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SASKÉNT SZÁLLNI HAZAFELÉ! 

 
Ön ismét az AQUILA Civil Társaság magazinját olvashatja. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért 
megalakultunk.  
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Pável Márta 
Kérés 
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi felületeinken 
rendszeresen olvashatják írásainkat. Köszönjük!  
https://sasmarta.blogspot.com/ 
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu  
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com 
https://tullepes.blogspot.com 
https://sasgondolat.blogspot.com 
Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, és 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.  SZABADOK AKARUNK MARADNI! 

 
 
 

Pável Márta    

’56-RA EMLÉKEZEM, EKKOR „ISMERTEM MEG” A NYUGATOT… 
 

1956-ról ez alatt a 66 év alatt már sok mindent leírtunk/leírtam, de 

most mégis… 

 

Nyolc éves voltam, amikor a forradalom kitört, de nagyon élesen emlékszem min-

denre, arra is, amikor a temetői látogatás után jöttünk kifelé, és soha nem feledhető 

volt az a félelmetes sipítozás; összecsaptak az emberek, Pesten kitört a forradalom. 

Tudtam, hogy valami lesz, már akkor tudtam. Mi a falu közepén laktunk, apámék ha-

sonló gondolkodású kb. 10-12 emberrel esténként összegyűltek a nagyszobában és 

hallgatták a nagyon rossz minőségben szóló Szabad Európa rádiót. Kevés embernek 

volt akkor rádiója a faluban, de az adásban a végtelenségig bujtogattak, azt ígérték, 

amink nem volt; ŐK segítséget, szabadságot stb. ígértek, az elnyomott magyar nép 

meg beette.  Nem volt nehéz a bujtogatás, az akkori kommunista rendszer kritikán 

aluli volt, bitófára való viselkedéssel voltak. A nép a gyűlölt kommunisták ellen min-

dent megtett volna.  

https://sasmarta.blogspot.com/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.blogspot.com/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
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Már többször leírtam, de iszonyúan elevenen él bennem az, amikor a Nagypapámnak 

az üszőjét be kellett szolgáltatni – hogy a pesti uraságok jól élhessenek – és B.tör-

demic felé menvén ökörnyálak úsztak az őszi levegőben, a Nagypapámnak meg cso-

rogtak a könnyei. Ezt nem lehet elfeledni.  

A népnek nagyon elege volt, tehát ebbe a rettenetes feszültségbe, mint egy benzi-

neshordóba, már csak a gyufát kellett bedugni, és robbant. A Szabad Európa rádió 

apránként dobálta a gyufát és a nép addig hitt a Nyugatnak. Amikor azonban már 

lőttek, és a rádióban is szüntelen hallható volt, ahogy segítséget kértek – ennek a 

hangja szintén feledhetetlen –, tudtam, hogy az életükért könyörögnek az emberek. 

DE nem tették, eszükben sem volt segíteni! A bujtogató nyugati birodalmak nem se-

gítettek. Rájöttem, nem is akartak segíteni, nem illett az érdekeikbe és a biztonsá-

gukba, csak a szájuk járt. E helyett küldtek 2-3 kilós folyékony holland krémsajtot. 

Tudom, ha ott lettek volna, belefullasztom őket, undorító népség. Ja, meg kocsikat 

küldtek a disszidenseknek, hogy kivigyék a magyarokat. Ekkor tudtam, itt vég-

leg/örökre megutáltam a Nyugatot. Énnekem nem tudnak már újat mondani, utáltam 

az elnyomó kommunista rendszert, és utáltam a Nyugatot. Eldöntöttem 8 évesen, ti 

ezentúl már nem tudtok becsapni, se a kommunisták, se a kapitalista Nyugat. 

Tehát nagyon korán, nyolcévesen kitisztult az agyam, és rájöttem, hogy nem lehet 

bízni senkiben sem magunkon kívül. A magyar jószándékú/megtéveszthető diákság 

pedig a jobb, szabadabb életért ontotta a vérét. Hosszú időn át elviselt szenvedés 

robbant, amit ellenünk rendeztek a kommunisták. Az, aki nem élte meg, nem tudja 

elképzelni, mit jelent az, amikor jött az ÁVO, állandó fenyegetettségben élni.  

Így utólag kérdezem, s mindez érdemes volt? Azt tudom mondani, hogy igen, érde-

mes volt, mert az elnyomóknak meg kell mutatni, eddig és nem tovább! A kötél egy 

darabig húzható, utána szakad.  

De most is ez van csak világszinten. Sokan azért állnak Putyin mellé, akár anonim 

módon is – tudom, beszélek az emberekkel –, mert benne látják az embertelen nyu-

gati ideológia fékjét. Védelmet remélnek a kereszténység elleni elméletek, a meleg 

propaganda, az anya-apa szerep megváltoztatása, a gyereknevelésbe való beleszó-

lás, s „lehet-e kereszt a falon” stb. vitába. A nemzeti öntudat letörése, a bankvilág 

uralma, a magántulajdon elvétele stb. ellen. Megy az erőszak ellenünk minden szin-

ten. Az USA és az ezeket gerjesztők azt hiszik, menni fog, de ahogyan Putyin fellépett 

– igaz, mindent bevetnek, hogy ne győzőn –, így már kétségessé válik nekik is, hogy 

az emberi rabszolgatartást egyhamar be tudják-e vezetni. Nekem ez a háború a fel-

színen szól Ukrajnáról – aki áldozat –, de valójában nem erről van szó.  

Nem olyan könnyű leigázni földi szinten az embereket, mert maradnak józanok is, 

ahogyan ’56-ban is. A normális erkölcsi értékekkel bíró emberiség ezen része ellent 

fog állni a nyomásnak, forradalmak lesznek, mert nem lehet eltűrni, hogy ne lehes-

sen az anyát anyának nevezni, hogy ne lehessen szabadon azt gondolni, amit akarok, 

hogy akkor olthassanak be és azzal, amit ők akarnak stb.! 
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Mára megfordult a világ, akiket utáltunk, a proletár szovjeteket, már józanabb, hivő, 

harcos, régi oroszként működnek és nekem pl. sokkal nagyobb bizodalmam van fe-

léjük, mint a Nyugat felé valaha is lesz. 

Mi még tisztán gondolkodó magyarok vagyunk, és azok is fogunk maradni, és jó lenne 

függetlennek maradni, de kicsik vagyunk ehhez, akkor pedig ahhoz kell tartozni, aki 

hozzánk hasonlóan gondolkodik. 

