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Kérés 
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az alábbi felületeinken rendszeresen olvashatják 

írásainkat. Köszönjük!   
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Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket 

közlünk, és így próbáljuk az emberek lelki 

színvonalát emelni. 

KIJELENTJÜK, NEM VAGYUNK VÍRUSTAGADÓK, SEM OLTÁSELLENESEK, DE 
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AHOGYAN JÓNAK LÁTJA, ESZE- SZÍVE AHOGYAN DIKTÁLJA, DE SENKI NE 

KÉNYSZERÍTSEN, NE PRESSZIONÁLJON SENKIT SEMMIRE.    

 
 

Pável Márta 

NEM A TANÁROK MIATT, hanem AZ EGÉSZSÉGÜGY MIATT KEL-

LENE TÜNTETNI! 

Ahhoz képest, ami az egészségügyben megy, egy perifériás gond 

a tanári fizetés. Gondoljunk bele, ha kihal az ország, tanítani sem kell, pedig ami 

az egészségügyben megy, az senkinek sem garancia a túlélésre. Csak morzsákat 

közlök a rettenetes állapotból. 

Régebben egy jogásztól hallottam, ha valaki hétvégére bekerül a kórházba, vigyen 

magával rózsafűzért, hogy túlélje. 

Hangsúlyozom, nekem eddig szerencsém volt, mert csak csupa jó orvossal talál-

koztam – valószínűleg protekcióm van az Istennél –, de amit a környezetemben 

látok, az egyszerűen felháborító. Például egy ügyeleten 10-12 órát kell várni arra, 

hogy megállapítsák, hogy valakinek mi baja van, és többnyire azt sem találják el. 

A napokban vidéken egy ismerősöm négyszer volt ügyleten, háromszor elküldték; 

amikor bepisilt, akkor jöttek rá, hogy porckorongsérvre van. 
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A szakrendelők üresek, az orvosok szép kényelmesen dolgoznak, és pl. vérvételre 

az utcán állhatunk sorba, akár esik, akár fúj, a rendelő meg kong. Jaj, de jó, XXI. 

századi megoldás. Ma tudtam meg, hogy egy budapesti állami klinikán, aki kijelölt 

orvosnál akar szülni, hogyha be akarja hívatni az orvost 750 ezer forintjába kerül 

(nem elírás ennyi, tanúm van rá!), jó lenne, ha nem lenne igaz.  

Milyen népesedéspolitika ez? Csak gazdagok szüljenek? A többség nem tudja kifi-

zetni, hogy biztonságban, emberi módon szülhessen. Ha nem tud fizetni, a mentő 

járkál vele, valahol csak befogadják, vagy szülhet a mentőben? Ez a családpolitika? 

Ez botrány! Rendezték az orvosok bérét – úgy, ahogyan – zsebpénz elviekben 

nincs, gyakorlatban meg lett számtalan módja, s ki járt rosszul? Mindenekelőtt a 

beteg! Hát ettől még a vizitdíjas rendszer is jobb volt, soha nem hittem, hogy visz-

szasírom. 

Ez a nagy népesedési program, hogy mennyi gyereket vállaljunk, amikor egy egy-

szerű szülésnél már ennyire megcsapolják az embereket.  

Az időseket nem küldik el vizs-

gálatokra, mert drága, csak bi-

zonyos esetekben. Például, ve-

lem közölte a régebbi körzeti, 

nem kell mennem többet mam-

mográfiára, mert elmúltam 70 

éves... Milyen orvos az ilyen? 

Kitüntetett! 

Hol van a hálapénz nélküli 

egészségügy? Sokkal rosszabb 

lett, átment másfajta megol-

dásba, és az orvosok egy része, 

aki lelkiismeretes, még húzza 

többi kényelmeskedő helyett is 

az igát. Világosan látszik az ál-

nok terv, hogy mindenki men-

jen fizetéses helyre, de már a fizetésesek is „elkurvulnak”, pl. egy röntgen tízezerért 
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csak három nap múlva ad leletet. Jó, nem? Gyakorlatilag kezdenek olyan lenni, 

mint az állami, sőt, ott, ha bejut az ember rögtön adnak leletet. 

Sürgősen kellene valamit csinálni az egészségüggyel. S most döntsük el mi a lé-

nyeg: kinyírni a magyar lakosságot, vagy tovább tüntikézzenek a tanárokért az 

utcán? Hát, ha meghal az ember, nem hiszem, hogy iskolába járna... 

Sürgősen, alaposan rendet kéne tenni, de úgy látom, hogy ez nagyon késik. Ez 

több mint felháborító, ne kezdjük el az új évet úgy, hogy ezt a dolgot nem tesszük 

rendbe, ez az egyik leghatalmasabb baj. 

