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Tanévnyitó 

2018 / 2019 

 

Gottschling Gábor Igazgató Úr tanévnyitó ünnepi beszéde: 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, tanárainkat és az iskola diákjait az Eötvös József Evangélikus 

Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium tanévnyitó ünnepélyén! 

Kedves Diákok! 

Tudom, hogy sokan nehéz szívvel ültök most itt, de vigasztalásul elmondhatom, nemcsak ti vagytok ezzel így, hanem ta-

náraitok is. Ez természetes érzés, senkinek se legyen emiatt lelkiismeret furdalása. A napsütést, a Balatont, a tengerpar-

tot, a stressztől, tanulástól mentes napokat, a családdal, barátokkal töltött gondtalan együttléteket nem könnyen engedi 

el az ember. 

Azonban az a fajta életvezetés, melynek megvan a maga ritmusa, körforgása, harmóniája, s melyben az ember folyamato-

san keresi és megtalálja mindennek az értelmét és örömét, sokkal célravezetőbb, élhetőbb, kedvesebb, mint a folyama-

tos sóhajtozás olyan miatt, amin nem lehet változtatni. 

Nem lehet azon sem változtatni, hogy a mai naptól minden magyar iskolában megkezdődik a tanév.   

A tanév végét azzal zártam, ha még emlékeztek rá, hogy elég volt, az örökös készültségből, a mindennapok rutinjából, 

kötelezettségeinkből. S azzal a reménnyel, bizalommal fordultam felétek, hogy a nyári szünet ezernyi veszélyeire, csábítá-

saira tudtok majd nemet mondani.  

A tanév kezdetén a bizalomról szeretnék nektek szólni. Beszélni kell a legnagyobb tisztelettel és végtelen hálaadással ar-

ról a bizalomról, amit életünk során ezernyi formában ajándékba kapunk. 

Elsőként minden élet forrásának, Istennek az emberbe vetett bizalmáról. Ez mindennek az alfája és ómegája, s mégis ta-

lán erre gondolunk a legritkábban. Mert bizony, amikor megszületünk, akkor szüleink ajándékba kapnak bennünket, s ez 

a bizalom legmagasabb foka. Isten megbízik bennük, hogy alkalmasak lesznek felnevelni gyermekeiket. Ez az emberi élet 

során a legtöbb, legnagyobb, semmi sincs ehhez fogható. 

Noé bizalma, az Úrba vetett hite mindnyájatok számára ismert történet. Az ő bölcsessége, optimizmusa erőt adhat va-

lamennyiünknek. Egy kedves, humoros Noé bölcsesség így fogalmaz:   

 



 

1. Ne késd le a hajót! 

2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk! 

3. Tervezz előre! Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette a bárkáját. 

4. Ne törődj a kritikákkal! Csak tedd meg a munkát, amit meg kell tenni! 

5. A jövődet építsd magasra! 

6. A biztonságod érdekében mindig párban utazz! 

7. A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van. 

8. Emlékezz: a bárkát amatőrök, a Titanicot pedig profik építették. 

9. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány. 

 

Ami az iskolát illeti, bizalomláncolat szövi be minden kapcsolatunkat. Most itt ültök, 310 diák, 12 osztályba rendeződve, 

hiszen szüleitek bíznak bennünk, tanárokban, hogy jól fogunk nevelni és mindenre megtanítunk majd benneteket. Köszö-

nöm ezt a bizalmat mindnyájunk nevében, különösen az új tanulóknak és családjaiknak mondok köszönetet.  

75 új diákunk kezdi meg a tanévet nálunk, kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és sikerüljön célkitűzéseiteket elérni. Az 

iskola közösségét pedig arra kérem, hogy fogadjátok őket kedvességgel és bizalommal. 

Új tanárok is érkeztek közénk, akiket most szeretnék bemutatni.  

Köszöntöm közöttünk Jónás Krisztinát, aki szakmai tantárgyakat fog tanítani. Köszöntöm Tóthné Fejes Ildikót, aki magyar-

történelem szakos.  Köszöntöm Varga Gábort, aki történelem és filmtörténet szakos. Köszöntöm Andrics Mátét, aki katoli-

kus hittan fog tanítani. 

