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Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-
tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-
jük.  
 

                                               
 

Vargáné Pável Márta / AQP elnöke 

2019 ŐSZI APRÓ ÉSZREVÉTELEK 

Orbán Rómában 

Először is, nagyon megható volt, ahogy Orbán Viktor beszéde közben 

Rómában a Lazio himnuszát, ami a magyarok 1956-os szenvedéséről 
szólt, felállva énekelték. Nagyon ügyes dolog volt ezt felhozni, és az ola-

szok reakciója is melegséggel öntötte el az ember szívét. Jó és igaz volt 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Orbán úr beszéde, csak gratulálni lehet, teljes mértékig igazat adunk neki, nagyon okos, 
jó politikus. 

Árulás a migráns megállapodás 

Az, hogy a nagyhatalmak mögöttünk mibe állapodnak meg, még nem kifejezetten az EU 
döntése. De ha az EU ugyanezt dönti, akkor - sokadszor ismétlem -, népszavazás kell, és 
ki kellene lépni ebből a gittegyletből. Tudom, sok előnye van, Orbán nagyon jól mérlegel, 

okosan politizál, hogy mit csináljon, mégis ezt javasoljuk. Még azt is elmondhatom, hogy 
jobban teszi a politikát, mint Salvini aki elhamarkodottan lépett. De azt, hogy ránk eről-
tessük a migránsokat és egyéb dolgot, az sokkal több kárral járna, mint az egész EU-s 

tagságunk nyeresége tokkal vonóval. Akkor nem marad más, innentől kezdve, ki kell lépni! 
Valahogy a saját lábunkon állva próbáljunk meg a V4-ekkel összefogva újat alkotni. 

Főpolgármester választás 

Budapest sorsa és a fővárosi polgármesteri posztért való vívás kissé tragikomikus. Én nem 

azt mondom, hogy a Tarlós egy tűzről pattant ember és egy olyan jelölt, akinél jobbat nem 
lehetett volna állítani a Fidesznek. Lehet, hogy egy kissé megfáradt, de az összes többitől 
jobb, érti a dolgát, kevesebb kárt okozott, mint az elődei. Demszky és a bandája lelakta 

Budapestet, és a Momentum ugyanezt okozná most nekünk. Így mindenkinek a figyelmébe 
ajánlom, hogy gondolkozzon el, és ez nem érzelmi alapon működik. Remélem megint nem 

akarják lelakni a fővárost, azért hogy jó pár embernek a zsebe legyen megtömve, pl. Hor-
vátországban villája legyen. 

Véleményünk szerint Tarlósra kellene szavazni, aki rendes, józan ember, és megkérni a 
Fideszt, hogy legközelebb viszont egy fiatalabb, és agilisebb polgármestert jelöljön ki. 

Középiskolások nyelvi képzése külföldön 

Nagyon jó, hogy a fiataloknak adott ez a lehetőség, és már megkérdezik a gimnazistákat, 

középiskolásokat, hogy hova akarnak menni. Melyik ország kedvesebb nekik nyelvet ta-
nulni, aminek a költségeit az állam állja. Ez egy igen jó kezdeményezés. Azt látom, hogy a 

fiatalok ennek nagyon örülnek, és boldogan válogatják, hogy melyik helyre kéne menniük. 
Megadtak kb. úgy tudom öt országot, ezek között lehet választani. Ez valóban sokat segít-
het a nyelvtanulásukon, igen jó kezdeményezés, köszönjük. 

