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 2020. év igéje: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!”  

(Márk evangéliuma 9,24). 
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Bolyai Matematika csapatverseny 

2020. január 10-én zajlott a Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti fordulója. A verseny célja 

segíteni a diákok azon képességeinek kifejlesztésében,  hogy 

közösen, összedolgozva oldjanak meg matematikai problémá-

kat. A verseny alatt átélhetik az együtt gondolkodás örömét, és 

összemérhetik tudásunkat. 

Iskolánkat az idei tanévben első alkalommal mind a négy évfo-

lyam képviselte a versenyen. 

Résztvevő diákok:  

9. évfolyam: Ágoston Bendegúz, Borsodi-Nagy Barnabás, Flaskár János, Németh Gergely,  

Fentős Andrea, Rumpf Ákos, Szőke Bence, Venczel Veronika  

10. évfolyam: Erdősi Virág, Vörös Dorina, Hegyi Luca, Lukács Eszter, Horváth Johanna,  

Németh Anna, Somosi Lilla, Skriba Izabella  

11. évfolyam: Csóka Regina, Tóth Csilla, Varga Lili, Rozsonits Bettina, Csapó Botond,  

Kovács Gergő, Kovács Júlia, Buranits Bertina 

12. évfolyam: Molnár Panna, Székely Tímea, Szabó Bonifác, Stilling Soma. 

A körzeti fordulón való részvételt az iskola diákönkormányzata is támogatta, átvállalta a csapatta-

gok nevezési díját, melyet ezúton is köszönünk. 

Kedei Imola 

reál munkaközösségvezető 



 Teremlabdarúgás 

Lány V-VI. korcsoport, és fiú V. korcsoport teremlabdarúgásban iskolánk csapatai az V. helyet sze-
rezték meg. 

  
Csapat tagjai: 

 
Kovács Blanka 10. c 

Horváth Johanna  10. a 
Martin Fanni 11. c 
Lénárt Lilla 11. c 

Molnár Rebeka 10. b 
Szabó Vivien 10. b 

 
Fiúk: 

Szabó Dániel 10. c 
Szántó Pál 10. c 

Csontár Péter 10. a 
Nádas Barnabás 10. a 

Prodán René 9. c 
 



 

Valahol Európában  

Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján 

A második világháború végén járunk, valahol Európában. Szüleiket vesztett, éhező, bandákba verődött 

gyerekek csavarognak az országutakon, hogy megélhessék a másnapot. Egy olyan szörnyű világba szü-

lettek bele, amelyet éppen a szüleik zúztak porrá. De – ahogy Ady fogalmazza az első nagy rettenet 

idején – „az Élet él, és élni akar”: a gyerekeket is hajtja a kényszer és a vágy. A sok apróbb és nagyobb 

kegyetlenségen és embertelenségen végül úrrá lesz a rend, amelyet az emberi tisztességben és a kö-

zösség erejében lelnek fel. Ám úgy tűnik, áldozat nélkül nem megy: a kis Kuksit senki sem felejtheti el… 

Forrás: https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/164-valahol-europaban.html  

https://www.soproniszinhaz.hu/eloadasok/164-valahol-europaban.html


 

A magyar kultúra napi vetélkedő 

 

 

2020. január 22-én iskolánk díszterme ezúttal a 

magyar kultúra napja alkalmából megrendezett 

játékos vetélkedőnek adott otthont.  

A versenyre minden osztály nevezhetett egy vagy 

akár több csapattal is. Így összesen 18 csapat vett 

részt az eseményen. Délután 15 órakor Szentpáli 

Csaba tanár Úr köszöntötte a jelenlévőket, majd 

Tinódi Lantos Sebestyén 16. századi dallamával 

hangolódtak a diákok a magyar kultúra kérdésköré-

hez tartozó feladatokra. A megoldandó kérdések nemcsak a lexikális tudásra és a diákok kulturális ismereteire 

összpontosítottak, hanem lehetőséget nyújtottak a további ismeretszerzésre, tanulásra is.  

A csapatok előzetes feladatként egy szabadon választott vers előadásával készültek, melynek köszönhetően a 

leghíresebb magyar költők– többek között Arany János, József Attila, Radnóti Miklós, Reményik Sándor - vere-

sei szólaltak meg. A hagyományos szavalatok mellett külön élményt nyújtottak az énekelt versek és a drama-

turgiai előadások is. 