Szeretnék néhány szót szólni arról is, hogy míg mindenki jól megérdemelt pihenését töltötte, iskolánkban felújítási munká-

latok zajlottak. Remélem, mindenki örömét és kényelmét fogják szolgálni a látható és kevésbé látható változások. Felújí-

tottuk a végzős osztályok termeit, valamint pályázati pénzből oktatást segítő eszközöket szereztünk be, valamint pár esz-

köz beszerzése még folyamatban van.  

A tornaterem tetejének beépítése és a tornaterem felújítása is a végéhez közeledik. Reménység szerint minkét termet 

szeptember második hetétől birtokba vehetjük. Így egy régi álom válik valóssággá! 

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Diákok! 

Isten áldja és óvja közösségünket, és kísérjen bennünket utunkon a tanév minden napján! 

A 2018-2019-es tanévet megnyitom! 



 

Eötvös Józsefre, iskolánk névadójára  emlékezünk 

„Minden nemzetben nagy erő szendereg, de 

szendereg csak, és a pallérozás serkenti fel.”   

Eötvös József 

 

 

Eötvös József 

1813. szeptember 3. – 1871. február 2. 

 

 

 

Báró vásárosnaményi Eötvös József magyar jogász, író a Batthyány- kormány, majd az Andrássy- kormány vallás –és közok-

tatásügyi minisztere. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke (1866-1871) és a Kisfaludy Társaság elnöke (1860-1867). 

Báró Eötvös Ignác és báró Lilien Anna palotahölgy fia.  

Alsóbb iskoláit Budán végezte, egyetemi tanulmányait pedig a pesti egyetemen bölcselet, jog és történelem szakokon. 

1831-től 1837-ig különböző közhivatalokat vállalt, majd irodalmi tevékenységet folytatott apja sályi birtokán, később Pes-

ten. 1836-1837-ben beutazta Németországot, Hollandiát, Svájcot, Franciaországot, Angliát. Betekintést nyert a fejlett álla-

mok társadalmi, politikai, gazdasági és művelődési szerkezetébe.  

Az országgyűléseken 1832 óta volt jelen, 1843-1844-ben a főrendi ellenzék egyik vezetőjeként. 1844-1848 között a reform-

ellenzék centrista szárnyának tagjaként a Pesti Hírlap munkatársa volt. Az első felelős magyar kormány megalakulásakor ő 

kapta a vallás-és közoktatásügyi tárcát. A szabadságharc kitörésekor külföldre utazott. 1851-es hazatéréséig Münchenben 

politikai és szépíróként tevékenykedett. 1861-ben Buda város képviselőjeként volt jelen az országgyűlésben, tevékeny 

részt vállalt a kiegyezés létrehozásában. 1867-ben újra vallás-és közoktatási miniszter lett. Nagy jelentőségű törvényeket 

hozatott a népiskolai közoktatás, a zsidó egyenjogúság és a katolikus autonómia kérdésében. Miniszteri posztját haláláig 

betöltötte.  

Első jelentősebb politikai tanulmányait a Budapesti Szemlében jelentette meg. Legfontosabb politikaelméleti tanulmánya, 

A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra.  

Szépirodalmi munkái közül először költeményeivel ( A megfagyott gyermek, Búcsú, A vár és a kunyhó) ért el sikereket az 

1830-as években.  Első regénye A karthausi 1841-ben jelent meg, az első magyar társadalmi regény, amely európai hírnév-

re tett szert. 

Szépirodalmi műveivel is a polgári átalakulást és hazája fejlődését kívánta szolgálni.  



 

Fecskenap 

Szülői értekezlet 

Iskolánk szeptember 12-én szerdán értekezletet tartott a 9. és 12. évfolyamba járó tanulók szüleinek. Személyesen is megis-

merkedtek az iskolánk vezetőivel, az osztályokban tanító szaktanárokkal, valamint képet kaptak iskolánk szellemiségéről. 

Drogprevenciós előadáson Kovács László rendőr alezredes  tájékoztatta a szülőket a kábítószerrel kapcsolatos büntető igaz-

ságszolgáltatást érintő kérdésekről. A drogprevenciós program minden általános-és középiskolában tanuló diák szülei számá-

ra elérhető E-mail cím: drogprevencio.sopronrk@gyor.police.hu, fogadóóra ideje, helye: Soproni Rendőrkapitányság - minden 

hónap utolsó szerda 14.00-15.00 óráig . 

Hegedűs Attila evangélikus iskola lelkész köszöntő szavai: 

Kedves Szülők! 

