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

(Márk evangéliuma 9,24). 
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Csendesnap egy kicsit másképp 

 

 

Hegedűs Attila iskolalelkész felhívása a Csendesnapról: https://www.youtube.com/watch?v=vmpgGxlB0qY 

Filmek megtekintésre és átgondolásra: 

1, Milyennek látod a másokat? És ez hogyan hat rá?  

Címe: Érvényesítés 

https://www.youtube.com/watch?v=piqu4oKpM_8&feature=emb_logo 

2, Szeretnéd az életet ünnepként megélni?  

Címe: Az ünneplés művészete 

https://www.youtube.com/watch?v=82_FjqLNvEg&list=RD82_FjqLNvEg&start_radio=1&t=83 

3, Megható rajzfilm egy valóban találó ajándékról 

Címe: Ajándék 

https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc&feature=emb_logo 

4, Vidám és groteszk történet arról, mit csinálunk magunkból, és mit lehet belőle mégis kihozni.  

Címe: Bajusz 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=265&v=H84T7tWBj2k&feature=emb_logo 

5, Hit és hitetlenség, avagy kell-e istenbizonyíték?  

Címe: Bizonyítékom a bizonyíthatatlan Istenre 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=eHUhzxYP1Fo&feature=emb_logo 

6, Nagyon sokkoló videó, avagy a sikerért mindent? (Csak erős idegrendszerűeknek!) 

Címe: A másodperc töredéke 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=EnbcMK9z16o&feature=emb_logo 

7, Mit jelent imádkozni? Kik ülnek melletted a padban? 

Címe: Csak egy ima 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wE98qhiPmso&feature=emb_logo 

8, Végül egy vidám, jópofa animációs film arról, milyen képet mutatunk magunkról- és kik vagyunk valójában: 

Címe: Maestro 

https://www.youtube.com/watch?v=X1h_Zd7VKwM 

Az volt a feladat, hogy a nyolc filmből kettőt szabadon választott mindenki, majd keresett valakit, aki 

ugyanazt választotta. Akácos Anna (9. b) és Kántor Bernadett 12. c osztályos tanulók fogalmazták meg a 

legfrappánsabb véleményt (ami lehetett szöveg, videó, rajz, fotó, bármi) a művekről, akik ezért díjat fog-

nak kapni - nem virtuálisan! 

Csendesnapi záró istentisztelet: https://www.youtube.com/watch?v=zSo3qFs-l34   

https://www.youtube.com/watch?v=vmpgGxlB0qY
https://www.youtube.com/watch?v=piqu4oKpM_8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=82_FjqLNvEg&list=RD82_FjqLNvEg&start_radio=1&t=83
https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=265&v=H84T7tWBj2k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=231&v=eHUhzxYP1Fo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=EnbcMK9z16o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wE98qhiPmso&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X1h_Zd7VKwM
https://www.youtube.com/watch?v=zSo3qFs-l34


 Akácos Anna (9. b) és Kántor Bernadett (12. c)  
csendesnapi értekezése  

Érvényesítés (1. film) és Ajándék (3. film) 
 

Ajándék 

K. B.: Először azt hittem a fiú azért mérges az anyukájára meg a kutyusra, mert megzavarták játék köz-

ben. Aztán mikor kimentek és kiderült, hogy nem csak a kutyának hiányzik egy lába, hanem neki is, akkor 

már egyből megértettem. 

A. A.: En úgy gondolom, hogy azért is mérges volt, hogy az anyukaja megzavarta, de amikor kibontotta és 

meglátta a kutyát, egyből elszállt a rossz kedve. De amikor meglátta, hogy a kutyának hiányzik a lába, 

úgymond undorodni kezdett tőle es emiatt is mérges volt az anyukájára. De aztán mégis lekötötte a ku-

tya, mert hát ki ne tudna neki ellenállni. És a végen értettem meg én is. 

K. B.: Igen, bár mondjuk az is érdekes lehet, hogy amíg nem jött a kutya, addig azt láttuk, hogy a sötét-

ben, egyedül játszik, viszont utána meg kiment vele a szabadba, a fényre és már együtt voltak. 

