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MÁRCIUS 



 Iskolai programajánló:  

Április 

 

 

Ápril is  10.  Véradás  

Ápril is  10.  Fogadónap  

Ápril is  11.  Magyar Költészet Napja  

Ápril is  12.  Szakmák Éjszakája  

Ápril is  15.  Holokauszt áldozatainak emléknapja  

Ápril is  16.  Csendesnap  

Ápril is  16.  Eötvös bérlet:  Tiéd az egész vi lág!  

Ápril is  17–  23.  Tavaszi  Szünet  

Ápril is  24.  CRESCENDO koraesti hangversenybérlet -Tavaszi  

hangok  

 

 

 

 

Év igéje: 

„Törekedj békességre, és kövesd azt!” (Zsolt 34,15)  

Eötvös a Te 

sulid! 

2019 április 
H K Sze Cs P Szo V 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      



 

MEGiNT 2019 március 

Szerencsésen megjártuk a MEGiNT  idei  útját. Az utazás során minden jól alakult. Örömömre  a diákok visel-
kedése is példaértékű volt. A szereplésekkel is maximálisan elégedett vagyok. Réfi Szimonetta a népdalének-
lési versenyen bronz minősítést ért el. A Gálán pedig a tánckar kiemelkedően jól teljesített. A vasárnapi hang-
versenyről is hasonlóan jókat tudok írni. A diákok viselkedése és teljesítménye a felkészülés során és a hang-
versenyen is példaértékű volt. 
A MEGiNT táncosai voltak:  
9. a Koloszár András;  
10. a Talhammer Gellért; 
10. c  Lénárt Lilla, Porga Bianka; 
11. b  Maráczi Réka; 
12. a Bujtás Bettina, Harmuth Hanna, Kósi Ramóna; 
12. b  Tóth Vivien; 
 

Margittai Endréné  
 
Riport Margittai Endréné, Rozika tanárnővel:  
 
https://www.facebook.com/MEGiNT/videos/2076186115755623/ 

https://www.facebook.com/MEGiNT/videos/2076186115755623/


 

Kórus Spontánusz  

A Kórus Spontánusz Hangversenyen közreműködő énekesek iskolánk képviseletében:  Boksán 

Boglárka, Farkas Luca, Tar Blanka Múzsa, Varga Lili (10. a); Árki Marianna, Tóth Anna (11. b); 

Orbán Nikoletta (11. c); 

A zeneiskolai kórus tagjaként szerepelt: Erdei Bertalan (9. c);  Kovács Borbála (10. a); 

A Kórus Spontánusz tagjaként szerepelt:  Horváth Anna (12. a) 

GeoLearn helyi forduló 
 
2019.03.05-én rendeztük meg iskolánkban - im-
máron kilencedik alkalommal - a topográfiai is-
meretekre épülő internetes földrajz versenyt, a 
GeoLearn-t. Idén 20 diák mérte össze a tudását, 
közülük a legjobbak továbbjutottak a március 14-
én megrendezésre kerülő megyei döntőbe. 
1) Takács Kevin (11. a) 
2) Jakab Johanna (12. a) 
3) Harmuth Hanna (12. a) 
    Vezdén Koppány (9. c) 
 

Simon Géza 



 

Wer wagt, gewinnt! 
 

A tavalyi évhez hasonlóan tudáspróbára hívta a Soproni Széchenyi Ist-

ván Gimnázium német nyelvi munkaközössége a gimnáziumok azon 9-

10. évfolyamos diákjait, akik a német nyelvet idegen nyelvként tanulják. 

A verseny tematikája az OKTV, érettségi és nyelvvizsgák anyagához iga-

zodik, és egy írásbeli, illetve szóbeli fordulóból áll. Iskolánkat öt tanuló 

(Bátor Blanka Katalin, Erdősi Virág Viktória, Grubits Lili Dóra, Németh 

Borbála 9.a; Boksán Boglárka 10.a) képviselte. Diákjaink az írásbeli for-

dulón nagyon szépen teljesítettek, a szoros mezőnyben azonban sajnos 

nem jutottak be a szóbeli fordulóra.  

Ezúton is köszönjük a versenyen való részvételüket és gratulálunk az 

eredményeikhez!  

 

Király Judit 

A 2018/2019-es tanévben is megrendeztük iskolánkban - immáron nyolcadik alkalommal - a topográfiai isme-

retekre épülő internetes földrajzi versenyeket, a Vakegér és a GeoLearn versenyt. Ennek célja, hogy ösztö-

nözze a földrajz iránti érdeklődést, elősegítse a diákok tájékozódását környezetünkben és hogy fejlessze a 

földrajzi nevek helyesírását. Idén 52 diák nevezett 13 különböző intézményből, iskolánkat négy diák képvisel-

te: Harmuth Hanna (12.a), Jakab Johanna (12.a), Takács Kevin (11.a) és Vezdén Koppány (9.c). 