Egy jól ismert, kedves filmben, a Csokoládéban van egy jelenet, amikor a fiatal pap a külső nyomás alól felszabadulva végre 

arról prédikálhat, ami a szívéből jön. Ennek a prédikációnak a központi mondata így hangzik: azt, hogy kik vagyunk, nem az 

határozza meg, hogy mire mondunk, hanem hogy mire mondunk igent! 

 Én is erre helyezem a hangsúlyt: Krisztust követve nem azt keresem, mire mondunk nemet. Természetesen az iskola mint egy 

célt elérni vágyó közösség, kimondhatja, hogy ne haragudj, amit teszel, az a közösséget és a célt rombolja, kérünk tehát, ezt 

ne tedd! De fontos tudni, hogy nem azért mondunk néha nemet, mert keresztyén iskola vagyunk, hanem mert szükség van a 

keretekre. De a lényeg, hogy mire mondunk igent? 

Néhányat összeszedtem, a legfontosabbal kezdve és zárva a sort. 

Igent mondunk a gyermekre- nem csak a tanulóra, hanem őrá magára, kérdéseivel, humorával, erősségeivel és ügyetlensége-

ivel együtt. 

Igent mondunk a tudásra, abban, amit Faludy György így fogalmazott meg? a tanulás testi kínból lelki gyönyör lesz. Nehéz, 

fáradságos út, de igent mondunk rá. 

Igent mondunk a szeretetre - arra, hogy egymás létének örüljünk, hogy a másikban embertársat és nem ellenséget látunk. 

Igent mondunk a jó tempójú munkára. 

Igent mondunk a közösségre- arra, hogy egyikünk sem magányos sziget a világban, összetartozunk. 

Végül igent mondunk Isten szeretetére, arra, ami átjár bennünket, és ami képessé tesz bennünket arra, hogy mindazt megél-

jük, amit eddig felsoroltam. Mert ne feledjük, ezek az értékek, amikre igent mondunk, a Názáreti segítségével váltak valóság-

gá. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

2018/2019-es tanév első napján szeptember 3-án  a kilencedik évfolyamba 

járó diákok megismerkedtek az iskolával, az osztályfőnökökkel és természete-

sen egymással.  Kitöltöttek egy tanulási szokásokat vizsgáló kérdőívet, aminek 

eredményét a gyógypedagógus kollégák segítő munkájuk során használják. A 

csekkoló kártyákhoz is elkészültek a fotók és a tankönyveiket is kézhez kapták.  



 

Innovatív iskolakezdés  

Új környezetben tartottuk meg a tanév első áhítatát. A tanulók új lehetőségek ismeretében, nagy lelkesedéssel vették birtokba 

a megújult testneveléstermet és a felső szinten található új termünket.  

Európai Diáksport Nap 

A Magyar Diáksportszövetség (MDSZ) idén szeptember 29-én rendezte meg az Európai Diáksport Napja Magyarország című 

programot, amelyhez iskolánk is csatlakozott. A diákok vállalták hogy testnevelés óra keretében lefutnak 2018 métert.  



 

               Országos elsősegélynyújtó verseny Miskolc   

Iskolánk egészségügyi szakgimnáziumi tagozatába járó diákjai szeptember 7-10.  között Miskolcon, országos elsősegélynyújtó 

versenyen vettek részt. Az országos döntőben ifjúsági kategóriában 20 csapat mérettette meg tudását. A szoros versenyben 8. 

helyet szerezték még! Gratulálunk a szép teljesítményhez! Büszkék vagyunk rátok! 

Az iskolai csapat tagjai: 

 Bábel Vivien 12. b 

 Kreisz Krisztina 10. b 

 Orbán Nikolett 12. b 

 Szabó Vivien 10. b 

 Olaj Denisz 10. b 

Felkészítő tanáruk: Ávár Andrea 

Kísérő tanár: Tóth Lászlóné Weisz Zsuzsanna  

Részletes eredménylista:  

http://voroskereszt.hu/orszagos-elsosegelynyujto-verseny-fooldal/oev/ 

   

http://voroskereszt.hu/orszagos-elsosegelynyujto-verseny-fooldal/oev/


 

A 2017/18-as tanév végen csapatunkkal (Bábel Vivien, Kreisz Krisztina, Szabó Vivien, Olaj Denisz, Orbán Nikolett) nevez-

tünk a megyei elsősegélynyújtó versenyre, melyet a rengeteg készülés következtében megnyertünk. A vándorserleg 

mellé, amely már harmadik éve iskolánkban díszeleg, jutalmul azt kaptuk, hogy indulhattunk az országos versenyen, 

ami Miskolcon került megrendezésre. 

