi lesz Jimmyvel, ezzel a tehetséges és javítha-
tatlanul idealista fiatalemberrel, aki képtelen elfogadni az őt körülvevő környezet sivárságát, tunyaságát, megalkuvását? 

John Osborne darabjának eredeti címe – „Nézz vissza haraggal” – nem véletlen. Szinte felszólítás a mindenkori fiataloknak, 
hogy ne kövessék az „ősök” felületes, üres, túlságosan a merev formákhoz ragaszkodó életvitelét. S hogy aztán mire jutnak 
vele? Úgy járnak-e, mint a „dühös fiatalok”, akiknek tehetetlensége az őrjöngés és csöndes belenyugvás között ingadozva végül 
csúfos konformizmusba fulladt? Megint egy újabb elvesztett illúzió? 



Iskolánk, a hagyományt követve, idén is a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégiummal karöltve tette tiszteletét az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt.   

  



Iskolánk tanulói, közösségi szolgálat keretében részt vettek a Határok Nélkül Alapítvány szervezésében lebonyolított adomány-
gyűjtésen. 
Mindenütt csomagok és dobozok a soproni Szent Márton Házban, ahol az elmúlt 2 hétvégi sikeres TESCO-s gyűjtés eredménye-
ként, 102 láda tartós élelmiszer gyűlt össze. Ebből készítik a rászorulók húsvéti adományait a Ház munkatársai. 60 csomag haj-
léktalanoknak, 76 csomag a magányos, beteg időseknek, 178 dupla csomag a gyermekes, rászoruló családoknak.,- de ez a szám 
naponta emelkedik.... Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették!  



 

 Budapest -Parlament -Body Art kiáll ítás -11.C osztály  



 

  

 

„Az élet játék-játszd!” 

Hegedűs Attila iskolalelkész beszámolója  

 

Ennek a félévnek a reggeli áhítatai számára Kalkuttai Teréz Élet-himnuszának sorai adják a kiinduló pontját- és ép-

pen a címbéli sor adta meg az alaphangját a 2017/2018-as tanév március 10-i, tavaszi csendesnapjának, mely- im-

már hagyományosan- a családi életre nevelésről szólt. 

 Az élet játék- épp ezért nem mindegy, milyenek a játékszabályok, mennyire vesszük komolyan őket, és mennyire 

érezzük, hogy az élet, annak minden örömével, nehézségével önmagában való értéke van. A játékot nagyon komo-

lyan kell venni! 

Ez a gondolat járta át a kezdő áhítatot, ahol egy alkalmi kis zenekar, Lévai Tünde (zongora), Dóka Bende (gitár) és 

Maczkó Márk (cajon) kísérte az éneket. Az áhítat után tíz csoportba oszlott a diákság, melyből kilenc nagyjából egy-

forma volt, egy pedig nagyobb (mivel a jelenlévők létszáma miatt az utolsó pillanatban át kellett szervezni a dolgo-

kat, a tízből végül is kilenc lett). A társaság fele lelkészeket, hittantanárokat hallgathatott meg, akik a család, szer-

elem, társkeresés spirituális, hitbéli kérdéseit járták körül, a társaság másik fele pedig szakemberek 

(családvédelmisek, védőnők, stb.) előadásait hallgathatták meg. A nagyobb csoport tagjai a büki evangélikus gyüle-

kezet lelkésznőjének, Simon Rékának és Tóth Kornél teológus hallgatónak az előadását hallgatták meg, akik a beszél-

getés elején a Szélrózsára hívogatták a hallgatókat. Eközben a tanárok stresszkezelési, relaxációs gyakorlatokat ta-

nultak. 

Az előadás után hosszabb szünet volt, amikor mindenkinek alkalma nyílt alaposabban megismerkedni a Szélrózsá-

val. A második előadásra a hallgatók cseréltek, így mindenki hallhatott egy hitéleti és egy szakmai előadást is. A ta-

nárok a második blokkban sem tétlenkedtek, saját élmény alapon közöségépítő játékot tanultak. 

A záró áhítatot a Szélrózsa-szervezők tartották. Első lépésként képek segítségével, nyereményosztogatással kisérve 

az egész iskolának meséltek a találkozóról, majd az általuk tartott áhítat szavaival, az igért időpont előtt két perccel 

lett vége a jól sikerült csendesnapnak. 

 



 



 

Az iskolai könyvtárban is elérhető a Természettudományi Enciklopédia sorozat. A kiadvány 16 kötetben tekinti át az anyagi világ 

és az élő természet fő területeit, valamint a tudomány és a technika legfontosabb eredményeit. Az egyes kötetek gazdag és 

szemléletes illusztrációanyag segítségével adnak átfogó képet a természeti világ sokféleségéről és az azt kutató ember ismere-

teiről.  

Az enciklopédia első kötete megismerteti az olvasót az univerzum térbeli és időbeli 

dimenzióival, anyagi szerkezetével, valamint megfigyelésének, kutatásainak alapjai-

val. A könyv részletesen bemutatja a Naprendszer, azon belül pedig a Föld-Hold rend-

szer alapvető jellegzetességeit. A kötet gazdag és szemléletes illusztrációanyag segít-

ségével ad átfogó képet a világegyetem fizikai természetéről.  

 

 

Két új folyóirattal gazdagodott a könyvtár, a Fizikai Szemle és a Pszichológia HVG magazin várja hogy átlapozzák.  

A HVG Extra Pszichológia negyedévente megjelenő női magazin - tematikus lapszá-

maiban olyan érdekes és informatív témákkal foglalkozik, amelyek nap mint nap fel-

bukkannak életünkben. A magas színvonalú, szórakoztató magazin igényes tartalmá-

val legalapvetőbb élethelyzeteink nehézségeire kínál megoldási alternatívákat.  

http://extra.hvg.hu/magazin/pszichologia-27 

A Fizikai Szemle az Eötvös Loránd Fizikai Társulat havonta megjelenő fizikai folyóirata.   

http://fizikaiszemle.hu/szemle/35 

http://extra.hvg.hu/magazin/pszichologia-27
http://fizikaiszemle.hu/szemle/35


 



 

Keressen minket itt is! 

https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

www.youtube.com/korlaponline 

 #eotvossopron 

https://eotvos.sopron.hu/
http://www.facebook.com/eotvossopron
http://www.youtube.com/korlaponline