 

Szeibert Márton 

Rövid decemberi gondolatok 

Az ismerősi körömben sokan számoltak be mostanában különféle 

elhalálozásokról, fiatalok tragédiáiról, árván maradt gyerekekről, 

halálos betegségben vívódó emberekről – hogy a háborút ne is em-

lítsem. Ezek hallatán megint le kellett ülnöm, megint át kellett gon-

dolom a saját életemet, merre tartok, miért ezt csinálom, van-e értelme annak, 

amit teszek, hogyan tudok mindent elrendezni, amikor majd a fenti szörnyű pél-

dákból csak az egyik is engem talál meg. Nem időpocsékolás ez fiatalon sem, hiszen 

senki nem tudja, mit hoz a holnap, és mellesleg, az élet rövid, akkor is, ha valaki 

100 évesen hal meg, szóval rövid időn belül így is, úgy is szembe kell nézni ezzel. 

Keresztényként amúgy is illene rendszeresen számot vetnem önmagammal és Is-

tennel. (Komment: Na most persze nem célom, hogy a decemberi öngyilkosok szá-

mát még tovább növeljem, épp ellenkezőleg. Az igazságot keresem, és az biztos, 

hogy senkit nem sarkall olyan tevékenységre, ami valójában az igazságtól való me-

nekülés. Aki öngyilkos lesz, az nem képes szembe nézni az életével, önmagával, 

abban bízik, hogy a halállal véget ér a szenvedése, pedig nem. A halál után a lélek 

folytatja az útját, és a sorsát senki nem kerülheti el, maximum megnehezítheti 

önmaga számára, például azzal, hogy leöli magáról ezt a testet. Csakhogy, fog 

kapni egy másikat, és ha nem változik meg, akkor ott sem lesz jobb.) Kicsit az 

egész tél olyan, mintha a halottak napja nem csak egy napos lenne, hanem egy 

évszakos. Mindig minden az elmúlásról szól. Ráadásul decemberben nagyon sötét 
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is van, rövidek a nappalok. Elkezdődnek a karácsonyi vásárok, növekszik a türel-

metlenség a sorban álló emberek között, és az egyedül levőkben meg fokozódik a 

magány érzése, és erre jön rá a sötétség okozta depresszió, és számomra még a 

sok rossz hír, amiket fent említettem. 

Mindezek ellenére egy jóleső békét érzek magamban, mert tudom, hogy az életet 

csak egy adott szinten kell komolyan venni, a lényeges részek mindig bennem tör-

ténnek, és a sajnálatos lelki hullámzásaim ellenére is tudom, hogy Isten mindig 

velem van, még akkor is, ha esetleg lelkileg rongy vagyok, és épp nem tudom 

megélni a gyöngéd szeretetét. Türelmes vagyok, mert az évek alatt megtanultam, 

hogy Ő soha nem hagy el, mindig megjelenik a kellő időben, mindig rá tudok tá-

maszkodni, amikor elgyengülök, mindig segít, amikor szükség van rá. A végtelenbe 

nyúló lelki életemnek most ebben a földi életben csak egy apró részecskéjét látom, 

és a bonyolult énemet ebből a perspektívából nagyon nehéz helyesen megítélni. 

Valahol egy kisgyerek vagyok, akit Isten tökéletes pedagógusként nevel, hol kicsit 

engedi, hogy a saját engedetlenségem áldozata legyek, hol mindent megtesz, hogy 

nagy bajba ne sodorjam magam, hol megerősít, ha jó irányba megyek, hol felemel, 

ha megütöttem magam. 

 

Az életet élni kell, de közben 

folyamatosan a szemem előtt 

lebeg, hogy ez a biológiai test 

meddig képes még hordozni, 

és ezzel a tudattal olyan dönté-

seket próbálok hozni, hogy ne 

sodorjon reménytelen kétség-

beesésbe egy esetleges földi 

tragédia. Ezzel együtt vagyok 

boldog ember.  

Tekintve, hogy a rövid nappa-

lok és hosszú éjszakák miatt 

esetleg több időt töltünk a házban, mint a kertben, az így felszabaduló időt érdemes 

lelki olvasmányokra és elmélkedésekre fordítani. Az adventi időszakban igyekez-

zünk úgy élni, hogy Jézus születésének megünneplésére méltó lelki állapotba hoz-

zuk magunkat, és ne a külvilágtól várjuk a boldogságot (onnan soha nem jön), 

hanem találjunk rá önmagunkban, a bennünk élő Istenben! 
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Kis Enikő 

Túlélés 

Nehéz időket élünk. Senki ne csapja be saját magát: jön még nehe-

zebb is. De most nem akarok azon rágódni, hogy ez kinek a bűne, 

ki mit csinált rosszul, hogy ide jutottunk. Ez ezen a ponton már teljesen felesleges. 

