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Iskolai programajánló:  

Március  

Március 4 .  Felvételi  beszélgetés  

Március 5 .  Felvételi  beszélgetés  

Március 6.  Felvételi  beszélgetés  

Március 7 .  Felvételi  beszélgetés  

Március 6 -7.  MEGiNT, Budapest  

Március 13.  Iskolai  ünnepély  

Március 13.  Vakegér verseny  

Március 13.  Projektnap, Határtalanul Pályázat  

Március 15.  Nemzeti ünnep  

Március 16.  Az ideiglenes felvétel i  jegyzék nyilvánosságra 

hozatala  

Március 16 -20.  Határtalanul /  Székelyudvarhelyi - iskola  

Március 22.  Víz vi lágnapja  

Március 25.  Színház,  Stabat Mater  

Március 27 -29.  Határtalanul /  Dunaszerdahelyi - iskola  

Március 29.  Nyári  időszámítás kezdete  

 2020. év igéje: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!”  
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Tűzön-vízen át…  

földrajz vetélkedő 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudo-

mányi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézete vetél-

kedőt hirdetett 9-11. osztályosoknak „Tűzön-vízen 

át” címmel, amelyre Vezdén Koppány 10. c osztályos 

tanulónk is jelentkezett. 

Az első két forduló online zajlott az ősz folyamán, 

majd akik itt a lehetséges 100-ból 70 pont felett telje-

sítettek, azokat behívták a döntőbe. A 19 diák között 

Koppány is ott volt. 

 A döntőt Budapesten tartották az ELTÉ-n, február 8-án, szombaton. Elsőként egy feladatlapot kellett kitölte-

niük a versenyzőknek. Ez idő alatt a kísérő tanároknak a VRMax tartott bemutatót a virtuális kirándulási le-

hetőségekről. Míg a zsűri kijavította feladatlapokat, lehetőségünk nyílt az egyetem biológiai múzeumának és 

ásványtárának megtekintésére. Ezután következett talán a legnehezebb feladat: a 13 legjobb eredményt 

elért diák előadhatta előre elkészített kiselőadását. Egy sajátos módszert, az úgynevezett pechakucha-

módszert kellett alkalmazni: 10 dia lehet a bemutatóban, és mindegyikről csak 20 másodpercig lehet beszél-

ni. Koppány a tizedik helyezést érte el. Gratulálunk neki! 

A verseny jó hangulatú volt és értékes tapasztalatokkal is gazdagodtunk a jövő évi szereplésre nézve.  

 

Vargáné Ivancsics Anikó 



 

31. Sportgála díjazottjai között 
iskolánk és iskolánk tanulói! 
 
Szívből gratulálunk! 
 
2018/2019 TANÉV  
DIÁKOLIMPIA DOBOGÓSOK: 
 
Szerelem Nikolett – karate,  

Kiss Andrea Leila – íjászat  

 

SPORTGÁLA 



 

 
Szereplők és közreműködők:  

Gerencsér Flóra,  

Kertész Alexandra Zília (9. a);  

Bakó Kinga,  

Kovács Petra (9. b);  

Szöllősi András Milán (9. c);  

Farkas Luca,  

Varga Lili (11. a);  

Rákóczi Sarolta (11. c);  

Árki Mariann, 

Tóth Anna (12. b); 

Közreműködők között szerepelt a Zeneiskola 

kórusának tagjaként: Csollány Kitti (9. b),  

Kovács Borbála (11. a) és a Kórus Spontánusz 

tagjaként: Erdei Bertalan (10. c) osztályos 

tanuló. 

Korus Spontánusz  



 

Vércukorszint mérés 

A vércukormérés a Lions Club központi egészségügyi programja – itt Sopronban azonban rendhagyó módon szervezték 

meg az illetékesek. - Amikor valaki elmegy egy Lions Club által szervezett diabetes mérésre, akkor rendre azt látja, 

hogy szinte kizárólag felnőtteket, vagy idős embereket vizsgálnak a szakemberek – emelte ki Boronkay Gusztáv, a Lions 

Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója. - Azonban a mindig rendkívül kreatív Soproni Lady Lions Club ezt a 

kezdeményezést kicsit módosította. Így az ő programjukban inkább a fiatalokra, a tizenévesekre helyezik a hangsúlyt – 

fűzte hozzá. 

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium már a harmadik intézmény, ahová 

a klub ellátogatott a Soproni Cukorbetegek Egyesületével – céljuk, hogy városunk minden középiskolájába eljussanak. 

Ezzel megpróbálták kiszűrni azokat a diákokat, akik magasabb vércukorszinttel jöttek reggel iskolába. 

