
 Kedves Olvasó! 

 Hírlevelünk tartalma  rend-

szerességgel   merít isko-

lánk életének történései-

ből. Kérjük, tekintse meg 

iskolánk  hivatalos honlap-

ját és Facebook-os közös-

ségi oldalát, ahol betekin-

tést nyerhetnek a minden-

napjainkba. Legyen a ven-

dégünk!  
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A 2018. év igéje  

Isten mondja: „Én adok majd a szomjazónak  

az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6c) 
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Ismerős arcok: Nélküled  

 

Annyi mindent kéne még elmondanom 

S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá 

alkalom 

Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt va-

gyunk 

S mint a régi jó barátok egyet mondunk s 

egyet gondolunk 

 

Mint a villám tépte magányos fenyő 

Mint a vízét vesztett patak, mint az odébb 

rúgott kő 

Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér  

Otthont, házat, Hazát, nyugalmat már töb-

bé nem remél 

 

S bár a lényeget még nem értheted  

Amíg nem éltél nehéz éveket  

Hogy történjen bármi, amíg élünk s megha-

lunk 

Mi egy vérből valók vagyunk 

 

Mint a leszakított haldokló virág 

Mint az öt millió magyar, akit nem hall a 

nagyvilág 

Mint porba hullott mag, mi többé nem 

ered 

Ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi 

is, nélküled. 

 

S bár a lényeget még nem érthetted 

Amíg nem éltél nehéz éveket 

Hogy történjen bármi, amíg élünk s megha-

lunk  

Mi egy vérből valók vagyunk! 



 

 

1Kor 16,14 „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” 

Erről szól Pál intése: hogy merjétek észrevenni, hogy a tér, amiben mozogtok, nem idegen, ellenséges, hanem Is-

ten szeretetével van telítve. Nem az a kérdés, hogy bennetek van-e szeretet, hanem az, hogy észreveszitek-e. hogy 

a világ, amiben éltek, szeretettel van teli? 

Mit itt igyekeztünk veletek azt éreztetni, hogy a világ alapvetően ennek a szeretetnek a helye. Bocsánat, ha nem 

mindig sikerült. De remélem, az áhítatok, a táborok, a diáknapok, a csendesnapok, a szerenád, a szerelmek és a 

szakítások, könnyek és nevetések azt éreztették veletek, hogy nem egy elleneséges, hanem egy Istentől ajándékba 

kapott világban éltek, ahol nem harci kényszer uralkodik, hanem a küzdés öröme.  

És ezért érdemes megismerni, felkutatni, ízlelgetni, próbálkozni. Nem félelemből, hanem szeretetből. Pál nem arra 

figyelmezteti olvasóit, mit tegyenek, hanem arra, hogy a teremtett és megváltott világ, amiben élünk, Isten szere-

tetével van tele- és mi ebben a szeretetben élünk, mozgunk, ebben történik minden, ami történik velünk. Ez adja 

szabadságunkat és életünk szépségét. 

Erről a szabadságról és örömről szól egy ének, amit most ajándékba szeretnénk nektek elénekelni. 

Átölel minket, jóságod, Teremtőnk, Átölelsz minket, mint tér, mint idő. Lakhatunk itt, és lakhatunk amott is, Mond-

hatjuk: nem, s ha úgy van, azt: igen. Átölel minket, jóságod, Teremtőnk, Átölelsz minket, mint tér, mint idő. 

A szabadságot keressük, amelyben Alkothatunk, mint szabad emberek. Álmok valóra válthatón születnek, Fák és 

virágok nyílnak mindenütt. Átölel minket jóságod, Teremtőnk, Átölelsz minket, mint tér, mint idő. 

És mégis vannak vén falak közöttünk, Rácsokon át méregetjük egymást: Börtön az énünk, amelyből kitörni Nem 

tudunk bűnünk sziklái miatt. Átölel minket jóságod, Teremtőnk, Átölelsz minket, mint tér, mint idő. 

Adj szabadságot Lelked erejével: Hirdettesd bűneink bocsánatát! Add, 

minden ember szeretetben éljen, Testvér a testvért hűn ölelje át. Átölel 

minket jóságod, Teremtőnk, Átölelsz minket, mint tér, mint idő. 

Átölel minket, mint tér, mint idő. Ebben a szeretetben élünk. Ez vesz 

körül bennünket. Vegyétek észre! Ámen. 

Részlet Hegedűs Attila, iskolalelkész ballagási beszédéből. 