   Augusztus végen neki láttunk a készülődésnek, elkezdtük ismételni az elsősegély alapjait, próbáltunk minél több pluszt 

belevinni a munkánkba. Szeptember első péntekén reggel elindultunk Sopronból. Miskolcra érkezve már a vasútállo-

máson vártak minket, kísérettel mentünk el egy kollégiumba, ahol beregisztráltunk, elfoglaltuk a szállasunkat, átvettük 

a csomagokat, melyekben a versenyzőknek egy piros póló, a kísérőknek kék póló, nyakba akaszthatós névkártyák, egy 

karszalag, amellyel díjmentesen utazhattunk a város területén három napig és egy dobozos üdítő volt. A vacsorát köve-

tően elmentünk a rendezvény megnyitó ünnepségére. Ismertették a verseny0 szabályzatát, kisorsolták a csapatok sor-

számát. Az ünnepséget követően a szállásra visszaérve a megyénket képviselő gyermek és felnőtt csapattal leültünk 

átbeszélni a másnapot, tanácsokkal láttuk el egymást, megismerkedtünk egymással és egy nagyon jó kedélyű csapatnak 

nyilvánítottuk ki magunkat. Már akkor este tudtuk, hogy egy nagyon összetartó társaság gyűlt össze, és a másnap re-

mek hangulatban fog eltelni.  

   Szombat reggel 5:00-kor keltünk, a kapott pólókat viselve mentünk reggelizni, majd indultunk a verseny megnyitójára. 

Minden megye kapott egy csapatkísérőt, akivel bejárta az egész pályat. 9:00-kor kezdődött a rendezvény legfontosabb 

része, maga a verseny. Összesen 21 állomáson kellett helytállnunk, abból 7db tényleges kárhelyen mutattuk meg mit 

tudunk gyakorlatban, ebből 1db feladatot az egész megyének egyszerre kellett megoldania, tehát a három csapat itt 

megmutathatta, mennyire összhangba került pár óra alatt, 2db elméleti állomáson vettünk részt, a maradék 11db állo-

más „pihenő állomás” volt, melyeken tudtunk enni, inni, pihenni, játékokat kipróbálni, amelyeket ha végig csináltunk, 

jutalomban részesültünk. A versenynek csak a szakmai részét pontozták, tehát a "pihenő állomáson" kapott jutalmak 

nem számítottak bele az értékelésbe.  

   Visszaérve a kollégiumban mindenki pihent egy kicsit, letusoltunk, vacsoráztunk, majd átsétáltunk a záró ünnepségre, 

ahol az eredményhirdetés is zajlott. A csapattársainkkal egymás kezét szorítva izgultunk először a megyénk gyermek 

csapatáért, majd saját magunkért, végül pedig a felnőttekért. Mi ifjúsági kategóriában a 8. helyen végeztünk. 

   Minden eredménynek nagyon örültünk, hiszen egy eseménydús, jó hangulatú hétvégét tudhattunk magunk mögött, 

ahol rengeteg tapasztalatot szereztünk, nagyon sok újat tanultunk és új barátokra leltünk, akikkel tartani fogjuk a kap-

csolatot, és két év múlva együtt készülünk a következő megyei megmérettetésre.  

 

Bábel Vivien, 12. b 



 

Élménybeszámoló az Evangélikus Diákparlamentről  

2018. szeptember 21-23 között került megrendezésre az Evangélikus Diákparlament Piliscsabán. Iskolánkat Juronits Jenő-

né szakmai igazgató helyettes mint diákönkormányzatot segítő tanár, a diákönkormányzat vezetősége, alelnök Németh 

Laura és én, Takács Dorina képviseltem.  

Pénteken reggel vágtunk neki a hosszú útnak, megismertük útitársainkat, két Berzsenyi Dániel Líceumból érkező diákot. 

Megérkezve Piliscsabára nagy örömmel, barátsággal fogadtak minket. Dr. Halász Miklósné főszervező köszöntötte a 

résztvevőket, Kézdy Péter a Missziói Otthon lelkésze által tartott áhítat után.  

