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ELŐ 

« Őseinkkel is összetartozunk. 

Fotó: Borbély-Bartis Árpád 

    A trianoni traumák után száz évvel – 
minden jóslat ellenére – mégiscsak itt 
vagyunk. A most élők már azt is tudjuk, 
hogy nemcsak fizikai sebeket ejtett raj-
tunk az esemény. Az általa elindított 
folyamat hullámzó intenzitású, de töret-
lenül tapasztalható esetleges vagy épp 
módszeres fenyegetése, vagy megkeserí-
tése életünknek. Mindez, tulajdonkép-
pen attól függ, hogy hová helyezzük és 
mit jelent számunkra a horizont? Fájdal-
mas, önsajnálkozó múltba nézést, cse-
lekvésképtelen csodavárást jelent vagy 
tettre kész, cselekvő jövő teremtést? 
    Több oldalról halljuk ezekben a na-
pokban, hogy összetartozunk – így jelen 
időben. Nem velünk kezdődött, de ve-
lünk véget tud érni ez a tudat, ez az ér-
zés, amit egyébként nem tudnak elvenni 
tőlünk, de mi lemondhatunk róla. Vagy 
éppen kitágítjuk azok fele is itt Erdély-
ben, akikkel összeadott a történelem. 
Valahogy úgy, ahogy József Attila a 
Dunánál című versében még 1936-ban 
írta:  
„A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 
s rendezi végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

    Úgy vagyok a táncainkkal, az anya-
nyelvünkkel, tradícióinkkal, mindazzal, 
ami identitásunkat adja, hogy ezek ösz-
szetartozóvá tesznek azokkal, akik eddig 
előttünk jártak, hallották, beszélték, 
szemügyre vették, használták ezeket a 
ritmusokat, szavakat, tudást … mondjuk 
ősöknek őket, magyarságnak, Kárpát-
medencének. Összetartozás élményem 
van velük, szép szakállas ősökkel és ma 
élő jövendőkkel. 
    A mostani járványhelyzet a száz évvel 
ezelőtti „határhelyzetet” másként teszi 
aktuálissá. Mi önként „átköltözünk” a 
virtuális térbe úgy, hogy észre sem vesz-
szük milyen lehetőségek vagy veszélyek 
rejlenek ebben a döntésünkben. Az idő-
sebb generáció (még) nehezen találja a 
helyét, de az ifjak elemükben vannak. 
Gyors és maradandó változást hordoz ez 
a történés. Az online világ minden felkí-
nált -sokszor hasznos- lehetőségével 
nem pótolja a személyes kapcsolatokat 
és csak ha jól használjuk, kerülünk kö-
zelebb egymáshoz: interaktívan, de em-
beri módon éljünk! 
    Nem érint felszínesen a körülöttünk 
zajló esemény.  
                                (folytatás a 2. oldalon) 

Az életünk összetartozás 



KÖZ 2

    (folytatás az első oldalról) 
    Ne építsünk hamis világot magunk köré, az online 
tér kinyitja azt, de mi mit akarunk látni benne? Segít a 
lokális elköteleződésben? Meggyőződésem, hogy ez a 
helyzet próbája annak, hogy mennyi tehetség, kreativi-
tás szorult belénk. 

Gondolkodásunk, cselekvésünk a társadalmi törés-
vonalak gyógyítói vagy elmélyítői lehetnek. Életünk 
kiüresedik, ha tetteink nem másokért irányulnak. Szá-
nalmasan magányosak és kiszolgáltatottak lehetünk, 
mint valami „virtuális barlanglakók” fogunk élni a fizi-
kai közelség nélkül. 
    A Pápa húsvéti üzenetéből egy rövid mondat tér 
vissza rendre hozzám: „Minden rendben lesz!”  Meg-
győződésem, hogy nem alkalmi bíztatásnak szánta, 
nem valami hurráoptimizmus mondatja ezt vele, ha-
nem a magával ragadó meggyőződés. 
    Reménykeltő, bizakodásra okot adó példáit láttam 
falunkban is ennek a mondatnak az önkéntesek munká-
jában, az önzetlen adakozó kedvben és abban a vissza-
fogott önfegyelemben, ami megtartó erő volt és lesz 
mindig. Az olaszok erkélyen való muzsikáláshoz, az 
egészségügyiseknek esténként felcsattanó együttes tap-
sához fogható, ami itt, a mi falunkban történt. 
     

Együvé tartozni és önmagunk maradni Romániában 
magyarként, Erdélyben székelyként igényességgel 
egyenlő identitásunk és környezetünk iránt. Bízzunk 
magunkban, munkánkban sokkal inkább, mint a mástól 
jött segítségben. Összetartozásunk, ha belülről, belő-
lünk induló igény, akkor minden rendben lesz. 
 
 

    Az utóbbi néhány hónapban nagyon sokat hallunk 
arról, hogy önkéntesek segédkeznek Remetén a jár-
vány idején. De mit is jelent az önkéntesség? Az álta-
lános gondolkodás szerint valakinek a feltétel nélküli 
segítését jelenti. Közelebbről megvizsgálva az önkén-
tesség jelenségét, nagyon sok rejtett oldalát fedezhet-
jük fel.  
    Már a meghatározások is arról árulkodnak, hogy 
egy sokszínű tevékenység. Lehet önkénteskedni in-
tézményes körülmények között szervezett módon, 
vagy közösségi szinten szervezeti háttér nélkül. Az 
önkéntesség által rendelkezésre bocsátjuk szabad-
időnket, tudásunkat, fizikai erőnket. Az önkéntessé-
get lehet végezni az emberek, az állatok segítése, a 
környezet védelme, illetve egy szervezeti ügy megva-
lósulása érdekében. Általa gyakorolhatjuk a társadal-
mi felelősségvállalást, a társadalmi kötelezettségein-
ket és a társadalmi részvételt. Javakat és szolgáltatá-
sokat állíthatunk elő anyagi jutatás nélkül, amely azt 
jelenti, hogy pénzben is kifejezhető értéket terem-
tünk.  
    Az önkéntesség által nemcsak adhatunk, hanem 
kaphatunk is. Lehetőséget biztosít arra, hogy azzal 
foglalkozhassunk szabadidőnkben, amivel igazán 
szeretünk, ha azt a fizetett munkánk kapcsán nem 
valósíthatjuk meg. Lelki feltöltődést, mások elismeré-
sét, erkölcsi elégtételt kaphatunk. A magunk és má-
sok javára hasznosan tölthetjük el a szabadidőnket, 
hozzájárulhatunk a környezetünkben végbemenő vál-

