
„Mindennapos testnevelés, választható sportkörök, tanulmányi versenyek, tantárgyi 
fakultációk, szabadidős foglalkozások, kötelező iskolai feladatok?– nem beszélve a 
felelésekről, dolgozatokról. Ráadásul még tanulni is kell!” 
„Már el sem kezdtük az iskolát, de már ilyennel nyaggatnak a tanárok!” 
„Elfogyott, kifogyott, kész, vége mindennek! Feladom!” 

„Jaj, már megint?” 

Bizonyára minden diákban megfordultak már ezek a gondolatok a tanév elején. Mi-
lyen jó lenne, legalább még pár hetet, focizni a téren, vattacukrot enni a Balatonnál 
és lubickolni a különböző élménymedencékben! Szerencsére az egyre hűvösebb 
reggelek segítik elfelejteni az ilyen vágyainkat. 

Becsengettek, tehát nincs más választás, mint tanulni és felkészülni a nagybetűs 
életre. 
Lelkes elsőseink bekebelezték iskolánkat. Van, aki ismerkedik a helyiségekkel, osz-
tálytársaival, önmagával. Van, aki már otthonosan mozog az idegen labirintusban és 
vannak lányok, akik már merészen kacérkodnak a felsőbb osztályok fiaival. 

Az első napokban tanulóink a kötelező feladatok mellett megismerkedtek a választ-
ható programokkal is. Az igazán színes kínálatban megtalálható többek között: ko-
sárlabda, tenisz, jóga, kerékpározás, túra, tanulmányi versenyek, tantárgyi temati-
kus szakkörök, iskolai szerkesztőség, színjátszó társulat, énekkar, tánckar, zenekar, 
színházlátogatás. 

Az idei tanévtől kezdve kötelező feladatként jelentkezik a felmenő rendszerben 
megvalósuló mindennapos testnevelés.  Elsős diákjaink a helyi testnevelés órák mel-
lett kipróbálhatják magukat a tánc, a küzdősportok és az úszás világában. A szerdán-
ként jelentkező időpontokban az osztályok ellátogatnak a NYME Krasznai Ferenc 
Sportcsarnokba és a Csík Ferenc uszodába. 

Újdonságként jelentkezik az iskolai szerkesztőség. A média iránt érdeklődő tanuló-
kat tömörítő aktív csapat egy kézben fogja irányítani a hetente jelentkező iskolarádi-
ót, a régi-új „Kórlap” című diáklapot, és aktuális hírekkel, programajánlókkal, ripor-
tokkal, tudósításokkal fogja ellátni iskolánk közösségeit. Hamarosan új oldallal bővül 
intézményünk honlapja is, ahol teret kap a szerkesztőség csapata. A jövőben egy 
helyen érhetjük el a legújabb híreket, információkat, képeket, videókat. 

Legyen bármennyire nehéz visszaszokni a tanulásba, elindulni az ismeretlenben, jó 
tudni, hogy az iskolában a tanulás mellett, támogatást, bíztatást kaphatunk, színes 
programokkal gazdagodhatunk. Ne legyünk lusták kihasználni a lehetőségeket, hi-
szen önmagunkért tesszük, a jövőnkért.  

E ö tv ö s  J ó zs e f  E v a n g é l i k u s  G im n á z iu m  é s  E g é s zs é g ü g y i  S z a k k ö zé p is k o la  

 K e d v e s  O l v a s ó ! 

 

 Hírlevelünk tartalma  

rendszerességgel  fog 

meríteni iskolánk  éle-

tének történéseiből. A 

tematikus rovatok hi-

vatkozásai elkalauzol-

ják Önt iskolánk diák-

oldalára a Kórlap 

Onlinera, ahol bete-

kintést nyerhetnek a 

mindennapjainkba. 

Legyen a Vendégünk!                                    

 A szerkesztők. 

Hírlevél, 2013. április 
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Első ső k a cé lkérésztbén 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/09/10/elsosok-a-celkeresztben/ 
 
Kőpaszők a Va rkérü létén 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/01/kopaszok-a-varkeruleten/ 
 

Eő tvő s türné  

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/02/eotvos-turne/ 

Nagy münka ban a DÖ K 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/03/nagy-munkaban-a-dok/ 

Örsza gős Hőnvé délmi Ja rő rvérsény 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/19/orszagos-honvedelmi-jarorveseny/ 

Glőria Victis – vété lkédő ré indül az Eő tvő s csapata 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/17/gloria-victis-vetelkedore-indul-az-
eotvos-csapata/ 

E réttsé giző k zara ndőklata 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/18/erettsegizok-zarandoklata/ 

Iskőlara diő  é lő  téléví ziő s kő zvétí té ssél 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/18/iskolaradio-elo-televizios-
kozvetitessel/ 

Ö szi szü nétbén sém cséndés az iskőla 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/10/31/oszi-szunetben-sem-csendes-az-iskola/ 

Prőjéktnap a Sőprőni Té ma kő ző ssé gi lapban 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/11/09/projektnap-a-soproni-tema-kozossegi-
lapban/ 

Mégü jült az infőrmatika térém 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/11/10/megujult-az-informatika-terem/ 

Anatő miai Mü zéümban ja rtak 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/11/20/anatomiai-muzeumban-jartak/ 

Advénti ké szü lő dé s 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/11/29/adventi-koszorukeszites/ 

AFS Alicé bü csü ztatő ja 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/30/afs-alice-bucsuztatoja/ 

KidESZKa ztak a Fő  té rré 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/30/kideszkaztak-a-fo-terre/ 

 

 

Merítés…!   ISKOLAI ÉLET 
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Merítés…!   