Sok mindenben látjuk az USA gondolkodásának/ideológiájának rettenetes vonzatait. 

Pl.: egy gyereket nem lehet észszerűen sem fenyíteni – ja, feljelenthet     … Látható, 

mi lett a mai fiatalságból, nem feltétlenül érthető az összes fiatalra, de nagyrészben 

igen. A liberális, szabatos nevelésből egy életképtelen, udvariatlan, értékeket nem 

tisztelő, munkaundorral rendelkező, telefont nyomkodó, földtől és valóságtól elsza-

kadt, de követelőző stb. emberek lesznek. Príma…, majd meg lesz ennek a hozadéka 

az így nevelő szülők felé is… 

Elmondhatom, kiábrándultam mindenhonnan, egyet tudok, csak azt fogom támo-

gatni, aki az Isten 

akaratához a leg-

közelebbi elveket 

vallja, aki nem akar 

zsarolni, a végte-

lenségig manipu-

lálni, az embersé-

günket elvenni, ha-

nem hagyja mű-

ködni a szabad 

akaratunkat, mert 

ehhez isteni jogunk 

van.  

Ha más a cél, ezt 

sem 1956-ban, sem 

2022. évében nem 

lehet hagyni, tenni kell ellene.  

 

Szeibert Márton 

TENGERNYI CÉL, CSÖPPNYI STABILITÁS 
 

Amikor az ember épp olyan élethelyzetbe kerül, hogy nem kell ag-

gódnia a megélhetéséért, nem köti le egy-egy betegség sem őt magát, 

sem egy közeli hozzátartozóját, látszólag minden rendben van, akkor 
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elkezdhet kicsit távlatokban gondolkodni, célokat alakít ki magának, amik motiválják, 

és próbálja a relatíve jó élethelyzetét stabilizálni.  

Ha egy-egy kitűzött cél vagy feladat nagyon élteti (pl. gyermeke, hobbija, szakmája, 

bármi), nagyon akarja, csinálja, küzd érte, egyre jobban megszereti, akkor vágyni fog 

arra, hogy legyen ideje ezt még tovább vinni, legyen ideje befejezni stb. Ezért aztán 

még fontosabbá válik, hogy mind az egészsége, mind az anyagi helyzete, mind a po-

litikai és földrajzi körülmények stabilitást mutassanak. Egyre látványosabbá válik, 

hogy a céljára nincs annyi szabadideje, amennyit szeretne, hogy az idő nagyon rövid, 

és az épp aktuális jólét csak pillanatnyi lehetőség, aminek az időtartama nagyon 

kérdéses. Ez a félelem józanságra és óvatosságra int. De ha túlgondoljuk, akkor 

passzív depresszióba is nyúlhat. Viszont, ha egyáltalán nem foglalkozunk vele, akkor 

nagyon fejbe csaphat az élet. Valószínűleg a legtöbb ember, aki sikert ért el valami-

ben, képes volt ezeket a félelmeket a helyén kezelni, volt bátorsága valamennyi ri-

zikót bevállalni a céljainak az eléréséért. Sokan pedig, akik megakadtak valahol, és 

látszólag nem lettek sikeresek, ki tudja, az érzelmek, az önmagunkon való felül-

emelkedés, továbblépések tekintetében talán mégis sikert tudhatnak maguknak, ta-

lán még nagyobbat, a földi létnél 

hosszabb távra nyúlót, mint aki 

rövidtávú sikert szerzett magá-

nak. Azonban a passzív tétlenség, 

a félelem, a depresszió nem vezet 

előre, és ha ilyen létállapotba ke-

rülünk, ami talán rövid ideig még 

helyénvaló is lehet, akkor azon 

gyorsan túl kell tudni lépni. A he-

lyénvaló alatt amúgy azt értem, hogy az emberi létállapot nagyon messze van az 

ideálistól, minden ember szenved valamiféle lelki betegségben, minden emberben 

vannak rossz tulajdonságok, mindenkinek fejlődnie kell, és ezért ebben a már rossz 

helyzetben elképzelhető, hogy valaki akkor fog tudni előre lépni egy nagyot, ha előtte 

megéli ezt a depresszív állapotot, és ennek minden sötét következményét. Nem he-

lyénvaló azonban hosszútávon, mert ez mind a lélek mind a test számára nagyon 

egészségromboló.  

Az életünket át kell tudni gondolni racionálisan, mert ez egy olyan eszköz, ami sze-

rencsére még az ember számára is elérhető, és ez segít abban, hogy az érzelmek 

zűrzavaros világába egy kis rendet sugározzunk. Ebben a „besugárzásban” világossá 

válik az instabilitásunk, de ha nyitottak vagyunk, akkor világossá válik az is, hogy 

nem vagyunk magunkra hagyva, és van lehetőségünk az instabilitás világából ki-

nyitni a stabilitás felé, és megérezhetjük Isten lehajló szeretetét, amiben nincsenek 

kérdések, gyötrelmek, viharok, de van helyette finomság, szabadság, hála, erő, tu-

dás, béke. Ebben a fényben érdekes átalakulás történhet meg. Egy olyan fajta lelki 

egészség felé haladhatunk, amiben a korábban említett földi célok nem a félelmeink 
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miatt halványodnak el, hanem csupán mert a lélek repülés közben már nem akar 

leszállni ismét a földet kapargatni. Csökkennek a földi célok, nő a lelki stabilitás. Ez 

jól hangzik, és igaz is, de nem szabad ebből arra következtetni, hogy a földi céljaim 

azonnali eltörlése vezet az üdvösségre. Legyünk tekintettel a lelkünkre. A szin-

tünkre. Nézzünk magunkra, szánjunk minőségi időt Istenre, mert ez a legfőbb táplá-

lékunk. A többi már csak következmény lehet. Az erőszak itt sem vezet jóra. Tudom, 

„erőszakosaké az Isten országa”, ezt én úgy értelmezem, hogy az aktívan élő, küz-

delmeket felvállaló állhatatos embereké. Tudnunk kell áldozatot hozni, jó szívvel le-

mondani, továbblépni helyzeteken, felülemelkedni sérelmeken, de amíg emberek va-

gyunk, addig emberként kell élnünk egy emberi társadalom tagjaként, aminek része 

az, hogy van munkám, vannak szeretteim, van olyan hasznos tevékenység, amit sze-

retek csinálni, van valami, ami emberként foglalkoztat. Be kell tartani bizonyos fon-

tossági sorrendeket, folyamatosan küzdenünk kell, hogy jobbá váljunk, de öngyil-

kosnak lelki értelemben sem kell lenni. Nem szabad lenni. Öngyilkosság, ha az em-

berségemet egészségtelen módon elzárom magamtól, mert ez önmagában nem ga-

rancia arra, hogy repülni fogok. Szelíden, de állhatatosan, sőt, ravaszul kell élni, és 

