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Pável Márta 

Kérés 

Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy 

az alábbi felületeinken rendszeresen olvashatják 

írásainkat. Köszönjük! 

https://sasmarta.blogspot.com 

https://ufo-sas.blogspot.com 

https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com 

https://tullepes.blogspot.com 

https://sasgondolat.blogspot.com 

https://aquila-sas.hu 

 

Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, 

így próbáljuk az emberek lelki színvonalát emelni. 

KIJELENTJÜK, NEM VAGYUNK VÍRUSTAGADÓK, SEM OLTÁSELLENESEK, DE A 

DISZKRIMINICÁIÓ ELLEN ÉS A DÖNTÉSI SZABADSÁGUNK MELLETT KIÁLLUNK. 

OLTÁSSAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜNK: MINDENKI TEGYE, AHOGYAN JÓNAK 

LÁTJA, ESZE-SZÍVE AHOGYAN DIKTÁLJA, DE SENKI NE KÉNYSZERÍTSEN, NE 

PRESSZIONÁLJON SENKIT SEMMIRE. 

https://sasmarta.blogspot.com/
https://ufo-sas.blogspot.com/
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
https://aquila-sas.hu/
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BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK, sokkal boldogabbat, ami volt, BÉKÉT A SZÍVEKBE, 

A VILÁGBA. 

 
 

Pável Márta 

HAZÁNK VAGY KÜLFÖLD? 

 

Az utóbbi időben egyre többet hallok arról, hogy mennyi ember 

távozik a magyarok közül külföldre, és, hogy sokan drukkolnak 

nekik olyanok, akik esetleg nyelvtudás hiánya vagy gyávaság miatt itthon marad-

tak. Mindenki szubjektív, mert mögöttes akarat diktálja az egyén véleményét, és, 

ha valakiben nem nagy a hazaszeretet érzése, nem múlja felül az egyéni érdekeket, 

vélt/valós sérelmeket, akkor elmegy az országból. 

Felfogásom szerint a Föld egy jól őrzött börtön, ahonnan senki sem szökhet el. Ha 

ezen belül országokat vált valaki, akkor sem lesz szabadabb – de ezt hazudja ma-

gának, és az igazat soha nem fogja önként elmondani, de erről írtam már cikket 

is…–, csak esetleg nagyobb lesz a börtönének az udvara. 

Aki menni akar, az a hibákat keresi és tupírozza, aki maradni akar, az pedig a jó 

oldalt keresi, de senki sem objektív. A szabadságot itt a Földön a kormányoktól 

nem fogjuk megkapni, nem céljuk. Az emberek futkoshatnak, ahova csak akarnak, 

de belül mindenki magával viszi a szokásait, tetteinek a következményeit, kvalitá-

sát, a saját esőfelhőjét, amit mindig magára fog húzni. Nem menekülni kell, hanem 
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javítani, harcolni, tenni, nem birka módon elfutni! De, aki mégis menni akar, men-

jen, minél előbb tegye meg, ne itt lázítson! 

Tapasztalatom szerint kb. 2-5%-nak jön be a külföld, 

a többi nem mond igazat, s olyan munkát végez, amit 

itthon meg sem tett volna, pl. technikus végzettséggel 

babafelvigyázó, vagy biológusként takarítónő, hentes-

ként ablakpucoló stb. és el akarják velünk hitetni, mi-

lyen jó lett nekik. Hát a hülyék a másik oldalon laknak. 

Értem én, több a fizetés, de több a rezsi is, hacsak nem 

valami kiváló munkát kap az illető, de az elég ritka főleg 

a nem diplomások körében. Hát külföldön nagyon jó, 

és aki el akar menni, annak naponta többször is hiába 

mondjuk el az ellenkezőjét, nem biztos, hogy elfogadja, sőt utálni fog érte. Véle-

ményem szerint lehet, hogy többet keresnek az emberek, de több a kiadás is, látom 

az Amerikában élő ismerőseimet, hát sokkal rosszabbul élnek, mint mi! Láttam 

olyat is, aki idehaza nem annyira jeleskedett a munkavégzést illetőleg, tehát nem 

volt szorgoskodó, viszont külföldön sokkal rosszabb munkát végzett, mint itthon, 

és boldog volt (      ), igaz, hogy napi három órát utazott, de akkor is boldog volt, 

mert Amerikában van stb. Erre nem tudok mit mondani, mert ez nekem nevetsé-

ges. Ismerek olyat is, aki köszöni szépen megvan, csak hiányzik neki az ország, de 

már nem jön vissza, mert a fia ott született, ott nősült meg stb. Nagyon sokféle 

vélemény van, az emberek egymást hergelik, és az az érzésem, hogy az iskolában 

a liberális tanárok is erre ösztönzik őket. Láttam egy riportot gimnazistákkal, körül-

belül 70% azt mondta, külföldre megy. Ez honnan van? Nem hiszem, hogy mindnek 

a szüleitől származik, mert semelyik szülő sem szeretné, hogy ne lássa hosszútávon 

a gyerekét, unokáját. Tehát nem feltétlenül tőlük ered, viszont sok baj van a tár-

sadalomban akár a tanárokat, akár a szülőket, akár a hazaszeretetet tekintve. 

