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 Határtalan pályázat az Eötvös-iskolában 
 
Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti 

Szakgimnázium az idei tanévben hatodik alkalommal vesz részt az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Határtalanul 

projektben. A pályázat keretében a székelyudvarhelyi és a dunaszer-

dahelyi partneriskolák tanulói kísérőtanáraikkal Sopronba láto-

gattak. 

A határokon átnyúló tehetséggondozó projekteket az intézmény a 

pedagógiai tervébe beépített feladatként kezeli. Kiemelt figyelmet 

kap a Határtalanul! című pályázat.  

– A „Koronázó városok” című pályázatban iskolánk 9. osztályos gimnáziumi osztálya és a Baczkamadarasi Kis Ger-

gely Református Kollégium vett részt – tudtuk meg Szentpáli Csaba igazgatóhelyettestől. – A székelyudvarhelyiek 

a közelmúltban látogattak Sopronba, mi pedig májusban – négy fejedelmi koronázó város meglátogatásával – 

viszonozzuk a vendéglátást. 

Az „Egészségünk megőrzése” pályázat a 10. egészségügyi osztályosokat célozza meg. Együttműködő partner a 

Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola, melynek tanulói szintén az elmúlt napokban jártak városunkban. Lá-

togatásuk alkalmával bejárták a balfi szanatórium összes részlegét, ahol kipróbálhatták a gyógy- és a vízitornát, 

bemutatták nekik a fizioterápiás eljárásokat. Az Eötvös-iskola ebben a tanévben először vette fel a kapcsolatot a 

Kolozsvári Református Kollégiummal. A „Tájak, korok, emberek” pályázatban a speciális nevelési igényű gyereke-

ket integráltan nevelő osztályok tanulói ismerkednek meg a népszokásokkal, népi mesterségekkel, építészeti kü-

lönlegességekkel. 

– Amellett, hogy a diákok szakmai ismereteket szerezhetnek, érdekes történeteket hallgathatnak, ez az öt nap 

felér egy csapatépítő tréninggel is, melynek szlogenje „egymás megismerése” lehetne. 

A projekt a következő tanévben folytatódik – fejezte be Szentpáli Csaba. 

forrás: https://www.sopronitema.hu/hirek/soproni-fiatalok/hatartalan-palyazat-az-eotvos-iskolaban  

https://www.sopronitema.hu/hirek/soproni-fiatalok/hatartalan-palyazat-az-eotvos-iskolaban


 Véradás iskolánkban 



 Magyar költészet napja  

Április 11. 

Verskommandó 

Április 11-én a magyar költészet napján iskolánkra is lecsapott a verskommandó. A soproni Petőfi Szín-

ház két jeles színésze Szőcs Erika és Papp Attila szavalt verseket diákjainknak. Az eseményt elő adásban 

közvetítette az m1 híradó.   

https://www.mediaklikk.hu/video/hirado-2019-04-11-i-adas-3/  (9perctől)  

 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú   
  

Előttünk már hamvassá vált az út,  
És árnyak teste zuhant át a parkon,  
De még finom, halk sugárkoszorút  
Font hajad sötét lombjába az alkony:  
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,  
Mely már alig volt fények földi mása,  
S félig illattá s csenddé szűrte át  
A dolgok esti lélekvándorlása.  
  

Illattá s csenddé. Titkok illata  
Fénylett hajadban s béke égi csendje,  
És jó volt élni, mint ahogy soha,  
S a fényt szemem beitta a szivembe:  
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,  
Vagy áldott csipkebokor drága tested,  
Melyben egy isten szállt a földre le,  
S lombjából felém az ő lelke reszket?  
  

Igézve álltam, soká, csöndesen,  
És percek mentek, ezredévek jöttek -  
Egyszerre csak megfogtad a kezem,  
S alélt pilláim lassan felvetődtek,  
És éreztem: szivembe visszatér  
És zuhogó, mély zenével ered meg,  
Mint zsibbadt erek útjain a vér,  
A földi érzés: mennyire szeretlek!  
  
