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       "Ha meghalok egyszer, rólam beszéljetek, 
       Idézzétek fel a velem töltött perceket! 
       Emlékezzetek rám úgy, hogy jó vagyok, 
       Még ha hívó szavatokra nem is hallgatok! 
  

      Ha meghalok egyszer, hozzatok virágot, 
      Nem baj ha hervadt, lényeg,hogy virágzott! 
      Tegyétek síromra egy szép üzenettel: 
      «Búcsúzunk tőled, s nem feledünk el!» 

  

      Ha meghalok egyszer, ne sajnáljatok. 
      Inkább szánjátok csak saját magatok! 
      Sajnáljátok, hogy nem vagyok köztetek, 
      Hogy nem teszem szebbé az őszt, s a telet. 
  

      Ha meghalok egyszer, imádkozzatok. 
      Távozó lelkemért szép fohászt mondjatok! 
      Kérjétek az Istent, hogy hozzám jó legyen, 
      Ha eljön az új világ, Rám is emlékezzen!" 

  



Merítés…!   ISKOLAI ÉLET 

Iskola i  programajánló :  

F E  B  R  U  Á  R  

 

Február 05.  —  Szülő i  vá lasztmány ü lése (15 .00)  

Február 05.  —  Szülő i  é rtekezlet  (16 .00 )  

Február 07.  —  Diáknap 2014,  GYIK Rendezvényház  

Február 07.  —  Iskolabál ,  GYIK  Rendezvényház  

Február 12.  —  Diákkör  (16 .00)  

Február 24.  —  A kommunista  d iktatú ra  á ldozata inak emléknapja  

Február 27 -28. (március  1 . )  

                  —  Felvéte l i  e lbeszélgetés  

 

 

A második gyertyaláng 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/12/12/a-masodik-gyertyalang/ 

Eötvösösök a Sztárban sztár élő adásában 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/12/10/orszagos-televizioban-szerepeltek-

eotvosos-diakok/ 

Pirosba öltözött az iskola 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2013/12/12/pirosba-oltozott-az-iskola/ 

A doni hősökre emlékezve 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/01/15/a-doni-hosokre-emlekezve/ 

Eötvösösök a kiállítás megnyitón 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/01/21/eotvososok-a-kiallitasmegnyiton-

forras-www-sopron-hu/ 

Színvonalas, fiatalos városi ünnepség a magyar kultúra napján 

http://korlap.eotvos.sopron.hu/2014/01/27/szinvonalas-fiatalos-varosi-unnepseg

-a-magyar-kultura-napjan/ 
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Kérjük, ha teheti, támogassa adójának 1%-ával                                       
az Evangélikus Egészségügyi Szakképzésért                                            
közhasznú alapítványunk tevékenységét!                                                                                                

Adószámunk: 18538380-1-08. Adományait is köszönettel fogadjuk a 
Raiffeisen Bank 12094002-00290113-0010009 számlaszámra. 