Nincs nemes cél adva az embereknek, csak az anyagiak, hatalom-, pozíciószerzés, 

az életünk azonban nem ebből áll. Még fiatalként el kéne gondolkoztatni az embe-

reket, hogy miért is vagyunk a földön, akkor belőlük rendesebb politikusok, diplo-

mások, országvezetők kerülnének ki. Azt gondolom és vallom, hogy ha egy fát va-

lahova az Isten teremtett, és onnan kihúzzuk, annak a gyökere is sérül, az máshol 
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nem fog úgy élni, sérült lesz. Oka van annak, hova születünk, ott van dolgunk, 

nincsenek véletlenek. Nem fogadom el ezt a vándorlást. 

„Ne a jelennek élj, ne engedd, hogy mulandó dolgok befolyásoljanak. Élj az örök-

kévalóságnak, emelkedj idő és tér, minden mulandó fölé. Akkor semmi sem befo-

lyásolhat.” (ismeretlen szerző) 

El lehet menni egy-két évre, hogy valaki tanuljon, vagy világot lásson, de vissza 

kell jönni, és itt építeni ezt a szép magyar hazát. Nincsenek tökéletes pártrendsze-

rek, kormányok, az egész egy nagy manipuláció, ezért kár futkosni, mindent fel-

számolni, hontalannak lenni, a szememben ez egy tragédia. Egyik párt sem jobb, 

külföldön sem, Magyarországon sem, de vannak azért kis különbségek, és ezek a 

különbségek fontosak – főleg annak az ember-

nek, akinek mondjuk keresztény hite van –, mert 

a lélek jólléte és az ideológia sem kikerülhető. 

„Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint 

szőnyeggel borítani az egész földet.” (Anthony 

De Mello) 

Az, hogy ki hogyan él, szerintem attól is nagyon 

függ, hogy ki hogyan tudja beosztani a pénzét. 

Ha azt mondom, hogy a nyugdíjam az átlagon 

van, és az emberek az átlag fölött sírnak, ezzel 

mit tudok kezdeni? Van egy nagyon igaz mon-

dás: GAZDAGGÁ CSAK AZ ÚR ÁLDÁSA TEHET! 

Nekem Isten mindent megad, és nem hiányzik 

semmi, pedig igazán nem sok ez a pénz. Mégis jól érzem magam, és nincs hiányom 

semmiben. Nagyon függ attól, hogyan szórja el az illető a pénzt. Hiába megy kül-

földre, ugyanolyan marad mindenki, senki sem fog megváltozni. 

„Tükör vagyok. Aki belém tekint – bármi jót vagy rosszat is mond: önmagáról be-

szél.” (Omar Chajim) 
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Szeibert Márton 

Egyiptomi Szent Makariosz 

szerzetes, pap  

 

Orosz freskó Idősebb Szent Ma-

karioszról (Novgorod, 1378) ➜ 

 

Az Egyház január 15-én emlékezik meg erről 

a 4. századi szentről (kb. 300 és 390 között 

élt). Nem összekeverendő Alexandriai Szent 

Makarioszszal, aki ugyanebben az időben és 

ugyanabban az országban élte le az életét. 

Egyiptomi Szent Makarioszt néhol Nagy Szent 

Makarioszként vagy Idősebb Szent Makarioszként is említik, a sivatagi atyák egyike. 

Már fiatal korában kitűnt szent életével, de amikor lelkipásztori feladatra akarták 

rábeszélni, elszökött egy másik faluba. Itt megrágalmazta egy fiatal lány, hogy tőle 

esett teherbe. A szent alázattal viselte a rágalmat, és amiben tudott, segítségére 

volt a várandós lánynak, aki azonban nem tudott megszülni addig, amíg a hazug-

ságát vissza nem vonta. Amikor a falu bocsánatot szeretett volna kérni tőle, Maka-

riosz ismét tovább állt. 

Ekkor azonban – 30 

évesen – nem egy 

újabb faluba tért, ha-

nem egy távolabbi zord 

sivatagos területre, a 

térképen látható idő-

szakos patakmederhez, 

ahova előtte még senki 

nem telepedett le, ő 

azonban élete végéig itt 

maradt. 
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Megélhetését kosárfonással, kötélkészítéssel biztosította, amit kiegészített még az 

egyiptomi szántó-vető lakosságnak (felláhoknak) nyújtott segítségadással. 