 

Eredmények: 

Vakegér verseny: 

1) Zalai Edina (Zsirai Általános Iskola) 

2) Hainer-Lacsnyi Berta (Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Sopron) 

3) Burján Félix (Téti Általános Iskola) 

GeoLearn verseny: 

1) Horváth Boldizsár (Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron) 

2) Tama Kristóf (Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Sopron) 

3) Kóczán Gergely (Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron) 

Simon Géza  

Geolearn Vakegér verseny  



 

Mezei futóverseny  

 



 

Eredmények 

V. korcsoport lány 

 49 induló  

Helyezés Név Iskola 

1.  Takács Szilvia Széchenyi 

2. Horváth Anna Eötvös 
3. Kádár Anna Széchenyi 

4. Pogátsa Judit Szent Orsolya 

5. Gárdai Flóra Szent Orsolya 

6. Horváth Zsófia Széchenyi 

7. Király Anna Széchenyi 

8. Batokos Lili Berzsenyi 

9. Boksán Boglárka Eötvös 

10. Nádudvari Mária Eötvös 

VI. korcsoport lány  

 13 induló  

Helyezés Név Iskola 

1. Köcsky Tamara Berzsenyi 

2. Lakatos Panna Szent Orsolya 

3. Golnerits Anna Szent Orsolya 

4. Bognár Dorina Fáy 

5. Barta Anna Eötvös 

6. Török Annamária Berzsenyi 

VI. korcsoport fiú 

 28 induló  

Helyezés Név Iskola 

1. Kocsis Ármin Fáy 

2. Nádudvari József Szent Orsolya 

2. Tamási Péter Szent Orsolya 

4. Kalmár Dániel Vasvilla 

      

14. Lajosfalvi Tamás Eötvös 



 

Asztalitenisz-országos döntő  

Alapfokú városi bajnokságban való kiváló szerepléssel és az Asztalitenisz 

Diákolimpia Megyei versenyének megnyerése után, az Országos Döntőbe 

került Winkler Petra (9. b). Ahol a csoportba sorsolásnál egyáltalán nem 

állt mellette a szerencse, mivel két válogatottal került egy csoportba. Igaz mindkét mérkőzésen szo-

ros szettekben, de sajnos alul maradt. A harmadik mérkőzését megnyerte, de ez kevés volt a legjobb 

nyolcba kerüléshez, így a 9-12. helyen végzett az országos versenyen. Gratulálunk Petrának az ered-

ményéhez.  

Középiskolás erőfesztivál  

Középiskolás Erőfesztivál megrendezésére került sor 2019. március 7-én, a Széchenyi Gimnázium tornaterm 

ében. Ahol különböző versenyszámokban mérhették össze erejüket, ügyességüket és kitartásukat a tanulók.  

Ingafutás: 

 
 

Kötélmászás/függeszkedés: 

 
 

Szkander: 

 
 

Kiss Flóra 9. b I. helyezés 

Simon Gabriella 9. b II. helyezés 

Simon Gabriella 9. b I. helyezés 

Szabó Dániel 9. c II. helyezés 

Nádudvari Mária 9. b III. helyezés 

Kiss Flóra 9. b I. helyezés 

Mezeifutás Diákolimpia Ezüstérmes lányok 

 

A Mezeifutás Diákolimpia versenyen, az iskolák közötti csapatversenyben az V. korcsoportos lányok 

ezüstérmet nyertek. 

Csapattagok: Boksán Boglárka (10. a), Horváth Anna (10. c), Nádudvari Mária (9. b), Rosenthal Noa (9. c). 



 

 

Kelemen Dávid  

 

 

Kelemen Dávidnak hívnak, 1995. november 10-én születtem 

Sopronban. Jelenleg is itt élek. Elmondható rólam, hogy mindenem a 

sport. Régebben úsztam, illetve nagyon sok sporttal megismerkedtem 

közelebbről, de a labdarúgás volt mindig is, ami a legközelebb állt hoz-

zám. Jelenleg a Sport Club Sopron felnőtt csapatának játékosa vagyok.  

Általános iskolai tanulmányaimat a Soproni Gárdonyi Géza Álta-

lános Iskolában, míg középiskolai tanulmányaimat a Szent Orsolya Ró-

mai Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium intéz-

ményében végeztem el. 2014-ben az érettségi bizonyítvány megszer-

zése után, sikeres felvételt nyertem az akkor még Nyugat-

magyarországi Egyetemhez tartozó, de mára már ELTE Savaria Egyete-

mi Központ névvel rendelkező felsőoktatási intézmény pedagóguskép-

ző osztatlan testnevelő-gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanár 

szakára. Jelenleg ötöd éves, végzős hallgatója vagyok az egyetemnek. 

