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Véradó lehet mindenki, aki: 

 egészségesnek érzi magát 

 az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a 

TAJ-szám (ez lehet a TAJ kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, 

lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenül szükséges 

 rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatok-

kal (személyi vagy más fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ 

szám (első regisztrációkor eredeti vagy fénymásolt TAJ kártya 

szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet 

igazoló papír 

 elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves 

 testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot 

 a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta 

elkészültek 

 A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgálóorvos 

dönti el, hogy végül adhat-e vért a jelentkező. 

www.veradas.hu 



 

 

Eredmények: 

Első helyezett megosztva: 

Kovács Veronika és Maros Csaba 

Második helyezett: 

Szántó Mária 

Különdíj: 

Gyöngyösi Mónika és Szántó Ágnes Dorottya 

 

Iskolánk diákjai a hagyományokhoz híven ismét rendhagyó énekórán vehettek részt, amelynek legfőbb lényege, 

hogy megszerettesse  és közelebb hozza a diákokat a zenéhez. 
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A Minimérnökfutam, egy idén elsőként megrendezett középiskolások számára 

kiírt verseny, amely a középiskolás diákok természettudományos érdeklődését, 

tudását kívánta felmérni. A verseny egy online és egy élő fordulóból állt. Az online 

fordulón az egész osztály dolgozhatott. Ennek során egy tematikus Rube Goldberg 

masinát kellett építeni, majd elkészíteni ennek tervezési, működési és értkelési 

dokumentációját. A tematika, amely köré gépünk felépült: Miért a világ legszebb 

megújuló energiaforrása a fa? 

(A Rube Goldberg masina, láncreakciókat követő folyamatok összessége egy szer-

kezetbe zárva. ) Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgim-

názium 10.a osztálya is egy ilyen gépet  épített. Célunk az volt, hogy a fa megújulá-

sát, felhasználhatóságát és szépségét szemléltessük. 

 Az osztályunk külön egységekben dolgozott. Mindenki a szívéhez közeli csoport-

ban, így született egy építő-, rajz-, meseíró-, tervező-, és egy médiacsapat. Az ötle-

tet az osztály  együtt találta ki, majd a tervezőcsapat részenként lebontotta. Megtervezték az akciók menetét a 

fizika törvényeinek megfelelően. Az építőcsapat rengeteg idő és energiát belefektetve megépítették a szerke-

zetet. A rajzcsapat vizuálisan mutatta be a masinát, így szemléltetve a működést.  A kreatív csapat mesét írt, 

hogy minden korosztály számára közvetíthessük az üzenetet.  A médiacsapat videózta le a folyamatot, és töl-

tötte fel a youtube csatornára. A felkészülés kis zökkenőkkel történt, és néha az idővel is megcsúsztunk, de az 

osztályközösség, és az osztályfőnökünk megoldotta a problémákat.  

A csapatokból egy-egy ember az iskola tanári kara előtt is bemutatta a projektet egy ppt előadás formájában. 

Az osztály lelkesedését nagyon megdobta, mikor záporoztak felénk az elismerések a szaktanároktól. Pár nap 

múltán  kaptuk az üzenetet, hogy továbbjutottunk. Mindenkiben felcsillant a győzelem lehetősége. Kinevez-

tünk magunk közül három diákot, akik képviseltek minket és a munkánkat az élő vetélkedőn.  

Az online fordulóban projektet terveztünk a Sopron menti erdőségek ritkítása után egy szabadidőközpont ki-

építésére és üzemeltetésére. Vadászlest építettünk, amelyet terheléses vizsgálatnak vetettek alá és nagyon jól 

teljesített. Számoltunk faátmérőt kiszáradás előtt, keletkező fahulladék mennyiséget és piaci értéket. A verseny 

végén pedig egy prezentáció során kellett bemutatni a kétnapos munkánk eredményét.  

Csapatunk szoros versenyben mindenkit megelőzött, így miénk lett a nagy öröm, és a sok tapasztalat mellett az 

egész osztály számára szóló AquaWorld belépő is.   

 10.A 



A Helikoni Ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, kétévente megren-
dezésre kerülő keszthelyi, kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között, 18 művészeti kategóriában, 
szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat. Valahogy így lehetne meghatározni tömören, egy mondatban a Helikon 
lényegét, de ez az egy mondat nagyon rövid ahhoz, hogy az érdeklődő megismerhesse ezt az egyedülálló kulturális 
eseményt. A rendezvény legfőbb célja, hogy szervezett versengés formájában lehetőséget biztosítson a középisko-
lás korosztály számára a különböző művészeti ágakban elért felkészültségük bemutatására. A Helikon alapkoncepci-
ója, hogy kizárólag az iskolák által kiválasztásra kerülő, az adott művészeti ágban legkiemelkedőbb teljesítményt 
nyújtó tanulók érkezzenek a keszthelyi megmérettetésre.  