Idővel emberek gyűltek köré, akiket tanított a tökéletességre, vagy akik egyszerűen 

csak tanácsot kértek tőle. Problémát jelentett azonban, hogy az embereknek, ha 

szentmisén akartak részt venni, 70 km-es utat kellett megtenniük a sivatagban a 

legközelebbi templomig. Ezért végül 40 évesen Makarioszt pappá szentelték. Úgy 

tűnik, a szent itt már teljesen meghajolt Isten előtt, és megcsinálta, ami elől eddig 

menekült, lelkipásztori feladatokat látott el. 

Többek között az alábbi anekdotákat jegyezték fel róla: 

„A vasárnapi istentisztelet befejeztével Makariosz egyszer ezekkel a szavakkal bo-

csátotta el a szerzeteseket: ≫Meneküljetek, testvérek, meneküljetek! ≪ Amikor 

megkérdezték tőle, hogy hová menekülhetnének egyáltalán, hiszen mégiscsak a 

sivatagban vannak, Makariosz ujját az ajkára tette, és így szólt: ≫Ettől menekülje-

tek!≪ - ezzel bement a cellájába és becsukta maga mögött az ajtót.” 

„Az őt felkereső nagy sokaság elől időnként a barlang mélyébe húzódott, és ott 

elmélkedett az örök igazságokon. Többször állította, hogy nem talál nagyobb vi-

gasztalást semmiben, mint az imádságban és az elmélkedésben.” 

„Egy másik alkalommal ezt a kijelentést tette: ≫Ha a megvetést úgy tekinted, mint 

a dicséretet, a szegénységet olyannak, mint a gazdagságot, az ínséget, miként a 

bőséget, akkor nem halsz meg. Lehetetlen ugyanis, hogy aki valóban hisz és Isten 

félelmében tevékenykedik, áldozatul essen a tisztátalan szenvedélyeknek és a dé-

monok ámításának≪.” 

Ezen az egyiptomi területen ma már nem csak azt a szerény barlangot találhatjuk 

meg, ahova a szent magának egy fekvőhelyet vájt, hanem egy nagy kolostort is és 

több templomot. Alábbi képek a mai kopt szerzetesség egyik kulturális és lelki köz-

pontjáról, a szent nevét viselő Abu Maqar monostorról készültek (forrás: google 

maps): 

Források: 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0115-260.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptomi_Szent_Makariosz 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0115-260.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptomi_Szent_Makariosz
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Pável Ágnes 

Gyermekeink és példaképeik: Gondolatok a Foci-vb végeredménye 

kapcsán 

 

Aligha volt valaki, aki a közelmúlt legnagyobb sporteseményéről, a 

katari labdarúgó világbajnokságról ne hallott volna. Sokféle botrány, és felháboro-

dás övezte, már a szervezés során felmerült a korrupció kérdése. Aztán különböző 

emberi jogi kérdések vetődtek fel, a sportépületek kivitelezése során történt halál-

esetekről lehetett hallani a hírekben. Voltak olyan országok, ahol nem lehetett köz-

tereken kivetíteni a meccseket, tiltakozásként. Aztán már csak hab volt a tortán, 

akarom mondani, a sörön, hogy nem lehetett sört vásárolni az országban a ren-

dezvény ideje alatt (sem), mivel az alkohol fogyasztása tiltott a muszlim 
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országokban. Fájhatott is a feje a legnagyobb szponzornak, amikor kiszámolta, 

mekkora veszteséggel jár ez neki… 

Magam nem vagyok egyébként focirajongó, de mivel a közösségünk Budafokon 

található, ahol a futballnak azért nagy hagyománya van, a korrepetált kis tanítvá-

nyaim közül is sokan fociznak, szoktunk beszélgetni a sporteseményekről is. Csalá-

dom meglepődve nézi, milyen tájékozottságra tettem szert a focicsapatok és játé-

kosok terén. A kisfiúk rajongva, csillogó szemmel beszélnek kedvenceikről, az elért 

sikerekről, szenzációs gólokról. A legtöbb kisfiú életének fontos része a foci, láthat-

juk, hogy a mérkőzések elején is hagyományosan gyerekek kísérik a pályára a já-

tékosokat. 

Lezajlott a döntő, fordulatos események után két erős csapat, Argentína és Fran-

ciaország játszott az aranyéremért. Mindkettő csapatnak van egy-egy ikonikus 

alakja, Lionel Messi az argentinoké, Kylian Mbappé a franciáké. A bajnokság az 

argentinok győzelmével zárult, s ezután mindenfelé cikkek jelentek meg a két sztár-

játékosról. Döbbenten olvastam, hogy Mbappé szerelme egy 16 (!) éves korában 

nemváltó műtéten átesett „hölgy”. Egyből a kis tízéves tanítványomra és a többi 

kisfiúra gondoltam, akik elképesztő lelkesedéssel csodálják és követik ezeket a 

sportolókat. Miféle hatása van ennek a dolognak nyiladozó lelkükre, érzelmeikre?! 