Nagyon fontosak az ilyen akciók, ugyanis a gyermekek számára nem sok mérést hívnak életre – világított rá dr. Halmos 

Mária, a Soproni Lady Lions Club elnöke. - Pedig ezeket érdemes minél fiatalabb korban elkezdeni. A Lions Club legfon-

tosabb feladata a vakok és gyengén látók kiszűrése, valamint segítése, a diabetes egyik legsúlyosabb szövődménye 

pedig a látásvesztés. Ha fiatalkorban elkezdjük szűrni, és szükség esetén kezelni a cukorbetegséget, akkor nagy eséllyel 

nem vezet a betegség látásromláshoz. 

A szakértők péntek reggelig több mint 60 diákon végezték el a szűrést. Tapasztalataik szerint a középiskolások már 

tudatosan táplálkoznak, ezért addig közülük senkinél sem mértek extrém mértéket.   

Forrás: https://www.sopronmedia.hu/cikkek/vercukormerest-tartottak-a-soproni-iskolakban  

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/vercukormerest-tartottak-a-soproni-iskolakban


 

Újraélesztési gyakorlat  

Göde József mentőtiszt iskolánk óraadó oktatója  vezetésével újra élesztési gyakor-

laton vettek részt iskolánk tanárai.  

Az újraélesztés folyamata 

Elsősegélynyújtás során a felnőtt laikus alapszintű újraélesztés (BLS) lépései szerint 
kell haladnod. 

0. lépés: Mielőtt a sérülttel foglalkoznál, meg kell győződj, hogy biztonságos a hely-
szín (ha lehet, biztonságossá kell tenned). A leggyakoribb veszélyforrások a lesza-
kadt elektromos vezetékek, a falomlás, a dőlő fa és a gázszivárgás. Ha a helyszín 
nem biztonságos NE kockáztasd saját testi épséged! 

1 .lépés: Először kapcsolatba kell lépned a beteggel, vagyis hangosan, jól érthetően 
meg kell szólítanod. Kérdezd meg tőle, hogy mi történt, hogy jól van-e. Ha a beteg 
mozdulatlanul fekszik a megszólítással egy időben, finoman rázd meg egy kicsit a 
vállánál fogva. Ha így sem reagál, akkor nincs eszméleténél. 

2. lépés: Ha a beteg nem reagált kiálts segítségért, mert egyedül feltehetően kevés 
leszel az ellátáshoz. Kiabálj, hogy a környezeted felfigyeljen, illetve telefonon érte-
sítened kell a mentőszolgálatot (104) vagy az általános segélyhívó számot (112) 

3. lépés: Ha szemmel láthatóan valamilyen idegen test vagy hányadék akadályozza 
a sérült szabad légzését, el kell távolítanod. A légutak felszabadítása érdekében 
óvatosan hajtsd hátra az illető fejét, és emeld előre az állkapcsát, ha légúti aka-
dályra utaló jel nincs. 

4. lépés: Füledet a beteg orra elé helyezve 10 másodpercig figyeld, hogy mozog-e a 
mellkasa, hallod-e a légzése hangját, illetve érzed-e az általa kilélegzett levegő me-
legét. Legalább két be- és kilégzést kell érzékelned. Amennyiben a beteg nem lé-
legzik, és nem hívott senki mentőt, hívass, vagy ha egyedül vagy te magad hívj! - 
most feltétlenül meg kell tenned. 

5. lépés: A keringés pótlása érdekében 30 mellkaskompressziót kell végezned. Ez 
azt jelenti, hogy nyomást kell gyakorolnod a sérült mellkasára 4-5 centiméter mé-
lyen (felnőtt páciens esetén). A műveletet 100/perces ritmusban, egyenletesen 
kell ismételned. 

6. lépés: A lélegeztetés következik. Kétszer levegőt kell fújnod a beteg szájába vagy 
orrába. Így normál légvételnyi levegő jut a szervezetébe. A befújások alkalmával 
figyelned kell a beteg mellkasának mozgására. Amennyiben sikertelen a lélegezte-
tés, újra ellenőrizd, hogy látsz-e valamit, ami elzárhatja a levegő szabad áramlását. 

7. lépés: Minden 30. mellkasi nyomás után két befújást kell alkalmaznod egészen a 
mentő megérkezéséig. Ez egy nagyon kimerítő feladat, ezért ha többen vagytok a 
helyszínen, egymást váltva is végezhetitek. 

Az újraélesztés elmélete egyszerű, de csak gyakorlatban rögzülhet a helyes techni-
ka. A lépések elsajátításához sokat kell gyakorolni, például élőkhöz hasonló fanto-
mokon. 

forrás: WEBBeteg (https://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/5836/szigorubb-
elsosegely-vizsga) 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/prevencio/7709/ujraelesztes-lepesenkent
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/4365/szen-monoxid-mergezes
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/3232/elsosegely
https://www.webbeteg.hu/
https://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/5836/szigorubb-elsosegely-vizsga
https://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/5836/szigorubb-elsosegely-vizsga


 
Diós Kristóf Természetfotó Pályázat  

 

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a múlt tanév végén hirdette meg a gim-

názium volt tanulója, a tragikus körülmények között elhunyt Diós Kristóf 

emlékére és tiszteletére az Evangélikus Középiskolák Országos Diós Kristóf 

Természetfotó Pályázatát.  