Ezt követően ellátogattunk a Fébé Evangélikus Szeretetszolgálathoz ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoz-

tatnak. Ez a létesítmény ad otthont a sérült embereknek, akik itt élik mindennapjaikat itt is dolgoznak például egy aszta-

losműhelyben, recepción. Mindenkinek olyan munkát próbálnak keresni amit el tud végezni. Az intézmény vezetője, Dá-

vid István  végig vezetett minket a több épületből álló területen, ami egy gyönyörű, hangulatos fás vidéken fekszik. Öröm 

volt látni és tapasztalni azt a nagy szeretetet és kitartást, ami ott mutatkozott meg.  

Délután 17.00-kor kezdődött egy ismerkedős, közösségteremtő beszélgetés, Cselovszky Ferenc esperes, a Deák téri gyü-

lekezett lelkészének vezetésével. Az idei Diák parlament fő témája a KÖZÖSSÉG. A másfél órán keresztül tartó beszélge-

tésen nagyon sok információ hangzott el mind a beszélgetést tartó esperes részéről mind az evangélikus iskolák képvise-

lőitől. Így mi is sok új ötletet hallottunk, hogyan is lesz a gyülekezetből közösség témában. Vacsora után kezdetét vette a 

„Casinoi” játékok, amelyek szintén a közösségépítést szolgálják. 

Másnap a reggeli áhítatot Gyóni Gábor EHE hallgató tartotta. Majd részt vettünk Bátori Mária és Meleg Gábor drámape-

dagógusok által vezetett „Hogyan építsünk közösséget?” című foglalkozáson.  Élvezetes, játékos feladatok során minden-

ki jobban megismerte a másikat. Ezt követően Gál Ferenc iskola igazgató bemutatóját hallgattuk meg a közösség fontos-

ságáról ami nagyon érdekes volt és mély nyomot hagyott bennünk.  

Ebéd után folytattuk a drámapedagógusokkal a játékokat, csapatokat alkottunk és úgy dolgoztunk, hasznos közösségfej-

lesztő technikát ismertünk meg. Program zárásaként Békési Tímea addiktológus előadását hallgattuk meg az önsegítő 

csoportok erejéről.  

Az elmúlt hétvége rengeteg új élményt adott nekünk, lelkesen várjuk a következő találkozást.  

Takács Dorina , 

a Diákönkormányzat elnöke  

http://epszti.hu/epszti-fooldal/rendezvenyek/epszti/diakparlament-2018 

http://epszti.hu/epszti-fooldal/rendezvenyek/epszti/diakparlament-2018


 

Hangverseny  

CRESCENDO 

 Koraesti hangversenybérlet 

Négy bérleti koncert a Liszt Ferenc Kulturális Központban  

Szerdáként 18 órakor 

Szeptember 12. Chopin forradalma 

Hegedűs Endre Liszt-és Kossuth díjas zongoraművész koncertje  

 

 

Soproni Gyógyközpont Központi Sterilizáló—

élménybeszámoló  

Lehetőséget kaptunk, hogy ellátogassunk a Soproni Gyógyközpont központi sterilizálójába. Különösen érdekelt minket 

ez a téma, hiszen szakmai órán Tóthné Weisz Zsuzsanna és Ávár Andrea tanárnővel éppen erről tanulunk. Mikor odaér-

tünk, a kórház infektológus főorvosnője nagy szeretettel fogadott minket és elvezetett a sterilezőbe.  A helyiség bejára-

tánál egy fertőtlenítő szőnyeg volt, ami arra szolgált, hogy a nagyobb szennyeződéseket letakarítsa a cipőnk talpáról, és 

még fel kellett húznunk a cipőnkre egy egyszerhasználatos cipővédőt is. A helyiségnek két fő része volt. A steril rész, 

ahová érthető okokból nem engedtek be minket, és az az egység, ahol  a sterilezésre váró eszközök voltak. Egy ott dol-

gozó szakember magyarázta el nekünk a sterilizálás lényegét, egész folyamatát a  mechanikus tisztítástól az áztatáson át  

a felhasználáskész állapotig. Bemutatta, hogy hogyan készítik el a megfelelő töménységű fertőtlenítő oldatot, elmondta 

a hatóidő jelentőségét, a z oldat széles spektrumú hatásait. Megtekinthettük az eszközcsomagolás menetét is, megis-

mertük az indikátorokat. Szó volt még az autoklávok működéséről és típusairól, működési elveiről is. Láttunk kisebbeket 

és nagyobbakat, melyek különböző módszerrel sterileznek, magas nyomás és hőmérséklet, vagy vegyi anyag segítségé-

vel. Azok az eszközök, amik nem lehetnek magas hőnek és nyomásnak kitéve, azokat formalin vagy hidrogén peroxid 

segítségével kerülnek tisztításra. 