A. A.: Mert rájöhetett (szerintem) hogy nincs egyedül. 

És ha jobban belegondolunk, ha a fiú így jár iskolába, hogy hiányzik az egyik lába, biztos, hogy a figyelem 

középpontjában van. És nem jó értelemben. Biztos, hogy bántjak, de amikor a kutya nem foglalkozik az-

zal, hanem szeretettel néz rá, akkor jön rá, hogy nincs egyedül, és elfogadjak, szeretik őt úgy, ahogy van 

K. B.: Na, igen. Érezte a kutyával ezt az úgy nevezett kapcsot, „rokon jelleget”. Mivel a kutya is alapból 

hátránnyal indult, hiszen össze-vissza szerencsétlenkedett szegény és ő is ugyanúgy magára vonta a fi-

gyelmet, mint ahogy a fiú is magára vonhatja más emberek között. Csak a kutya pont hogy élvezte a fi-

gyelmet, és nem érdekelte, hogy részben a lába miatt kapja, csak az, hogy egyáltalán kapja. 

A. A.: És elérte, hogy a fiú megszeresse. Hogy foglalkozzon vele. 

 

Érvényesítés  

A. A.: Hát nem tudom. Nekem speciel ettől lett jó kedvem. Mert tudom, hogy nagyon ritkán lehet talál-

kozni ilyen emberekkel, de ők, akik mégis ilyenek, tényleg mindenkiben látják a jót és a szépet és nem 

érdekli, ha ő nem kapja ezt vissza. Szereti, ha az emberek boldogan élik a mindennapjaikat, es nem egy-

kedvűen. És mindent megtett azért, hogy az a nő is mosolyogjon. De aztán egyszer feladta. Amikor sehol 

sem találta, úgy gondolta (szerintem), hogy mindennek vége. De aztán nem bírta sokáig, mert tudja, 

hogy az emberek őszintén tudnak mosolyogni még egy fénykép erejéig is, és ő ezt mindig elérte az utcán 

is. És így találta meg az akkor már mindig mosolygós nőt. Aki miatta mosolygott. 

K. B.: Szerintem miután nem tudta mosolyra bírni a nőt, „belefáradt” ebbe az egészbe, és nem csak a sza-

vait érezte üresnek és értéktelennek, hanem saját magát is. És bár újra elkezdte mosolyra buzdítani az 

embereket, valami mégis hiányzott. Ezt a valamit pedig a nőtől kapta vissza, amikor ugyanazokat a szava-

kat hallotta vissza tőle, amelyeket ő is mindig mondott másoknak. Mert rengeteg mindent megtett má-

sok boldogságáért, csak a sajátját nem volt képes elérni, mivel ugye Victoria folyton elutasító volt vele 

szemben. De ha belegondolunk, végül is tényleg ő bírta újra mosolyra a nőt, hiszen akarva-akaratlanul is, 

de segített az anyukáján. 



 

A nyitott kapuk vizsgája 

Részlet a „A 2020-as érettségi vizsga az evangélikus középiskolákban” című cikkből  

Gottschling Gábor, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium, 

Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium igazgatója elmondta, hogy 

bár a vizsgaszervezés még nagyobb körültekintést igényel és a felügye-

let biztosítása is nagyobb terhet jelent a tantestület számára, de ezek 

nem okoznak olyan nehézséget, amit ne lehetne helyi szinten megol-

dani. 

„Mindemellett a Nevelési és Oktatási Osztály, illetve a testvériskolák 

vezetőivel való rendszeres konzultáció mindannyiunk számára nagy 

segítség. Nálunk senki nem lépett vissza az érettségi vizsgától és egyet-

len tanuló sem módosította a vizsgajelentkezést, így ez sem nehezíti a 

helyzetet” – mondta el kérdésünkre az igazgató. 

„A vizsgák lebonyolítását és előkészítését úgy oldottuk meg, hogy a 

tanulók a vizsgát megelőző napon a belső levelezési rendszerben meg-

kapják a másnapi vizsga terembeosztását. Beléptetéskor pedig az 

ügyeletes kollégák irányítják az érkezőket a vizsgatermekbe. 