A feladatok között a diákok egyik kedvence a Retro Rádió elnevezésű dalfelismerés volt. Az Illés, Omega dalai 

mellett azonban a magyar kulturális és komolyzenei alkotások is helyet kaptak, mint a János vitéz vagy az 

Csárdáskirálynő örökzöldjei. A jelenlévők a filmezés világába is bepillantást nyerhettek, és közismert magyar 

filmek részletei szórakoztatták a versenyzőket. Leginkább Regős Bendegúz alakja és ízes beszéde csalt mosolyt 

az arcokra. A feladatok között helyet kapott a gyógy- és fűszernövények felismerése és a soproni emléktáblák 

tanulmányozása is. Végül jeles irodalmi és kulturális személyekről és eseményekről „meséltek a képek”.  

A verseny végén két első helyezés született. A 10. c osztály (csapattagok: Máté Ágota, Szabó Dániel, Szántó 

Pál, Vezdén Koppány) és a 11. a osztály 1. csapata (csapattagok: Csóka Regina, Farkas Luca, Kiss Andrea Leila, 

Tóth Csilla, Varga Lili) nyerte a vetélkedőt. A második helyezést a 12. a tanulói (csapattagok: Babos Luca, Mol-

nár Panna, Oravecz Hanna, Takács Kevin Sándor, Taródi Réka) szerezték meg. Harmadik helyezett pedig a 12. 

b osztály 1. csapata lett (csapattaok: Dudla Zsanett Vivien, Fneisz Zsófia, Gazdag Csilla, Kiss Fanni). 

Köszönjük minden lelkes diáknak a részvételt, akik reméljük nemcsak élményekben, de tudásban is gazdagod-

tak. Köszönjük a tervező- és szervezőmunkát Szentpáli Csaba Tanár Úrnak, és köszönjük minden kolléga és 

munkatárs segítségét, hogy a magyar kultúra napját egy igazán jó hangulatú, élményekkel teli kulturális vetél-

kedő keretein belül ünnepelhettük. 

 

Tóthné Fejes Ildikó 

 



 

Egyetemfoglaló  

 

Ez a már hagyományszámba menő játékos vetélkedő azt a célt szolgálja, hogy a térség középiskolásai megismer-
kedjenek az egyetemmel, a karral, és kedvet kapjanak arra, hogy ide adják be februárban jelentkezési lapjukat. 
Az idei rendezvény témája a Sopronusz bolygóra érkező idegen bennszülöttek(a versenyző csapatok) integrálása 
volt. A frissen érkezetteknek vagyonukat befektetve kellett megkeresniük a megélhetéshez szükséges lehetősé-
geket. A Győrből, Szombathelyről, Fertődről és természetesen Sopronból érkező csapatok nyolc vállalkozás közül 
választhattak, amik különböző mértékben vették igénybe a környezet adottságait, és természetesen különböző 
osztalékot kínáltak. Az életet szimulálóan környezeti és koncepcionális válságok – valamint külső támadás – miatt 
a részvények árfolyama változott – egyes cégek csődbe mentek, míg mások extra jutalékot fizettek. 
A verseny játékos hangulatát a Sopronusz bolygó uralkodója, Arany Bab (Dr. Pogátsa Zoltán), felesége 
(Árendásné Fekete Márta) és varázslója (Dr. Resperger Richárd) biztosította. 
Nagy sikere volt a törzsek egyéni arcfestését előíró feladatnak és az űrből érkező szörnyekre való célbadobásnak 
is – ez utóbbit a sziget uralkodója aranycsokoládé esővel köszönt meg a népének. A kísérőtanárok külön pontokat 
szerezhettek a csapataiknak, ha vállalták, hogy ők is felfestik arcukra a törzsük színeit – amit kivétel nélkül meg is 
tettek. 
A diákok rendkívüli kreativitásukról tettek tanúbizonyságot nemcsak az arcfestésben, hanem az uralkodó Arany 
Bab dicsőítésére írt versekben és azok előadásában is. 
A Soproni Önkormányzat és a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány támogatása lehetővé tette, hogy a szervezők a 
csapatokat pizzával is vendégül lássák. 
 
Iskolánkat képviselte:  
Jancsik Dominik, Molnár Panna, Stilling Soma, Szabó Bonifác, Székely Tímea 11. a osztályos tanulók. Érdekes ta-

pasztalatokkal sok-sok élménnyel gazdagodtak. Köszönet Kedei Imola osztályfőnöknek aki a tanulókat felkészí-

tette.  