Isten elsőségét szem előtt tartani, vele élő szeretetkapcsolatban lenni, és a többi 

mind jön majd magától. Aztán majd persze fel kell ismernünk azokat a helyzeteket 

is, ahol már próbálgatnunk kell a szárnyainkat, ahol el kell ugranunk a talajtól, de ne 

csodálkozzunk, ha nem megy minden elsőre, és ne legyünk türelmetlenek. És ha 

néhány szárnycsapás után máris földet érünk, ez ne tántorítson el attól, hogy ismét 

megpróbáljuk. A legnagyobb célokért kell a legtöbbet küzdenünk. A legnehezebb ki-

hívások teljesítéséhez kell a legtöbbet 

gyakorolnunk, felkészülnünk, és Isten a 

legnagyobb érték, a legtökéletesebb lény, 

hiszen ő maga az abszolútum, és a felé 

való közeledésünk – ami a boldogságunk 

egyetlen forrása – igényli a legtöbb küz-

delmet, gyakorlást, de éppen ez adja cse-

rébe a legtöbb értéket, örömet. 

„Sok türelemmel ki kell tehát tartanod az 
elmélkedés szent gyakorlatában, és meg 
kell elégedned, ha apró lépésekben ha-
ladsz előre addig, míg lábaid a futásra al-
kalmasak lesznek, vagy - még inkább - 
amíg szárnyakat kapsz, hogy repülhess. 
Nagy szeretettel alázd meg magad Isten-
nel és embertársaiddal szemben, mert 
Isten csak azokhoz szól, akik nagyon alá-
zatosan viselkednek Előtte.” 

– Padre Pio  
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Márkusné Györgyi  

SZENT MÁRTON NAPJA: NOVEMBER 11. 
 

Tours-i Szent Márton 316 vagy 317-ben született a római biroda-
lomban Savariában, a mai Szombathelyen. 397 november 8-án halt meg. Temetése 
napját, november 11-ét Rómában a 6. század óta ünneplik. Ő az első szentként tisztelt 
hitvalló. 
Szent Márton nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idején született. A keresz-
ténység tanai és egyházi formái az egész birodalmat forrongásban tartották. Ebben 
az időben állították össze a hitelesnek elismert írásokból az Újszövetséget, elkészí-
tették az első korai fordításokat, kialakították az egyházi szervezetet. Az ekkor ural-
kodó császár, Nagy Konstantin is áttért a keresztény hitre. 313-ban kiadott Milánói 
rendeletében véget vetett a keresztények üldözésének. A katakombák üldözött kö-
zösségeinek vallásából birodalmi vallás alakult ki. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az 
üldözöttekből üldözők lettek, akik már az egység védelmében kérlelhetetlenül meg-
torolnak minden valós vagy vélt eretnekséget. 
Márton apja a császári hadsereg magas rangú tisztje, tribunusa volt. Katonai szol-
gálataiért birtokot kapott Itáliában, igy Márton Ticiniumnan, a mai Paviában nevelke-
dett. 12 évesen határozta el, hogy keresztény lesz, szülei akarata ellenére hittant 
tanult. Márton tizenöt évesen apja akaratára lett katona; 4 évig egy kiképző egység-
nél szolgált, majd 19 évesen legionárius lett. 
Egyszerűségével, életének tisztaságával kitűnt katonatársai közül. Ebben a korban 
fontos volt, hogy az ifjak az ellentmondást nem tűrő katonai életben találják meg 
életük értelmét. Márton azonban természeténél fogva jószívű, áldozatkész, érzé-
keny ember volt, jobban hatott rá a terjedő kereszténység. 
A legismertebb róla szóló történet szerint, lovon közeledett Amiens kapujához. A 
lova egyszer csak visszahőkölt az úton, mert megmozdult a hó, és egy koldus tá-
pászkodott föl, akinek a vállán csak szakadozott rongyok lógtak. Éhezve és vacogva 
nyújtotta a kezét a tiszt felé, és alamizsnát kért. Márton azonban épp azelőtt játszotta 
el minden pénzét katonatársaival, s így kiáltott: „Akár hiszed, akár nem, egy árva 
rézpénz nincs a zsebemben, de azért várj csak, valahogy segítek rajtad!” Azzal fogta 
széles köpenyét, lekanyarította a válláról, majd a kardjával széltében kettéhasította, 
és a felét odaadta a koldusnak. 
339-ben megkeresztelkedett. 341-ben barbárok támadtak Galliára. Minden katoná-
nak hadba kellett vonulni. Az uralkodó személyes jelenlétével és külön ajándékokkal 
biztatta katonáit. Márton nem akarta elfogadni az ajándékot: „Krisztus katonája va-
gyok, nem szabad harcolnom".  
Az uralkodó gyávasággal vádolta meg, válaszul Márton másnap fegyverek nélkül 
akart a csatába indulni. Az ütközet végül is elmaradt, a frank uralkodó békét kért a 
császártól. Ez nagyon meglepte az embereket, csodának vélték. 
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Márton nem sokkal megkeresztelkedése után leszerelt, és Poitiers püspökéhez, 
Szent Hilariuszhoz csatlakozott. Majd Ligur-tengeri Gallinara szigetére költözött, re-
mete lett.  
359-ben áttelepedett Poitiers mellé, hogy Hiláriusz támasza lehessen. 
Abban az időben heves viták dúltak a katolikusok és ariánusok között. Szent Mártont 
és Hiláriusz püspököt is az ariánus püspökök üldözték és bántalmazták. 
(Az ariánusok, az Atya és a Fiú viszonyát illetően fejtettek ki az ortodox tanítástól 
eltérő álláspontot. Az ariánusok szerint a Fiú legfeljebb hasonló lényegű, de nem 
azonos lényegű az Atyával. A niceai zsinaton (325.) összegyűlt püspökök végül meg-
erősítették az ortodox tanítást.) 
Élete példája vonzotta a fiatalokat. 360-ban a köréje gyülekezőkkel megalapították 
Galliában a Ligugé kolostort, majd Tours közelében a Marmoutier kolostort. Ezzel 
indította el a gall szerzetesség fejlődését.  A Marmoutier nem a hagyományos érte-
lemben vett kolostor volt, hanem remetelakok fallal körülvett területe. A szerzete-
sek nem éltek szigorú szabályok (klauzúra) szerint. Életüket, ruházatukat az egy-
szerűség és az aszkézis jellemezte.  
371-ben a nép és a papság Tours püspökévé választotta. (Ma már csak a pápa ne-
vezhet ki püspököket a római katolikus egyházban.) Szeretett volna megmenekülni 
ettől a magas rangtól, hiszen ő, mint remete érezte magát legjobban. A legenda sze-
rint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. 
Szent Márton életét kortársa Sulpicius Severus a Szent Márton élete című írásából 
ismerhetjük meg hitelesen. 
Az írótól idézem Márton püspökké választásának történetét:  
„Így történt, hogy már az úton a város polgárainak sokasága fogta körül, és mintegy 
őrizet alatt vezették egészen a városig. Csodálatos módon hihetetlen sokaság gyűlt 
össze a szavazásra, de nemcsak ebből a városból, hanem a környezőkből is. Meg-
egyezett mindenki akarata, mindenki szavazata és véleménye: Márton a legméltóbb 
a püspökségre, boldog lesz az az egyház, amelynek ilyen főpapja van. Néhányan, 
mégpedig főként azon püspökök közül, akiket az elöljáró megválasztására meghív-
tak, gonosz módon ellen álltak, mondván, hogy Márton megvetendő személy, s hogy 
méltatlan a püspökségre az az ember, akinek arca formátlan, ruhája piszkos, haja 
gondozatlan. Az egészségesebben gondolkodó nép azonban csak nevetett azoknak 
az esztelenségén, akik csak növelték annak a kiváló férfiúnak a hírét, akit ócsárolni 
szerettek volna.” 
Felszentelése napjától, mint jó pásztor látogatta az embereket, tanított, prédikált. Az 
egész ország a gyógyításairól, ördögűzéseiről, halott feltámasztásairól beszélt. 
Szent Ambrus így beszél Szent Mártonról:  
„Szent Márton lerombolta a pogány tévelygés templomait, magasra 
emelte a jámborság zászlait, feltámasztotta a halottakat, megszállot-
tak testéből kiűzte a gonosz démonokat, az üdvösség orvosságával gyó-
gyította a sokféle betegségben kínlódókat. Oly tökéletesnek találtak, 
hogy koldus képében Krisztust takarhatta be, és a ruhával, amit a nyo-
morult elvett tőle, a világ urát öltöztette föl. Ó, boldog bőkezűség; mily 