Az idén érettségizőknek azt üzenem, hogy nehézségek vannak ugyan, de olyan rendkívüli történelmi idő-

ket élünk, amelyben számos lélekemelő élményben is lehetett részük az elmúlt hetekben. Ezek megerő-

síthették őket hitükben, választott hivatásukban, emberségükben. 

A szalagavató ünnepségen az egyik egészségügyi szakgimnáziumi tanulónk a következőképpen fogalmaz-

ta meg gondolatait az itt eltöltött négy évről: 

Kik voltunk mi, a 12. B? 

Sokkal többek voltunk, mint azt gondolnánk! 

Betegágyak mellett dolgoztunk, de ha szabad így fogalmaznom, inkább éltünk. 

Mi, akik lelkiismeretesen etettük azt a nénit, aki már 96 évet élt. 

Mi, akik beteg gyermek mellett álltunk és fogtuk a kezét. 

Láttunk-e »szörnyűségeket«? 

Megszámlálhatatlant! 

Láttunk-e »csodát«? 

Csillag nincs annyi az égen! 

Láttunk születést és halált, 

Láttunk betegséget, gyógyulást, 

Aggódtunk és megnyugodtunk, 

Hallgattunk és imádkoztunk. 

Ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy ez a négy év mit adott nekünk? 

Biztos, hogy könnybe lábad a szemünk és a szó, amit kiejtünk: »Az egész életünk!« 

Úgy gondolom, ez a gondolatsor aktuálisabb most, mint amikor január végén elhangzott.” 

Forrás: https://epszti.hu/epszti-fooldal/epszti/a-nyitott-kapuk-vizsgaja 

https://epszti.hu/epszti-fooldal/epszti/a-nyitott-kapuk-vizsgaja?fbclid=IwAR1MdaBziQksy71gQ7OjOS9BaP2vKh2NhquIQQMTBDOZukbaw4ZOY127lYM


 A Püspöki Tanács bátorító levele a koronavírus idején a 

Magyarországi Evangélikus Egyház  

oktatási és nevelési intézményeinek 

 

Tisztelt Igazgató Asszonyok és Urak! 

Kedves Pedagógusok, Nevelők, Iskolalelkészek, Diákok és Szülők! 

 

Érdeklődéssel figyeljük és örömmel tapasztaljuk, hogy intézményeinkben, az óvodáktól az általános és 

középiskolákon át a kollégiumokig a mostani nehéz időkben is komoly és felelősségteljes munka folyik. 

Örülünk annak, hogy az elmúlt évek digitális fejlesztéseinek most a távoktatásban nagy hasznát vehetjük, 

de még inkább annak, hogy a pedagógusok, az iskolalelkészek, a diákok és a szülők többsége is komoly 

áldozatot vállal azért, hogy az oktatás az iskolák kényszerű bezárása ellenére se szakadjon meg. Kérjük, 

hogy a technikai vagy egyéb hátrányokkal küszködőkre különösen is figyeljenek oda, segítsék őket, hogy 

ne maradjanak le. 

Köszönjük intézményeink lelkészeinek, hogy a rendkívüli helyzetben kreatív figyelmességgel igyekeznek 

szolgálatukat ellátni. Ennek most különös jelentősége van, hiszen ők nemcsak a hittanórai ismereteket 

adják át, hanem változatos formában  küldik áhítataikat, igei üzeneteiket, valamint a diákok és tanárok 

lelkigondozásában is részt vesznek.  

Megkülönböztetett szeretettel gondolunk az érettségire készülőkre. Nem kis kihívás ez az intézmények-

nek, a diákoknak és a családoknak sem a járvány tetőzésének időszakában. Megértjük azokat, akiket nem 

csak a vizsga miatti félelem szorongat. Iskoláink vezetőinek köszönjük, hogy a nehéz körülmények között 

mindent megtesznek azért, hogy a kockázatokat lehetőleg a nullára csökkentsék.  

Diákjainknak szeretteikkel együtt azt kívánjuk, hogy megszerzett tudásukról eredményesen tudjanak szá-

mot adni!  

Minden érintettet Isten szerető kegyelmébe ajánlunk az ősi ároni áldás szavaival: 

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád arcát az Úr és könyörüljön rajtad! For-

dítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet!” (4Móz 6,24-27) 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

Budapest/Győr 2020. április 27. 