Az eucharisztikus kongresszus 

Bővebb cikket írunk ez ügyben, de rövid cikkben is megemlítem, hogy a közelgő eucha-

risztikus összejövetel jó dolog, de az nem, hogy olyan felszínes, hibás teológiai szemléletű 
(neves) humoristát is alkalmaznak, aki inkább rombolt, mint épített. Aki Istent az ajtó 

mögé utasítja, és az életéből kihagyja, mert maga Isten nem kell, úgy oldja meg a dolgait. 
Szuper! Így kell higítani az amúgy is elsilányult hitéleti megélést. Úgy érezzük, hogy a 
fiatalság nem tudja, nem érezte, s nem is fogja tudni, - ha ilyen szinten nevelik-, de akik-

nek kivésett a hite, azoknak fájtak ezek a szavak! Kívánatos, jó lenne, ha nívós étellel, 
szellemiséggel lehetnének a fiatalok. S talán, hogy nyugati divatot kövessenek, s azért, 

hogy humor legyen benne, nem kéne elárulni, és az Istent az ajtó mögé tenni! 

Egy 16 éves kislány Greta Thunberg, aki a klímaváltozás miatt kampányol 

Elsőre nekem ez a dolog meglepőnek tűnt, hogy egy gyerekben, hogy van ekkora öntudat. 
Aztán utána néztem és rájöttem, hogy ez a gyerek egy áldozat. Mégpedig nem is egészséges 
áldozat, van neki egy betegsége is, azonkívül, hogy az anyja felhasználja kampánycélokra. 

A kislány nyilvánosságra lépése után a mama pár nappal megjelenteti a könyvét, amit, 
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gondolom, nem két nap alatt írt meg. Az USA-ban, Trump átnézett a gyereken, és valami 
olyan megjegyzést tett: a kislány milyen helyes. Trumpnak igaza volt, ennyit érdemelt. Jól 

csinálta, nem szabadna gyerekeket ilyen célra felhasználni, és nem szabadna, szinte ön-
hergelésig vinni ezt a hisztériát. 

Klíma ügyről 

Mindig mondják, hogy a pártok nem nyilatkoznak a klíma ügyben, nincsenek megoldá-

saik. Azt gondolom, hogy előbb autentikusan meg kéne nézni, hogy igazából mi történik 
most a Földön. Arra hajlok - annak ellenére, hogy nem vagyok ez ügyben szakember -, 
hogy az okok fele részben igazak. Egyrészt, valószínűleg a Földnek van egy ilyen szokása, 

tehát egy ciklikussága, ami minden bolygónak van, így miért ne lehetne Földünknek is. 
Lehet, hogy magasabb szempontok szerint ez természetes védekező reflexiója, amikor va-

lami túlmegy, a Föld kompenzál. Viszont az is lehet, hogy ebbe belejátszott az emberiség 
is, hogy ez bekövetkezzen, vagy előbb bekövetkezzen. Mert az ember egy nagy élősködő, és 
ész nélkül szaporodik, pocsékol stb. 

Az ügyben nem tehetünk semmit, ha ez egy geológiai folyamat része, akkor csak az elszen-

vedői vagyunk a hurrikánoknak, majd az egész "pusztulatnak". Ha mi is hozzájárultunk, 
akkor viszont valóban azt kéne tenni, és mindenféleképpen azt kéne tenni, hogy óvjuk, 

szeressük, és védjük a környezetünket, a Földünket. 

Magyarország nagyon pici, akik ezt a cikket olvassák valószínű-
leg kevesen vannak, tehát párszázan. Annyit lehetne tennünk, 
hogy pl. a vizet (nekünk rengeteg vizünk van) spórolósan hasz-

náljuk. Például, hogy NE folyóvízben mossunk fogat, sokan fo-
lyóvízben öblögetnek. Egyesek például kétszer-háromszor annyi 
vizet folyatnak el, mint az átlag. A mosogatógép kevesebbet fo-

gyaszt, mintha kézzel mosogatnánk. Vagy mindenkinek azt mon-
danám, hogy holnaptól ültessen két fát. Magyarországon, gya-

korlatilag 18 000 000 fával lenne több, ha a gyerekek nevében is 
ültetnének. 