Milyen példát látnak így a szerelemről, párválasztásról?! Milyen alattomos támadása 

ez a gonosznak, hogy ebben a fogékony, sebezhető állapotukban kúszik be a vilá-

gukba, és befolyásolja őket?! Azt kell mondjuk, hogy az utcára vonulás, a médiából 

állandóan ömlő tartalmak sajnos már mindennapiak. Állandó beszédtéma a magu-

kat liberálisnak mondó körökben, hogy a nemünk, amivel születtünk megválaszt-

ható vagy megváltoztatható. Nem értek ezzel egyet, ehhez jogom van, és mérhe-

tetlen szomorúsággal és felháborodással tölt el, ahogyan a jövő generációt ilyen 

alattomos módon manipulálják.  

A világsztárok és közszereplők felelőssége óriási. Minden tettükkel, nemcsak a si-

kereikkel, de legbanálisabb, hétköznapi választásaikkal, döntéseikkel is irányítják, 

követésre buzdítják rajongóikat, akarva, akaratlanul.  

Eszembe jutott a mi magyar futballsztárunk, Puskás Ferenc is, aki annak idején, az 

1956-os forradalom után emigrált az országból (pontosabban nem tért haza). Ér-

dekes lenne tudni, hogy hányan hagyták el az országot az ő hatására? Biztos nem 

készült, nem is készülhetett statisztika erről, bár érdekes terület lenne, ha ezeket 

számszerűen ki lehetne mutatni. Az internetes közösségi oldalakra csatlakozott, 

influenszereken csüggő fiatalok életének változását már egy generáció elteltével is 
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láthatjuk, ez manapság hangsúlyos, tudom. De ne felejtkezzünk el a hús-vér sztá-

rokról sem.  

Bár a helyzet elég elkeserítő, végül 

szeretnék reményt is megcsillantani. 

A világbajnokságot nagyon szoros 

küzdelemben Argentína nyerte, a 

nemzet büszkesége Lionel Messi. Ő 

egy háromgyermekes édesapa, há-

rom fia van. Az egyikből lehet, hogy 

szakács lesz, a másikból tanár, a har-

madikból talán focista, ki tudja. Egy 

hajszállal, de ők nyertek. Én neki 

drukkoltam, ezután is neki fogok – 

úgy tudom, a játéktól most már visz-

szavonul. Azért, hogy legyenek, le-

hessenek évtizedek múlva is kis fo-

cisták. 

 

 

 

 

Pável Márta 

AZ ONLINE FELÜLETEK ÉS EGYÉB MÉDIA SILÁNYSÁGA, kattintásvadászok 

 

Elképesztő silányság, félrevezetés működik, és nem vagy alig találkozom olyan fe-

lülettel, ahol az üresség, a butaság, az igénytelenség ne dominálna, a nihil ne ural-

kodna. Például megjelennek olyan hírek, hogy nagyon híres zenész vagy színész 

meghalt, név nélkül a címben. Gondolom nem híres, de kattintást vár, én pedig 

juszt sem kattintok. Vagy olyan megtévesztő címeket írnak – gondolom, ezt tanítják 

az újságíró suliban nekik –, ami köszönőviszonyban sincs a témával, pl. mit tudom 

én most vége van valaminek, befejezte…, tragikus cím, és kiderül, hogy az illető 

személy csupán cipőt váltott és kidobta a régit. Ilyenkor tudnék velük valamit 

tenni…! Csupa semmitmondó hírek, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a cí-

mekkel, s azzal a semmilyen témával, amit leírnak. Részemről ezért sem kattintok 
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a cikkre, de sajnos az emberek többsége rákattint, mert ha nem tenné, akkor ezek 

megszűnnének, de nem… míg lótrágya van, veréb is. 

Az ember teljesen kiábrándul ettől a nullától, ettől az igénytelenségtől, nincsen egy 

rendes komoly cikk, lehet, hogy a népet direkt butítják, s bejött, mert ezen inter-

netes portálok megélnek. Nem is reménykedhetem abban, hogy valaha ez meg fog 

változni, mert a színvonalat minden felületen tudatosan egyre lejjebb nyomják 

ezekkel a valóságshow-kal, ahol más nincs csak paráználkodás. Van olyan online 

lap, amelyik állandóan oldalanként minimum egyszer valakinek a melleivel foglal-

kozik, téma semmi! Miért alkalmazzák ezeket a kielégítetlen szexmániásokat, akik-

nek a fejében semmi sincs? Kellene nekik egy külön lapot csinálni, hogy az összes 

szexuálisan túlfűtött ember, akit semmi más nem érdekel csak a nemi szerve, men-

jen oda. A többit hagyják békében, aki még nem aberrált!   