isteni erő rejlik mögötte! Ó, dicső felszabdalt köpönyeg, mely egyszerre 
takarja a katonát és Királyát! Ó, micsoda mérhetetlen adomány, hogy 
méltó volt ruhát adni az Istennek! Méltán adtad neki jutalmul, Uram, 
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hogy megvallottad előtte magadat. Méltán hódoltak meg neki a té-
velygő ariánusok, s a vértanúság szeretete miatt méltán nem félt a hó-
hér kínjaitól. Mit kap majd jutalmul egész testének felajánlásáért, ha 

egy kicsiny ruhadarabbal méltó volt felöltöztetni és látni érte az Istent. 
A reménykedőket meggyógyította: egyeseket imádságával, másokat te-
kintetével mentett meg.” 

 
Szent Márton 397-ben halt meg, Tours-i sírja híres zarándokhely lett. 
Szeretnék pár, Severus által fontosnak és hangsúlyosnak ítélt gondolatot felidézni, 
amely jellemezte Szent Mártont, mint püspököt:  
„A szerzetes-püspök három jellemzője a szeretet, az alázat, valamint a térítésben 
és gyógyításban megnyilvánuló felebaráti szolgálat.” 
„Mint ahogy a kovácsoknak az a szokásuk, hogy munka közben az üllővasra mintegy 
pihenésképpen is ráütnek, úgy Márton még akkor is mindig imádkozott, ha látszólag 
mást csinált.” 
„Csaknem kivételes eset korunkban, mikor már minden lezüllött és megromlott, 
hogy egy főpapnak van bátorsága, hogy megtagadja a hízelgést a császárral (a ha-
talommal) szemben.” 
„…hogy püspökké szentelése után milyen és mennyire kiváló életet élt, annak elmon-
dása valóban meghaladja erőmet. Állhatatosan kitartva ugyanaz maradt, ami volt: 
szívében alázatos, ruhája szegényes. Úgy töltötte be nagy tekintéllyel és kegyelem-
ben a püspöki méltóságot, hogy a szerzetesi életeszményt és erényeket nem adta 
fel.” 
Márton tisztelete halála után gyorsan terjedt; már életében legendák keringtek jó-
ságáról. A tours-i zsinat 461-ben ünnepet rendelt számára. Tisztelete egyre fokozó-
dott, népszerűvé vált az emberek körében. Sírja felett 476-ban bazilikát építettek, 
amelyet máig is rengetegen látogatnak. 
Végezetül felsorolnék a teljesség igénye nélkül mai napig élő szokásokat, melyek 
Szent Márton ünnepét veszik körül:  
„…meghoztam Szent Márton püspök vesszejét” 
A pásztorok, főleg az ország nyugati részein, ezen a napon számoltak el szolgála-
tukkal. 
„Aki Márton napján ludat nem eszik, egész évben éhezik”  
A Szent Márton ludja voltaképpen egy régi római étkezési szokás és hagyomány ké-
sőbbi tovább élése. Márton napjának a frissen tömött lúd vált az ünnepi eledelévé.  
„A bornak Szent Márton a bírája.” 
Márton napjára általában megforr az újbor. Ekkor kóstolták meg, ehhez kapcsolódik 
a mondás. 
Egyes magyarországi területeken Márton napján világító lampionokkal vonulnak az 
utcákon. Gyakran tűnik fel a menetben egy római legionáriusnak beöltöztetett lovas, 
aki piros kabátjában Szent Mártont testesíti meg. A lampionok által gyújtott fény a 
püspök jó cselekedeteinek jelképe. 
 
Szent Márton tisztelete a mai napig nem halványult. 
Franciaország, Burgenland, Magyarország védőszentként tiszteli 
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Pável Márta  

MI LESZ VELÜNK A TÉLEN? 
  