tozásokhoz. Az önkéntesség erősíti az egyén önbizal-
mát, önbecsülését, magabiztosságát, fejleszti a sze-
mélyiséget, a tolerancia szintjét, a lelkiismeretet, 
ugyanakkor csökkenti a deviáns viselkedést, a bűnö-
zés szintjét.  
    A diákok és fiatalok szakmai tapasztalatokat, kap-
csolati tőkét szerezhetnek, illetve lehetőséget kapnak 
kompetenciáik és tudásuk gyarapítására. Ezek által 
megalapozhatják szakmai életútjukat. Felnőttkorban 
az önkéntesség javítja a mentális és pszichés 
egészséget, illetve segíti a társadalmi beilleszkedést 
és csökkenti az elidegenedést. Az idősek esetében 
csökkenti a depresszió megjelenését, segíti a 
pszichológiai jól-létet, a fizikai egészséget és növeli 
az élettartamot. 
    A kisgyermek kivételével bárkiből lehet önkéntes, 
aki tudatosan választja azt, hogy mások javáért te-
gyen. Sokan szeretnek önkénteskedni kortól, nemtől, 
nemzetiségtől és foglalkozástól függetlenül: a nyug-
díjasok tapasztalataikat és tudásukat szeretnék fel-
használni, a felnőttek hobbijukat szeretnék megélni, 
a fiatalok pedig szakmai pályájukat szeretnék építe-
ni. 
    Önkéntes munkát számos területen végezhetünk, 
nemcsak a szociális szférában, hanem a társadalmi 
élet, a környezetvédelem, a szolgáltatások, a művé-
szet és a kultúra, a vallás, az oktatás és az egészség-
ügy, stb. területein is.  

« SILLÓ ÁGOTA 

Adni és kapni az önkéntesség révén 

« LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR, polgármester 

« Fotó: Hadnagy László 
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A járvány miatt elrendelt szükségállapot idején a 
Polgármesteri Hivatal kezdeményezte a 65 évnél idő-
sebb személyekkel való kapcsolattartást. Jelentkezési 
lehetőséget hirdetett meg: önkéntesnek lehetett jelent-
kezni a helyzet teremtette feladatok ellátására. Jelentke-
zett 25 személy, akik kezdetben felvállalták az 1.157 
hatvanöt évnél idősebb falubeli felkeresését. A feladat 
és a cél nem a rokonsági-szomszédsági kapcsolatok 
helyettesítése volt, csupán alkalmi- és időszakos segít-
séget nyújtottak a bevásárlásban, gyógyszerek beszer-
zésében. 

Önkénteseinknek kezdetben szembetűnő volt, hogy 
sokan úgy zárkóztak el teljes mértékben a külvilágtól, 
hogy azt sem tudták valójában mitől is félnek. Tapasz-
talatuk szerint leginkább a személyes kommunikáció, a 
rájuk fordított figyelem, törődés hiányzott a minden-
napjaikból. Egyik önkéntes meg is fogalmazta: „A leg-
szegényebb ember az, akinek a kapuját nem nyitja meg 
senki.” - ezt az űrt próbálták betölteni a feladatot válla-
lók.  

A közel 400 látogatás, a félszáz gyógyszer- és élel-
miszervásárlás, a majdnem 900 telefonhívás meggyőzte 
a kétségekkel indulókat, hogy valóban vannak rászoru-
ló, magányos emberek a falunkban, akik nehéz helyzet-
ben nincs akire támaszkodjanak, nincs olyan rokonuk - 
ismerősük, akivel találkozzanak, beszélgessenek.  

Az önkénteseknek lehetőségük volt szabadon mo-
zogni a faluban. Az üres utcák sokszor elrettentően ha-
tottak rájuk. A bíztató szó, a kedvesség és az őszinte 
mosoly egy idős arcról sokat jelentett számukra is. 
Több aktív, élettel teli, pozitív szemléletű 65 év feletti 
emberrel találkoztak, beszéltek, akik ugyan nem szorul-
tak segítségre, de hálával, meghatottan fordultak felé-
jük. Ezáltal további lendületet adtak a feladataik teljesí-
téséhez. 

Mindenki más tapasztalattal élte meg ezt az idősza-
kot. Csapatunk a programzáró kiértékelőn egyhangúan 
jelentette ki, hogy az önkéntesség építő jellegű. Lehető-
ségük volt megismerni a község utcáit, az itt élő embe-
reket és felemelő érzés volt számukra hasznosnak, érté-
kesnek lenni, mást boldoggá tenni. 

A Polgármesteri Hivatal a program végeztével okle-
véllel köszönte meg az önkéntesek munkáját, és közös 
élménybeszámolóval zárták tevékenységüket. Intézmé-
nyes keretek között az önkéntesség e formája lezárult. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a továbbiakban ke-
vésbé vagy egyáltalán nem kell figyelnünk egymásra, 
idősebb falustársainkra. Bízunk benne, hogy még sokan 
kedvet kapnak akár szervezett program nélkül is segíte-
ni, támogatni, bátorítani, képviselni valami igazán jót a 
saját és mások életében, érdekében. 

 

Mert jót tenni jó 

« CAZAN RAMÓNA-ROZÁLIA, szociális referens 

« Az önkétesek egy része 
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« LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

100 éve volt a trianoni döntés - 1920. június 4. 

    Az utóbbi évszázadok legviharosabb időszaka volt 
a XX. század. Két véres, embertelen és méreteiben 
minden előzőt meghaladó háborút értünk meg, és 
több olyan korszakot, amelyben a nyugodt életet biz-
tosító, az emberi magatartást meghatározó törvé-
nyesség megingott vagy megsemmisült, tömegesen 
temetve maga alá ártatlanokat, bűnösöket és  bűnös-
nek tartottakat. Évszázados határok változtak meg, 
nemzeti közösségeket választottak el egymástól, soha 
addig nem létező államalakulatok jöttek létre. 
 