 

 

Kedves Ballagók! 

 

Bejártátok az iskolaépületet, közösen végig sétáltunk a Deák téren, a Mátyás király utcán, a Széchenyi téren és a 
Templom utcán. Most várjátok a padokban, hogy mit hoz még a mai nap. De a vándorlás nem fejeződött be, hiszen 
az egész emberi élet vándorlás. A vándor alakja az igazság, a helyes élet, az Istent kereső ember szimbóluma. Ennek 
a nagy útnak az első rövidke részét tettétek meg a középiskolai évek alatt. Egy magyar népmesét hoztam nektek 
búcsúzóul és útravalóul.  

A szegény ember három fia elment szerencsét próbálni. Mikor egy keresztúthoz értek, azt mondták, hogy három 
esztendő múlva itt találkoznak, s akkor meglátják, ki mit szerzett. A legkisebb fiú egy öregembernél szolgált, becsü-
letesen, keményen. Egy nap az öreg elé állott. - Na, öregapám, betelt a három esztendő, s immár el kell mennem. 
Amit megérdemlek, azt add nekem fizetségbe. Az öregember elővett háromszáz aranyat, s három diót, s letette az 
asztalra. - Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom tiszta szívből. De ha elveszed a három diót, azt tiszta 
szívből adom. A fiú azt gondolta magában: ,,Amilyen tiszta szívből én őket szolgáltam, ha olyan tiszta szívből találja 
adni a diót, akkor azt veszem el."  

Amikor találkoztak, a testvérek kinevették és elzavarták a kisebbet. Nem akartak szégyenkezni a testvérük miatt az 
apjuk előtt. A kicsi bement az erdőbe szomorúan. Hamarosan igen megéhezett. 

Elő is vette a diót, de mikor megtörte, megrémült, majd igencsak meglepődött.  Csorda juh kezdett kifolyni belőle. 
Annyi volt, hogy nem is tudta megolvasni! ,,Ej - gondolta magában -, van mivel édesapámhoz hazamenjek." El is in-
dult büszkén haza.  

Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifolyni belőle, s 
ökrök. Legutoljára egy szekér, két szép ökörrel befogva. Felült a szekérre, a juhok s a marhák szépen ballagtak utá-
na. Közel a házhoz eszébe jutott a harmadik dió is. ,,Törjem csak fel ezt is, ne vigyem haza." – gondolta. Abból meg 
egy világszép leány szállott ki. Mikor a fiú meglátta, nagyon megörvendett. Belépett a házba az apja elé, s megmu-
tatta ajándékait, mindenki csak bámult, hol szerezte ez a fiú ezeket a csodás dolgokat? 

Ugye, mondtam én nektek, hogy a szolgálatomért a fizetséget tiszta szívből adták. Nem lehet, hogy az ember csak a 
pénznek örvendjen. Abból a három dióból kelt ki minden, amit itt láttok. 

Mindnyájan kaptatok három diót, a tudást, a szeretetet és a hitet, ami sok ember szemében a mai modern világban 
talán értéktelennek tűnik. Ezek a diók, akárcsak a mesében, csak később mutatják meg teljes gazdagságukat. Ez a ti 
három diótok. Örülök, hogy mint a legkisebb fiúnak, nektek is volt bizalmatok elfogadni a három diót.  

Kedves Végzős Diákok!  

Szeretettel kívánom, hogy bomoljanak ki később ezek diók, éljetek, gazdálkodjatok mindazokkal az értékekkel, amit 
az Eötvösben eltöltött 4 év után magatokkal visztek. 

Büszke vagyok Rátok! Isten veletek! 

Részlet Gottschling Gábor, igazgató úr ballagási beszédéből  

 





A sopronbánfalvi gyülekezethez tartozni számomra olyan, 
mintha lenne egy másik családom is! Ha bármi gond van, 
akkor itt lehet a közösségre számítani. Születésem óta já-
rok templomba. Mostanában nem minden vasárnap tudok 
istentiszteletre menni, mert nagyon sok a tanulnivaló, de 
ha tudok, akkor a testvéreimmel együtt ott vagyok. A gyü-
lekezeti táborok aktív résztvevője és segítője is vagyok. 
Szeretek az ifjúsági alkalmakra járni, mert jó, baráti közös-
ség van itt. 