Ez a kérdés nem csak nekünk kérdés, hanem Európa sok országának 

is. Nekünk inkább az a gond, hogy bírjuk-e fizetni a magas számlát, amit a nyakunkba 

varrnak. Más országokban meg, hogy lesz-e számla, mert nem biztos a fűtési lehe-

tőség.   

Tehát itt mindenki aggódhat mindenkiért, mi lesz velünk a télen, mert sokan az idő-

jósok közül azt mondják, hogy nagy hó lesz. Lehet híreket hallani Szibériából, ahol 

egyfolytában havazik, vajon errefelé jön-e? Igaz, hogy már évek óta nem részesül-

tünk hóesésben, és az ember valahol vágyik a tiszta hó puha csendes hullására, 

ugyanakkor nem vágyik arra, hogy megfagyjon. 

Ma voltam egy magánrendelőben, ahol körülbelül 20-22 fok volt, de azt láttam, hogy 

a beosztottak polár kabátban üldögélnek, és masszírozzák a kezüket, mert fáznak. 

És még csak meleg október van…! Na most rendben van, bevezették spórolni kell, 

lehet az is, hogy majd hozzászokunk a hideghez, és olyanok leszünk, mint a berlini 

állampolgárok, akik április végén megdöbbenésemre a Balaton partján nagy öröm-

mel fürödtek a tizenvalahány fokos vízben, aminek a gondolatától is befagytam, de 

ők jól érezték magukat.  Lehet, hogy ezt el lehet érni, ahogy Grönland környékén, ha 

már olvad a hó, akkor rövid ujjú pólóban vannak az emberek. Egyik kollegám mondta, 

mindenhez hozzá lehet szokni, csak az akasztáshoz nem      .  

Továbbra is a kérdésem az, hogy mi lesz velünk a télen? Azok az emberek, akik ma 

Magyarországon nívó alatti létben éltek, eddig is sokan közülük megfagytak, s ezek-

nek a száma egészen biztosan növekedni fog. Nem segít a 10 mázsa fa akció sem, 

nekik ennyi pénzük nincs, mert szállítással, darabolással együtt ki fog tenni fél mil-

liót, sokan egész évben nem látnak ennyi pénzt. De ugye hát majd a melegedők nyit-

vatartási ideje hosszú lesz…, megtömik a hajléktalan szállókat, és ez bár nagyon hu-

mánus cselekedetnek tűnik, soha nem lehet végső megoldás. 

Mára minden összezavarodott, úgy tűnik, hogy ez egész világ ki van fordulva a sar-

kából és semmi sem az, aminek kéne lennie. Az is baj, hogy még tisztán sem látha-

tunk, hogy ez az egész miért van, hogy Amerika jól megszedje magát a háborúban, 

Európa meg tönkremegy. Ez most nagyon jól látszik, hogy így történik, de hol lesz a 

vége? Veszélyes politikai produkció, mert azt biztosan tudom, ahol nagy a nyomás, 

ott robbanás szokott történni, nézzük meg a gőz is így működik, a társadalmat sem 

kéne ekkora nyomás alá helyezni. Vagy lehet, hogy épp az a célja valakiknek, hogy 

az emberek egymásnak menjenek, és forradalmak törjenek ki, amitől az Isten ment-

sen meg minket. 
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Nagyon nem szeretnénk 

békétlenséget, a további-

akban mindenütt uralkodni 

kéne bennünk az Isten bé-

kéjének. Igen szép világ le-

hetne ebből a földi létből. 

De most pillanatnyilag szó 

nem lehet róla, hogy világ-

béke legyen, ennek 1% va-

lószínűsége sincs. Az a 

kérdésem marad, hogy mi 

lesz jövő? Többségükben 

békétlen lélekkel, kevés 

bevétellel…, csak úgy szá-

guldoznak az árak, mint 

mikor a háborúban akta-

táskában vitték a pénzt ke-

nyérért, hova jutunk? Egy-

szerűen az ember csak néz 

ki a fejéből és azt gondolja, 

hogy „sose hittem volna, 

hogy ezt az elképesztően 

rusnya világot megélem”. 

Azt, hogy mi lesz velünk a télen, arra majd tavasszal tudunk válaszolni, és remélem, 

hogy tudunk még írni és Önök olvasni, mert akkor talán túléltük a legrosszabb vari-

ációt. Kitartás és Isten legyen velünk, mert másként nem megy! 

 

 

Márkus Edit 

A MAGÁNTULAJDON 
 

Talán az egyik legrégebbi jelenségről, a magántulajdonról sok érteke-
zést, véleményt olvashatunk, de vajon hogyan állunk ehhez a mindennapokban. El-
képzelhetetlennek tűnik egy olyan világ, ahol nincs enyém, tied, csak a mienk van. 
Gondoljunk most csak a kommunizmusra, ahol az egyenlőség és testvériség elmé-
lete a valóságban diktatúrába, a kevés kiválasztottak hatalmába csapott át. 
A magántulajdon több szempontból lehet fontos az ember számára napjainkban. Az 
egyik az anyagi függetlenség, egy ingatlannal például az ember azt hiszi, nem olyan 
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kiszolgáltatott a politika viharának vagy gazdasági katasztrófáknak. Ezt az okot nap-
jainkban el is lehet fogadni, hiszen a szociális érzékenység nem elég erős a társa-
dalomban, nem biztos, hogy a rászorulók megkapják a megfelelő segítséget. A szer-
zetesi szegénységet ma talán lehetetlen megvalósítani. Márta szokta nekünk mon-
dani, hogy Isten nem is azt várja tőlünk, hogy koldulva éljünk, de azt sem engedi meg 
az ezen az úton járóknak, hogy dúsgazdagok legyenek. Középúton vagyunk, akiknek 
tisztességesen meg kell dolgozni a betevő falatért, de a munka csak egy eszköz arra, 
hogy megteremtsük azt a helyzetet, amiben Isten felé tudunk menni. 
A másik motorja lehet az anyagi javak gyűjtésének az a törekvés, hogy az ember 
kivívja a többiek elismerését, a kiemelt elit tagjai közé szeretne kerülni. A presztízs-
kérdésből felhalmozott egyre nagyobb és nagyobb magántulajdon rabságából aztán 
nincs menekvés. Mindig újabb autó, újabb ingóság, nagyobb ház, jobb állás kell. 
A harmadik ösztönző erő talán a legrosszabb: a hatalomvágy. Akinek pénze van, an-
nak hatalma van, befolyással tud lenni a többiekre is. Itt sincs megállás, hiszen ha-
talomból is egyre több és több kell, s ezt fenn is kell tartani, ami szintén csak arra 
sarkallja az illetőt, hogy még több és több vagyonra tegyen szert. 