 

http://lkk.uni-sopron.hu/2020-01-23-sopronviver-egyetemfoglalo-viii  

http://lkk.uni-sopron.hu/2020-01-23-sopronviver-egyetemfoglalo-viii


  

Országos Elsősegély-ismereti verseny 
 

 

A soproni iskolákban is fontosnak tartják, hogy minél többen tisztában legyenek az elsősegélynyújtás legfonto-

sabb elemeivel. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnáziumban nem 

csak a diákokat, de a tanárokat is biztatják erre – ez a gyors segítség mellett a példamutatás miatt is fontos. - 

Az egészségügyi szakgimnáziumi osztályokban tananyagként is szerepel az elsősegélynyújtás, azonban tervez-

zük, hogy a gimnáziumban tanulókat is megismertessük ezekkel az információkkal – tudtuk meg Ávár Andreá-

tól, az intézmény egészségügyi szakoktatójától. - A tanári továbbképzéseken korábban is előfordult, hogy a 

tanárkollégákat is kiképezzük arra, hogy tudjanak elsősegélyt nyújtani.  

Nagyon fontos, hogy egy veszélyhelyzetben mindenki tudjon segíteni, de legalább annyira ismerje az alapokat, 

hogy ne ártson a szerencsétlenül járt személynek – emelte ki. Az intézmény szakgimnáziumában rengeteg in-

formációt adnak át a diákok számára az elsősegélynyújtással kapcsolatban. Tavaly például a vöröskereszt által 

szervezett elsősegélynyújtó versenyen vettek részt a tanulók. - Több évfolyam is indult ezen és így alkottunk 

egy csapatot – mondta el Winkler Petra. - Már a felkészülés is nagyon tartalmas volt, rengeteg mindent megta-

nultunk ennek során. Amikor a verseny elindult, nagyon izgultunk, adódtak nehéz helyzetek, de végül sikerült 

azokat megoldanunk. Nagyon jó barátságok is születtek ezeken a megmérettetéseken – fűzte hozzá. 

Az izgalmas gyakorlati és elméleti feladatokban bővelkedő versenyek segítenek a diákoknak abban, hogy a 

valós vészhelyzetekben is eredményesen tudjanak cselekedni. - Egyszer egy hirtelen esemény adódott otthon – 

kezdte részletezni saját tapasztalatát Horváth Kamilla. - Az egyik barátunk motorbalesetet szenvedett, amely-

nek következtében eltört az alkarcsontja. Egyből intézkednem kellett, így szabályosan pozicionálni és polcolni 

kezdtem az alkarját, ami után kórházba mentünk vele. Ott az orvosok megdicsértek, hogy milyen szép kötés 

lett – világított rá. 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium diákjai sok elismeréssel öregbítették városunk hírnevét a különböző 

elsősegély-nyújtási vetélkedők során. 

 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/elsosegely-a-soproni-diakok-kiemelkedoek?  

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/elsosegely-a-soproni-diakok-kiemelkedoek?


 
 

Megyei Úszó Diákolimpia   

 

Aranyérmesek: 

Továbbjutottak az országos dön-

tőbe Budapestre  

100 mell:  

Rosenthal Noa   10.c 

4*50m női gyorsváltó  

Bassi Mercédesz 12. c 

Boksán Boglárka 11. a 

Rosenthal Noa 10. c 

Wágner Zsófi 11. a  

 

Ezüstérmesek: 

100 m gyors 

Boksán Boglárka 11. a 

100 m hát 

Boksán Boglárka 11. a 

 

Bronzérmesek: 

100 mell 

Bassi Mercédesz 12. c  

100 m hát 

Lajosfalvi Tamás 12. a 

 

4*50 m férfi gyorsváltó: 

Ágoston Bendegúz 9. a 

Hirschler Márk 9. c 

Prodán René 9. c  

Lajosfalvi Tamás  12.a 

Szeretettel 

gratulálunk! 

 Büszkék va-

gyunk Rátok! 

Hajrá Eötvös! 



Nyelvi verseny 

 

A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző 

Iskolájának nyelvi munkaközössége a 2019/2020. tanévben is 

meghirdette megyei angol és német nyelvi versenyét a szak-

gimnáziumok 9-10. évfolyama számára. A verseny első, írás-

beli fordulójára november 25-26-án került sor iskolánkban, 

ahol Molnár Anna Zsuzsa, Pinke Flóra, Szőke Dorina (9.b; an-

gol nyelv), Kovács Míra (10.b; angol nyelv), Akácos Anna, Bencsics Regina, Polyák Norina, Wurdits 

Laura (9.b; német nyelv), Akácos Kíra, Simon Gabriella (10.b; német nyelv) tanulók képviselték 

intézményünket.  