Első  advénti gyértyagyü jta s 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/03/elso-adventi-gyertyagyujtas/ 

Miküla s napi őszta lyké pék 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/07/850/ 

Pa lya zatők nyértéséi 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/10/palyazatok-nyertesei/ 

Vő rő skérésztés akciő  a Téscőban 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/10/voroskeresztes-akcio-a-tescoban/ 

A ma sődik gyértya 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/11/901/ 

Ú jabb szí nfőlttal gazdagődőtt az iskőla 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/12/ujabb-szinfolttal-gazdagodott-az-
iskola/ 

9400hir.hü – A dESZKa Ta rsülat szí nré lé p 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/12/9400hir-hu-a-deszka-tarsulat-szinre-
lep/ 

Vakegér                                                                                                                               
http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/13/926/ 

Ba nya szati Mü zéümban ja rtünk 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/14/banyaszati-müzéümban-jartünk/ 

Anné Frank kia llí ta s 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/27/anne-frank-kiallitas/ 

Kőszőrü cska 2012 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/16/koszorucska-2012-2/ 

Ségí tsé g, a ra szőrültaké rt 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/30/segitseg-a-raszorultakert/ 

Méghitt őszta lykara csőny 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2012/12/30/meghitt-osztalykaracsony/ 

Elké szü lt az ü j Eő tvő s-ka rtya 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/01/15/elkeszult-az-uj-eotvos-kartya/ 

ISKOLAI ÉLET 
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 Aradi vé rtanü k – Va rősi mégémlé kézé s 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/08/aradi-vértanük-varősi-
mégémlékézés/ 
 

Hélybén a llő  ütaza s… az AFS élő ada sa n 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/16/hélybén-allő-ütazas-az-afs-
élőadasan/ 
 

Ma sőknak ségí téni jő ! – 72 ő ra kőmprőmisszümők né lkü l 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/17/masőknak-ségiténi-jő-72-őra-
kőmprőmisszümők-nélkül/ 

Öktő bér 6. – Az aradi vé rtanü k napja 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/09/őktőbér-6-az-aradi-vértanük-
napja/ 

Na lünk is né pszérü sí tétté k a szí nha zat – Lépd még magad Té is égy 

szí nha zbé rléttél 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/09/18/nalünk-is-népszérüsitétték-a-
szinhazat-lépd-még-magad-té-is-égy-szinhazbérléttél/ 

Félavatta k az élső ső két 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/19/félavattak-az-élsősőkét/ 

Némzéti ü nnépü nk, égy őrsza g ü nnépé 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/23/némzéti-ünnépünk-égy-őrszag-
ünnépé/ 
 
Mindannyian ma sők vagyünk                                                                                                  
http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/05/mindannyian-masők-vagyünk/ 

E lmé nydü s prőjéktnap 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/08/élménydüs-prőjéktnap/ 

Plaka tvérsény az Örsőlya ban 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/21/735/ 

Pa lyava laszta si kia llí ta s é s szakmabémütatő  Sőprőnban 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/30/palyavalasztasi-kiallitas-és-
szakmabémütatő-sőprőnban/ 

Ném jőbb, ném rősszabb, csak ma s! 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/03/ném-jőbb-ném-rősszabb-csak-
mas/ 

Vé radő nap a Va rősha za n 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/03/varadőnap-a-varőshazan/  

Egy kis pirős 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/07/égy-kis-pirős/ 

“Szé naté rén” ja rt a dESZKa 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/27/szénatérén-jart-a-dészka/ 

Merítés…!   Rendezvények 
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Merítés…!         SPORT 

Hajra  Eő tvő s! – Eő tvő s Küpa 2012 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/11/hajra-éőtvős-éőtvős-küpa-2012/ 
 

Rő plabda s sikér 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/18/rőplabdas-sikér/ 
 
 
 

 

 

 

 

Amikőr égyü tt ja tszik é p é s sé rü lt… 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/08/amikőr-égyütt-jatszik-ép-és-sérült/ 
 

Kőszőrü cska – A jéllégzétés sőprőni hagyőma ny 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/10/10/kőszőrücska-a-jéllégzétés-sőprőni-
hagyőmany/ 
 

„Ha nékik sikérü lt, mié rt né sikérü lhétné ma snak…” 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/08/ha-nékik-sikérült-miért-né-
sikérülhétné-masnak/ 

Csőda s é s néhé z vila g 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/08/csődas-és-néhéz-vilag/ 

Intérjü  égy vétéra nnal 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/13/intérjü-égy-vétéranna/ 

Dani, a vada szkü rtő s 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/13/dani-a-vadaszkürtős/ 

Dia kők a bara tsa grő l 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/18/diakők-a-baratsagről/ 

Infinity Gadgéts 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/12/infinity-gadgéts/ 

Egérék é s émbérék 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/12/03/égérék-és-émbérék/ 

„…ima dők itt é lni é s itt lénni” – Kiss Fatimé é lmé nyéi Cősta Rican 

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/11/27/imadők-itt-élni-és-itt-lénni-kiss-
fatimé-élményéi-cősta-ricaban/ 

Cé lpőntban a bü fé  

http://kőrlap.éőtvős.sőprőn.hü/2012/09/20/célpőntban-a-büfé/ 

      DIÁKSZÁJ 
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