A magántulajdonból származó gazdasággal nem az a baj, hogy az embernek pénze 
van, illetve, hogy kényelmesen élhet a pénzen vett javakból, hanem az, hogyha ra-
gaszkodunk hozzá, ha a lelkünket gúzsba köti. Jézus sajnálattal állapítja meg, hogy 
milyen nehéz a gazdagoknak Isten országába eljutni. Annak az előkelő embernek, 
aki minden törvényt betartott, a leküzdhetetlen akadályt az okozta, hogy ossza szét 
vagyonát a szegényeknek. (Lk 18,18-27.) Ahogy nézem ezt a képet, a gazdag ifjú ne-
héz szívvel eloldalog, nem tud lemondani a vagyonáról. Becsületesen élt eddig, de 
ez Jézusnak kevés. Radikálisan el kellene engednie a földet ahhoz, hogy Jézus ma-
gával tudja vinni. 
A parancsok betartása tehát csak a kezdeti lépés, tovább kell mennünk. Nem a Föl-
dön kell kincseket gyűjtenünk. Csak a lélekben megélt tapasztalatokat visszük ma-
gunkkal, csak az számít, mennyire találjuk meg Istent, ez az igazi kincs, amit keres-
nünk kell. Istennek kell az első helyen állnia, s akkor minden probléma az Ő fényébe 
fog kerülni. „Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit 
igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól 
tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek 
először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mt 
6, 31-33.) 
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Pável Márta  

ISMÉT ADVENT 
 

Hónap vége és ismét Advent …, hogy megy az idő, mondhatni 

sebesen száguld. Itt lesz a karácsonyi készülődés ideje.  Már 

november elején szeretném felhívni embertársaim figyelmét, 

hogy ez a karácsony, ez a készülődés más lesz, mert az amúgy is necces há-

borús világban, ki tudja, mit hoz a holnap, milyen világhelyzet lesz, ez a ké-

szülődés egy teljesen másfajta; akár pénz, akár biztonság, akár hőtérkép stb. 

alapján. 

Sajnos arra is készülődhetünk, hogy esetleg atomháború tör ki, és hogy ha-

marosan találkozunk az Úrral, akit eddig az emberek többsége leintett, nem 

érdekelte, sőt kinevette azt, aki hisz. Most mindenki, akár hívő, akár nem, 

egy kicsit elgondolkozhat az élete felett. 

Földi tartózkodásunk hossza kb. 100 évben 

limitált, és az az egy biztos a Földön, hogy 

előbb-utóbb úgyis meghalunk. Sokféle vála-

sza van az embereknek erre a tényre; valaki 

beletörődik abba, hogy csak elássák a testét 

és kész, csak nagyon tévedni fog, hogy nem 

kész..! A másik pedig aki tudja, hogy halála 

után a halhatatlan lelke amúgy is tovább él, 

de ő sem úgy él, hogy győztes kategóriában 

tovább élhessen, mert valahol tudja, de nem 

hiszi, bizonytalan az egész benne. A harma-

dik pedig, aki tudja is, és hiszi is, ők meg-

próbálnak úgy élni, hogy hazaérjenek az Úr-

hoz. Nagyon kevés olyan szentebb ember 

van, aki kibírja ezt a sötétséget, ezt a nyo-

morúságot, amivel körül veszik, és kibírja 

azt is, hogy esetleg hülyének nézik, mert Is-

tennek szentelte az életét. 

Advent a gondolkodás és a készülődés ideje, persze aki azt se tudja, hogy mire 

készül, az nem fogja megtenni. Az messze nem elég, hogy arra készülök, hogy 

mindenkinek legyen ajándék, meg jókat főzzek. Nem erről szól ez az ünnep-

kör. Amikor Jézus születésnapja van – nem győzöm ismételni –, nem egymás-

nak kéne ajándékot venni a „szeretet” nevében, meg a hiánypótlás miatt. Ez 

nem váltja ki az évközi törődést, a személyes találkozást meg a jó szót, egy-
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egy érdeklődő telefonhívást, ezek nevében nem lehet leróni a mulasztást egy 

kis ajándékkal, egy egyórás bájmosollyal.  

Csak egy valakiről feledkeznek meg, Jézus Krisztusról, akinek ekkor ünneplik 

a világba költözését, a születésnapját. Mindenféleképpen el kéne gondolkozni 

a karácsonyi ünnepek eltorzulásán, devalválódásán. Mindezt nem külsősé-

gekben, hanem lelki mélységekben kéne megünnepelni, hogy ez az Advent 

valóban hozzon az emberiségnek valami békességet. Ne csak az legyen, hogy 

karácsony éjszakáján elhallgatnak a fegyverek pár órára – minden fegyvernek 

örökre ki kellene múlnia –, hanem minél előbb a békesség költözzön a szí-

vekbe. Én ezt az Adventet kívánom minden embertársamnak. 

 

 

 

Oroszi-Kuzmich Kinga 

SIENAI SZENT KATALIN 
 
 

Sienai Szent Katalin a 14. század nagy szentje, formátumáról és 

fontosságáról sokat elmond, hogy Avilai Szent Teréz mellett ő a másik női 
szent, akit az Egyház egyháztanítói között tart számon. Ez annyit jelent, hogy 
az Egyház nem csak az életét, hanem a tanítását, elveit, útmutatását és kri-
tikáját is hivatalosan követendőnek tartja. Ennek tekintetében szeretnék né-
hány epizódot Szent Katalin életével kapcsolatban feleleveníteni, a teljesség 
igénye nélkül. Katalin még gyerekként tett szüzességi fogadalmat, de soha 

nem lépett apácarendbe, világi szerzetesként szolgálta Istent. Különös, mond-
hatni modern megoldás volt ez a korban, mert fiatal lányokat nem szívesen 
vettek be efféle, inkább özvegyasszonyokat felölelő közösségek, Katalint is 
csak hosszas és kitartó jelentkezési időszak után voltak hajlandóak elfogadni. 