Április 19-20-21-én Keszthelyen a Helikon Fesztiválon voltak a következő diákok:  

Eötvös / Roth Kamarakórus:  eredmény / minősítés: bronz fokozat  

9.  A  Farkas Luca 
  Varga Lili 
  Rosta Máté (dob) 
10. B  Árki Marianna 
  Tóth Anna 
  Kiss Fanni (fuvola) 
11. A  Horváth Anna 
  Horváth Fanni 
  Kósi Ramóna 
  Kovács Veronika 
12. C  Kemény Dániel  
vendég: Madarász Eszter (fuvola) 
 
NÉPTÁNCKÖR / NÉPTÁNC EGYÜTTES 

9.   A  Talhammer Gellért 
9.   C  Lénárt Lilla 
  Porga Bianka 
10. A  Nagy Viola 
  Szalóki Szintia 
10. B  Maráczi Réka 
  
11. A  Kósi Ramóna 
  Harmuth Hanna 
11. B  Tóth Vivien 
     
12. A  Porga Éva 
  Határ Veronika 
vendég: Bokor Léna 
NÉPTÁNC / Szóló 
12. A  Horváth Franciska  (kísérő: Fajkusz Domonkos, Széchenyi Gimnázium)     
 
VERS-ÉS PRÓZAMONDÁS:  eredmény / minősítés: ezüst fokozat 
11.A  Kovács Veronika felkészítő: Szittner Ágnes tanárnő 
 
MODERN TÁNC:   eredmény / minősítés: kiemelt arany (Gála műsorában javasolt részvétel) 
11. C  Német László (saját koreográfia) 
 

Kísérő: Fellner Anett tanárnő, Felkészítő tanár: Margitai Endréné, szakkörvezető 
 
              
   
 
 



 

 

A szakmák éjszakája programjaihoz idén iskolánk is csatlakozott. 

A pályaválasztás előtt álló tanulók egy éjszaka alatt végig járhatják a szakképző iskolákat és a velük együttműködő 

cégeket. Megismerkedhetnek az egyes szakmák fortélyaival, mindezt játékos formában. Most végig járhatók lesz-

nek a fertődi, kapuvári és soproni szakképző iskolák. Feltárul az intézményekkel együttműködő sikercégek máskor 

rejtett világa, a menő szakemberek megsúgják titkaikat, kiderül, melyik foglalkozás mit takar. 

– Kevés izgalmasabb dolog van, mint a felfedezés öröme, mindig újat keresni, mindig új dolgokat kipróbálni – szö-

gezte le Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója. – A szakmák éjszakáján mi ezt az élményt kínál-

juk: megmutatjuk azt a kevésbé látható világot, ami mellett a legtöbbször elmegyünk, azoknak az embereknek a 

munkáját, akik nélkül nem lenne teljes és működőképes  a világunk. Ezen az éjszakán nemcsak megismerhetik az 

érdeklődők mindezt, hanem ki is próbálhatják magukat, hogyan állnának helyt az életükben. 

Az Eötvös-szakgimnáziumban többek között a csecsemő- és kisgyermekápolás, az újraélesztés fortélyait mutatják 

meg, előadást hallhatnak az érdeklődők a gyógynövényekről, megismerkedhetnek az Országos Mentőszolgálat 

munkájával, lesz interaktív és játékos anatómiai ügyességi vetélkedő is. A Roth-iskola intézményeiben és kollégiu-

mában láthatnak a résztvevők fa- és bútoripari szakmai bemutatókat, megismerkedhetnek a fával mint alapanyag-

gal és hazánk nemzeti parkjaival is, lesz tudáspróba, játékos madármegfigyelés, sőt, a vállalkozókedvűek kísérletez-

hetnek és virágdíszeket is készíthetnek. 

Bővebb információ a http://szakmakejszakaja.hu/ oldalon érhetők el. 



Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, illetve a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, 

Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói hetente egyszer, önkéntesen 

dalárdába és tánckörbe járhatnak. A két közösség egymást élteti: az iskolai ünnepségeket diákdalokkal, egyetemi 

nótákkal, a bálokat pedig nyitó- és néptánccal színesítik. A lelkes kis csapatok jelenleg a keszthelyi Helikon Ünnepsé-

gek 2018-ra készülnek.  A Dalárda nevet viselő kamarakórus fogékony diákok javaslatára szerveződött azt követően, 

hogy 2001-ben a szakközépiskolákban bevezették az ének-zene tantárgy oktatását – tudtuk meg Margittai Endréné-

től, aki szívét-lelkét beleteszi a diákok művészeti képzésébe. – A tánckört a praktikum hozta létre: az egyik iskolában 

sok volt a fiú, a másikban pedig sok a lány, így együttesen készültek–készülnek fel az iskolabálra. A tanárnő elmond-

ta, sokat köszönhetnek annak, hogy mindkét iskolában fontosnak tartják a szakköröket, így mind a vezetőség, mind 

az osztályfőnökök, mind pedig a nevelőtanárok támogatását élvezik.  Mindkettő csodacsapat: sok diák olykor dél-

után négyig tartó fakultáció után – amin akár a jövője is múlhat – siet a szakkörre – folytatta Margittai Endréné. – 

Azért vagyunk itt, hogy egymásnak fontosak legyünk. Mindent nem lehet boltban megvenni: az örömet csak megél-

ni lehet, magyarnak lenni pedig a hagyományainkon keresztül tudunk. Picit egészségesebbek leszünk attól, ha – 

akár csak pár órára is – letesszük a mindennapok gondját, és együtt izzadunk. A közösségek tagjai együtt formálód-

nak. A vezető ráhatása természetesen nagyon fontos, de a tanárnő lényegesnek tartja, hogy a diákok megtanulja-

nak saját véleményt formálni, döntést hozni, hogy maguk is alkotókká válhassanak. 