Van egy fordulópont, úgy tűnik. Valószínűleg nem szinkronizáltan, egyszerre min-

denkinek, hanem egyéni felismerés alapján. Mint, ahogy minden ember másképpen 

éli meg a gyászt. Lehet fázisokra tagolni, vagy hosszasan filozofálni róla, de, amikor 

benne vagy, és elvesztettél valakit, akit szerettél - az cudarul fáj és csak a fájda-

lomra tudsz gondolni. Ilyenkor már nem gyártasz 

elméleteket: te magad vagy benne a sűrűjében. 

Azt gondolom, ez is egyfajta gyász. Világválság, há-

ború, betegség. Az emberiségnek volt egy kis fellé-

legzése a rosszból, amely most ismét a nyakunkba 

szakadt. 

Világtörténelem. Semmi új.  

Azt gondolták a magas pozícióban lévő okosok, 

hogy ők vezetnek és igen távol áll tőlük Isten aka-

rata. Most össznépileg gyászoljuk az elvesztett jót... 

Nehéz időket élünk. Ezen a ponton már csak egyetlen igazán fontos kérdés van: a 

helyzet adott - mi mit teszünk vele? Hogyan éljük meg? Hogy reagálunk rá? Ho-

gyan. Éljük. Túl? 

Éltem - éltünk - már hasonló helyzetben. Mikor az urak teljhatalmat játszottak a 

nép feje fölött, és semmi sem volt nekik szent. 

A nép összefogott. Nem kicsit. Az egészen kicsi emberek testvérként segítették 

egymást. Ha kellett, az akkori törvénnyel szemben is. Csendben, feltűnés nélkül. 

A szomszédságban senkinek nem volt mit ennie hónap végén. Emlékszem, egyetlen 

hagyma volt a dobozban, mikor a szomszéd lány átjött, hogy az anyja hagymáért 

küldte. Gondolkodás nélkül adtam oda neki, tudtam, nem fogok kikapni érte. 
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Ha széthúzunk: egyesével elhullunk. Ha összefogunk, szeretetben, segítőkészség-

ben, ha kell, cinkos bizalomban - erősebbek vagyunk, kitartunk és megmaradunk. 

A nád egy szála könnyen eltörik. Köss össze egy maroknyit - nem bírsz vele. 

Az elmúlt hetekben többször is beszélgettem egyik méhész barátommal. Elmondta, 

a nagy Uniós politikában a felvásárló 1200.- Ft-ért venné meg tőlük a mézet. Egy 

dolog, hogy jóval többe kerül csak az előállítása, de nem kell a magyar méz az 

Uniós piacra. Nincs felvásárlás. Aki nem jár piacra, nincs vásárló közönsége, annak 

hordókban áll a méze, nem tudja eladni, nem tudja folytatni. 

Kérdeztem tőle, miért nem hirdetik, miért nem árulják esetleg olcsóbban, öm-

lesztve, a telephelyükön. Hiszen már az üveg is, amit a Magyar Méhészszövetségtől 

kell megvásárolniuk, hogy hiteles legyen a méz legalább 150 forintba kerül, még a 

tető, még a szállítás, a piaci hely - az emberek a nagy áremelkedési hullámban a 

magyar mézet lassan nem fogják tudni megvenni, arról nem is szólva, hogy így 

aztán meg sem találják. Esetleg az Uniós kutyvaszt, ami a szupermarketek polcain 

található (esetenként még drágábban, ha lehet). Mindenki jobban járna, ha nyit-

nánk egymás felé, nem csak arra várnánk, hogy ott legyen a megoldás a szemünk 

előtt. 

Ez csak egy példa a sok közül. Kértem méhész barátomat, írjunk cikket erről. Nem 

meri. Fél. 

Sorolhatnám még, hiszen annyi példa lehetne rá: a pék, ha ennyire drágán adja a 

kenyeret - nyilván, hiszen sok pénz, mire a polcra kerül - gondol-e arra, hogyha 

senki sem veszi meg, rárohad az áruja, és tönkre fog menni a boltja? 

A termékek ársapkái nem megfelelő megoldás. 

A boltok polcain kötelező ársapkás termékeket tartani, de azok a nagybani keres-

kedésekben, ahonnan a bolt felvásárolja, drágábbak a megengedett árnál. Nem-

hogy nincs rajta profit, de a kiskereskedő tulajdonképpen ráfizet, ha kötelező neki 

ezeket árulni. 