Karácsonyi lidércálom – Vági Viktória írása 
 
Csendben, könnyes szemekkel feküdtem az ágyamban. Mozdulni sem bírtam a fájdalomtól.  
És akkor azt kívántam: Bárcsak OTT lehetnék! – azzal becsuktam a szemem és vártam  
valamit, ami azt hittem soha sem jön majd el. 
*** 
Valami hideg. Az ujjaim. És nedves. Hűvös a levegő. Kinyitottam a szemem, és kis híján szívrohamot 
kaptam. Felkönyököltem, de a szobám megnyugtató, langyos környezete helyett egy tó kellős közepén 
találtam magam, egy megágyazott matracon. Lebegtem a vízen, bár magam sem érettem hogyan, 
hiszen emlékeim szerint az otthoni ágyam matraca szivacsból volt. Alaposabban megtapogattam, és 
nagy megnyugvásomra ez egy levegővel telt gumimatrac volt. Kétségbeesésemet viszont még ez sem 
csillapította egészen. Ennek ellenére kellemes nyugodtság töltötte el, amikor körbenéztem. A táj, amely 
körbevett valósággal olyan volt, mintha egy álomba csöppentem volna. Amit tegnap este elképzeltem. 
Meg is csipkedtem magam párszor hátha felébredek, de mind hiába. Ez volt maga a valóság. 
Aztán a jobb kezemet a vízbe dugtam, hogy evezhessek, de szerencsétlenségemre kibillentem az 
egyensúlyomból és a vízbe estem. Általában nem tudok úszni, viszont a vészhelyzetekben előtört belő-
lem a túlélő ösztön. De ez most valahogy nem ment. Mintha csak egy szikladarab lettem volna, süllyed-
tem lefelé. Nehezek voltak a végtagjaim. Kétségbe esetten kapálóztam, amíg el nem vesztettem az 
eszméletem. Fogalmam sem volt mennyi idő telhetett el. Egyszer csak hatalmas fájdalmat éreztem a 
tüdőmben, mintha valaki kiszabta volna azt a helyéről. Még homályosan láttam, nem tudtam, hogy a 
szemembe került víztől vagy az eszméletlenségtől. Csak egy alakot véltem felfedezni, aki előttem né-
hány méterre állt. Majd pár másodpercig még prüszköltem a vizet, aztán négy kéz-lábról a lábaimra 
kecmeregtem.  
Megtöröltem a szemeimet, hogy végre szemügyre vehessem az embert. Fehér térdig érő szakálla egye-
nesen feküdt a mellkasán, kopasz fején megcsillant a fény, és félhold alakú szemüveget viselt. Fehér 
kabátja a földet súrolta és egy mahagóni botot fogott a bal kezében.- Maga kicsoda? – nem tudtam 
visszatartani az udvariatlan kérdést, de rémületemre más nem jött a számra. 
Egy mosoly jelent meg az idős ember arcán, majd intett, hogy kövessem. Szégyelltem magam, hiszen a 
fekete hálóingemen és a szemfedőmön kívül, amely a nyakamban lógott semmi nem volt rajtam. De 
még mindig szentül hittem, hogy ez csak egy álom, ezért utána indultam és közben a tegnap esti köny-
nyekre gondoltam. Gyűlöltem az életemet, teljes szívemből, minden a legrosszabb módon történt. 
Megbetegedtem, megbuktam egy fontos vizsgán, összevesztem a testvéremmel, és úgy éreztem, hogy 
senkiben sem bízhatok. Aznap este meg akartam halni. Talán ez tényleg így történt? Ez a halál? Szé-
gyelltem, de őrült kíváncsiság hasított belém, és léptem három nagyot előre az idős ember után. Aztán 
nekiütköztem. Jéghideg kék tekintetét az enyémbe fúrta. 
- Igen ez a halálod, Lucy. – hangzott a kijelentés. Honnan tudta mire gondolok? Hirtelen a szívemhez 
kaptam, ami valóban nem gyorsult fel ennek a hírnek a hallatán, sőt mi több, egyet sem dobbant. Érez-
tem, hogy valami csípi a szemem, de egy csepp könny sem jött ki rajta. Nem láttam a hidegben a lehele-
tem, pedig december közepén jártunk. Ordítani tudtam volna, de szégyelltem magam. Semmilyen inger 
nem hatott rám. Ekkor az idős ember megfogta a kezem, rideg pillantást vetett rám és ezt mondta: 
- Induljunk! Már nincs sok időnk! 
Ezer kérdést tudtam volna feltenni: Hová induljunk? Miért sietünk? Hova sietünk? Miért vagyok itt?... 
De egy sikkantás sem jött ki a torkomon. Az idős ember olyan erősen markolta meg a kezemet, hogy az 
majdnem eltört. És ahogy emelkedni kezdtünk a Földtől végre meg tudtam szólalni: 
- NEEEE! HOVÁ VISZ? ENGEDJEN EL! – az idős ember szóra sem méltatott. Hirtelen mozdulattal megra-
gadta a másik kezével a vállamat és bosszúsan nézett rám. 
- Lucy. – beleborzongtam, ahogyan kimondta a nevemet. 
 – itt nincs félni valód, ezt te  
kívántad! – mennydörögtek a szavai és én nem tudtam elhinni, amit mond. Újra feltettem a  
kérdést:  
- Hová megyünk? – természetesen most sem a kérdésemre felelt. 
- Ma van a névnapod Lucy, emlékszel? December huszonharmadika van. – őszintén szólva  
cseppet sem érdekelt. És el is felejtettem, míg nem szólt. 
- Tudom. De miért fontos ez? – és végre majdnem a kérdésre válaszolt. 
- Holnap karácsony! A kedvenc ünneped. – közben folyamatosan lebegtünk a fenyőerdő fölött és a 
távolba fényeket véltem felfedezni.  
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- Igen, a kedvenc ünnepem. – feleltem közömbösen – de mégis mit érek a karácsonnyal holtan? – kérdez-
tem, választ nem várva. Az öreg nem is válaszolt, hanem egyre gyorsabban kezdett el lebegni a fenyők 
felett a fények irányába. Szinte úsztunk a levegőben. 
- Most megmutatom az életedet! – mondta. Tapsolt egyet, azzal a fenyők teteje egymásba  
fonódott két fotelt formálva. Az öreg a jobb oldali fotelra mutatott helyet kínálva én pedig elengedtem a 
kezét és leültem. Halvány mosoly jelent meg az arcán és ő is helyet foglalt. Majd még egyet tapsolt és a 