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakgimnáziumba járok. Nagyon örülök, hogy ott is 
vannak áhítatok. Gyógymasszőr szeretnék majd lenni, mert 
szeretem az embereket. Rákos gyermekekkel szeretnék 

foglalkozni. Azt gondolom, hogy felüdülés, ha segíthetek másoknak. Meghatározó élményem, 
amikor konfirmáció után elmentünk az osztrák konfirmandusokkal találkozni Bécsújhelyre. Ott 
nagyon sok emberrel megismerkedtem, tanultunk németül, Istenről beszélgettünk, izgalmas fel-
adatok voltak. Mindennap imádkozom, mert tudom, hogy Isten hallja a hangomat, és az imád-
ságtól jobb lesz a napom.         (http://www.evangelikus.hu/le-maraczi-reka) 



 

 

A Magyar Vöröskereszt immár 47. alkalommal rendezte meg az Országos Elsősegélynyújtó Verseny 

megyei fordulóját, amelyen gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt kategóriában, elsősorban gyakorlati, szitu-

ációs feladatokban bizonyíthatták tudásukat az ötfős csapatok. Ifjúsági kategóriában a soproni Eötvös 

József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjai jutottak tovább, másodikként a 

a győri GYMSZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája "Szív és Ér" csa-

pata végzett, a harmadik helyet pedig a győri GYMSZ Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola 

Jedlikes "GÉP-ÉSZ" csapata szerezte meg.  

"Idén tizenhét csapat nevezett a versenyre, a legfiatalabb indulónk 11, a legidősebb pedig 85 éves" – 

kezdte Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének igazgatója.  "A 

komoly felkészülést igénylő döntőn négy kárhely, és három ügyességi állomás vár a versenyzőkre, ahol 

megmutathatják, miként cselekednének az éles helyzetekben. Különleges az idei év, hiszen most rög-

tön megyei döntőt rendeztünk, amelyre többek között Sopronból, Mosonmagyaróvárról, Csornáról, 

Kapuvárról és Győrből is vártuk a lelkes jelentkezőket. A többórás megmérettetés végén mindhárom 

kategóriából egy-egy csapat juthat a szeptemberi miskolci országos fordulóba, és az elsősegélynyújtás 

világnapján adhat számot tudásáról" – tette hozzá az igazgatónő.  

Felkészítő tanárok: Dömötör Péterné, Ávár Andrea 



http://www.militaria.hu/kiallitasok/allando-

kiallitasok/piavetol-a-donig-a-dontol-a-dunaig-

magyarorszag-katonai-tortenete-1918-1948 

 

http://www.oszk.hu/kiallitasok/kep-regeny-

tortenet-kiallitas 



 

 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és 

mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 

helyen, 

hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló 

zúgás támadt az égből, amely betöltötte 

az egész házat, ahol ültek. 

Majd valami lángnyelvek jelentek meg 

előttük, amelyek szétoszlottak, és leszáll-

tak mindegyikükre. 

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és 

különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, 

ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szólja-

nak.”   

 Apostolok cselekedetei 2:1 - 2:4, Károlyi-

biblia  

 

 

A keresztény egyház születésnapját jelen-

tő pünkösd történéseit megörökítő Újszö-

vetség részletesen leírja, miként szállt le 

azon a napon a Jézus Krisztus által menny-

bemenetele előtt megígért Szentlélek a 

tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az 

apostolokra, betöltötte őket megvilágosí-

tó, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmé-

vel, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus 

missziós parancsának teljesítésére, és ők 

különféle nyelveken kezdtek beszélni. Pé-

ter apostol prédikálásának hatására sokan 



 

Április közepén új módszertani fejlesztést indít a Soproni Múzeum, melynek célja, hogy a közösségi 

filmezés technikáját a múzeumi kiállítóterekre adaptálja. Az uniós pályázati források révén megvalósu-

ló „My Story” mintaprojekt péntek délelőtt egy nyilvános műhely-beszélgetéssel indul, melyre múzeu-

mi és közoktatási szakembereket és érdeklődőket is várnak a Macskakő gyermekmúzeum Szent 

György utcai közösségi terében. 

– A megszólított partnerek mindegyike örömmel fogadta a felkérést a projektnyitó műhely-

beszélgetésre – mondta el Szabadhegyi Zita a Soproni Múzeum munkatársa, egyben a mintaprojekt 

szakmai vezetője. Az előkészítésben résztvevő társintézmények, pedagógusok és partner intézmények 

képviselői mellett jelen lesz a mintaprojektek szakmai házigazdája Káldy Mária, a szentend-

rei Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ főtanácsadója és a Soproni Tankerületi Központ igazga-

tója, Marek János is.  A délelőtti kerekasztal-beszélgetés apropója a most induló mintaprojekt, célja 

pedig egy izgalmas diskurzus a  diákok megszólíthatóságáról, a múzeumba-csalogatásáról, a megújulás 

szerepéről és az intézmények együttműködési lehetőségeiről. 