Nemrégiben olvastam egy cikket az egyik agrár-oldalon: a tojás-termelők szövet-

sége a Kurírból tudta meg a tojásra kényszerített árat. Senki sem tárgyalt erről 

korábban velük. Senki sem kérdezte meg, mekkora költség fenntartani az állatokat, 

a tápszer, az állatorvosi, egészségügyi vizsgálatok, alom, állományfrissítés költsé-

geit tudják-e fedezni. 

Emberek! Gyakorlatilag törvényben előírtan raboljuk ki össznépileg honfitársainkat! 

Mennyire egyezik ez a túlélési mód a lelkiismeretünkkel? 

Gondolkodjunk. 
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Tudom, a másik fele a szegény ember, aki nem bírja megvenni, megfizetni az alap-

vető élelmiszerek árát sem. De, ha már segíteni akarok, ne játsszak könnyes szem-

mel Ali Baba és a negyven rablót! Akkor a másik kezemmel pótoljam valahogyan, 

amit elveszek, támogassam a termelőt, ha ilyen alacsony árra kötelezem! Különben 

jövőre tönkremegy, és egyáltalán nem lesz kenyér, csirke, tojás, krumpli. 

Nem értem, emberek! Miért nem fogunk össze? Miért nem segítünk egymásnak, 

ha már Állam bácsi cserbenhagy minket? Nem kellene sztrájkolni, kimenni az ut-

cára, veszélyeztetni az állásunkat ebben a nehéz helyzetben. Az összefogás része-

ként a szülő megnevelhetné a gyerekét, hogy tanulja meg megbecsülni azokat, akik 

az életre nevelik. A tanár meg csendesen visszautasíthatná a lehetetlen tanköny-

veket, nevelési normákat úgy is, hogy a szívét-lelkét beleadja abba, amit az órán 

tesz. Tudom, hogy vannak még mindig ilyen tanárok. 

Aki megengedheti magának, segítse az embertársait. Ha termelőtől meg tudjuk 

venni a piacon a tojást, krumplit, ne a boltba menjünk. Ha a termelő el tudja adni 

házalással a terméket, ne adja be a kereskedelmi láncolatok nyereséget hajszoló 

láncolatába. Merjünk kilépni a káros sztereotípiákból! 

Egyszerűen csak fogjunk össze, és hagyjuk abba a nyerészkedést, az önzést, a 

fennhéjázást! Van az a pont, mikor felül kell emelkedni a megmerevedett társa-

dalmi normákon, és oda kell hajolni szeretettel az embertársunkhoz - egyszerűen, 

mert ezt a nehéz helyzetet, amelybe kerültünk - csak így éljük túl. Higgyük el: 

Istennél semmi sem lehetetlen! 
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Pável Márta  

Közeledik a KARÁCSONY, ami lelkileg is megosztja az embereket 

Egyre inkább megosztó ünnep, szeretik vagy nem szeretik az em-

berek. Sokan vannak, akik már októberben karácsonyi kellékek 

után futkosnak(?), de novemberben már elkésettnek érzik magu-

kat.  

Milyen lelki konfliktus, rendezetlenség, hiány-

pótlás az, ami ennyire előre felturbózza őket? 

A karácsonyt túllihegők többségükben nem val-

lásosak, s nem belső ok hajtja ennyire. Több-

nyire nem hitbéli okokból készülődnek, hanem 

külsőségekben élik ki magukat, meg talán a 

szeretet pótlásaként drága játékokban, ajándé-

kokban. 

Olyan is van, akinek egyszerű élete van, s 

végre történik valami, egyszerűen szeret készülődni, főzni, jó ételeket adni.  

Az emberek másik részének pedig teher, örülne, ha nem kéne venni semmit, csak 

lelkileg békében megélni, hogy együtt legyen a család, talán szerény ajándékkal, 

hivalkodások nélkül. Nagyon rossz szokássá vált, hogy mindenki most már szinte 

elkötelezetten várja a drágább ajándékot, mert a szerényebbnél sokszor lesajnál-

ják, csak ennyi...   

Vannak olyan emberek – mint jómagam is –, hogy én kimondottan nem szeretem 

a karácsonyt, s nem azért, mert Krisztus születésnapját ekkor ünnepeljük – azért 

szeretném, annak ellenére, hogy valójában nem decemberben született. Ez a ka-

rácsonyi ünnepkör már nagyon elvesztette az eredeti célját, az eredeti misztikumát, 

a spiritualitását. Elkorcsosult ünnep számomra, nem beszélve arról, hogy minden 

karácsony előtt az én életemben valami balhé történik. Bevallom, már beteg vagyok 

attól, hogy jön a karácsony, és alig várom, hogy eljöjjön a szépséges január elseje! 