    1920. június 4. a magyar történelem legtragikusabb 
eseménye. Az utódállamok mindig trianoni szerződésről 
vagy békéről beszélnek. A szerződés feltételezi a részt-
vevők egyenlő félként való tárgyalását. 1920. jan. 15-én 
az Apponyi Albert vezetésével Párizsba érkező magyar 
küldöttséget be sem engedték a tárgyalóterembe, hanem 
internálták, és csupán egy írásos jegyzékben fejthették 
ki álláspontjukat, ezért ez döntés, diktátum volt.  
    Trianonban a történelmi Magyarország területét nem 
a csehek, szerbek és románok osztották fel, hanem a 
világháborúban győztes hatalmak, a “Négy Nagy”: 
Franciaország, Anglia, Amerikai Egyesült Államok és 
Olaszország. Az előbbiek csak ajándékba kaptak a mag-
yar államból “szolgálataikért”. Köztudomású, hogy 
Románia az Antanttal kötött 1916-os titkos szer-
ződésben igéretet kapott  Erdély és a Bánság megszer-
zésére. A döntést 1920. június 4-én, pénteken 16,30 óra-
kor írták alá Bernárd Ágoston és Drasché Lázár Alfréd a 
Párizs melletti Versailles-ben, a Nagy Trianon palo-
tában. Hogy valójában mit veszített Magyarország a dik-
tátummal, azt az alábbi adatok mutatják. Az ország 
325411 km²-nyi területének 71%-át, amelyből Románia 
kapott 103093 km²-t, Csehszlovákia 61 ezer km²-t, Ju-
goszlávia 63 ezer km²-t. Az Olaszország által megszer-
zett Dél-Tirolért Ausztriát egy 4020 km²-nyi magyaror-
szági területtel kárpótolták. A határok kijelőlésénél nem 
vettek figyelembe semmilyen geopolitikai, demográfiai, 
kulturális tényezőt. A románok a Tiszáig szerették volna 
kitolni a határt. A csehek és a szerbek a Balaton vonalán 
akartak közös határt. Szerencsére ezeket az Amerikai 
Egyesült Államok megakadályozta. Amerika a színmag-
yar Csallóköz Csehszlovákiához való csatolását is el-
lenezte, de a franciák erőszakoskodása miatt ezt nem 
sikerült megakadályozni. A “földosztó” bizottság a Kár-
pát-medence földrajzi viszonyainak ismeretével is had-
ilábon állott. Csupán két esetet említek. Magyarország 
szerette volna megtartani a mai magyar-szlovák határtól 
alig pár km-re levő Borsi községet, II. Rákóczi Ferenc 
szülőfaluját. A csehek azzal érveltek, hogy a falun át-
menő folyó Kelet-Szlovákia egyetlen hajózható vize. 
Elhitték. Két alkalommal jártam itt, és ez a “hajózható 
folyó” akkora mint a Gyergyói-medencében az Eszenyő
-, Békény- vagy Borzont-pataka. A románok Pártium 
megszerzésében azzal is érveltek, hogy az Arad-Várad-
Szatmár vasútvonal fontossága mellett a Nyugati-
Szigethegység Szamos és Kőrösök felé eső része 
mocsaras, ingoványos, ami katonai-védelmi szem-
pontból elengedethetlenül fontos a román államnak. Ezt 
is elhitték. 
     

Magyarország elveszítette vasútvonalainak 62%-át, 
közútjainak 63%-át, vastermelésének (évi) 83%-át, réz-
termelésének 100%-át, arany- és ezüst termelésének 
100%-át, sótermelésének 100%-át, széntermelésének 
30%-át, gyárainak 55%-át, erdeinek 88%-át. Mintegy 
3,5 millió magyar került az utódállamokhoz olyan 
összefüggő magyar területekkel mint Székelyföld, Pár-
tium nagy része, Felvidék déli sávja. 
    Már az 1918. dec. 1-i román nemzetgyűlés végzései-
ben is, de a párizsi békeszerződésekben is Románia kö-
telezte magát a nemzetiségi jogok védelmére. Sajnos ezt 
sem az 1923-as és sem az 1938-as román alkotmányba 
nem cikkelyezték be. Ezzel elkezdődött az erdélyi ma-
gyar kultúra és társadalmi élet elsorvasztása. Az 1921-es 
földreform egyik célja a magyar nemesi birtokok egy 
részének kisajátítása volt. A magyar egyházak 371614 
hold birtokából 314197 holdat (84,54%) elvettek. Foko-
zatosan elsorvasztották a magyar oktatást. 1938-ra a ma-
gyar nyelv oktatása már csak opcionális maradt, minden 
más tantárgyat románul tanítottak. Az a Kárpátokon túli 
román tanító, aki vállalta, hogy magyar helységekben 4 
évig tanít, dupla fizetést és földet kapott. A tisztviselő-
ket évente nyelvvizsgára kötelezték. 
    Az egyházi iskolai tanítókat állami bizottság előtt 
szintén román nyelvvizsgára kötelezték, és olyan ügye-
sen buktattak, hogy az iskola tanítóinak létszáma 6 alá 
essen, mert akkor törvény szerint az intézményt fel lehe-
tett számolni. A nemzetiségi hovatartozás megállapítá-
sában bevezették a névelemzést. Hirdetéseket, plakáto-
kat csak román nyelven lehetett kifüggeszteni. A felso-
rolást még folytathatnám, és akkor még nem beszéltem 
a nemzeti kommunizmus időszakának elrománosító po-
litikájáról. 
    A Trianon-trauma ma is él, még ha nap mint nap nem 
is fogalmazzuk meg. A még mindig vissza nem szolgál-
tatott egyházi- és magánjavak, az 1990-es márciusi ma-
rosvásárhelyi események, az Orvosi- és Gyógyszerészeti 
Egyetem, a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégium, a II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium helyzete, 
nemzeti szimbólumaink, főleg a székely zászló és 
nyilvános jellegű magyar felirataink miatti büntetések és 
pereskedések, a képességi- és érettségi vizsgákon román 
nyelv és irodalomból halomra buktatott tanulóink, mert 
román anyanyelvű szintűek a követelmények, Úz-
völgye, futball mérkőzéseken stadionokban ezrek üvöl-
tése (ki a magyarokkal az országból), politikai csoportok 
magyarveszéllyel való riogatása mind Trianon követ-
kezményei. És még azt szeretnék, hogy ünnepnap 
legyen. Bezzeg 1940 nyarán a Szovjetúnió által Bessza-
rábia (ma Moldvai Köztársaság) megszállásának em-
lékére nem tartanak gyásznapot.  
    Trianon minden magyarnak fáj. Akinek nem fáj, az 
nem is igazi magyar, csak országlakó. Felülemelkedve a 
gyászon, bíznunk kell az összmagyar nemzeti összefo-
gásban és integrációban.  
    Bár országhatárok választanak el, nyelvünkben, törté-
nelmünkben, kultúránkban, lelki alkatunkban egyek va-
gyunk. 
 