 

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök 

Kondor Péter püspök 

Szemerei János püspök 



 

Sopron TV iskolai műsora 

 

Bali Ádám iskolánk testnevelőtanára, tart bemelegítést kicsiknek és nagyoknak a Sopron TV által 

szerkesztett Iskolai műsorban . 

https://www.youtube.com/watch?v=msFKHglIIgk 

 

Interjú Dömötör Péternével 

Dömötör Péternével, iskolánk egészségügyi szaktanárával készült interjút fogadják szeretettel. Tanár-

ként, diplomás ápolóként helytáll most a járványügyi helyzetben.  

https://youtu.be/I4WyDfpstIo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msFKHglIIgk
https://youtu.be/I4WyDfpstIo


 

Ballagás Online  

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok!  

A ballagás minden végzős számára különleges esemény, a középiskolai ballagás pedig a családok és 

az iskolák közös ünnepe. Az idén a járványügyi helyzet miatt nem hagyományos keretek között szer-

vezi meg iskolánk a ballagást. A végzős osztályfőnökök és az iskolavezetés úgy gondolta, a ballagást a 

tervezett időpontban megtartjuk a lehetőségeknek megfelelően. Szeretnénk emlékezetessé tenni ezt 

a napot! Úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában lehetővé kell tennünk, hogy végzőseink elbúcsúz-

zanak az iskolától és néhány útravaló gondolatot megoszthassunk Velük, valamint elismerhessük 

négyéves teljesítményüket. Április 30-án 10:30-kor osztályfőnöki órák lesznek online, 11-kor pedig, 

kezdetét veszi a ballagási műsor, ami valamilyen szinten pótolni próbálja a pótolhatatlant. Arra ké-

rünk minden végzőst, hogy ha lehetséges, akkor szüleivel együtt nézzék meg a ballagási műsort. És 

legyen ünnepnap ez a nap! Természetesen, amint a helyzet megengedi, osztályonként szervezünk 

egy kisebb ünnepséget. 

Erős vár a mi Istenünk!  

https://eotvos.sopron.hu/hirek/ballagasi-unnepseg-2020-04-30  

 

Kisalföld cikke a témában:  

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/online-ballagasi-musorral-bucsuztatta-diakjait-a-soproni-

eotvos-gimnazium-video-7560681/  

https://eotvos.sopron.hu/hirek/ballagasi-unnepseg-2020-04-30
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/online-ballagasi-musorral-bucsuztatta-diakjait-a-soproni-eotvos-gimnazium-video-7560681/
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/online-ballagasi-musorral-bucsuztatta-diakjait-a-soproni-eotvos-gimnazium-video-7560681/


Tankönyvrendelés 

 

A 2020/2021-es tanévtől a köznevelés valamennyi nappali rendszerű alap- és középfokú oktatá-

sában résztvevő tanuló térítésmentes tankönyvellátásban részesül. (Lásd: 1092/2019. (III.8.) 

Korm. határozat) A 2020/2021-es tanévre szóló tankönyveket sikeresen megrendeltük. Iskolánk 

tanulói majdnem 3000 db tankönyvet rendeltek, 4 és félmillió forint értékben a KELLO-tól. A kö-

vetkező tanévtől a tanulók által használt tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, azokat az iskola 

tankönyvtárába kell visszahozni minden tanév végén. Ez alól kivételt képeznek a nyelvkönyvek és 

a munkafüzetek.  

Rendkívüli felvételi eljárás  

Intézményünk a 2020/2021. tanévre rendkívüli felvételi eljárást ír ki az előadóművészeti (kortárs tán-
cos) szakgimnáziumi osztályába. 

A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2020. május 11-22. 

Részletek: https://eotvos.sopron.hu/hirek/rendkivuli-felveteli-eljaras-2020-04-27  

https://eotvos.sopron.hu/hirek/rendkivuli-felveteli-eljaras-2020-04-27


 

Felújítás az iskolánkban 



 



 

Meglepetés képek 



 



https://eotvos.sopron.hu/ 

www.facebook.com/eotvossopron 

 #eotvos 

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