A karácsony előtti balhék sokszor és agresszívan kitörnek. Gondolkoztam rajta, 
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hogy miért lesznek váratlanul a veszekedések. Hallom, látom, hogy már november 

közepén elkezdődik a lehetséges békétlenségek sora, s mi az oka? Tán az emberek 

elfáradtak, szeretnének pihenni, ekkor éri el őket a feszültség. Aztán lehet, hogy 

nincs elég pénzük az ajándékra, és egyre több félelem lesz bennük emiatt. Igazából 

lehet, hogy nem is akartak volna veszekedni, de mégis veszekedtek, mert sokkal 

nagyobb még a görcs, hogy karácsony van, családi együttlét minden meglegyen, 

meglesz-e? 

Mára már minden devalválódik, sok minden elvesztette értelmét, jellegét. Nekem 

a karácsony kiskoromban a szegénység jegye alatt tellett vidéken. Olyan szegények 

voltunk az ötvenes években, hogy jaffa cukrot vettünk és sztaniolba tudtuk becso-

magolni, az volt a fán, és vatta volt a hó. Addig még szépnek is tűnt, míg a szüleim 

nem váltak el, mert Apámnak volt az a rettenetes húzása, hogy egy nagy karácso-

nyi veszekedés alkalmával a fa alól költözött el – 3 gyerek sírva nézte – végleg a 

nőjéhez. 12 éves voltam. Ez végleg megadta a karácsonyi utálatot az életemben, 

ami a mai napig él, mai napig bevonzza a bajt, hiába meg akarok tőle szabadulni, 

nem sikerül. Csak végtelenül örülni tudok, ha már Szilveszter van. 

Nem biztos, hogy mindenkinek ilyen szerencsétlen a karácsonya. Viszont, ha rá-

gondolok azokra, akik egyedül vannak, azoknak meg elég szerencsétlen és nyomo-

rúságos. 

Mi a vigaszom? Nem kell a „szent éjből” akkora dolgot tenni, nem is ekkor született 

Jézus Krisztus, hanem időszámítás előtt 7. évben, május 29 én. Ha egyedül van 

valaki, nagy dolog, pont olyan nap, mint a többi, ez csak egy kijelölt megemlékező 

ünnep, mert valamikor természetesen meg kell ünnepelni Krisztus születésnapját. 

Tehát innentől fogva teljesen fölöslegesen vannak elkeseredve. De ha egyedül van-

nak, akkor se akarjanak öngyilkosok lenni, vagy bármit tenni, mert igazából ez az 

éjszaka nem több, nem kevesebb a többitől. Krisztus nem ekkor született, amúgy 

is Krisztus mindig velünk van, akármikor születik, él a lelkünkben, nem időpont 

függő. Ha magunkba nézünk, látjuk, nem vagyunk magányosok, szembe kell nézni 

magunkkal, hogy lássuk az Urat. 

Amúgy egyre nagyobb békétlenség van az emberek szívében. Az, hogy ennek mi 

az oka, ahhoz ez az írás rövid lenne. Egy biztos, Krisztus születésének ünneplésekor 
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a békét vissza kéne állítani, nem csak a szavak szintjén, hanem az indulatok szint-

jén is. Meg kéne nézni, hogy a másikban is Isten lelke van. Önvizsgálat kellene, 

rájönni milyen fájdalmakat okozhatunk, és hogy nem törlöm bele tetszés szerint a 

lábamat mindig a leggyengébbe. A karácsony előtti időszak ne a sérelmeink tör-

lesztése legyen, ne a kifelé való szorongatás megéléséé, mert pl. nem meri valaki 

megmondani a főnökének, vagy akitől függ, a magáét. Megkeresi, ki a leggyen-

gébb, általában hozzá legközelebb álló pontot keresi meg, hogy szétrúgja, aki eset-

leg a családtagja, és ezért az otthon lévőket teszi 

tönkre. Hát, ebből nem lesz békés karácsony, min-

denki gondolkozzon el, van még idő.  

Advent első vasárnapján vagyunk túl, van bő 3 hét, 

hogy békét hozzon az ajándékok helyett. 
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Kis Enikő 

Rendhagyó Újévi kívánság 

Adjon az Isten... 

 

Na de: mit? Mit kérhetünk a Mindenhatótól 

2023 hajnalán? 

Kérjünk békét! 

Világuralomra törekvő mágnások ámokfutó ál-

maiba.  

Ellenséges barátoknak és barátságos ellensé-

geknek lelkébe.  

Anyának és Apának a hétköznapokba. 

Kérjünk sütnivalót! 

Politikus fejekbe és háztáji kemencékbe.  