(Kép: http://www.barcelonaconnect.com/wp-content/uploads/2019/02/pwm8rvimqzvsc1w7ij8e.jpg ) 

A napokban azon gondolkoztam, hogy nem jó hogy az áruházak csak műanyag zacskókat 
tesznek ki. Ideális lenne, ha valami lebomló, olcsó zacskót tennének ki a gyümölcsök 

mellé. Nem azt mondom, hogy papírzacskót, mert akkor meg a fák látják a kárát, de talán 
lehetne árulni többször felhasználható textilt, amit olyan anyagból gyártanak le, amelyik 

lebomlik. Vagy esetleg mosható és többször is felhasználhatjuk, mert nem mindenkinek 
van kedve, ideje, meg varrógépe, hogy zacskókat készítsen. 

Sok kis apró dolog. 

Azt gondolom, hogy a szemét/hulladék felhasználást /újrahasznosítás/ feldolgozást is 
jobban kéne szorgalmazni. Tudjuk, vannak országok, ahol máshonnan veszik a szemetet, 

mert ez olyan jól működik, nálunk miért nem?  

Mondjuk, hogy mindenki saját maga tegyen is, és pl. káros anyagokat ne égessen. 
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(Kép: https://www.professionalplanner.com.au/2018/11/dangerously-invested-inside-the-
fire-movement/ ) 

Viszont jusson mindenkinek, a falusi embernek is, a kútjából 

származó ivóvíz, és normál körülmények között a gallyakat is 
elégethesse, az ősember is elégette, ebből semmi baja nem lesz 
a Földnek. Ha bezárnák azokat a különösen károsító üzeme-

ket, termeléseket, amik valóban káros anyagokat röptetnek a 
levegőbe, már jobb lenne. Megakadályoznák azt, hogy felége-
tik az őserdőket, azért hogy területeket kapjanak. Hát itt van-

nak a nagy problémák, de ezek sajnos nem nálunk megold-
hatóak. 

                                                     

Szeibert Márton 

Forráspont? - humor? 

A héten volt egy nagy volumenű katolikus ifjúsági rendezvény a BOK 
Csarnokban, amit az Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület 
jegyében rendezték meg, és amiről egy bő 6 órás felvétel van az inter-

neten. Kicsit belenéztem a videóba, a beszédeket meghallgattam, és volt 
egy 15 perces rész, ahol egy híres humorista adta elő magát, vagy szeb-
ben mondva egyfajta "hitvallást" tett. Nem szeretném és nem is fogom 

a rendezvényt kielemezni, csupán a humorista által elmondottakkal kapcsolatban szeret-
ném a véleményemet kifejteni, illetve pár szóban összefoglalni, hogy az egész rendezvényről 

mik az érzéseim. 

Kezdem az utóbbival. Összességében azt gondolom, hogy az Egyházban egy nagyon rossz 
tendencia figyelhető meg. A modern embernek és a fiatalságnak való megfelelni akarás. 
Például az orgona és a gregorián kiváltása nyálas gitáros énekekre, vagy a liberális min-

dent megengedő lelkiség, ami komfortos, langyos. Nem vagyok rigorista bigott keresztény, 
de keresztény vagyok, azaz Krisztus-követő. Ezernyi hibám és bűnöm van, és jobban tu-

dom, hogy mit kéne tennem, mint amennyire valójában teszem. Nem keresem senkiben 
sem a szálkát, mert látom a saját gerendámat. Tudom, hogy az élet küzdelem, küzdelem 
önmagammal, és azt is, hogy az élet Krisztussal lesz teljes. Nem a csöpögős, bugyuta ének-

ben és a felemelt kezek lóbálásában, hanem a csöndben. Az orgona vagy jónéhány komoly-
zene emelheti a lelket, de a manapság népszerű zenék legfeljebb a felszínt kapargatják, és 
szalmából csinálnak nagy tüzet. Lehet, hogy a többségnek nem vonzó az érces, mély érték, 

mert nem ismerik fel, de az ember ilyen, tanítani kell, fejleszteni kell, hogy magasabbra 
jusson és megtanulja szeretni azt, amit korábban képtelen volt. Hogyan várhatnánk el egy 