A pályázatra olyan alkotásokat vártunk, melyek a természet nagyságát, időt-

lenségét, apró meglepetéseit tárják a közönség elé. 

Három kategóriában hirdettük meg a versenyt: 

A táj és növényvilága 

Állatok a természetben 

Az ember és a természet örök kapcsolata 

Az ország 9 evangélikus középiskolájából 42 tanuló összesen 155 nagyszerű 

képet küldött. Érkeztek fotók Sopronból, Győrből, Aszódról, Bonyhádról, 

Nyíregyházáról, Békéscsabáról, Orosházáról és természetesen Szarvasról. 

Ezekből a szakértői zsűri kategóriánként kiválasztotta a három díjazottat. A 

FUJILABOR felajánlott 3 különdíjat, valamint a tantestület tagjai is kiválasz-

tottak egy fotót. Ezeken kívül még néhány nagyon szép képet kiállításra ér-

demesnek tartott a zsűri, így összesen 22 fotó került be a kiállítás anyagába. 

A bíráló bizottság tagjai Bakula János, fényképész, Dr. habil. Jakab Gusztáv, egyetemi docens, intézetigazgató, 

Szent István Egyetem és Szuhaj György, művésztanár voltak. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és kiállításmegnyitóra 2020. február 19-én délután 2 órakor került sor. A si-

kerhez nagymértékben hozzájárult támogatónk, a FUJILABOR, ahol kiváló minőségben elkészítették a kiválasztott 

fotókat. A képek bemutatására a Szarvasi Járási Hivatal mini galériájában kaptunk lehetőséget, melyért ezúton is 

hálásak vagyunk Gaál Roland hivatalvezető úrnak. Nagy örömünkre többen megtiszteltek minket személyesen a 

díjátadón,  Győrből, Nyíregyházáról, Aszódról, Békéscsabáról és Orosházáról érkeztek tanulók szüleikkel. 

A vendégeket Kitajkáné Szántai Mária, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatója és Gaál Roland, a Szarvasi 

Járási Hivatal hivatalvezetője köszöntötte, majd az igazgató asszony átadta a díjakat és emléklapokat a kiállított 

képek készítőinek. A kiállítást megnyitotta Dr. Hanyecz Katalin, a Szarvasi Arborétum igazgatója, majd Garai Haj-

nal, iskolánk tanulója gyönyörű énekével varázsolta el a megjelenteket. 

Díjazottak: 

A táj és növényvilága kategóriában: 

Kiss Márton (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas) 

Farkas Levente (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium) 

Kurják Márk (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium) 

  

Állatok a természetben kategóriában: 

Ruip Gergő (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium) 

Kiss Márton (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas) 

Németh Péter (Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium) 

 

Az ember és a természet örök kapcsolata kategóriában: 

Talhammer Gellért (Eötvös József Evangélikus Gimnázium Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium, Sopron) 

Kiss Márton (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas) 

Csasztvan Milán (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas) 



 

 FUJILABOR különdíja: 

Papp András (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Győr) 

Juhász Evelin  (Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Általános Isko-

la, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Békéscsaba) 

Ruip Gergő (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium) 

  

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tantestületének különdíjasa: 

Kiss Márton (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium) 

 

További kiállított képek készítői: 

Süli Luca (Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Szarvas) 

Dobra Katinka (Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Orosháza) 

Rosenthal Noa Vivien (Eötvös József Evangélikus Gimnázium Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium, Sopron) 

 

Köszönjük minden kedves versenyzőnknek, hogy beküldte fotóját és részt vett pályázatunkon. Reméljük, hogy ha-

gyományt tudunk teremteni, és hamarosan újra meghirdethetjük a versenyt. 

 

forrás: http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1757-fotopalyazattal-es-kiallitassal-

emlekeztunk-dios-kristofra 

Gratulálunk  

Gellért  

az első díjhoz! 

http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1757-fotopalyazattal-es-kiallitassal-emlekeztunk-dios-kristofra
http://vajdaevang.hu/index.php/2012-09-26-06-22-45/esemenyek/1757-fotopalyazattal-es-kiallitassal-emlekeztunk-dios-kristofra




 



Sporteredmények 

Csapat tagjai: 

Csapó Botond, Csontár Péter, Görög Berény,  

Kisvarga Dániel, Nádas Barnabás, Németh Patrik, 

Takács Kevin, Stilling Soma, Szász Bulcsú,  

Szücsy Lehel. 

GRATULÁLUNK! 



 

Rendhagyó irodalomóra  

Rendhagyó irodalomórán vett részt a 11. c osztály (osztályfőnök: Vargáné Rimóczi 

Gyöngyi) Varga Gábor tanár úr vezetésével a Kultúrpresszóban.  



 



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvos 

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