Forrás: Soproni Téma—Madarász Réka 



 

 

Soproni Ifjúsági Pódium 2018 

Soproni Ifjúsági Pódium 
GYIK Rendezvényház  

Fotó kategória: Kovács Veronika - különdíj 

Képzőművészet kategória: Horváth Fanni - 2. helyezés 



 

12. A osztály 
Osztályfőnök: 

Belláné Varga Hajnalka 
 
Balaton Alexandra, Balogh Nóra, Bán Zsófia, Böröndy Dominika,  
Dóka Bendegúz, Farkas Barbara Vanda, Frühwirth Martin Róbert,  
Gunázer Brigitta, Gyürki Bianka Kiara, Határ Veronika, Horváth Franciska,  
Horváth Ivett, Jancsik Vivien, Kasztner Botond, Keresztes Petra,  
Kiss Ádám József, Kiss Bálint, Kiss Martin Péter, Kóbor Kata, Kónya Krisztián,  
Koós Katica, Kovács Daniéla, Kovács Mirjam, Kőhalmi Adrián Tamás,  
Maczkó Márk, Mészáros Ádám, Moharosi Melissza Anna, Nagy Ádám,  
Nagy Katalin Mercédesz, Porga Éva, Schöll Ákos, Schranz Virginia,  
Szabó Alfréd Márton, Tóth Petra, Török Cintia Tamara, Városi Szilárd. 



 

12. B osztály 
Osztályfőnök: 

Czupy Erika 
 
Békes Sára, Berdán Dóra, Bősze Vanda, Egresits Bettina,  
Galavics Szimonetta Rozália, Gergely Kinga Renáta,  
Göndöcs Vanessza Bernadett, Holpár Liliána, Kovács Klaudia, Kovács Lili,  
Major Dóra, Markó Dorina, Maros Csaba, Őr Vivien, Pandur Virág, Pápai Petra, 
Pintér Korinna, Schelly Diana, Szakács Jázmin, Szedenik Beáta,  
Tajti Boglárka Roberta, Vámos Vivien, Vánkus Alexa, Vincze Kitti. 



 

12. C osztály 
Osztályfőnök: 

Vagdaltné Oláh Edit. 
 
Bak Réka, Balogh Dóra, Becskei Ádám Balázs, Böcskei Brigitta,  
Czupy Anett Viktória, Horváth Kristóf, Hospely Péter, Ivanics Áron Zsolt,  
Katona Dorisz, Kemény Dániel, Kiskó Eszter, Kiss Marcell, Kovács Botond,  
Kovács Gábor, Kovacsics Péter, Orosz Sára, Pászli Patrik, Soós Lili,  
Szabó Gyula Kristóf 



 

 

A Rubicon történelmi ismeretterjesztő lap Magyarországon, amely átmenetet képez 

a tudományos folyóirat és a színes magazin között. Gazdag illusztrációs anyaggal 

jelenik meg, (képek, térképek, grafikonok, diagramok, táblázatok, adatsorok, doku-

mentumok) vágott A/4-es méretben. Alapelve: Sine ira et studio (harag és elfogult-

ság nélkül). A tematikus szerkesztésű lap szerzői az éppen feldolgozott téma törté-

nész szakértői. Tematikai skálája magában foglalja az egyetemes és a magyar törté-

nelmet az őskortól napjainkig. Leggyakoribb szerzők: Romsics Ignác, Hahner Pé-

ter, Katus László, Németh György, Ormos Mária, Magyarics Tamás, Németh István. 

www.rubicon.hu 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Romsics_Ign%C3%A1c
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hahner_P%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hahner_P%C3%A9ter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Katus_L%C3%A1szl%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9meth_Gy%C3%B6rgy_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ormos_M%C3%A1ria
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyarics_Tam%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9meth_Istv%C3%A1n_(t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sz)&action=edit&redlink=1


 

GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ 

GYAKORLÓ CSECSEMŐÁPOLÓ 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ 

ÖSZTÖNDÍJAS  

LEHETŐSÉGEKKEL! 



 



 



 

A 9.A osztály Budapestre utazott, ahol közelebbről is megismerkedtek a magyar nemzet kultúrájával, történelmi 

ereklyéivel. A Magyar Nemzeti Múzeum lehengerlő tárlata után, látogatást tettek a Papp László Sportarénában 

megrendezett Jégkorong Világbajnokságon, ahol kitörő lelkesedéssel szurkolt ki-ki kedvenc csapatának.  



 

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