A verseny szóbeli fordulója 2020. február 1-jén zajlott, amire kategóriánként a tíz-tizenkét leg-

eredményesebb tanuló kapott meghívást, köztük Szőke Dorina, Kovács Míra, Akácos Anna, Po-

lyák Norina, Wurdits Laura, Akácos Kíra és Simon Gabriella. A döntőben végül hárman képviselték 

iskolánkat, ahol irányított beszélgetés és a „Kedvenc ünnepem” témakörben készített prezentá-

ció keretében mérték össze tudásukat versenyzőtársaikkal. 

A versenyre Fellner Anett, Gyura Zsófia és Király Judit tanárnő segítségével készültek tanítványa-

ink, és szép eredménnyel végeztek. Szőke Dorina (9. b; angol) 1., Akácos Anna (9. b; német) 6., 

Akácos Kíra (10. b; német) 5. helyezett lett. 

Gratulálunk minden versenyzőnek! 

A nyelvi munkaközösség 



 

Új elnök vezeti az Eötvös  

Diákönkormányzatát 

Jones Nadin 10. a  osztályos tanuló bemutatkozása  

Tisztelt Igazgató Úr, Tisztelt Tanárok, Kedves Diáktársaim! 

 

Jones Nadin vagyok a 10. a osztály egyik egyénisége. Megtiszteltetés, hogy itt 

lehetek, hisz nem adatik meg mindenkinek a középiskolás éve alatt. Úgy gondo-

lom, hogy a diákönkormányzat célja, hogy elősegítse ennek a közösségnek az 

erősödését, továbbá hogy a hagyományok szellemében elősegítse az iskola meg-

újulását, a diákság mindennapjait és biztosítani a tanulók és a tanárok közötti jó 

kapcsolatteremtést.  

Személyes véleményem szerint ahhoz, hogy valaki megfelelő és produktív DÖK elnök legyen, nem csak az kell, 

hogy sokféle tulajdonságokkal rendelkezzen, érdeklődési köre tág és bővíthető legyen, hanem az is hogy külön-

féle szerepeket töltsön be az iskola életében.  

Jómagam igyekeztem részt venni és szerepet vállalni az iskola sport eseményein, röplabda és floorball sport-

ágakban, különféle műsorain, vetélkedőin. Emellett az osztályom feladatait is mindig szem előtt tartottam és 

számukra egy megbízható és biztos támpontot biztosítok. Ha az osztály szinten szeretnénk valamit közölni, az 

általában az én hangom segítségével történik.  

Azonban nemcsak a nemrég említett adottságok birtokában kell lennie egy megbízható és sikeres DÖK elnöknek, 

hanem olyan célokkal és potenciállal kell rendelkeznie mely jobbá, érdekesebbé teszi a diákság és a tanári kar 

iskolában eltöltött napjait. ezáltal szeretnék is kitérni törekvéseimre. Ötleteim között szerepel a panaszdoboz 

létrehozása mely diáktársaink segítségével feltehetik névtelenül kérdéseiket / kéréseiket ezáltal könnyebben 

megtudjuk milyen változásokra van szükség. Ezenkívül számos sportesemény létrehozása és kibővítése. Például: 

Mikulásnapi röplabda verseny, tanár-diák kosár-és röplabda 

meccsek, és az osztályok közötti sportmérkőzések. A hagyo-

mányok szellemében szeretném újra bevezetni a diáknapi 

programokat. Mivel iskolánk egészségügyi szakgimnázium 

fontosnak tartom a higiéniát ezért jónak tartanám, ha a 

porta mellé el tudnánk helyezni egy automata kézfertőtlení-

tőt. Még rengeteg lehetőség áll előttünk, amit meg is való-

síthatunk, ha lesz esélyünk. Remélem, hogy megvalósítha-

tom azt amit elterveztem és bizalmat kapok önöktől és tőle-

tek. 

Kedves Takács Dorina! 

Köszönjük DÖK elnöki munkádat! 



 

Kórus Spontánusz  

Zajlanak a próbák, iskolánk diákjai is fellépnek. Diákkórusok között a Roth-Eötvös Dalárda - 

karnagy: Margittai Endréné.   



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvos 

Kezdődik a második félév  

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