 



5   ÉLET 

    A koronavírus járvány közepette (március 20. – május 
15.) eleddig példátlan szolidaritás, összefogás, támoga-
tási hullám indult el mindannyiunk egészségét védő, 
segítő céllal, az Egészségház tevékenységéért. Hat kü-
lönböző forrásból érkeztek adományok. 
 
 1. Az adományok 110 magánszemélytől és 17 cégtől 
érkeztek. Belföldről 113, külföldről (Magyarország, 
Amerikai Egyesült Államok, Anglia) 14-en adakoztak, 
12 banki átutalással, melyből 7 idegen valutában (forint, 
dollár, euró) érkezett. Természetbeni adományt Balázs 
Attilától és Balázs Lászlótól (Bayer Construct Zrt., Vi-
astein Kft) 3900 db. egyszer használatos maszkot, 180 
db. 3D sebészeti maszkot, 30 db. arcpajzsot, 52 db. 
többször használatos orvosi köpenyt, 2000 db. vizsgáló 
kesztyűt összesen 3.531.000 ft. értékben, + 2 db. 
ózongenerátort, valamint Ilyés Sándortól (SANKÓ-ÉP 
Kft) 4.000 db egyszer használatos maszkot 1.130.000 ft 
értékben kapott az Egészségház. 
 
2. Gyergyóremete Község 14.604 lejt költött többször 
használatos, mosható maszkokra, melyekből 3.234 db-ot 
vásároltunk. Továbbá 7.620 lej értékben 3 db. fertőtlení-
tő, permetező gépet szereztünk be, melyekhez 100 l fer-
tőtlenítő szerre 1.547 lejt költöttünk. Nyomdai költsé-
günk 827 lej (nyilatkozatok, borítékok, tasakok) volt, az 
önkénteseknek üzemanyagra 600 lejt fizettünk ki. 
 
 3. Testvértelepülésünktől, Biatorbágyról 1.342.551 ft. 
értékben érkezett adomány, ami 1400 db egyszer hasz-
nálatos egészségügyi maszkot, 3200 db. gumikesztyűt, 
40 l fertőtlenítő szer koncentrátumot és 30 db. sebészeti 
maszkot tartalmazott. Ők voltak az elsők, akik kéré-
sünkre, Balázs Attila logisztikai támogatásával a járvány 
kezdetekor védő felszerelést adományoztak nekünk. 
 
4. A Magyar Kormánytól, a Területi RMDSZ közvetíté-
sével a következő eszközök érkeztek: 44 db. kezes-lábas 
védőruha, 200 db. cipővédő, 54 l fertőtlenítőszer, 40 db. 
fejvédő, 500 db. kesztyű, 36 db szemüveg, 100 db egy-
szer használatos sebészeti maszk és 300 db. FFP2 sebé-
szeti maszk. 
  
 5. Hargita Megye Tanácsa két alkalommal (május 4-én 
és 20-án) összesen a következőkkel segítette az Egész-
ségházban dolgozó orvosokat: 30 db. egyszer használa-
tos kezes-lábas, 179 db. egyszer használatos orvosi kö-
peny, 6 l fertőtlenítőszer, 3 l szappan, 3 db. szemüveg, 
350 db. egyszer használatos maszk, 300 db. kesztyű, 25 
db. sebészeti maszk. 
 
 6. A területi és községi RMDSZ 3.520 lej értékben vá-
sárolt anyagot, melyből 28 önkéntes varróasszony ösz-
szesen 1.970 db. többször használatos maszkot varrt. 
Részben ezek voltak a faluban kiosztva. 
 
     A pénzadományok a következőképpen alakultak: 
banki átutalás 35.781 lej, készpénz adomány:45.950 lej, 
valuta beváltva 4.403 lej. Összbejövetel 86.134 lej. Eb-
ből mostanáig elköltöttünk 10.011 lejt fertőtlenítő szer-
re, védőruhára, ruhaszárítóra, lázmérőkre, maszkokra. 

    Az Egészségházban dolgozó orvosokkal közösen úgy 
döntöttünk, hogy 19.000 lejt tartalékolunk az esetleges 
őszi/téli kiújulására a járványnak. Az orvosi rendelők 
között elosztva 57.123 lejt, minden rendelőnek 9.520 lej 
értékben fogunk orvosi felszereléseket beszerezni a köz-
eljövőben. Az igénylista a következőképpen állt össze: 1 
db. Holter EKG, 1 db. EKG, 1 db. kézi fülvizsgáló, 4 
db. gyerek pulzoximéter, 3db. kézi fül-és szemvizsgáló 
tartozékokkal, 3 db. falra rögzíthető fül-és szemvizsgáló 
tartozékokkal, 8 db. orvosi eszköz tároló, 4 db. sterilizá-
ló doboz, 4 db. fülcsipesz, 40 db. spatula felnőtteknek, 
40 db. spatula gyerekeknek, 1 db. oszcillométer, 2 db. 
mellszívó, 5 db. hőmérő, 1 db. vizsgálóasztal, 1 db taka-
rítószer tároló és 1db. sterilizáló gép közhasználatra a 
fogorvosokkal. 

 A pénzügy adományok kezelését az Együtt a Jövőn-
kért Egyesület végezte (Pál Gizella, Nagy-Menyhárt 
Szidónia), a kapott és beszerelt javakért az Egészségház 
raktárában elhelyezve, György-Mózes Ibolya a felelős.  

A járványidő alatt a TV-s beszámolókat Berszán 
György készítette, a templomi közvetítéseket Bakos 
Szabolcssal közösen végezték a község és az egyház 
költségén. 

 
Minden túlzás nélkül megismételjük: az összetartozá-

sunknak, szolidaritásunknak kivételes példáját tapasztal-
hattuk meg a fent leírtakban.  
Minden résztvevőnek köszönjük a részvételt, a bekap-
csolódást, a közös munkát! A mi olvasatunkban ezek a 
megnyilvánulások részben a múltnak szólnak, azaz ma-
gukénak érzik az Egészségházat a remeteiek, az ott fo-
lyó munkát értékelik. Az ott dolgozóknak elismerést, 
bíztatást jelent. Mindannyiunkat kötelez az a közösségi 
összefogás, ami megnyilvánult, ami mozgatta a segítő 
szándékot és már a jövőbe mutat. 