Katalin, fiatal nő létére hamar a tanítványok körében találta magát, hiszen 

csodatévő erőt és Isten dolgaiban való jártasságot, bölcsességet tulajdonítot-
tak neki. Tanítása, igehirdetése nyomán rengeteg ember tért meg. Volt, hogy 
kenyeret vagy bort szaporított, teljes természetességgel olvasott a lelkekben, 
szavaira pedig nem csak megtérések történtek, de régi ellenségeskedéseknek 
is vége szakadt. 

Isten folyamatosan támogatta őt, lelki ajándékokkal halmozta el. Átélte a lelki 

jegyességet Krisztussal, később a stigmákat is megkapta, saját kérésére lát-
hatatlanul. Istentől kapott küldetésének részeként a pápával is levelezésbe 
kezdett, hiszen ekkor a pápák székhelye a század elejétől a franciaországi 
Avignonban volt (avignoni fogság 1309-1377), ami politikai döntés lévén igen 
káros volt a hitéletre nézve. Avignonba érkezve meggyőzően érvelt a pápa 
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előtt. Lelki látásának egyik bizonyítéka, hogy az udvar romlottságáról be-
szélve a pápa elcsodálkozott, hogy Katalin nem környékbeli, mégis ilyen vilá-
gosan tisztában van a bűnökkel és problémákkal. Végül sikerült elérnie, hogy 

a pápa visszatérjen Rómába, de még útközben is Katalin tartotta benne a 
lelket, hogy vissza ne forduljon, annyira megrettent az őt fogadó állapotoktól. 

A kor másik nagy problémája a 
mohamedán terjeszkedés volt a 
Szentföldön, ezzel kapcsolatban is 
levelezést folytatott befolyásos em-

berekkel. 

Itáliai városállamok közötti ellen-
ségeskedésekben is igyekezett a 
béke követeként fellépni. Egy ilyen 
alkalommal ellenfelei fegyverrel tá-
madtak rá és tanítványaira egy vá-

roson kívül fekvő kertben. A fegy-
veresek Katalint keresték, ő előlé-
pett, és csak a társai számára kért 
kegyelmet. A fegyveresek meglepe-
tésükben végül mindenkit sértetle-
nül hagytak. 

Misztikus elragadtatásait a Dialó-
gus című könyvben foglalta össze, 
melyek témája az isteni gondvise-
lés. Kezdetben diktálnia kellett, 
mivel írástudatlan volt, később Is-
tentől megkapta az írás-olvasás tu-

dásának ajándékát. 

A néhány kiragadott, de talán jel-
lemző részlet számomra mind egy 
irányba mutat. Az Isten felé végte-
lenül elkötelezett, Krisztusát vérző 
szívvel szerető Katalin rangot, földi hatalmat, problémákat és nehézségeket 

nem nézve ezek előtt soha meg nem hajolt, meg nem adta magát, ha Istenéért, 
Isten szavára kellett cselekednie. A lángoló szeretete, bátorsága, tettereje haj-
totta, és nem engedte meghátrálni. Példáját követve engedjük át szeretetből 
mi is életünk irányítását Istennek, és engedjük, hogy általunk Isten tettekre 
váltsa ezt a szeretetet. 
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Pável Márta   

AQUILA… KILÓGUNK A SORBÓL1 
 

Mi a baj az AQUILA-val, miért lógunk ki a bólogatók sorából. 

Az igazság az, hogy senki sem akarja – Istenen kívül – ezt az 

utat támogatni! Igaz ez nem baj, mert Avilai Szt. Teréz Anyánk 

mondása nyomán valljuk; ISTEN EGYEDÜL ELÉG! Mi elfogadhatatlanok va-

gyunk szinte mindenkinek; Kat. Egyháznak, Államnak, és a buta ájtatos em-

bereknek is. Isten minél messzebb visz haza Magához, annál nagyobb az ér-

tetlenségi szakadék köztünk és világ közt. Félünk? Nem! Ezt az állapotot sem-

miféle támogatásért, elismerésért sem adnánk fel, mindent megér az, aho-

gyan most Istennel vagyunk. 

Nem azért lógunk ki a sorból, mert mi annyira egyénieskedni akarunk, és 

nem azért, mert valami rosszat teszünk, hanem azért, mert nem vagyunk 

hajlandók belesimulni az általunk rossznak ítélt elvekbe, tettekbe. Azt is 

mondhatnám, hogy kissé rebellisek vagyunk, de jó irányba tartunk, csak ezt 

a jó irányt nem a megszokott, langyos semmi, nem a punnyadás, nem a po-

rosodás, nem a megalkuvások sora kíséri, hanem a bátor, őszinte igaz csele-

kedetek. 

Teréz napi ünnepségünk A. Szt.  Teréz kis magántemplomunkban zajlott le 

Tószegen a Fürj utcában, ahol az egyik külsős – minket támogató – résztvevő, 

országosan is ismert barátunk hozzászólt; „Ilyen emberek kellenének az or-

szágnak, ezt a szellemiséget kéne kivinni a világba, ezt az erőt meg kellene 

ismertetni a több emberrel, ezt nem szabad magunknak megtartani. Ami itt van 

az nem lehetne búra alatt, nem lehet bezárkózni.” 

Válaszoltam a hallgatóság előtt is, és elmondom a válaszomat most írásban 

is; Mi nem akartunk sem búra alatt lenni, sem bezárkózni, de ránk vágták a 

búrát, bezártak minket az agyonhallgatásba, hogy ne beszélhessünk, mert 

veszedelmes nekik az az igazság, amit Isten üzen, aki változást akar az em-

berek érdekében. 

Aki értelmes, nem elbutított, nyitott, meghall-

gat, tudja is, hogy igazunk van, még mellénk 

is állhat. Mindez attól is függ, hogy akar-e el-

kötelezett lenni Istennek vagy nem, mert ez a 

másik választóvonal. Akik bejöttek (elég sokan 

voltak, időnként próbálkoztak...), azok szinte 

kivétel nélkül a maguk céljára feloszlatták 

 
1 AQUILA keresztény közösség, katolikusok vagyunk, és közel 40 éve vagyunk együtt. Ezt a Magazint is mi 

működtetjük. A közösség misztikus tulajdonságokkal bír, Isten velünk, ki ellenünk? 
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volna közösséget, pl. „milyen jó cserkészek, meg ministránsvezetők lennének 

belőlük” stb. Mi akkor azt mondtuk; köszönjük szépen, nem kérünk ebből, 

mi ettől sokkal, de sokkal magasabb munkát csinálunk, már több mint 40 

éve dolgozunk Istennek az emberekért. Pl. haldoklókat ápoltunk lelkileg kb. 