Ezen a helyen fontos a pontosság és a precizitás és eszerint dolgoznak az alkalmazottak. Fontos a műtétekhez előkészí-

teni a steril csomagokat, textíliákat, mint például: műtéti takaró, műtős ruha stb. Ezeket az eszközöket speciális dobo-

zokba tették, amelyekbe a nedved hő be tud jutni. Mindezek után elkísértek minket a központi ágysterilizálóba is, ahol 

szerencsénk volt az eddigieknél is nagyobb autoklávot látni munka közben, illetve láttunk még mechanikus fertőtlenítés-

re szolgáló eszközöket amikhez Mikrobac oldatot használtak. 

Nagyon örültünk, hogy betekintést nyerhettünk ebbe a fontos munkafolyamatba, ami bár nem a betegek szeme előtt 

zajlik, ugyanúgy hozzájárul a betegek mihamarabbi felépüléséhez, mint a betegágy melletti ellátás. A látogatás után a 

demonstrációs teremben átbeszéltük a látottakat, melyek segítségével jobban tudatosult bennünk, milyen fontos a kór-

házi fertőzések megelőzése céljából ez a folyamat, s az ápoló magatartása, az aszepszis szabályainak betartása.   

Olaj Denisz  



Mezei futóverseny 

2018. szeptember 24-én, rendezett futóversenyen jelentős számmal indultak iskolánk tanulói. A szép időnek és a jó idő-

pontnak (egy-két tanóra alóli mentesülés J) köszönhetően, az előre jelentkezett tanulók vállalták a megmérettetést. A diá-

koknak korcsoportonként és nemenként különböző távot kellett megtenniük, az Anger-pályán kijelölt útvonalon. Gratulá-

lunk mindenkinek az elért eredményéhez, és bízunk benne, hogy tavasszal még jobb teljesítmények születnek! 

 

V. korcsoport lány 
Indulók száma: 79 fő 

táv: 2400 m 

Helyezés Név Iskola   

1. Karácsony Tamara Széchenyi   

2. Takács Szilvia Széchenyi   

3. Horváth Anna Eötvös 10.c 

        

8. Rosenthal Noa Eötvös 9.c 

9. Boksán Boglárka Eötvös 10.a 

11. Oravecz Hanna Eötvös 11.a 

14. Simon Gabriella Eötvös 9.b 

29. Blidár Bianka Eötvös 10.b 

33. Szántó Mária Eötvös 10.c 

35. Szabó Vivien Eötvös 9.b 

60. Dobos Anna Eötvös 9.c 

70. Piros Virág Eötvös 9.c 

V. korcsoport fiú 
Indulók száma: 117 fő 

táv: 4000 m 

Helye-
zés 

Név Iskola 
  

1. Gerencsér Dominik Vasvilla   

2. Vörös Péter Fáy   

3. Pethő Dominik Berzsenyi   

        

25. Magyarász Mirkó Eötvös 9.a 

38. Csantár Péter Eötvös 9.a 

57. Olaj Denisz Eötvös 10.b 

60. Milchram Márton Eötvös 11.a 

68. Szántó Pál Eötvös 9.c 

84. Szakács Olivér Eötvös 9.c 

  Erdei Bertalan Eötvös 9.c 

  Szabó Dániel Eötvös 
9.c 

VI. korcsoport lány 
Indulók száma: 21 fő 

táv: 2400 m 

Helye-
zés 

Név Iskola 
  

1. Köcsky Tamara Berzsenyi   

2. Lakatos Panna Szent Orsolya   

3. Golnerits Anna Szent Orsolya   

        

8. Ferenczi Csenge Eötvös 11.a 

9. Csapó Fanni Eötvös 11.a 

13. Bassi Mercédesz Eötvös 11.c 

19. Burnóczki Laura Eötvös 10.b 

21. Orbán Nikoletta Eötvös 11.c 

VI. korcsoport fiú 
Indulók száma: 84 fő 

táv: 4000 m 

Helye-
zés 

Név Iskola 
  

1. Tamási Péter Szent Orsolya 
  

2. Kalmár Dominik Vasvilla   

3. Tóth Bence Berzsenyi   

        

9. Lajosfalvi Tamás Eötvös 11.a 

28. Stilling Soma Eötvös 11.a 

30. Kisvarga Dániel Eötvös 11.a 

  Tóth Zalán Eötvös 11.a 

  Horváth Máté Eötvös 11.c 



Rólunk írták   

Megújult az Eötvös-iskola tornaterme 
Soproni Téma 2018. szeptember 26.  

