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 Kedves Olvasó!
 Hírlevelünk tartalma
rendszerességgel fog
meríteni iskolánk életének történéseiből. A
tematikus rovatok hivatkozásai elkalauzolják Önt iskolánk diákoldalára a Kórlap
Onlinera, ahol betekintést nyerhetnek a
mindennapjainkba.
Legyen a Vendégünk!
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Kezdjük el!
„ Az idő nem magnószalag mit ide-oda lehet tekerni. (…) Az idő itt van, használd ki.”
Paulo Coelho
Itt vagyunk újra. Elmúlt az élménydús nyár, a forróság, a nyaralás, a sok kacagás.
Mindenki maradt volna, de a 2013/2014-es tanév ezennel elkezdődött. A vasárnapi
istentisztelet alkalmával találkozhattunk iskolánk legújabb növendékeivel, az új
lelkészünkkel és rajtuk kívül három újabb tanárnőt is megismerhettünk. Tanulni,
tanulni, tanulni és megalapozni a jövőnket. Szép lassan megismerkedünk az új órarendünkkel és az új programokkal is. A tavalyi évhez hasonlóan továbbra és működik az iskolai szerkesztőség, amely újdonsággal is jelentkezik. Eötvös TV néven, új
tartalommal és látvánnyal képújság hívja fel a figyelmet az iskolai programokra. Ezenkívül választhattok a különböző színes programok közül: kosárlabda, röplabda, jóga, kerékpározás, túrák, tanulmányi versenyek, színjátszás, zenekar, tánckar, énekkar és a művészi beállítottságúak még színházba is járhatnak. A tizenegyedikesek és tizenkettedikesek számára ezeken a szórakoztató programokon kívül
már kötelezően látogatniuk kell választott fakultációs órájukat. Becsengettek, most
már a kötelezettségeinket kell teljesítenünk. Felkészülni az életre és megalapozni a
jövőnket, amiben majd élni akarunk. Az elsősök még ismerkednek iskolánk helyiségeivel de a legtöbben már csukott szemmel is eltalálunk oda, ahova akarunk. Az
ember maga is tapasztalja, hogy elrepül ez a négy év. Az ember azt gondolná, egyszerű, de valahogy minden egyes évvel jobbnak kell lenned! Használjátok ki a programokat, legyetek a lehető legszorgalmasabbak! A média iránt érdeklődő diákokat,
továbbra is várjuk működő szerkesztőségünkbe. Riportok, iskolarádió, élménybeszámolók vagy akár csak egyedi eszmefuttatások! A középiskolával megkezdődik a
végtelen és visszavonhatatlan döntések sorozata. Ajtók zárulnak mögöttünk halkan
és zajukat csak évekkel később fogjuk hallani. Legyen bármilyen nehéz is visszarázódnunk, de mindenkinek sikeres évet és erőteljes kitartást kívánok! Ne legyünk
lusták, mutassuk meg, miért is vagyunk mi Eötvösös diákok!
(Pádár Angéla jegyzete)

ISKOLAI ÉLET
GRATULÁLUNK!
Tóth Lászlóné Weisz Zsuzsanna tanárnő 2013.
július 18-án kezdte meg nyugdíjas évei, akit szakmai, pedagógiai felkészültsége és emberi magatartása alapján nyugdíjba vonulása alkalmából A
Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz
részére. Tóth Lászlóné Weisz Zsuzsanna tanárnő
2013. július 18-án kezdte meg nyugdíjas évei,
akit szakmai, pedagógiai felkészültsége és emberi magatartása alapján nyugdíjba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás
Minisztere, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adományoz részére.