20 évig, jelenleg is szegény gyerekeket segítünk a tanulásban.   Csaknem 40 

éve együtt vagyunk, tehát nem fogunk senki, de senki kedvéért feloszlani, és 

kis törekvő emberkéknek a szekerét tolni. A világban pártokhoz sem fogunk 

csatlakozni, mert egyik párt sem tökéletes. Az általunk 12 évig működtetett 

AQP-t is megszüntettük, mert olyannak szerettük volna megalkotni, amilye-

nek vagyunk, de ez a lelkiség nem kellett. Miután okafogyottá vált, kénytele-

nek voltunk megszüntetni, mert pl. feltételünk az volt, hogy új tag csak akkor 

lehet az AQP tagja, ha egy évig ingyen dolgozik, ahogy mi 25 éve csináljuk. 

Ezt nem vállalta fel senki. Soha nem vettünk fel egy fillér állami támogatást 

sem. Jámborságunkra jellemző, hogy még az ÁSZ elismerését is kivívtuk, és 

a Törvényszék sajnálatára adták ki a megszüntetést, mert százszázalékosan 

elégedettek voltak a tevékenységünkkel gazdaságilag is. 

Nem találunk igazi pártot, mert mindegyiknek van valami hibája, vagy előbb 

utóbb megalkuszik, és mi nem alkuszunk, és nem is fogunk senkihez sem 

csatlakozni, aki megalkuszik. Viszont olyan párt nem fog támogatni bennün-

ket, ahol nem tartanánk be a közös szavazást stb., vagy a tetteiket nem tel-

jesen pozitív kritikával fogadnánk. De nekünk ez a feladatunk, hogy az em-

beriséget védjük. Elvünk, az igazságot ki kellene mondani, azt is, hogy ki hol 

tévedett. Mi még sose mentünk az utcára tüntetni, nem is fogunk menni. Mi 

nem hőbörgünk táblák alatt, de az igazság harcosai vagyunk, amit Isten dik-

tál belénk az elmélkedő misztikus életünk folyamán. 

Jellemzően „fentről jövő” bujtogatásra sok ájtatos megtévesztett hívő, akinek 

semmiféle egészséges Istenképe sincs, veszi a bátorságot és szektáz minket. 

Persze idővel kiderül, honnan jön a bujtogatás, pl. a templomunk környékén 

élt egy nő. Amikor meghalt, a fia meglátogatott minket, körülnézett, és 

mondta, mi nem is Krisnások vagyunk, hanem katolikusok. Igen, így van. 

Kiderült, külső nyomásra ezt terjesztették. Elképedve nézte a templom előtt 

a háromméteres keresztet, és nézte, ahogy Jézus szobra áll a templom tetején 

ég felé nyitott karral, hogy értetek jöttem. Látta belül a keresztutat és a ki-

mondottan keresztény szimbólumokat. Nem is értem, hogy lehet valaki olyan 

buta, hogy elhiszi a rágalmakat, és annyira elvakult, ha saját maga látja, ak-

kor se tudja, mit higgyen. Megfigyeltem, általában azok szektáznak, akik a 

katolikus hittel sincsenek tisztában, de nagyon jól esik nekik valakiről rosz-

szat mondani, sajnos farizeusi hívő szokás ez. 

Szóval nekünk, Isten sasainak mindenfelől megy a betartás. 
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De ne gondolja senki, hogy nekünk bármiben is hiányunk van, vagy bárkihez 

is szeretnénk csatlakozni. Mi nagyon jól megvagyunk, nekünk ISTEN EGYE-

DÜL ELÉG és Isten teljesen velünk van. 

Viszont az összes embernek elmondanám, aki azt gondolja, hogy mi búra 

alatt vagyunk, ez felemelhető. Ide hozzánk akármikor be lehet jönni, akármi-

kor végig lehet hallgatni mindent, akármikor el lehet távozni és pénzébe sem 

kerül senkinek sem. A lényeg, hogy nekünk tiszta emberek kellenek, akik 

Isten harcostársai. 

Tehát ezért az AQUILA gyakorlatilag mindennel együtt 60-70 főt számlál. Te-

réz anyám szavaival élek, aki azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy sokan 

legyünk, hanem erősek, atommáglyák legyünk. Mi erre törekszünk, és akkor 

hiába van egymilliárd gyufa ellenünk, ha mi atommáglyát gyújtunk Isten se-

gítségével a lelkünkből, akkor nagy erővel világítjuk Istent az embereknek. 

 

  Hát ez az AQUILA. 

 
Kertészet 
 

Rizmayer Péter 

ÉDESAPÁM TANÁCSAI  
  

Kezdődik a november, haladunk az év vége felé. A fák, bokrok ül-

tetését még a fagyok beálltáig végezhetjük. A fagyok beállta előtt 

fogom kiszedni a tölcsérvirágot (angyaltrombita). A kiszedés alkalmával szok-

tam megfiatalítani. Ezt azt jelenti, hogy az éves, új, erős és gyökeres hajtáso-

kat – leválasztván az öreg (1, max. 2 éves) törzsről – cserépbe teszem, és ta-

vasszal ezeket ültetem ki. 
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A leanderek -5 fokig bírják a hideget, így talán a hónap végéig is kint tartha-

tók. Ősszel szoktam a fiatalítást-szaporítást elvégezni. A kiszedett tövek szét-

szedhetőek, és az erős és gyökeres részeket külön cserépbe ültetve teleltetem. 

Ezen alkalommal szoktam a gyökérzetet is megfiatalítani, a széltét és a hosz-

szát is lefűrészelem, és ahol lehetséges, az öreg vastag gyökereket is kivágom. 

Ennek a hónapnak kiemelt feladatai közé tartozik az őszi szerves- és/vagy 

műtrágyázás, valamint a hullott lomb összegyűjtése és kezelése (beásás, ége-

tés, komposztálás stb.). 

Minden év vége felé javaslom – így teszek az idén is –, hogy 

minimum a jövő évre a növényvédő szereket és műtrágyát 

vásároljuk meg. 

 
  

AQUILA HUMOR 
Egy szívből jövő nevetés erősíti az immunrendszer 

azon képességét, hogy szembe szálljon a fertőzé-

sekkel.  

Elizabeth Taylor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Elizabeth_Taylor
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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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 feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült. 

 
Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső kemény-
ség és tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes. 

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és 
kitartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk. 

 
Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 
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