 A képzés vége felé közeledve, kötelező, egy éves szakmai gya-

korlatot kell teljesítenem egy általam kiválasztott közoktatási intéz-

ményben. Mivel soproni vagyok, ezért mindenképpen itthon sze-

rettem volna ezt a gyakorlatot teljesíteni. Több oka is volt annak, hogy 

2018 októberében Gottschling Gábor igazgató urat kerestem fel a gyakorlat elvégzésével kapcsolatban. Sok pozití-

vumot hallottam az iskoláról az itt végzett ismerőseimtől, illetve gyerekkorom óta ismerem mentortanáromat, 

Bencsik Olga tanárnőt és Bali Ádám tanár urat is. Igazgató Úr engedélyezte kérésemet, hogy 2019 január végétől, 

2019 decemberéig az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban végez-

hetem el a kötelező egy éves szakmai gyakorlatot. Mindenképpen ki kell emelnem mentortanáromat, Bencsik Olga 

tanárnőt, illetve Bali Ádám tanár urat is, akik minden téren hozzájárulnak a szakmai és emberi fejlődésemhez.  

Lassan két hónapja vagyok az iskolában. Az eddigi tapasztalataim alapján mindenképpen igaz az állítás, hogy 

szívesen érkezem minden nap az Eötvösbe, amiről legnagyobb százalékban a remek közösséget alkotó diákok te-

hetnek. :) 

  

ELTE-s hallgatók  szakmai gyakorlaton  

az Eötvös-gimnáziumban 



 

Varga Gergő 

 

1995. október 6-án születtem Kapuváron, ahol jelenleg is 

lakom. Általános, valamint középiskolámat is Kapuváron 

végeztem, előbbit a Pátzay Pál Általános Iskolában, utóbbit 

pedig a Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumban. 

A sport mindig is jelen volt az életemben. 7 éves korom óta 

focizom, számos csapatban kipróbáltam azóta magam, je-

lenleg a Beledi Sport Egyesület játékosa vagyok. A sport 

iránti szeretetem miatt döntöttem úgy, hogy testnevelő ta-

nár szeretnék lenni. 2014-ben kezdtem egyetemi tanulmá-

nyaimat Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központ 

(korábban Nyugat-magyarországi Egyetem) pedagóguskép-

ző karán. Jelenleg végzős hallgató vagyok osztatlan testne-

velő – gyógytestnevelő és egészségfejlesztő tanár szakon. 

A képzés utolsó éve egy egyéni összefüggő gyakorlatból áll, amelyet egy általam választott közoktatási intéz-

ményben kell teljesítenem. Olyan iskolát kellett keresnem, amelyben gyógytestnevelés órákat is tudok tartani, 

azonban Kapuváron ilyen nincs. Így Sopron mellett döntöttem, és nagyon örülök, hogy a gyakorlatomat az Eötvös 

József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban végzem. Teljesen „idegenként” ér-

keztem az iskolába, azonban nagyon szívesen fogadtak, és a gyakorlatból eddig eltelt idő alatt csak pozitív élmé-

nyekről beszélhetek. Mentortanáromtól, Bencsik Olgától, valamint Bali Ádám tanár úrtól nagyon sok segítséget 

kapok, és minden nap tanulok tőlük. Az órák eleinte hospitálással teltek, majd egyre több tanítással. Mindezek, 

valamint a tanórán kívüli programok, mint például sakkverseny, futóverseny, stb., és az otthoni felkészülési tevé-

kenységek az órákra is nagyban hozzájárulnak szakmai fejlődésemhez. 

Biztos vagyok benne, hogy a gyakorlatom hátralévő részében is hasonló pozitív élményekkel gazdagodom, 

amelyek elsősorban a segítőkész tanároknak, valamint az Eötvös diákjainak is köszönhető. 



 XIII. Pedagógus Focikupa  

2. helyezés 

GRATULÁLUNK!! 

Csapattagok: 

Felső sor: Andrics Máté, Kelemen Dávid, Szentpáli Csaba, Kámán Csaba, Gottschling Gábor ,  

Alsó sor: Bali Ádám, Varga Gergő, Heinrich Márk, Simon Géza, Schweitzer Kornél ,  

Gólkirály: Kelemen Dávid és Varga Gergő 



 Onoffline nyelvi verseny 

 
A nyelvi munkaközösség tavaszi nyelvi versenye két kategóriában (9-10. és 11-12. évfolyam), közel 200 résztvevővel 2019. feb-

ruár 21-én vette kezdetét. A kiírás értelmében 3-5 fős csapatokkal lehetett a vetélkedőre jelentkezni, de voltak olyan bátor fia-

talok is, akik egyénileg neveztek, és vették fel a küzdelmet diáktársaikkal. 