Minden segítségért hála és köszönet!  
Mindenkinek egészséget és további összetartó munkát 

kívánunk! 
 

Laczkó-Albert Elemér, polgármester 
Pál Gizella, jegyző, Együtt a Jövőnkért Egyesület elnöke 
Dr. Biró László, családorvos 
György-Mózes Ibolya, Egészségház ügyvezetője 

Jobb adni, mint nem 
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« LŐRINCZ BARNABÁS, segédlelkész   

     A „lehetetlen” ügyekben, reménytelen helyzetekben 
segítő Szent Ritára emlékezünk a mai napon, templo-
munk védőszentjére. 
Nem véletlenül választottátok e templom védőszentjének 
Szent Ritát, a lehetetlen ügyek megoldóját, hiszen min-
den okkal történik életünkben, mert itt Remetén is biztos 
vannak olyan kilátástalan, reménytelen élethelyzetek, 
amelyek megoldásra várnak.  
     Szentek körül teremnek a szentek. Szükségünk van a 
Szentekre, Szent példaképekre, akik Isten felé lelkesíte-
nek bennünket, akik vonzó módon adják elénk, hogy 
mit jelent Istennel, Istenért élni. Mert az ő életpéldájuk 
táplálék, erőforrás számunkra, a ma élők számára. 
     De, mire is tanít bennünket ma Szent Rita, akinek 
közbenjárását a reményvesztett helyzetekben szokták 
kérni? 
     Kedves Ünneplő Testvérek! 
Napjainkban, ebben a felgyorsult vagy lelassult- ki hogy 
gondolja-, üres és lassan értéket és hitet vesztő közöm-
bös világunkban, tapasztaljuk, nap mint nap hogy nehéz 
idők járnak. 
     Elsősorban azt gondolom Testvéreim, hogy székely 
népünk és székely nagy közösségeink és családjaink az 
elmúlt 100 esztendő talán egyik legmélyebb, korszakát 
éli meg, amely nagyban a kilátástalanságban és a re-
ményvesztettségben is megmutatkozik. 
Hiszen fiataljaink, amely a jövő család záloga, már 
nem tudják vagy nem látják jövőjüket itthon. 

Szentek körül teremnek a szentek! Igen, mennyire szük-
sége van a ma fiataljának Szent Rita életpéldájára és 
közbenjárására, hogy megértsék azt, hogy nem minden 
az anyagi gazdagság, a jólét! És sajnos sokak itt téved-
nek! Hiszen, hány és hány reményvesztett, becsapott, 
kihasznált fiatal járja külföldöt a szebb jövő reménye 
érdekében. Erről keveset szoktak beszélni, de sajnos so-
kan így vannak! Hány olyan esetről lehet tudni, hogy 
itthon a BMW-vel a helyi kocsma előtt megmutatja ma-
gát a barátok előtt, de odakint rabszolga. 

A mai napon, amikor rózsákat is áldunk meg, van egy 
régi közmondásunk, nincsen rózsa tövis nélkül. Nincs 
élet szenvedés, nehézség, megpróbáltatás, kereszt nélkül.  

     Szent Rita Jézus szenvedésének társa lett. Testvé-
reim! Meg kell értenünk, hogy áldozat és szenvedés 
nélkül nem lehet megváltozni!  

Egyszer valaki azt álmodta, hogy az Úr társaságában 
sétál a tengerparton. Lépéseik nyomot hagytak a homok-
ban, két nyomot, az Úr és emberünk nyomát. Emberünk-
nek az az ötlete támadt – álom volt – hogy mindegyik 
lépés az élet egy napját jelenti. Megállt, és hátrafordult, 
hogy lássa a távolba vesző nyomokat. Észrevette, hogy 
időnként, a két nyomvonal helyett csak egy látható. 

Lepergett előtte az élete. És micsoda meglepetés! 
Kiderült, hogy amikor csak egy sor lábnyom látható, 
azok életének legszomorúbb, szenvedéssel teli napjai 
voltak. Akkor szemrehányó hangon az Úr felé fordult.  

     - Te azt ígérted, hogy minden nap velünk leszel. Mi-
ért nem tartottad meg ígéretedet? Miért hagytál egyedül 
életem legrosszabb pillanataiban, azokon a napokon, 
amikor leginkább szükségem lett volna a jelenlétedre? 

     Az Úr elmosolyodott: 
     - Gyermekem, egy pillanatra sem szűntem meg sze-
retni téged  és soha nem hagytalak el. Az egyedülálló 
nyomok, amelyek életed legkeményebb napjait jelzik, az 
én nyomaim… Azokban a napokban, a karomban vitte-
lek. 

Nem utolsó sorban mai világunkat és életünket is 
körüljárja a depressziós hangulat, félelemben, szorongás-
ban élünk. Félünk egymástól, az új dolgoktól, a beteg-
ségtől, a vírustól és még sok mindentől. Milyen érdekes, 
hogy a depresszió egyik legfontosabb tünete, hogy az 
ember nem lát reményt. Nem lát jövőt. Nem kap elég sze-
retetet! 

 
Testvéreim! Ma mikor oly sok ember magába ros-

kad reménytelenül és csüggedten éli életét, akkor ne 
zárjuk be magunkat a félelmeink lelki sötét börtönébe, 
hanem legyen Szent Rita példaképünk a ma székely fia-
taljának, édesanyjának és családjának, aki nem adta fel.  

Igen kedves testvérek Szent Rita kitartó volt. Meg-
történt a csoda, Szent Rita régi vágya teljesült, befogad-
ták a nővérek, apáca lett. Ő engedelmességből, alázattal 
elkezdte öntözni a rábízott kiszáradt szőlőtőkét. Jelképes 
cselekedet! Rita hitét, kitartó munkáját Isten megajándé-
kozta és mindenki csodálkozására az értéktelen szőlőtő-
ke kizöldült és gyümölcsöt termett. A csoda ma is tart, 
mert él és évente terem Szent Rita szőlője. 
 

Mit tanulhatunk a mai napon Szent Ritától?  
Elsősorban azt, hogyha kilátástalan helyzetben is va-

gyunk, reménytelen helyzet alakul ki az életemben, ne 
adjam fel olyan könnyen, próbáljak küzdeni és imádkoz-
ni. 