távoli fények kereszteződtek az északi fényekkel életem emlékeivé összemosódva. Azon törtem a fejem 
mi lenne, ha én is tapsolnék párat, de persze bátorságom már nem volt megtenni. 
- Melyekkel kezdjük? – kérdezte az öreg. Vállat vontam, majd ezt feleltem: 
- Talán kezdjük a jókkal. – ha már úgyis olyan nyomasztó volt ez a helyzet. Az öreg rám  
vigyorodott barátságosabban, mint eddig bármikor és előrefordította a fejét. Én is így tettem.  
Láttam anyámékat, a születésemet, azt, amikor segített meggyógyulni, amikor együttrendeztük be a szo-
bámat, a barátaimmal töltött időt, a sikereket, amelyeket elértem... Őrülten jó érzés volt ezeket végig 
nézni, bár még mindig hasogatott a fájdalom. Nem a fizikai. Hanem az, amit az ember belül érezni képes. 
Elmerengetem ezeken az emlékeken és halvány  
boldogság töltött el, meg áfonya illat. Véleményem szerint a boldogság áfonya illatú teher. Sosem tudtam 
miért, de tudtam, hogy így van. 
Felsóhajtott az öreg és megszólalt: 
- Csak nem hiányoznak? – hangzott a kérdés. 
- Vannak amelyek igen… De olykor a boldogságot, amit más emberektől kapunk, nehezebb elfogadni, mint 
a fájdalmat, amit okoztak nekünk. Nem tudom, miért van ez így. – kissé elszomorodtam. Az öreg az arco-
mat vizsgálta, megpróbálta eldönteni milyen érzések kavarogtak bennem. Most az egyszer sikertelenül.  
- Akkor lássuk a rosszakat! – és hamiskásan mosolygott és felvonta a szemöldökét. 
Itt voltak a kudarcaim, az összetűzéseim és a betegségeim… Most nem volt időm sokat merengeni. Kese-
rűen néztem végig, majd arra lettem figyelmes, hogy az öreg megmarkolta a kezem. 
- Lucy – akárhányszor kimondta a nevem folyton a hideg futkározott a hátamon. Kék szemei együttérzés-
sel teltek meg és folytatta – most választhatsz élet és halál között. Én  
megmutattam neked az emlékeidet, az életedet jó és rossz pillanatait. Most már hagyom,  
eldöntsd akaratod szerint. Nekem itt véget ért a feladatom! - Azzal ellökött engem magától és  
a fenyőfoteloktól és én zuhantam. Segítségért kellett volna kiáltanom, de nem ment. Csak  
zuhantam és zuhantam és visszapottyantam a tóba. Pánikba estem és levegőért kapkodtam, súlyosak 
voltak a végtagjaim. És csak süllyedtem… 
Egy éneket hallottam: 
Jöjj várunk fent, ahol dalunk szól, 
Len, semmit sem hallasz szavunkból. 
Fog meg a kezünket, 
és kövess minket. 
Te már nem az élőké vagy, 
De angyalod itt jó helyen hagy. 
Várunk rád, hogy köztünk lehess 
És, hogy megleld a lelkedet! 
(Fehér, elegáns ruhás szőke hajú nők énekeltek. Csodálatosak voltak. Fehér bőrük szikrázott valami indo-
kolatlan fénytől, aranyló hajuk mindegyiknek a derekáig ért, kék és zöld szemeik csillogtak. Mosolyogtak, a 
legbarátságosabban mosolyogtak, és felém intettek, hogy menjek. Lenéztem és a fekete hálóingem he-
lyett rajtam is egy csodálatos tökéletes szabású fehér ruha volt. Nem ütött el a környezettől, hiszen körü-
löttünk szintén minden ragyogó fehér volt. És végre szépnek éreztem magam, hajam ki volt engedve, a 
vállaimon és a hátamon egyenesen feküdt. Elindultam feléjük és kinyújtottam a kezem. És ők is. Megölel-
tek, aztán valami erős levendula illat kábulatba ejtett…) 
Prüszköltem, csurom vizesen vergődtem, a hálóingem a bőrömre tapadt és a környezet valamivel szára-
zabb lett. Most is minden csupa fehér és steril volt, de most mesterségesek voltak a fények. Egy nem túl 
kényelmes ágyon feküdtem és kezdtem magamhoz térni. Balra fordítottam a fejem és megláttam az infú-
zió kilógó csövét a bőröm alól. A lábamat súlyosnak éreztem, megpróbáltam felemelni. Őrölt fájdalom 
hasított belé és a másik lábammal  
megérintettem. Éreztem, hogy gipszben raboskodik. A jobb kezem is be volt kötve, és ezek számomra 
mind-mind ismeretlen okokból. Nagyobbra nyitottam a szemem és az ajtóban egy orvost láttam, aki két 
ápolónővel egy monitort fürkészett. Fogalmam sem volt, hogy mi lehet ez az egész. Bár némi elképzelé-
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- Hát felébredt! – mondta mosolyogva az orvos. 
- Igen… uram. Megkérdezhetném, hogy… mi… mit keresek itt? – majd megfulladtam a kérdésben. 
- Nos, a valós okát még nem tudjuk, de valószínűleg alva járt és leesett a lépcsőn otthon. A húga 
értesített bennünket, mi pedig a segítségére siettünk. – mondta tárgyilagosan. 
- Ó! És ő hol van? A húgom! 
- Oda kint várja magát! 
- És milyen nap van ma? 
- December huszonnégy, szenteste. – mosolya a füléig húzódott, de most keserűen. 
- És mikor mehetek haza? – kérdeztem egy cseppnyi izgalommal a hangomban? 
- Remélhetőleg még ma! – mosolygott. 
És valóban így lett, még az nap haza mehettem és a húgom társaságában tölthettem a  
karácsonyt. Fogalmam sem volt, hogy történt ez az egész, az utóbbi két napban. Nem tudtam elvá-
lasztani a valóságot az álomtól. Aztán a karácsonyfa alatt találtam egy borítékot, melyen ez állt: 
Lucy-nek, aki meg akart halni. 
Olyan cifra betűkkel volt írva, hogy először a „meg akart halni helyett”, a „még akart élni”-t olvas-
tam. Fintorogtam és kinyitottam a borítékot, melyben egy fotót találtam. 
És egy kis cetlit melyen ez állt: 
„Azt utazásod nem volt más, mint bizonyíték. Bizonyíték arra, hogy élned kell. Mert okos vagy és 
magabiztos és átjár a karácsony szelleme.” 
 