  

https://www.mediaklikk.hu/video/hirado-2019-04-11-i-adas-3/


Szakmák éjszakája képes összefoglaló  

https://www.sopronitema.hu/hirek/varosi-hirek/szakmak-testkozelben  

https://www.sopronitema.hu/hirek/varosi-hirek/szakmak-testkozelben


 
Holokauszt áldozatainak emléknapja 

Illyés Gyula 

EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL 

Részlet  

 

Hol zsarnokság van, 

ott zsarnokság van 

nemcsak a puskacsõben, 

nemcsak a börtönökben, 

 

nemcsak a vallató szobákban, 

nemcsak az éjszakában 

kiáltó õr szavában, 

ott zsarnokság van 

 

nemcsak a füst-sötéten 

lobogó vádbeszédben, 

beismerésben, 

rabok fal-morse-jében, 

 

nemcsak a bíró hûvös 

ítéletében: bûnös! 

ott zsarnokság van 

nemcsak a katonásan 

 

pattogtatott „vigyázz!”-ban, 

„tûz!”-ben, a dobolásban, 

s abban, ahogy a hullát 

gödörbe húzzák, 

 

nemcsak a titkon 

félignyílt ajtón 

ijedten 

besuttogott hírekben, 

 

a száj elé hulltan 

pisszt jelzõ ujjban, 

ott zsarnokság van 

nemcsak a rács-szilárdan 

 

fölrakott arcvonásban 

s e rácsban már szótlan 

vergõdõ jajsikolyban, 

a csöndet 

 



 Csendesnap iskolánkban 

 

Furcsa kifejezés ez a csendesnap, mást takar, mint amit sejtet a szó. Nem csendes napról van szó, a nap lényege 

nem a hang-nélküliség, hanem az, hogy másfajta hangokat hallunk meg most, mint máskor: nem a minket körül-

vevő világ szavaira figyelünk, hanem megpróbálunk a középpontra, a Teremtőre figyelni. Ez lehet csöndes és han-

gos egyaránt.  

A tavaszi szünet előtti utolsó napon, április 16-án „hangos” csendesnapunk volt. Hagyományainknak megfelelően 

áhítattal kezdtünk, Az áhítat énekeit a KÖSZI fiataljai kísérték. A KÖSZI, vagyis a Keresztény Önkéntesek Szövetsé-

ge az Ifjúságért nevű szervezet olyan fiatalokból áll, akik gyermekeknek és fiataloknak szerveznek táborokat, is-

tentiszteleteket, hitéleti programokat. Többen közülük még gyermekként lesznek egy táborban „köszissé”, hogy 

aztán felnőve maguk is szervezőkké váljanak. 

Nos, ennek a társaságnak egy kis csapatát kértem föl, hogy jöjjenek el és segítsenek a csendesnap programjának 

megvalósításában. Kilenc egyetemista korú fiatal jött el, hogy iskolánk diákságával foglalkozzon. A kezdő áhítat 

után a diákok ezekhez a fiatalokhoz mentek, hogy kétszer negyvenöt percben az élet fontos kérdéseiről gondol-

kozzanak: az esélyegyenlőségről, kultúráról, párkapcsolatokról, zenéről, lelki kérdésekről. Mivel a beszélgetések 

vezetői nem sokkal voltak idősebbek, mint a diákok, akiknek a programot tartották, könnyen megtalálták velük a 

hangot. Közben a szünetben lehetőség nyílt a KÖSZI-t egy kissé jobban megismerni. 

A diákokprogramjával párhuzamosan a tanári kar is érdekes beszélgetésen vehetett részt: Szemerei János, az egy-

házkerület püspöke tartott vetített képes előadást, amelyben az evangélikus egyház múltját foglalta össze, arra 

téve a hangsúlyt, hogy ez a történelem mit jelent az evangélikusság identitástudatát tekintve. A második blokkban 

aztán erről a kérdéskörről tartottunk vitát. 

11-kor záró áhítatot tartottunk, ahol a liturgiát az iskolalelkész, az igehirdetést a püspök úr tartotta a szent vá-

rosért, Jeruzsálemért aggódó Jézusról. Nagy öröm volt, hogy az áhítat végén a diákság a szokottnál sokkal lelke-

sebben vett részt az éneklésben- talán nem csak a szünet eljövetelének örültek, hanem a csendesnapért is hálásak 

voltak… Utána az egész iskola a színház felé vette az irányt, ahol- immáron a szünet nyitányaként- az Illés zenekar 

dalaiból összeállított műsorral indítottuk az annyira várt szünetet. 

Hegedűs Attila 



 
Színház: Tied a világ! 

CRESCENDO koraesti hangversenybérlet  

Tavaszi hangok  

 

Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 

Beethoven, Haydn, Strauss és Donizetti művei a Soproni 

Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar előadásában. 