Az alázatot, a kitartást, a megbocsájtást is megtanul-
hatjuk Szent Ritától. Ne legyek kicsinyes, ne a félelem 
irányítsa életemet, ne panaszkodjak másoknak, ne essek 
kétségbe,  hanem életemet próbáljam Isten akarata sze-
rint megélni és a jó dolgokra összpontosítani.  

Adja a Mindenható, hogy minden élethelyzetben, a 
mi kitartó, állhatatos imádságunk, kérésünk meghallga-
tásra találjon. 
     Ezért alázattal kérjük a ma ünnepelt szentünket, Szent 
Ritát, te a reménytelen helyzetben lévő emberek védő-
szentje vagy, könyörögj és járj közben most és minden-
kor székely népünkért! Ámen 
 

Szent Rita Jézus szenvedésének társa lett 
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Gyermeknapi köszöntő 

Ingrid Sjöstrand: 
KICSIT CSAK!  

 
Kicsit csak! Kösz, kösz. Elég!  
És tényleg elég,  
pedig éhes vagyok,  
de most nincs időm enni.  
Kösz, kenyér nem kell.  
Süti van? Mehetek?  
Mária vár. Hát Mária, tudod.  
Akivel reggel játszottam a téren.  
Mária nagyon helyes,  
van egy felhúzható oroszlánja.  
Kösz az ebéd. Szia!  
Kesztyűt? De hülye találmány.  
Sapkát?! Jó, jó, jó.  
Mária!  
MÁRIA! 

Ingrid Sjöstrand  
MILYEN KÁR  

 
Milyen kár, hogy  
nincs cipzár a banánon!  
Ha csak a felét akarom megenni,  
bezárhatnám a maradékot.  
Azt hiszem, cipzárat fogok szerelni 
egy banánra,  
mondjuk füzetkapoccsal,  
és enni kezdem a buszon.  
Lehúzom a zárat,  
majszolok belőle,  
és újra behúzom.  
Klassz, mi?  
Hogy bámulnak majd az ürgék!  
Persze ők úgy tudják, 
hogy nincs cipzár a banánon! 

Britt G. Hallqvist  
MIÉRT?  

 
Miért hívják a széket  
éppen széknek?  
Miért mondjuk a késre, hogy kés,  
és honnan tudjuk, hogy a boglya boglya? 
  
Ki adott nevet a dolgoknak először?  
Ki volt a Névadó?  
Ki mutatott rá mindenre:  
„Ez kő, ez fű, az fenyő”? 
Talán a dolgokat nem is így hívják  
igazában.  
Talán szomorúak is, hogy nem mondhat-
ják:  
„Ne higgyetek a Névadónak  
Sokkal szebb nevünk van  
igazában!” 

Ingrid Sjöstrand  
VAN HOZZÁ KÖZÖD? 

 
Van hozzá közöd,  
mit csinálok?  
és hogy mit gondolok?  
Van hozzá közöm,  
mit csinálsz?  
És hogy mit gondolsz?  
Van közünk egymáshoz?  
Hozzám, hozzád, mindenkihez,  
aki véletlenül épp itt él,  
épp most,  
és akitől függ,  
hogy mi lesz a világból?  
Van közünk egymáshoz,  
talán, igen. 
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     Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely és Székelyud-
varhely vonzáskörzetében élő, 15-29 éves, gazdasági-
lag, szociálisan vagy más szempontból hátrányos hely-
zetű fiatalok a Caritas keretében létrehozott Iránytű 
program célcsoportja. 
    Az említett fiatalok számos problémával szembesül-
nek az oktatáshoz és a minőségi foglalkoztatáshoz való 
hozzáférés terén: alacsony képzettségi szint, a piacképes 
szakmákhoz való hozzáférhetetlenség, magas lemorzso-
lódás, alacsony földrajzi mobilitás, alacsony motiváció 
és önbecsülés stb.  

Másodlagos célcsoportként említhető a fiatalok csa-
ládja. A mélyszegénységben élő fiatalokon való segít-
ségnyújtás esetében ugyanis fontos a családra és a kör-
nyezetre is figyelni, mivel egy fiatal fejlődése esetében 
figyelmet kell fordítani a család és a közvetlen környe-
zet befolyására. 
     
Az Iránytű nyújtotta szolgáltatások: 
 Szakiskolákba járó fiatalok számára kompetenciafej-
lesztő (soft-skill) tréningek; 
 Közép- vagy szakiskolát végzett fiatalok számára 
egyéni mentorálás biztosítása a munkahely-kereséshez 
és a munkahelyen való beilleszkedéshez; 
 Hátrányos helyzetű fiatalok mentorálása: tanrend-
szerből kiesett fiatalok, főleg fiatal roma anyák mentorá-
lása, családjaikkal, tanáraikkal való közös munka; 
 Nyelvi és számítógépes kompetenciák fejlesztése; 
 Iskolát elhagyó fiatalok visszahozása a tanrendszer-
be – családokkal való együttműködés, főleg olyan fiatal 
anyák megcélzása, akiknek a gyerekei már nagyobbak, 
és nem okoz gondot az anya visszahozása az iskolába; 
 Cégek számára szakmai felkészítő tréningek a hátrá-
nyos helyzetű fiatalok foglalkoztatásáért (főleg HR 
szakemberek és csoportvezetők számára); 

 Pedagógusok számára érzékenyítő tréningek a hátrá-
nyos helyzetű fiatalokkal való munka könnyítése érdek-
ében. 
 
A mentor szerepei: 

Mivel a fiatalok (serdülők) igényei rendkívül változa-
tosak lehetnek, így a mentor lehetséges szerepkörei sem 
alakulnak azonos módon. A mentori szerepek – csak-
úgy, mint a fiatalok igényei – különálló kategóriákba 
sorolhatók (Be a Mentor, 2006): 
 segítség/tutorálás az iskolai tanulmányokban; 
 pályaorientáció; 
 érzelmi támogatás; 
 társas tapasztalatok kínálása. 
     