GRATULÁLUNK!
Hirschler Ludovika, a Magyar Vitorlás Szövetség válogatott versenyzője a Splitben
zajló Európa-bajnokságon és a hazai Világbajnokságon is kiemelkedő eredménnyel
képviselte hazánkat. Az év legrangosabb nemzetközi eseményeként számon tartott
versenyeken több futamban is nemzetközi női élmezőnyben vitorlázott és végül az
arany csoportban végzett, amellyel a legjobb hazai versenyzőként fejezte be a versenyt.
Ezen felül a 2013. évi Utánpótlás Bajnokság női bajnoka lett.
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Tanévnyitó a Pulzus TV-ben (VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/04/pulzus-tv-tanevnyito
Ilyenek voltunk! - A 2012/2013-as tanév képekben (VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/04/ilyenek-voltunk-20132014-es-tanev/
Eötvös Józsefre emlékezve
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/10/eotvos-jozsef-meltatasa/
Kovács Gábor, a harmadik helyen
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/10/kovacs-gabor-a-harmadik-helyen/
KOMISZ & dESZKa Társulat – Pulzus TV – Erdélyi turné előzetes (VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/10/komisz-deszka-tarsulat-pulzus-tv-erdelyi-turne-elozetes/

Közösségi szolgálat a Katasztrófavédelemnél – Pulzus TV (VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/12/kozossegi-szolgalat-akatasztrofavedelemnel-pulzus-tv/
Kórus siker Raidingban
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/23/korus-siker-raidingban/
Legyetek jók, ha tudtok Erdélyben
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/24/legyetek-jok-ha-tudtok-erdelyben/
KOMISZ & dESZKa a Nyugati Jelen napilapban
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/24/nyugati-jelen-napilap-cikke/
Pulzus TV – Carmina Burana Ausztriában (VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/25/pulzus-tv-carmina-buranaausztriaban/
Carmina Burana próbája – Pulzus TV (VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/25/carmina-burana-probaja-pulzus-tvvideo/
KOMISZ & dESZKa Társulat Erdélyben – Sopron TV (VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/25/komisz-deszka-tarsulat-erdelybensopron-tv/
Jutalomkirándulás Győrben
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/26/jutalomkirandulas-gyorben/
Carmina Burana Ausztriában (TELJES VIDEÓ)
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/28/carl-orff-carmina-burana-raidingban/
Átlépték a határokat...
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/30/atleptek-a-hatarokat-9400hir-huinterju/

Beharangozó

Iskolai támogatással ismét „Operakaland” Budapesten

A Magyar Állami Operaház szándéka most is az, hogy 2013 őszétől minden évben két hónapon át (döntően októberben és májusban) az újranyíló Erkel Színházába invitálhassa az összes első évfolyamos magyar gimnazistát és szakközépiskolást, hogy ezután mindenkit kössön legalább egy fiatalkori élmény az
operaházi műfajokhoz, anyagi körülménytől függetlenül. 45 délelőtti illetve
délutáni előadás a 2000 személyes nézőtéren: opera és balett inspiratív, de
érthető előadásban ér majd el a diákokhoz. Az első teljes OperaKaland-évadban
ősszel a Háry János, tavasszal pedig A színigazgató / Mario és a varázslóprodukcióinkat tekinthetik meg a gimnazisták.
Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanári kara és diáksága 2013. október 12-én, szombaton ismét részt veszt, a budapesti előadáson az Erkel Színházban.
Az iskola vezetőségének döntése értelmében, az intézmény 50%-kal támogatja
az utazást és a belépőjegyek költségét.

BLOGoló
Az én esztétikám…
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/09/30/ez-az-en-esztetikam/