Az idei kétfordulós verseny kérdései a történelem, kultúra, sport és hírességek témaköréhez kapcsolódtak. A munka-

közösség tagjai is egy csapatként, nagy lelkesedéssel álltak neki a kutatásnak, és így a versenyzők érdekesnél-érdekesebb kér-

désekkel találták szembe magukat kvízkérdések, rejtvények, hallásértés és kreatív feladatok formájában. Bár az idén papír ala-

pon kapták kezükbe a feladatsorokat a tanítványaink, a kérdések megválaszolásához elengedhetetlen volt az internet használa-

ta. E nélkül ugyanis nem vehettek volna részt azon az időutazáson, ami a germán istenektől a középkori piactéren, Tell Wilmos 

történetén, J. S. Bach szülőházán, a rajnai hajókiránduláson keresztül vezette el őket Beethoven egyetlen operájának világába, 

az Allianz arénába, vagy éppen a közkedvelt Caro Daur blogger és Heidi Klum modell mindennapjaiba. Természetesen az inter-

net böngészésére volt szüksége azoknak is, akiknek az amerikai elnököket és feleségeiket kellett „összehozniuk egymással”, és 

akik Sir Winston Churchill munkásságáról, az Oscar díjak, az amerikai filmek világáról akartak többet megtudni, illetve arra vol-

tak kíváncsiak, ki nem szerepelt még a Super Bowl félidei show-jában. 

A Onoffline nyelvi verseny március 20-ával zárult, és bár időközben néhány csapat lemorzsolódott, de nagy örömünkre 

sokan kitartóan dolgoztak a nyereményekért. A kategóriánként 1-3. helyezést elért tanulók 2019. április 1-jén az iskola közössé-

ge előtt vehették át jutalmukat az igazgató úrtól.  

A legeredményesebb csapatok: 

Angol nyelv: 9-10. osztály: 

helyezett: Farkas Luca, Tar Blanka (10. a) 

helyezett: Rákóczi Sarolta (10. c) 

helyezett: Lesi Anna (10. a) 

11.-12.osztály 

helyezett: Kiss Ágnes, Nagy Rebeka, Soós Dorina, Tóth Veronika (11. a) 

helyezett: Babos Luca, Krutzler Alexandra, Kisvarga Dániel, Szabó Bonifác, Takács Kevin (11. a) 

helyezett: Kántor Bernadett, Orbán Nikoletta, Varga Hanna (11. c) 

 

Német nyelv: 9-10. évfolyam 

helyezett: Vezdén Koppány (9. c) 

helyezett: Farkas Luca, Tar Blanka Múzsa (10. a) 

helyezett: Magyarász Mirkó (9. a) 

11-12. évfolyam 

helyezett: Dudla Zsanett Vivien, Istenes Livia, Pál Richárd, Sovány Karina Hanna (11. b) 

helyezett: Benes Anna, Hováth Kata, Kiss Fanni, Tóth Anna (11. b) 

helyezett: Árki Mariann, Takács Dorina (11. b) 

 

 

A nyelvi munkaközösség 

2019. március 25. 

 



Tankönyvrendelés   

A tankönyvrendelés menete: 

1.    Adja meg gyermeke email címét! 

2.    Jelölje meg, hogy jogosult-e ingyenes 

tankönyvre! 

3.    Nézze át a listán szereplő tankönyveket! 

4.    Válassza ki a szükséges tankönyveket! 

Választásánál figyeljen arra, hogy a hittan és 

idegen nyelvi könyvek esetén gyermeke fe-

lekezetének és nyelvi 

csoportjának megfelelő tankönyvet igényeljen. 

5.    Figyelmesen olvassa el a visszáruzásról és a fizetésről szóló tájékoztatót! 

6.    Igazolja vissza, hogy megismerte és tudomásul vette a tájékoztatóban foglaltakat! 

7.    Véglegesítse rendelését! 

8.    A megadott email címekre az iskola visszaigazolást küld. 

 



Aranyérmes lányok 

 

 

Városi alapfokú röplabda bajnokságon első helyet nyert az Eötvös lány csapata. Edző: Szittner Lajos. 

Csapattagok:  

Csapatkapitány: Péterfi Barbara 12. b 

Libero:      Babos Luca 11. a 

Center:      Horváth Fanni 12. a 

     Orbán Nikolett 12. b 

     Simon Kata 10. a 

4-es ütő:  Balogh Viktória 12. a  

    Barta Anna 12.b 

    Horváth Kata 11.b 

    Kovács Veronika 12. a 

    Vörös Kitti Karolina 12. b 

Feladó:     Bábel Vivien 12.b  

     Kiss Tímea 11. a  



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 

https://szakmakejszakaja.hu/ 

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