Mindennapok sofőrjeinek vezetési stílusába.  

Józan paraszti lelkekbe. 

Kérjünk törődést! 

Tőzsdeguruk törekvéseibe.  

Lányokat futtató cápák és a kábítószer kereskedők szívébe.  

Pszichopaták cselekedeteibe.  

Orvosaink praxisába. 

Kérjünk örömteli pillanatokat!  

Temetők dermesztő fájdalmába.  

Halott gyermekeiket ölelő anyák fagyott karjaiba.  

Daganatos betegek kórtermeibe. 

Kérjünk boldogságot! 

Nyomorúságos bérlakások és afrikai puszták gyomorkorgató magányába.  

Dunaparti hajléktalan-vacok fogvacogtató merészségébe.  

Cifra paloták nyüzsgő bűnbarlangjába. 

Kérjünk hitet!  

Szent-Péter bazilikák üres kupolái alá.  

Kiégett szerzetes-szívekbe.  
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Ateista lelkek üresen kongó hajlékába.  

Minden egyes nap minden egyes lépésébe. 

Kérjünk Fényt!  

Végeláthatatlan sarki éjszakába.  

Lelkek sötét sebeibe.  

Elkeseredés kifogyhatatlan bugyrába. 

Kérjünk Szeretetet! 

Ó, nem, azt nem kérni, hanem adni kell. 

Adni és adni - mindaddig, amíg nem ma-

rad egy pontnyi hely neki. És minél töb-

bet adunk belőle, annál több lesz nekünk 

magunknak. És közben lassan ráébre-

dünk, hogy mindent megkaptunk, amit 

csak kértünk.  

                                                

Rizmayer Péter 

Kutyákok1 

Tószegen a tavalyi évben építettünk egy kis könnyűszerkezetes há-

zat, és a házhoz tartozik egy kb. 5 m2-es terasz is. A terasz igazából 

– egyelőre – egy betonplacc, semmi több. Október egyik napján 

Pável Márta lelki vezetőnk felhívott – lent volt Tószegen –, és mondta, hogy a te-

raszunk 4-5 kutya „bázisa” lett, ott tanyáznak, de a többi szomszédos telken is 

rohangálnak. (Megjegyzem, a szép, napsütéses októberben valóban jó a taraszon 

lenni, emiatt megértettem őket.) Később beszéltem az egyik ottlakó szomszéddal 

is, aki tyúkokat tart, mondta, bementek hozzá, és sok tyúkját megölték. Mondta, 

hogy másokhoz is betörtek, és ott is jelentős károkat okoztak. Később tisztázódott, 

hogy két felnőtt kutyáról (szülőkről) van szó és négy kölyökkutyáról. Mindegyik 

fekete. Cselekedni kellett. Felhívtam egy közeli állatmenhelyet, hogy elvihetjük-e 

hozzájuk őket. A menhely jelezte, hogy tavaly óta minden önkormányzatnak szer-

ződéssel kell rendelkezni kutyabefogókkal. Emiatt felhívtam az Önkormányzatot, 

 
1 Ezt a vicces kifejezést Pável Mártától vettem.  
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ahol jelezték, hogy már tudnak a problémáról, több bejelentést kaptak, és hama-

rosan kimennek. A kimenetel végül egy csütörtöki nap lett, amire szabadságot vet-

tünk ki feleségemmel, hiszen, ha éppen nálunk vannak, és nem tudnak bemenni 

hozzájuk a szerződött kutyabefogók, akkor semmi értelme nem lesz az egésznek. 

Ha jól emlékszem 13 órára ígérték, hogy kijönnek. Feleségemmel dél körül óvato-

san közelítettük meg a telkünket, hogy lássuk az ott tanyázó kutyákat. Összesen 

két kutyát láttunk. Az egyik gyorsan kiment a telekről, a másik (egy kölyök) eltűnt. 

A ház mellett néhány zsalukövön OSB lapokat tároltunk letakarva. Feleségem be-

nézett az OSB-k alá, és mondta, hogy ott van. Benéztem, és láttam a két kis csillogó 

szemet. A kutyus gyorsan hátul kijött (a „felépítmény” alól mindkét oldalon ki le-

hetett jönni) és a kerítés alatt kibújva elment. Akkor láttam, hogy egy szép, ará-

nyos, aranyos kiskutyáról van szó. Utána szétnéztünk a telken, összeszedtük a 

csontokat, a különböző szőrhulladékot (gondolom itt ették meg az áldozatukat). 