    A kapcsolatok kiépítésében a mentornak kulcsszerepe 
van, mivel a projekt végéig ő lesz a kapcsolattartó sze-
mély, ezért is fontos a heti vagy havi szinten való kon-
zultáció (esetmegbeszélő, csoportbeszélgetések, egyéni 
beszélgetések) a következő személyekkel: 
 iskolai vezetőség; 
 osztályfőnökök; 
 munkaközösség vezetőjével; 
 szülők (szülőértekezlet látogatása). 
    A csapaton belül fokozott figyelmet fordítanak a 
konfliktuskezelésre, a kommunikáció fejlesztésére, a 
közös megbeszélésekre, a döntési-tervezési képességek 
állandó fejlesztésére, a munkaszervezés javítására és a 
jövőközpontú gondolkodás kialakítására. 
 
Elérhetőség: 
Garai Levente - ifjúsági mentor – tel: 0728 524 611 
Szabó Zsuzsa - ifjúsági mentor - tel: 0755 933 039 

Találd meg az utad a munka világában 
Hátrányos helyzetű fiatalok mentorálása a  

Gyulafehérvári Caritas keretében 

« CAZAN RAMONA-ROZALIA szociális referens 

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele! 
 
Te nyitod rózsákot meg illatozásra, 
Néma fülemile torkát kiáltásra, 
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. 
 
Néked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. 
 
Mert fáradság után füremedt tagokat 
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat, 
Új erővel építvén űzéshez inokat. 

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák, 
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják, 
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják. 
 
Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, 
Ki vígan lakozik vitéz barátjával, 
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral. 
 
Újul még az föld is mindenütt tetőled, 
Tisztul homályából az ég is tevéled, 
Minden teremtett állat megindul tebenned. 
 
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből, 
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből, 
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből! 

Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje 
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  Talán most van az az időszak, amikor mindenkinek jól 
esik egy kicsit elszakadni a világtól, a mindennapok 
problémáit magunk mögött hagyva, egy jó könyv által, 
kicsit könnyebb elviselni a bezártságot. Most, amikor 
kicsit minden lelassult, több idő juthat az olvasásra is.  
    Utolsó olvasmányom kicsit visszaröpített a gyerek-
korba, egy világhírű kis sárga medvéről szól, Micimac-
kóról, aki először 1924-ben bukkant fel a Százholdas 
Pagonyban. Íróját, A.A. Milne-t kisfia és az ő plüssálla-
tai ihlették a történetek megírásakor, s akkor még nem 
tudta, hogy sok évtizeddel később gyerekek és felnőttek 
egyik kedvenc mesehőseit alkotta meg, ami meghozta 
számára a világhírnevet és halhatatlanságot. Könyve 
minden korosztály számára jelentőséggel bír, tele van 
életbölcsességekkel, lelket simogató történetekkel és 
szívből fakadó, tiszta szeretettel.  
    Nehéz rájönni, miben is rejlik a Micimackó sikerének 
titka. Abban talán mindenképp, hogy a szereplők úgy 
vannak megformálva, hogy mindenki magára ismerhet 
egy-egy tulajdonságon keresztül bennük, a szereplők 
pontos rajzolatai egy-egy embertípusnak: 
    Róbert Gida az író kisfiát testesíti meg, aki a könyv-
ben is az ártatlan lelkű, naiv kisgyerek szerepét kapta.  
    Micimackó, aki nagyon szeret enni. Gondoljunk csak 
bele, mindenkinek van egy közeli ismerőse, aki nagyon 
szereti a finom falatokat és egy kis édességre sosem tud 
nemet mondani. Mindezek mellett, Micimackó testesíti 
meg azt a személyt is, aki önzetlenül, elvárások nélkül 
tud szeretni és soha nem akarna szándékosan rosszat 
senkinek. Minden élethelyzetben képes meglátni a derű-
set és a szépet, és nincsenek nagy vágyai.  
    Malacka szeret a régi, jól ismert utakon járni, óvako-
dik minden újtól. Zárkózott, bizalmatlan, még önmagá-
ban sem bízik, ezért általában már azelőtt feladja, mie-
lőtt bármihez hozzákezdene. Ő azt a csendes embert 
testesíti meg, aki egy szó nélkül tűr és hallgat.  
    Füles, az örök pesszimista. Sosem csalódik, mert so-
sem számít semmi jóra. Úgy véli, szerencsétlen csillag-
zat alatt született, és ez már soha nem is lesz másként.  
Ezért más örömeinek sem tud örülni, folyton lógatja az 
orrát. Az a barát, aki sosem kezdeményezi a találkozá-
sokat, de szívesen fogadja mások közeledését.  
    Tigris, aki szeret a társaság középpontjában lenni, és 
csak akkor érzi jól magát, ha mindenki ráfigyel. Tudja, 
hogyan érje el, hogy ahol megjelenik, ott maradandó 
nyomot hagyjon. Ha nem figyelnek rá, elhanyagolják, 
azt kudarcként éli meg. Hamarabb beszél, mint gondol-
kodik, ezért nem mindig úgy sikerülnek a dolgai, ahogy 
szeretné. Igazi szájhős, de ha tenni kell valamit, akkor 
hamar a háttérbe vonul. 
    Nyuszi, a pedáns rendtartó, aki szereti, ha tökéletes 
tisztaság van a környezetében és a fejében. Mindent túl-
reagál, aggódásaival terheli barátait, nem tud lazítani. 
Könnyen megharagszik, de némi kedveskedéssel ki le-
het őt engesztelni. Bár kívülről gyakran sündisznónak 
látszik, a lelke mélyén egy igazi kis nyuszi.  
   Bagoly, mint minden mesében, itt is tudásával és kü-
lönleges képességeivel válik ki a tömegből. Vezető 
egyéniség, aki sosincs egyedül, mert hűséges társa, saját 

maga, mindig vele van. Mindenkihez van egy jó taná-
csa, hiszen ő mindenkinél mindent jobban tud, mégis a 
végén ő az, aki segítségre szorul, hiszen folyton beleke-
veredik valamibe. 
    Kanga, az ősanya-típus. Gondoskodó, szíve tele van 
szeretettel és türelemmel. Az ajtaja mindig nyitva áll 
azok előtt, akik segítségre vagy lelki támaszra vágynak.  
    A kiadás óta a Micimackót a világ számos nyelvére 
lefordították, többek között, latinra is. A  magyar fordí-
tását Karinthy Emíliának köszönhetjük, de irodalmi for-
mába testvére, Karinthy Frigyes öntötte.  
     