Közreműködik: Simon Brigitta (szoprán)  

és Winkler Balázs (trombita) 
Művészeti vezető: Kóczán Péter 

Húsz Illés-dal, egy lakásavató buli – és mindig miénk lehet a világ! 
 
Egy lakásavató bulit megrendezni nagy büszkeség, nagy öröm, nagy munka. Annál nagyobb a csalódás, ha a meg-
hívottak nagy része el sem jön! A mi házigazdánkkal pontosan ez történik, de a legjobb barátok ott vannak ve-
le élete meghatározó pillanatában. Így aztán főhőseink dalra fakadnak, és a nehezen induló lakásavatót egyszeri-
ben fergeteges koncertté változtatják.  

Felcsendülnek az Illés-zenekar legnagyobb slágerei, többek között a Ne gondold!, az Amikor én még kissrác vol-
tam, a Rock and roll Rézi, Az utcán, a Good bye, London, a Little Richard… 

Egészen elképesztő varázslat történik ezen az éjszakán, amikor Tied a világ! Még a nézők is szereplővé válnak! 

forrás: https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/149-...tied-a-vilag!.html  

https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/149-...tied-a-vilag!.html


 

Így írok én irodalmi  pályázat 

Zsűrielnök Szittner Ágnes tanárnő  

Idén is népszerű volt az Így írok én. A 42. alkalommal meghirdetett irodalmi pályázatra 24 alkotással 

neveztek a diákok. 

Kedvelt volt a vers kategória, de szép mesék, elbeszélések is születtek. – Nagyon színvonalasak voltak 

az alkotások, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga – mondta Szőke János Bálint, a Pro Kultúra kulturális 

menedzsere. 

Idén háromtagú zsűri értékelte a munkákat: Egész Tamás, a Széchenyi-gimnázium igazgatóhelyettese, 

Roskó Mária, a pályázat megálmodója és Szittner Ágnes, az Eötvös-iskola magyartanára. A nyertes pá-

lyaművek idén is megjelennek a Soproni Füzetekben. 

– A témák változatosak voltak, az írásokon látszott a kidolgozottság – tette hozzá Szittner Ágnes, a zsűri 

elnöke. – Az egyes művekben megjelent például a környezetvédelem, a diszkrimináció, de volt olyan 

általános iskolai tanuló, aki a szeretetéhségről elmélkedett. Az Így írok én immár negyvenkettedik éve 

töretlen népszerűségnek örvend a soproni és a város környéki diákok körében. Mi, szervezők pedig 

azon dolgozunk, hogy jövőre is megtarthassuk ezt az irodalmi seregszemlét. 



 

2019. április 27-én szombaton Ercsiben rendezték meg az XVI. Ippon Shobu Karate Diákolimpia döntő-

jét. A  Bushido-Vidadukt SE versenyzője Szerelem Nikolett (Eötvös József Gimnázium, Egészségügyi és 

Művészeti Szakgimnázium, testnevelő: Bencsik Olga) mérette meg magát küzdelemben. Végig szépen 

küzdve csak a döntőben talált legyőzőre és ezüst érmet szerzett. 

Gratulálunk Niki! 

XVI. Ippon Shobu Karate Diákolimpia  



 

 

Hát, ez jó szeles „mulatság”, de igazi férfi munka volt! Két napig gyűjtött tartós élelmiszert, tisztító és tisztál-

kodó szereket a Szent Márton Ház önkéntes csapata a Soproni Tesco hipermarket bejáratánál. A 20 felnőtt 

és 25 diák önkéntes dacolva a hideg széllel, ami az ajtóból egyenesen a gyűjtőkre csapott, igazán remek 

munkát végeztek. 58 db színültig megtöltött banános láda adomány gyűlt össze 2 nap alatt. Köszönet a lel-

kes középiskolásoknak, akik a szórólapokkal hatásosan szólították meg a vásárlókat, s az adományokat foga-

dó felnőtteknek, akik méltó módon tudták megköszönni minden adományozónak. Ezúton is köszönjük Min-

denkinek, aki adományával vállalta, hogy egy-egy rászoruló család, magányos, beteg idős ember, hajléktalan 

vagy sérült testvérünk ünnepi asztala kicsivel gazdagabb legyen. Köszönet Nektek!  