Nem különbek a most megjelent könyvek, tisztelet a kivételnek. Pl. 5000 Ft-os 

könyv, ami kb. 500 oldal, lehetőleg a legkisebb betűvel szedve – mondjuk 10-essel 

–, hogy alig lássa az ember, vagy csak kivilágításnál. Ismert, hogy vannak könyvek, 

jegyzetek, amelyek kilóra készülnek, most is egy ilyenhez van szerencsém, magya-

rán szólva a szerző jó sokat írt, de 80 %-át minek? Mondjuk, ha egy szent életútját 

mutatja be, a lényeges mondandója körülbelül 50 oldal, az összes többi egy össze-

szedett innen-onnan behozott hablaty, ami nagy ájtatossággal készült, altató stí-

lusban, jobbra-balra idézetek, de minek. Nos, valódi cél lenne, de nem sok tarta-

lommal, viszont 500 oldalt kell megírni, így a témából már rég kifogyott az író, de 

a szóból nem. Ilyen némelyik prédikátor is!  

Előfordul az ellenkezője is, kiadnak olyan könyvet amelyik jó lenne, az ember látja, 

olyan 150 oldalnak tűnik, de közben vastag papírra van nyomtatva, tehát lehet száz 

oldal 14-es betűkkel, gyakorlatilag alig van tartalma, egy elbeszélésnyi anyag 

könyvként szerepel. Nagyon szép a kivitelezése, olyan, mint egy képregény.   

Megpróbálok a módszereimmel a silányság ellen harcolni, mégpedig úgy, hogy tör-

löm az ilyen oldalakat, nem veszem meg az ilyen könyveket, nem megyek rá ilyen 

felületekre stb. Nem osztok meg semmit, ami nem humoros vagy nem nívós. Be-

vallom őszintén, nem olyan túl sok marad, amit olvasni lehet. Ami pedig értelmes, 

azért pedig pénzt kell fizetni, mert ingyen nem olvasható. Hát van, akinek sok pénze 

van, de ez a nyugdíjasoknak nem annyira elérhető…, hogy ezeket az oldalakat is 

kifizethessék, így eléggé szelektálni kell, hogy mit válasszunk ki, de még valameny-

nyire sikerül. 
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Jobb lenne, ha az újságírókat nem arra képeznék ki, hogy ravasz módon, hogyan 

verjék át az embereket, hogyan csináljanak fertőt az erkölcsből, hogyan közöljék a 

nullát. Nagy hűhó semmiért, egy abszolút lapos semmi cikk, pl. valaki hazajön Ba-

liról és a címből az ember azt gondolja, hogy az illető nem megy vissza, de aztán 

még azt se tudom meg, miért jött haza, egy abszolút nulla az egész cikk. S még 

hozzá sem lehet szólni, hogy elküldjem valahova az íróját.   

Vannak olyan oldalak az interneten, amelyek politikai oldalak, de a hozzászólások 

tiltva vannak. Miért nem engedi meg, hogy hozzászóljak? Jó esetben az olvasást 

megengedi, de az én számomra betelt a hozzászólás lehetősége…(miért félnek tő-

lem?), megáll az agyam. Mert olyan nem kívánatos személy vagyok a véleményem-

mel, mert nem bólogatok senkinek, nem nyugszom bele mindenbe…, hanem el-

mondanám az igazat. Nos, innentől fogva csak a saját felületemen tudom elmon-

dani, remélem eljut hozzájuk… 

Szerintem nem demokratikus dolog – semmilyen felületen sem –, hogy ha a felület 

tulajdonosának nem tetszik az, amit mondanék – rajta vagyok egy listán??? –, nem 

szólhatok hozzá a témához vagy cikkhez. 

Akkor ne engedje meg, hogy regisztráljak 

vagy akkor pedig mondhassam a magamét. 

Tehát itt nagyon-nagyon sok dolog van, 

ami a szabad akaratunkat – ugye az meg 

már hol van, kit érdekel –, az önálló véle-

ménynyilvánításunkat korlátozzák az egész 

világon. Pedig ez nagy badarság, mert a jó-

zan kritika meghallgatása előbbre visz, 

odázza az elbukást.   

Jó lenne, ha létezne szelekció, nem csak primitív írások lennének, hanem nívósab-

bak is, s akinek ez kellene annak az igényét valahol teljesítsék, de nem. Egyre 

inkább nem teljesítik.   