Délután három óra körül három kutya kijött a nem messze lévő nádas túlsó feléből, 

és elkezdett futni a telek felé. Olyan érzésem volt, mint A Pál utcai fiúkban, jönnek 

Bokéák, hogy visszavegyék a grundot. Feleségem bátran kiállt és elijesztette őket, 

kb. a telektől 30 méterre visszafordultak. Utána a kiskutyát még kétszer láttuk a 

távolban. A kutyabegyűjtők végül délután 5 óra körül érkeztek meg, amikor már 

sötét volt, és semmi értelme nem volt az egésznek, mert a nádasban, környéken a 

sötétben úgysem találjuk meg őket. Megtudtam tőlük, hogy ha befogják is, men-

helyre viszik őket, ami azért megnyugtató volt. Azt is mondták, hogy előzőleg a 

közelben két nagyobb kutyát befogtak, lehet, hogy azok a szülők voltak. Az is ki-

derült, hogy az egyik kiskutyát agyonvágták, ami megdöbbentett, hogy milyen 

durva és barbár tud lenni az ember. Soha nem változunk. Ezzel éles kontrasztban 

állt az, amit az ottlakó szomszéd mesélt, hogy amikor betörtek hozzá, a megölt 

tyúkokból a nagyobb kutyák odaadtak a kölyköknek, vagyis még az éhségben is az 

első volt az, hogy a saját gyerekeikről gondoskodjanak. Ezek a vadkutyák jobb szí-

vűek, melegebb szívűek tudnak lenni, mint az emberek. Azon is gondolkodtam, 

hogy ha valóban a szülőket fogták be, akkor vajon a kölykök mit fognak tudni tenni 

ezekben az egyre hidegedő éjszakákban. Nagyon sajnáltam őket. Most, ezen cikk 

írása közben azon gondolkodom, hogy nem kellett volna-e levinni a saját öreg ku-

tyánkat, Hondát, lehet, hogy ő sokkal jobban, bölcsebben és okosabban, beleér-

zőbben megoldotta volna ezt a helyzetet, mint mi, emberek. Amikor a macskánkat 
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hazahoztuk kiskorában, akkor a szárnyai alá vette, és úgy gondozta, mint a gyere-

két. (Ma már persze más a helyzet :) De gondolom, Önök is ismernek ilyen törté-

netet, nem ritka az állatok között az ilyen „emberség”. Fentieket azonban nem azért 

írtam le, hogy mindezt elmondjam. Igazában ez csak bevezetés volt egyetlen gon-

dolathoz.  

Nemrég (augusztusban) találtunk egy sebesült vadgerlét, amiről társaim gondos-

kodtak, és végül Kis Enikő elvitte a sukorói vadmadár kórházba. Enikő erről egy 

cikket is írt Magazinunk októberi számában. Ebben írja, hogy „A délutáni elmélke-

désben Isten eszünkbe juttatta a bibliai részt: „Bizony, mondom nektek, amikor 

ezeket tettétek akár csak eggyel is a legkisebb testvéreim közül, velem tettétek.” 

(Mt 25,40)” Isten ebben a délutáni elmélkedésben megdicsérte a társainkat emiatt, 

hogy jól jártak el, példaszerűen. Nemrég megjelent egy könyv a fákról, amiben 

arról írnak (erről hittanórán is beszéltünk – onnan tudom), hogy a fák gyökérzete 

a földben összekapcsolódik és kommunikálnak egymással, amit az egyik fa tud az 

erdő egyik szélén, azt ezen a rendszeren keresztül fogja tudni egy másik fa az erdő 

másik szélén is. Erről jutott eszembe, hogy mindez miért ne lehetne igaz az álla-

tokra is. Ezek a kutyák azért jöttek ide, mert hallottak a vadgerlétől arról, hogy itt 

jó emberek lesznek, gondoskodni fognak róluk. Emiatt mert a két szülő idejönni 

bizalommal, és elhozni a négy kölykét. Hangsúlyozom, hogy korábban (pedig több 

mint 20 éve vagyunk Tószegen) ilyen még nem fordult elő, hogy állatok telepedtek 

volna hozzánk, a telkekre. És mi nem úgy bántunk velük, mint a vadgerlével. Csa-

lódtak bennünk (bennem – így korrekt), és most – jogosan – rossz hírünket viszik 

a világba. Az állatok bizalmát nem érdemeltük meg. Persze nem tudom, hogy mit 

kellett volna másképp tenni, hogyan kellett volna ezt jobban csinálni. Sokszor 

eszembe jut Holle anyó meséje, amikor a szép és szorgos lány meghallotta a ke-

mence hangját és kiszedte a kenyereket, vagy amikor meghallotta az almafa kéré-

sét, és megrázta, hogy lehulljanak a megérett almák. Milyen csodálatos. Nekünk is 

ilyen nagyon érzékenynek és jószívűnek kellene lennünk. Minden hangot meg kel-

lene hallanunk, minden teremtményét. Persze csak úgy lehetséges, ha minél job-

ban, minden nap átadjuk magunkat az Atyánknak, Istennek. Ha beengedjük az Ő 

fényét, akkor mintegy életre kel az érzékenységünk, szeretetünk. Minden az Övé. 