Szent Mártin Ház munkatársa  

Határok nélkül Alapítvány adománygyűjtésében 

segített az Eötvös iskola diáksága  



 

Bűnmegelőzés napja  

 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium diákjainak tartottak rendhagyó 

bűnmegelőzési tanórát, melynek keretében a rendőrség szakembere arra hívta fel a fiatalok figyelmét, me-

lyek azok az alapvető szabályok, melyeket betartva elkerülhető az áldozattá válásuk. – A bűnmegelőzés 

azért rendkívül fontos, mert a felmérések szerint általa a vagyon elleni bűnesetek mintegy 80 százaléka 

elkerülhető – mondta a Soproni Témának Babelláné Lukács Katalin, a Soproni Rendőrkapitányság őrnagya, 

kiemelt bűnmegelőzési főelőadó. – A tanórán a diákokkal olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy milyen 

városrendezési és építészeti megoldásokkal lehet visszaszorítani a bűnelkövetések számát, vagy hogy mi-

lyen városi közterületek számítanak biztonságosnak és kevésbé biztonságosnak. Ez a korosztály jellemzően 

már egyedül közlekedik, és mivel sok esetben saját magukra vannak utalva, hasznos lehet, ha tisztában 

vannak azzal, mit tehetnek saját biztonságuk érdekében.  

A főelőadó azt is elmondta, idén először tartották meg a bűnmegelőzés napját. A bűnmegelőzést Magyar-

országon a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló határozat emelte a kiemelten fontos feladatok sorá-

ba. A stratégia végrehajtásával a kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot bízta meg, amely a területen 

tevékenykedő civil és kormányzati szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozik a cél megvalósításá-

ért. A tanácsot a Kormány 2011. április 12-én alakította meg, idén tartottak először ezen a napon bűnmeg-

előzéssel kapcsolatos rendezvényeket. 

Soproni Téma/Cziráki Viktória  

Megtekinthető itt:  https://youtu.be/FFmavJBSFME 

https://youtu.be/FFmavJBSFME


Ballagó osztályok 

12. a  

 

1. Balogh Mónika Lilla 

2. Balogh Viktória 

3. Békes Hanna 

4. Békés Natália 

5. Bencsik Gergő 

6. Bujtás Bettina 

7. Csiszér Klára 

8. Gárdai Benedek 

9. Gecse Dorina 

10. Hadarits Patrik 

11. Harmuth Hanna 

12. Horváth Fanni 

13. Horváth Luca 

14. Horváth Vivien 

15. Horváth Zsófia 

16. Igler Anna 

17. Jäger Noémi Tünde 

18. Jakab Johanna 

19. Jaksa Daniéla 

20. Kolnhoffer Dóra 

21. Kósi Ramóna Dominika 

22. Kovács Veronika 

23. Langó-do Couto Viktor 

24. Lipták Kornélia 

25. Müller Balázs 

26. Müller Zsolt Ferenc 

27. Nyerges Marcell 

28. Orbán Hajnalka 

29. Pintér Eszter 

30. Steinbach Dominika Fanni 

31. Teleki Róza Magdolna 
32. Wilfing Dominik Roland 

Osztályfőnök:  
Gál András 



12. b 

1. Bábel Vivien 

2. Barta Anna 

3. Deák Lili 

4. Dudoma Bernadett 

5. Gőgh Albert 

6. Horváth Bence 

7. Horváth Fanni 

8. Horváth Henrietta Dóra 

9. Horváth Petra 

10. Horváth-Koleszár Eszter 

11. Juhász Viktor János 

12. Kocsmáros Patrik 

13. Lendvai Jázmin 

14. Nagy Alíz 

15. Nagy Zsanett 

16. Orbán Daniella Karolin 

17. Orbán Nikolett 

18. Palestro Miguel Julio 

19. Péterfi Barbara 

20. Ring Richárd 

21. Savin Natália 

22. Szenvedi Stefánia 

23. Szerelem Dorina 

24. Taschek Petra 

25. Tirpák Dorina 

26. Tóth Vivien 
27. Vörös Kitti Karolina 

Osztályfőnök: 
Szittner Ágnes 



12.c  

1. Benkő Roland 

2. Csete Martin Krisztián 

3. Géringer Ábel Róbert 

4. Kerekes Flóra Angéla 

5. Kőhalmy Kristóf Tamás 

6. Kökényesi Péter 

7. Lentavits Lea 

8. Németh László 

9. Pap Katalin 

10. Pratscher Ádám 

11. Schwarcz Dominik 

12. Szántó Ágnes Dorottya 

13. Szántó Dzsenifer Miriam 
14. Szücs Mátyás 

Osztályfőnök: 
Tóth Szabina 





https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvossopron 

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