Szinte teljesen felújították, tetőterét pedig beépítették az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Mű-

vészeti Szakgimnázium tornatermének a nyár folyamán. Az átalakításnak köszönhetően teljesen megújult az épület, 

amit örömmel használnak a diákok és tanáraik. A 10×20 négyzetméteres tornateremmel később egészült ki a főépület 

– tudtuk meg Gottschling Gábortól, az iskola igazgatójától. – Teljes felújítást végeztünk, ami magában foglalta az abla-

kok és az ajtók cseréjét, a parketta csiszolását. Ezzel párhuzamosan ráépítettünk a tornateremre egy 3 és fél méteres 

belmagasságú tetőteret. Az igazgató elmondta, három évvel ezelőtt alakítottak ki az Eötvös-szakgimnáziumban a torna-

teremhez négy öltözőt és két kisebb helyiséget, melyek közül az egyik testnevelő tanári szoba, a másik pedig az iskola-

lelkész szobája lett. A tanévkezdéskor már egy újjávarázsolt épület fogadta a diákokat és tanáraikat.  

Elsősegélynyújtó verseny  
Soproni Téma 2018. szeptember 19.  

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium egészségügyi szakgimnáziumi 

tagozatába járó diákjai szeptember elején Miskolcon országos elsősegélynyújtó versenyen vettek részt. Az országos 

döntőben, ifjúsági kategóriában 20 csapat mérettette meg tudását. A szoros versenyben az iskola diákjai a 8. helyet 

szerezték meg. A csapat tagjai: Bábel Vivien 12.b, Kreisz Krisztina 10.b, Orbán Nikolett 12.b, Szabó Vivien 10.b, Olaj 

Denisz 10.b, felkészítő tanáruk: Ávár Andrea, kísérő tanár: Tóth Lászlóné Weisz Zsuzsanna.  



Turisztikai imázsfilm  

 

Nemrég iskolánkban tartotta szereplőválogatását a Magyar Turisztikai Ügynökség, amelynek célja, egy új magyarországi 

turisztikai imázsfilm forgatása volt. Iskolánkból Németh Lili 10.B osztályos tanulót is beválogatták. A rövid reklámfilmben 

a soproni jelenetek néhány másodpercben fognak szerepelni, mégis órákat töltött a stáb egy-egy jelenettel. A Fő tér úgy 

nézett ki, mintha egy teljes amerikai játékfilmet forgattak volna. Hihetetlen mennyiségű technika, több tucat stábtag. 

Élmény volt!  

 

Az élet megy tovább! 

Kedves Közönségünk,  hálásan köszönjük, hogy sokadjára állva tapsolták meg a produkciót. Ha jól számoljuk, az 

összes Soproni Petőfi Színházas előadásunkon álló nézők álltak velünk szemben. Ez megtisztelő és egyben hatalmas 

felelősség. Hálásak vagyunk a sok biztatásért, a jó szóért, a kritikáért. Köszönjük családjainknak, szeretteinknek! 

Köszönjük Pataki András igazgató úrnak és a Soproni Petőfi Színház összes munkatársának, akik nélkül nem jött vol-

na létre másfél nap alatt az előadás. Köszönjük a hangot Orbán Bencének és Füzi Gábornak; a világosítást és a vetí-

tést Kovács Gábornak és Mészáros János Mészinek; Farkas Bencének a fejgépet; Fekete Adriennek és Szórádi Bélá-

nak a kellékeket, Horváth Péter, Pítnek a díszletet és az ügyelést, Kovács Ferenc műszaki vezetőnek, aki mindezt 

megszervezte, illetve minden kedves munkatársnak, akik velünk voltak és akik munkájukkal megvalósulhatott az 

előadás. Köszönjük szépen Savanyu Gergely, színművésznek a beugrást! Köszönjük szépen az Eötvös József Evangé-

likus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumnak! Maradjanak velünk és ne felejtsék el: Ragadd meg 

a napot!  



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 

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