Hónapok óta zajló előkészület után péntek délután érkeznek az első workshop résztvevők az Eötvös 

József Gimnáziumból, akik egy  öt alkalomból álló foglalkozássorozaton vesznek részt. A 10-15 diákból 

álló zárt csoport két múzeumi szakember irányításával egy-egy múzeumi tárgyat, történetet, legendát 

jár körbe, és az ezekben felfedezett értékekhez keresi a kapcsolódási pontokat. A közösségi filmezés 

pszichológiai hátterében a szerepjáték áll, a tervek szerint a kiállítóterekben játszó diákok a filmesek 

bőrébe bújva saját helyzetüket lesznek képesek kívül-

ről látni. A háttérben Győrffy Virág pszichológus és 

Bertalan Éva szociálpolitikus szakember kísérik a fo-

lyamatot,  egyben elősegítik azt is, hogy más muzeális 

intézményben is adaptálható legyen a módszertan. 

 



 

Zöld pólós mozgalmat indított az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés, melynek célja, hogy országszerte minél 
többen zöld ruhát/ pólót öltsenek, ezáltal is felhívva a figyelmet a környezetvédelemre. A megmozdulás a június 5-i 
Környezetvédelmi Világnap apropóján alakult. 

Tudtad, hogy a Föld felszínéről percenként 36 focipályányi erdő tűnik el? A mai nap célja, hogy ezáltal felhívja a fi-
gyelmet a környezet óvásának fontosságára. 

A #zöldenjobb nevű kezdeményezés arra lelkesíti az embereket, hogy minél többen zöld pólóba bújjanak és az így 

készült képeket osszák meg a közösségi média felületein. Csatlakozz te is a mozgalomhoz a mai napon, június 2-án 

és posztold ki az így készült képet #zöldenjobb és a #eotvossopron hashtag használatával! Az általad feltöltött kép-

pel felhívhatod ismerőseid figyelmét is a kezdeményezés céljára. Zöldítsük be együtt az internetet!  



 

Eredmények 
 
 

1. Német nyelv 
 11-12. évfolyam: 
1. Mi így hárman – Horváth Anna, Horváth Fanni, Kovács Veronika 11.A 
2. Vízilovak – Horváth Ivett, Porga Éva, Szedenik Beáta 12.A/B 
 ABI  – Balogh Nóra, Kiss Ádám 12.A 
1. Frühjahrsmüdigkeit – Jakab Johanna, Jäger Noémi, Teleki Róza 11.A 
SIMS – Határ Veronika, Koós Katica 12.A/B 
 9-10. évfolyam: 
1. Ödenburgers - Csóka Regina, Farkas Luca, Tar Blanka 9.A 
2. Sehenswürdigkeiten - Kiss Ági, Nagy Rebeka, Soós Dorina 10.A 
3. Bosszúállók - Buranits Bertina, Tóth Csilla, Varga Lili 9.A 
  
1. Angol nyelv 
 11-12. évfolyam: 
1. Squad - Bősze Vanda, Kovács Lili, Szakács Jázmin 12.B 
2. Csillámlányok - Békes Hanna, Lipták Kornélia, Till Eszter 11.a 
3. Psalm - Jaksa Daniéla, Müller Zsolt Orbán Hajnalka 11.A 
- 9-10. évfolyam: 
1. A Janik 
2. Kananász - Csapó Fanni, Fazakas Kinga, Petrik Eszter 10.A 
3. We will be famous - Kisvarga Dániel, Szabó Bonifác, Takács Kevin 10.A 



 

 

Kihívás napja május 30.  

Kanadából indult a kezdeményezés még 1982-ben, ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egész na-

pos versenyen mérik össze, melyik település a sportosabb. 1991-ben Magyarországra is elért ez a hullám, azóta 

közel 1600 település vett már részt a Kihívás Napján. Sopron is évek óta csatlakozik a versenyhez. Ezen a megmoz-

duláson vettek részt iskolánk tanulói a Mária szobornál. 



 



 



 

 



 

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


 

 