„Az embernek három lépést kell előre mennie erkölcsi fejlődésében, míg egyet lép-

het szellemi síkon. (Buddha) 
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Kis Enikő 

REMÉNY AZ ÚJ KEZDETBEN 

 

Az új kezdet mindig új reménnyel tölti el az embert. Talán, mert 

szeretjük szakaszolni az életünket, akár az időjárás szerint (ti. tél, tavasz, nyár, 

ősz), akár az idő múlásával (napok, hetek, hónapok), akár saját eseményeink, 

ünnepeink segítségével. Mint az óvoda, iskolai évek, egy bizonyos munkával töltött 

idő.  

Ezekben az időszakokban gyakran az a megkönnyebbülés - vagy éppen érdem, 

hogy eltelt. Milyen büszkék vagyunk, ha a gyerek leérettségizett, vagy éppen 

lediplomázott. Ez is egy élet-szakasz lezárása, akárcsak a gyászé, vagy a mézes-

heteké. Megkönnyebbülést ad, ha lezáródik egy-egy nehezebb munkafolyamat 

időszaka, mint például a költözésé, a házépítésé - vagy a háborúé. 

Az ember úgy van megalkotva, hogy időről időre szüksége van arra, hogy túltegye 

magát a dolgokon. Szeretjük begyűjteni a kisebb-nagyobb gondokat, viszont 

szembenézni velük, megoldani őket – nem szeretjük. Aztán, amikor túl sok gyűlik 

össze, akkor nemegyszer túl késő már. Hát: szakaszolunk. Hogy könnyebben 

megküzdjünk, hogy ne egyben szakadjon a nyakunkba az egész élet, a világ 

gondja. 

Talán ezért ünnepeljük minden évben az Új Évet, az új kezdetet. Mert, ha kicsi is, 

de kezdet. A maga kicsinységében valami nagyon nagyot ad nekünk: a lehetőséget 

a REMÉNY megéléséhez. Mert úgy érezzük, hogy az új kezdet tele van 

lehetőségekkel. Az új kezdettel szemben nem vagyunk annyira tehetetlenek, nem 

annyira determinált, mint egy olyan élet-folyamat, amely már medrébe került a 

saját és mások jó vagy rossz döntései által. Az év első néhány napja, hete, sőt, 

talán hónapja is tele van kiaknázatlan potenciállal: ilyenkor még el tudjuk hinni, 

hogy lehet jobb, mehetnek a dolgok egy kellemesebb irányba is.  

Aztán megtörténnek az első döntések, az első hibák vagy első sikerek - és lassan a 

folyamat ismét beékelődik egy jól látható mederbe, mint amikor a bowling pályán 

eldobjuk a golyót és már a pálya harmadánál látjuk, hogy mi lesz a kimenetele a 

játéknak - és ilyenkor az ember a saját természete szerint reagál. Van, aki rögtön 
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elkeseredik, szitkozódva feladja, esetleg másokat hibáztat. Van, aki megpróbálja 

újra meg újra - de ugyanazokat a hibákat követve el és megoldás nélkül jár körbe-

körbe. Aztán van olyan is, aki nem adja fel a reményt, hanem újra meg újra 

megtalálja annak utánpótlását Istenben: újra meg újra feláll, másképpen 

próbálkozik, amíg megtalálja a helyes utat, a legjobb megoldást - és végül 

győztesen kerekedik felül a helyzeten. 

Mert Isten az, aki egyedül tökéletes: Ő hordozza önmagában minden gond és 

probléma megoldását. Ő a végtelen bölcsesség, aki mindig képes visszaterelni 

bennünket a helyes irányba. Ő az, aki életünk bármely pillanatában, akármennyire 

is tűnjenek véglegesen elromolva lenni a dolgaink, mellettünk áll, tanácsot és erőt 

ad, egyszóval Benne mindig megtaláljuk a reményt, nem csupán Újév napján.

 

 

 

 

Pável Márta  

KICSIT ÁTDOLGOZOTT FALS HÍREK… 

 

Bevallom pro és contra mindent olvasok, mert jól tudom, egyik sem igaz, 

de valahol a saját szűrőmön át talán valami igazságmaghoz juthatok. „Az emberek 

hibái mindig megfelelnek annak a körnek (tang), amelybe tartoznak.”  

(Konfuciusz) 

Ez az alábbi cikk, amivel foglalkozni kívánok, kissé meredek, s nem is hiszem, hogy 

igaz az Orosz Hírek oldalon Medvegyev 4. jóslata 2023-ra, ami aztán 10 jóslat lesz 
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a végére… https://oroszhirek.hu/medvegyev-4-joslata-2023-ra-az-egykori-uk-

rajna-nyugati-teruleteit-a-magyarok-es-lengyelek-megszall-

jak/?fbclid=IwAR1642u0L-AbVr80QSnsMS1WlJZb0PpUdzzwvJMIMP4npbgjYu-

GOSBRX_0 

Szóval megjelent egy – szerintem – komolytalan cikk, amit biztosan nem így fogal-

mazott meg Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.  

„Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, a Biztonsági Tanács elnökhelyettese a Teleg-

ram-csatornáján osztotta meg a következő évre vonatkozó jóslatát. Korábban már 

tett jóslatokat a gázárára, ami többször is bejött. Az új év előtt mindenki szeret 

jóslatokat tenni – írja Medvegyev, majd felsorolja a jövő évre vonatkozó jóslatainak 

10-es listáját”.  

Nem szándékozom az egész írást közzé tenni, csak részeket, amit ferdén szedek. 

Pl.: Az Egyesült Királyság visszatérése az Európai Unióba. Erre még talán van is 

esély. 

Az Európai Unió felbomlása az Egyesült Királyság visszatérése után, valamint az 

eurónak, mint a korábbi EU pénznemének eltörlése. Ez sem kizárt, s aki utálja az 

EU-t drukkol is, hogy így legyen.  

De minden igazsághoz (?) be szoktak kavarni valótlanságot is, mint a következő 

(habár sem ellenőrizni, sem bizonyítani nem tudom.) Ez jellemzően közepére ke-

rült, nekem kissé bujtogató jelleget ölt…: Az egykori Ukrajna nyugati területeinek 

lengyel és magyar megszállása. Nem hinném, hogy ezt gondolná Dmitrij Med-

vegyev volt orosz elnök. Ez tán nyugati uszítás, torzítás lehet, azért kerülhetett 

bele, hogy az egymás közti torzsalkodást elősegítse, de inkább újságírói fogásnak 

látom. Valótlan dolog, főleg magyar részről, ennyire nem meggondolatlan a magyar 

Kormány, erre nekünk nincs muníciónk, sem akaratunk, mi békét akarunk.  

Vagy: Háború Franciaország és a Negyedik Birodalom között. Európa felosztása, 

beleértve Lengyelország új felosztását. Ez már-már világháborút jelentene…, ebből 

senki sem jönne ki jól, s nem is hiszem, hogy ezt mondta volna, de főleg azt nem, 

hogy igaz lesz. 

Újabb ötlet: Amerikai polgárháború, Kalifornia és Texas különálló államokká válása. 

Texas és Mexikó egyesült államának létrehozása. Elon Musk későbbi győzelme az 

amerikai elnökválasztáson a polgárháború után a republikánusoknak juttatott 

https://oroszhirek.hu/medvegyev-4-joslata-2023-ra-az-egykori-ukrajna-nyugati-teruleteit-a-magyarok-es-lengyelek-megszalljak/?fbclid=IwAR1642u0L-AbVr80QSnsMS1WlJZb0PpUdzzwvJMIMP4npbgjYuGOSBRX_0
https://oroszhirek.hu/medvegyev-4-joslata-2023-ra-az-egykori-ukrajna-nyugati-teruleteit-a-magyarok-es-lengyelek-megszalljak/?fbclid=IwAR1642u0L-AbVr80QSnsMS1WlJZb0PpUdzzwvJMIMP4npbgjYuGOSBRX_0
https://oroszhirek.hu/medvegyev-4-joslata-2023-ra-az-egykori-ukrajna-nyugati-teruleteit-a-magyarok-es-lengyelek-megszalljak/?fbclid=IwAR1642u0L-AbVr80QSnsMS1WlJZb0PpUdzzwvJMIMP4npbgjYuGOSBRX_0
https://oroszhirek.hu/medvegyev-4-joslata-2023-ra-az-egykori-ukrajna-nyugati-teruleteit-a-magyarok-es-lengyelek-megszalljak/?fbclid=IwAR1642u0L-AbVr80QSnsMS1WlJZb0PpUdzzwvJMIMP4npbgjYuGOSBRX_0
https://t.me/medvedev_telegram/237
https://t.me/medvedev_telegram/237
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államok egy részében. En-

nek megvan a távoli reali-

tása, de ez is inkább vágy-

álom. Amiért nem szomor-

kodnék, ha igaz lenne: Az 

összes jelentős tőzsde és 

pénzügyi tevékenység áthelyezése az Egyesült Államokból és Európából Ázsiába. 

A Bretton Woods-i pénzügyi rendszer összeomlása, beleértve az IMF és a Világbank 

összeomlását. Az euró és a dollár mint világ tartalékvaluta megszűnése. Az arany-

standard visszatérése. A digitális valuták aktív használatára való áttérés. Ez már 

elkezdődött, mi lesz a vége, ki tudja? 

Részemről nagyon kíváncsi lennék arra, hogy 5 év múlva ebből mi valósulna meg. 

Vagy ez is olyan, mint Nostradamus jóslatai, azt vesznek ki belőle és olyan szófor-

dulatokkal, ami az újságírónak kedvez. 

„Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat.” (Kon-

fuciusz) 

 

 

 

Pável Márta 

Lelki oldal 

 

„Aki kifelé tekint, álmodik, aki befelé, az ébred.” (C.G. Jung) 

„Az vagy, amit egész nap gondolsz, és jellemed a gondolataid összességéből tevő-

dik össze. …Nagyszerű lehetőséggé változtathatsz minden egyes problémát.” (Jo-

seph Murphy: Az elme csodája) 

„Boldog csak az, akinek szíve megtalálta a békességet...Békesség pedig csak ott 

van, ahol minden szenvedély és bűn tüze kialudt. (Buddha) 

„Fordítsd az arcodat a nap felé és minden árnyék mögéd kerül.” (Helen Keller) 

„A lótuszról: 

E nemes virág jellemzi a tökéletes ember lelkét, 
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mivel a mocskos iszapból emelkedik a magasba, 

és ott a napfényben tárja ki szeplőtlen tisztaságát 

a legyőzött sötétségtől megszabadulva.” (Csou Tun-ji, 1017-1073) 

 

“Soha nem kerülünk olyan helyzetbe, amely meghalad bennünket. Minden helyzet, 

amellyel szembesülünk, az életünk olyan pontján áll elő, amikor képesek vagyunk 

túllépni rajta és megtalálni azt a gyógyító választ, ami mindenkin segít.” 

(Chuck Spezzano Forrás: https://tudatkulcs.hu/napi-inspiralo-idezet/) 

 

„Nincs nehézség, amelyet elegendő szeretet le nem gyűr; nincs kór, amelyet ele-

gendő szeretet meg nem gyógyít; nincs ajtó, amelyet elegendő szeretet ki nem 

nyit; nincs szakadék, amelyet elegendő szeretet át nem hidal; nincs fal melyet ele-

gendő szeretet földre nem rombol; nincs bűn, amelyet elegendő szeretet meg nem 

vált... Nem számít, milyen mély a baj gyökere, milyen reménytelen a kilátás, milyen 

kusza a szövevény, milyen nagy a hiba. A szeretet kiteljesedése mindet megoldja. 

Bár eléggé tudnátok szeretni, nem volna nálatok boldogabb és hatalmasabb a föl-

dön.” 

(EMMET FOX: Hegyi beszéd) 

 

  

https://tudatkulcs.hu/napi-inspiralo-idezet/
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KERTÉSZET  

 

Tél van, hó nincs - ☹ 

Szünet van. 

 

 

AQUILA HUMOR 

 

Kérdés: téli szünetben miért nincs tanártüntetés. 

Azt kérdezi a pincér a vendégtől: 

- Hogy ízlik a sült hús, uram? 

- Mint szakember megállapíthatom, hogy dicséretre méltó darab. 

- Ön szakács? 

- Nem, cipész vagyok. 

A vendég kéri a számlát a pincértől. A főúr nagyon készséges. 

- Ízlett az ebéd uram? 

- Hát, ami azt illeti, ettem már jobbat is. 

- Lehet, de nem nálunk! 

Rémült dörömbölés 

Ceausescu meghal, de rossz magaviselete miatt a mennyországba nem fogadják 

be, lezavarják a pokolba. 

Egy hét múlva rémült dörömbölés a mennyország kapuján, Szent Péter kinyitja a 

kaput, és meghökkenve látja, hogy a küszöbön három ördög áll. 

– Hát ti mit kerestek itt? Nektek a pokolban volna a helyetek. 

– Mi vagyunk az első menekültek... 

– Melyik ország hódította meg először a világűrt? 

– Magyarország. 1456-ban Nándorfehérvárnál leverték a félholdat, 1956-ban a 

vörös csillagot, most meg a napot lopják a tsz-ben. 

Utazik a pápa a Mercijével. Odaszól a sofőrnek. 

- Fiam, úgy szeretném vezetni egy kicsit az autót! 

- Nem lehet ekszelenciás uram. 

- Fiam, csak egy kicsit szeretném... 

- Na jó! 

Beül előre, a sofőr pedig hátra a pápa helyére. Mennek 200-zal, leintik őket a 
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rendőrök. Odamennek az autóhoz. Az egyik rendőr meglátja a sofőrt hátul ülve, a 

pápát meg a volán mögött. Elfehéredve odaszól kollégájának: 

- Né mán, ez már nagyon menő csávó lehet. A pápa a sofőrje! 

 

Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon 

tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ! 

Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult átvéve a megszűnt párt fel-

adatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült. 

 

Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és 

tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes. 

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és ki-

tartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk. 

 

Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 
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Kiadó: AQUILA Civil Társaság, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 

Honlap: https://www.aquila-sas.hu/ 
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Telefon: +36 20 –7777440 
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