A könyvet olvasva, mindannyian tanulhatunk valamit a 
kis sárga mackótól. Íme, néhány aranyköpése: 
1. Malacka: -Hogyan betűzöd azt, hogy szeretet? 
Micimackó: Azt nem betűzik, azt érzik. 
2. Néha a legkisebb dolgok foglalják el a legnagyobb 
helyet a szívedben. 
3. Ígérd meg, hogy sosem felejtesz el. Mert ha mégis, 
akkor nem megyek sehová. 
4. Van úgy, hogy nagyobbnak, és borzadályosabbnak 
látszanak a dolgok, ha egyedül vagyunk és félünk. 
5. Ha te száz napot élsz, akkor én kilencvenkilencet aka-
rok, mert nem akarok nélküled élni. 
6. A szeretet azt jelenti, hogy akár több lépést is hátrálsz 
azért, hogy a másiknak örömet szerezz. 
7. Szerencsés vagyok, hogy van valamim, aminek nehéz 
búcsút mondanom. 
8. A folyók tudják, mi a lényeg: minek rohanni, egyszer 
úgyis odaérünk. 
9. Azok a dolgok tesznek egyedivé, amiben különbözök 
másoktól. 
10. Egy nap barátok nélkül olyan, mint a bödön egy 
csepp méz nélkül. 

  
« BALÁZS ADÉL 

Gyermeknapi könyvajánló  



Képes Vagyok 
Gyergyóremete község  

havonta megjelenő lapja 
 

Kiadó 
Gyergyóremete  

Önkormányzata és  
Polgármesteri Hivatala  

 
Szerkesztőségi tagok:  
Laczkó-Margit Hajnal 

Portik-Bakai Ádám 
Fotó:  

Portik-Bakai Ádám 
 

Nyomda 
F&F Inernational Kft. 

A szerkesztői jog  
fenntartva! 

A megjelent cikkek tartal-
máért  

az aláíró személy felelős! 
 

Kövessék a facebook/
gyergyoremete oldalt.   
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ANYAKÖNYV 

Születés 
Bajkó Eszter (ápr. javítás) 

Ivácson Kristóf 
Balázs-Fülöp Benedek 

Goga Dóra Vivien 
Portik Gergely 
György Réka 

Puskás Kamilla 
Portik Balázs 
Petréd Olivia 
Petréd Ottilia 

Nagy-György Zselyke 
 

Nász 
Ivácson-Barát Csaba és  

Laczkó Emőke 
Bakos László és  
Baricz Emőke 

 
Gyász 

Ferencz-Kova Etelka 1950 
Györfi Árpád 1964 

 Borbély-Bartis Endre 1952 
Bakos Margit  1941 

KÖR 

TUDJA-E, HOGY? 
   A kereskedelemről 

 
Remetén az első üzletek említése 1820-
ból van: „vannak ezen faluban 3 Bóltok, 
amelyekben apróság portékák árultat-
nak”. 1850 táján a központban Mélik 
Bogdán, majd a Puskások nyitnak üzle-
tet. Alszegben Laczkó Joáchim (a volt 
sarki üzlet) és az Alszegi út valamint 
Orbán Balázs utca sarkán, a valamikori 
Molnár Imre kocsmája, később a Csengő 
üzlet helyén és a mai Csengő üzlet he-
lyén egy zsidó kereskedő, Liewer Dávid 
nyitottak üzletet. Csutakfalván Fodor 
Ferencnek üzlete és Kápálb (Kápár) Fe-
rencnek kocsmája volt. Még volt két 
vendéglő is amelyek közül az egyik Za-
kariás Antal  a Zakariás-házban, (a mai 
Palex bár) a másik Kábdebó Béla, (a 
Mélik házzal szemben) tulajdonában 
volt.  
1914. novemberében Földes Kelemen 
aradi gyógyszerész szépítő és – illatsze-
reket mutatott be Remetén az érdeklődő 
hölgyeknek. Az általa gyártott és bemu-
tatott készítmények (Margit –púder, 
Margit – krém, Margit –szappan) állítása 
szerint varázsszerűen, akár órák alatt 
eltünteti a hölgyek arcáról a szeplőket, 
májfoltokat és pattanásokat.  
     « LACZKÓ-SZENTMIKLÓSI ENDRE 

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat, 
az üres templomba besurranok. 
Egy lélek, aki Istent látogat. 
A szentek komoly arca rám ragyog. 
 
Ha násznép járt ma itt: feledve rég, 
és mise sincs, se karinges papok, 
az oltáron két öröklámpa ég, 
az Istenemmel egyedül vagyok. 
 
A templom üres, a lelkem tele. 
Megértjük egymást, pedig nincs sza-
vunk, 
itt állok, szemben állok  Ő vele 
s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. 
 
Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma 
csak fürkészem a nagy Akaratot; 
úgyis addig állok, míg Ő akarja 
s ha nem akarja: összeroskadok. 
 
Olyan végtelen áhitat fog el; 
mintha erdőben néznék csillagot, 
ahol az örök, ős csend ünnepel, 
pedig – csupán egy templomban va-

gyok. 

Reményik Sándor 
                   Üres templomban 

ANEKDOTA 

Pasteur, a neves tudós laboratóriumi kí-
sérletei során megtalálta a himlő baktériu-
mát. 
Egy napon váratlanul beállított hozzá va-
laki, és átadta a tudósnak egy sértett úr 
párbajkihívását. 
Pasteur kijelentette:  
– Mivel én vagyok a kihívott fél, jogom-
ban áll megválasztani a fegyvernemet! 
Íme itt van két lombik: egyikben himlő-
baktériumok vannak, a másikban tiszta 
víz. Ha az az ember, aki önt ideküldte, 
hajlandó kiinni az egyik, általa kiválasz-
tott lombik tartalmát, én kiiszom a mási-
kat. 

Dsida Jenő  
             Pünkösdi várakozás 
 
Kész a világ, 
Feszült ünnepi várás 
Tereng felette. 
Halotti csend. Csak néha néha 
Sóhajt az Isten Lelke. 
Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét... 
De jaj, sötét van, 
Mélységes, iszonyú sötét! 
A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering útjain, 
S csak egyet tud és egyet érez... 
Most váratlanul vágyón megvonaglik 
És felzúg Istenéhez: 
Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, színt adj nekünk, 
Mert epedünk! 
Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igé-
det 
Legyen világosság!... 
És ismétlik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 
S a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva... 
És nagy szavát az Úr - kimondja! 