Boldog karácsonyt: A. 
 
Ui: Olykor azokon kell segíteni, akik az életüket tették fel arra, hogy segítsenek másokon. Nos, aki, 
ezt írta bizonyára tisztába volt az önkéntes gyermeksegítő programon részt vett munkámmal… Ismét 
fintorogtam, a hideg átjárt a fejem búbjától a talpamig, és felismerés hasított belém: 
Az öreg, akivel a tegnap repültem, kísértetiesen hasonlított a már kilenc éve elhunyt nagybátyámra, 
akit történetesen Antonnak hívtak. 
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közhasznú alapítványunk tevékenységét!                                                                                                

Adószámunk: 18538380-1-08. Adományait is köszönettel fogadjuk a 
Raiffeisen Bank 12094002-00290113-0010009 számlaszámra. 
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PROGRAM: 

19.00 

Nyitótánc 

Bemutatja az „Eötvös-Roth Tánckör”  

A koreográfiát összeállította és betanította:  

Margittai Endréné 

20.30 

A néptánccsoport műsora 

Táncol: az „Eötvös-Roth Néptánckör” 

Csoportvezető: Margittai Endréné 

22.00 

Stand-up comedy 

Markó Dániel előadása  

23.30 

Tombola 

A BÁL VÉDNÖKEI: 

Gottschling Gábor 

és dr. Rónai Ferenc 

igazgatók 

ZENE: 

SHOWTIME  Bulizenekar 

ISKOLABÁL 2014  

GYIK RENDEZVÉNYHÁZ 

2014. FEBRUÁR 7. PÉNTEK 



EÖTVÖS TV 

Adventi bécsi kirándulás pillanatai 

http://www.youtube.com/watch?v=Zjn6AYNK46M 

Legyetek jók, ha tudtok Ekecsen 

http://www.youtube.com/watch?v=tHPpoWQPHUw 

Nyitott kapuk napja  

http://www.youtube.com/watch?v=hKZbXg5miS0 

Minden jegy elkelt… 

http://www.youtube.com/watch?v=y23A1bRQeDQ 

Minden jegy elkelt — Pulzus TV 

http://www.youtube.com/watch?v=UtdAV91PsJg 

Minden jegy elkelt  — Sopron TV 

http://www.youtube.com/watch?v=vo4LP63Ss6o 

Legyetek jók, ha tudtok—próba és előkészületek 

http://www.youtube.com/watch?v=c7NyHC9DEqU 

Szemtől szemben — Pulzus TV 

http://www.youtube.com/watch?v=LbA9a628Uag 

Legyetek jók, ha tudtok a Soproni Petőfi Színházban 

http://www.youtube.com/watch?v=y_zTJ8GkbP0 

Siker a Petőfi Színházban 

http://www.youtube.com/watch?v=7fr20DQz0DY 

10 hónap—12 előadás 

http://www.youtube.com/watch?v=HJk8XGnYQv4 
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