Ilyenek voltunk!
A 2012/2013-as tanév második félévének történései
A magyar kultúra napja
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/01/24/a-magyar-kultura-napja/
Tisztelgés Kölcsey Ferenc szobránál
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/01/24/tisztelges-kolcsey-ferenc-szobranal/
Történetek egy családi albumból
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/02/05/tortenetek-egy-csaladi-albumbol/
Látjátok? Felnőttünk! – Egy szalagavató margójára
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/02/07/latjatok-felnottunk-egy-szalagavatomargojara/
Diáknap 2013
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/02/12/diaknap/
Arccal a hónak
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/01/22/arccal-a-honak/
Gyűjtsünk szelektíven
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/02/07/gyujtsunk-szelektiven/
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Összeszólalkoztak – Szóval-vitakultúra vetélkedő
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/02/18/osszeszolalkoztak-szoval-vitakulturavetelkedo/
Kútdiákok Budapesten
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/01/28/kutdiakok-budapesten/
GeoLearn vaktérképes házi verseny eredményei
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/04/a-geolearn-vakterkepes-verseny-hazifordulojanak-eredmenyei/
Birkenau megrázóbb élményt nyújtott
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/12/birkenau-megrazobb-elmenyt-nyujtott/
Karner Kitti: Irány a diákkonferencia!
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/20/karner-kitti-irany-a-diakkonferencia/
Nemzetközi siker előtt az Eötvös diákjai
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/20/nemzetkozi-siker-elott-az-eotvos-diakjai/
Thoma Franciska képregénye
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/21/thoma-franciska-kepregeny/
GeoLearn internetes vaktérképes verseny eredményei
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/21/geolearn-internetes-vakterkepes-versenyeredmenyei/
Szóval! – Bemutatkoznak a regionális döntős diákok
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/26/szoval-bemutatkoznak-a-regionalis-dontosdiakok/
Vitaverseny – remekül szerepelt Sopron
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/30/vitaverseny-remekul-szerepelt-sopron/
Közösségi szolgálat az Eötvösben
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/28/kozossegi-szolgalat-az-eotvosben/
Legyetek jók, ha tudtok
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/04/legyetek-jok-ha-tudtok/
Kitti, a legjobb 30 között
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/08/kitti-a-legjobb-30-kozott/
Egyed Mátyás, OKTV 6. helyezett
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/08/oktv-6-helyezes/
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Játékos projektnap
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/10/jatekos-projektnap/
Thoma Franciska az élen
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/10/thoma-franciska-az-elen/
Spontán akció a magyar költészet tiszteletére
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/11/spontan-akcio-a-magyar-kolteszettiszteletere/
Amikor megáll az idő
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/16/amikor-megall-az-ido/
Mindenki együtt Zsirán
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/17/mindenki-egyutt-zsiran-legyetek-jok-hatudtok/
Felolvasó Maraton
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/18/felolvaso-maraton/
Egy csepp vér
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/18/egy-csepp-ver/
Korunk legnagyobb hősei
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/27/korunk-legnagyobb-hosei/
Drogkép-Másképp
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/19/drogkep-maskepp/
Közösen a közösségért – Cselekedjünk együtt!
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/19/kozosen-a-kozossegert-cselekedjunkegyutt/
Történet a múltból
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/25/tortenet-a-multbol/
A csoda bennük van
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/25/a-csoda-bennuk-van/
Egészségügyesek!
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/03/egeszsegugyesek/
Előadások a fogyatékosság témakörében
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/03/eloadasok-a-fogyatekossag-temakoreben/
Legyetek jók, ha tudtok! – 9400hir.hu
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/07/legyetek-jok-ha-tudtok-9400hir-hu/
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Legyetek jók, ha tudtok! – Kisalföld
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/07/legyetek-jok-ha-tudtok-kisalfold-2013-majus6/
Ballag már a véndiák
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/08/ballag-mar-a-vendiak/
A Madarak és fák napja rajzpályázat nyertese
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/09/madarak-es-fak-napja-rajzpalyazat-nyertese/
Legyetek jók, ha tudtok – Evangélikus Élet
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/13/legyetek-jok-ha-tudtok-evangelikus-elet/
Ballagás a Soproni Témában
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/13/ballagas-a-soproni-temaban/

Zsófi néni akcióban
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/16/zsofi-neni-akcioban/
Szín-báb vetélkedő
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/17/szin-bab-vetelkedo-2013/
Kitüntették iskolánk tanárát, Horváth Ernőt
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/23/kituntettek-iskolank-tanarat-horvath-ernot/
Színesedett az iskolai sportélet
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/30/szinesedett-az-iskolai-sportelet/
Rúgták a labdát
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/20/rugtak-a-labdat/
Fekete Katalin az első helyen
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/03/22/fekete-katalin-az-elso-helyen/
Péterfy Kupa 2013
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/04/15/peterfy-kupa-2013/
Elkészült az új sportpálya - Kisalföld
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/08/elkeszult-az-uj-sportpalya
Korunk legnagyobb hősei
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/27/korunk-legnagyobb-hosei/
Színesedett az iskolai sportélet
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/05/30/szinesedett-az-iskolai-sportelet/
Karácsonyra várva
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/30/1003/