Így tudunk minél jobban része lenni ennek az isteni hálózatnak. Szenteknek kell 
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lennünk, hogy jót tudjunk tenni és világítani. Küldöm ezt a cikket sok szeretettel a 

kutyákoknak, biztos vagyok benne, hogy el fog jutni hozzájuk      . 

Szerkesztő megjegyzése: 

Falun a felelőtlen kutyatartás még dívik. Közben megtudtuk, kié a kutyasereg, de letagad-

ták, így lehet, hogy jövőre még többen lesznek a kóbor ebek, és mindent elpusztítanak, 

amit látnak. Jellemző az ott lakók tehetetlensége is, hogy nekünk Pestről kell intézkedni, 

ahelyett, hogy odamenne a kutyák gazdájához, és elintézi vele a dolgokat. 

 

KERTÉSZET - Tél van 

Aki még nem szedte össze a lehullott leveleket, még teheti. 

Most jól látszik, melyik ágak azok, amiket le lehet vágni, esetleg begyújtani vele, 

ebben a válságos időben. 

Kicsit kérni kellene még az esőt, mert kb. 20 cm mélyre ment az eddigi, és alul 

nagyon száraz a talaj. 

 

  

AQUILA HUMOR 

Józsi bácsi Budapesten 

 

Józsi bácsi 1952-ben felutazik Budapestre, és mivel legutóbb csak a háború előtt 

járt ott, nehezen tud eligazodni az új utcanevekkel. Meg is kérdez egy járókelőt: 

– Tessék mondani, merre van a Horthy Miklós utca? 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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– Hű, bácsikám, ne mondjon ilyet, mert ha meghallják, rögtön elviszik! Már nincs 

Horthy utca, Lenin utca van helyette. 

Az öreg tovább mászkál, de csak nem tud eligazodni. Ismét megkérdez egy járó-

kelőt: 

– Tessék mondani, merre van a Mussolini tér? 

– Megbolondult maga, bátyám! Ilyet ki ne mondjon máskor, mert megütheti a 

bokáját! Nincs már Mussolini tér, csak Moszkva tér. 

Az öreg nagyon el van keseredve, de megy tovább. Ismét megkérdez egy járóke-

lőt. 

– Tessék mondani, merre van a Hitler utca? 

– Maradjon csendben, öreg, mert baj lesz! Hát hol él maga? Nincs már rég Hitler 

utca, Vörös Hadsereg utca van. 

Szegény Józsi bácsi nagyon elkenődik, és bánatában leül a Duna partján a lép-

csőre. Ahogy ott búslakodik, arra megy egy rendőr és megkérdezni: 

– Mit csinál itt, bácsikám? 

– Nézem a Volgát! – feleli az öreg. 

 

Az ÁVH-s fiú hazalátogat 

 

Államvédelmi akciócsoportos lett a falusi srácból, vérbeli ÁVH-s. Egy nagyobb be-

vetés után éppen arra mennek hazafelé, ahol a szülei laknak. A fiú hazamegy lá-

togatóba, természetesen talpig fegyverben. Az apja körbeforgatja, úgy nézegeti a 

fiát. 

– Ez igen! Büszke vagyok rád! Mi ez? – mutat a géppisztolyra. 

A srác lekapja a válláról a fegyvert, lő egy sorozatot, az udvaron ott marad öt 

tyúk kinyúlva. 

– Ez géppisztoly. 

– És ez? – mutat az öreg a kézigránátra. 

– Ez? – a fiú leakasztja az övéről, kibiztosítja, odavágja az udvar végén álló budi-

hoz, az a levegőbe repül. – Kézigránát. 

– Nagyon derék! – bólogat az öreg. – Kár, hogy szegény anyád ezt nem láthatja. 

– Miért, hol van? 

– A budiban... 
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Emlékiratok 

 

A keleti blokk három vezetője egyidőben megírja és kiadja emlékiratait, a követ-

kező címmel: 

Jaruzelski: A Visztulától a pusztulásig... 

Ceausescu: Az illegalitástól az alig-ellátásig... 

Kádár: Az Árpád-háztól a szegényházig... 

    ---------------------------------  

     

Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatla-

kozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ! 

Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult, átvéve a megszűnt párt 

feladatait. 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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Az AQUILA Civil Társaság fogadó órái:  

szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig. 

Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk. 

Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen. 
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