írástudatlantól, hogy élvezze az elé helyezett szépirodalmi alkotást? De a megoldás nem 
az, hogy a Bibliákat lecseréljük képes Bibliákra, hanem az, hogy megtanítjuk olvasni az 
embereket. Sajnos manapság inkább az értéket csökkentjük le, hogy ne kelljen senkitől 

sem fejlődést elvárni, hogy könnyebb legyen egy felszínes tömeget összetoborozni. Szá-
momra egy ilyen rendezvény sajnos mindig ezeket az érzéseimet erősítik. Ezen a rendez-

vényen, a 6 óra alatt egy fél órás előadás Papp Miklós görögkatolikus atyától volt egy olyan 
lelki érték, ami felszín alá tudott hatolni, és ami felhívta a figyelmet a lényegre, arra, hogy 
ne csak jól akarjuk érezni megunkat, hanem  szentek, próféták, elitek legyünk önátadás-

sal, Isten-szerelemmel. Ezt köszönöm! 

A humorista előadásával kapcsolatban több észrevételem is van. Összességében az egész 
a már fent leírt negatív gondolataimat támasztja alá. Előadta, hogy gyerekkorában még 

volt benne egy feszültség, egy megfelelni akarás, ami azóta megszűnt, és már békében van 
önmagával, Istent sokadik helyre tette az életében, akit hetente egyszer esetleg felhív majd 
fut tovább. Az rendben van, hogy ezt megvallja, de e mellett nagyon fájdalmas, hogy az 
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érződött az egészből, hogy ezt így jónak találja, ezen kár rá-
gódni. Tehát egyszerűen az önmagunkkal való küzdelmet 

kizárta az életéből, azaz tulajdonképpen a fejlődés lehető-
ségét zárta ki, azaz a jelen emberi életét dobta ki, pazarolta 

el. Mert Krisztus tanítása alapján mi tékozló fiai vagyunk 
Istennek, és a valódi boldogság csak úgy érhet el minket, 
ha önmagunkat átadjuk Istennek, ha minden nap megküz-

dünk az egónkkal, ha lélekben befogadjuk Jézus fényét, és 
ezzel a fénnyel éljük az életünket, és ezt szórjuk szeretettel 
mindenki felé. Ez nem sétagalopp. Ez egyfajta iga, egyfajta 

teher, ami Jézus szavaival élve édes és könnyű. Édes és 
könnyű, mert az élet teljességét adó tiszta fény emeli a lel-

ket; közben viszont iga és teher, mert az ember természete 
rosszra hajló, amivel igenis küzdeni kell, minden nap oda 
kell adni Istennek. Ha én a gyermekemet látom, hogy rossz 

irányba megy, hogy sötét bandák közé keveredik, hogy 
kábszeresekkel barátkozik, akkor igenis indulattal fogom őt 

inteni, és mindent megteszek azért, hogy elkerülje azt a szenvedést, amit én már látok, de 
ő még nem. Nem legyintek, hogy "kicsit hosszabb utat választott", hanem próbálom meg-
óvni. Ez az óvás tűnhet a gyerek szemében nyomasztónak, okozhat görcsöt, de ez a gyerek 

butasága, amibe nem kellene nekünk is beleesnünk. Sajnálom, hogy a szervezők a meg-
felelési kényszer hatása alatt Isten hű szolgái helyett humoristát hívnak abból a célból, 
hogy ő tegyen tanúságot, hitvallást, mert az menő. De milyen hitvallás az egy katolikus 

rendezvényen, ahol antikrisztusi tanokat vallanak? Ahol buzdítanak a lanyhaságra, ahol 
elfelejtetik Jézus szavait: "Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, tagadd meg magad, vedd föl 

a kereszted, nem békét hoztam hanem tüzet, virrasszatok és imádkozzatok, a lélek az ami 
éltet, a test nem használ semmit, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!" 

Végül, nem tudom, hogy ez a felszínes tömeg eléri-e azt, hogy egy-egy embert elkapjon és 
mélyebb vizek felé sodorjon. Ha igen, akkor hálás vagyok Isten ezen csodájának, de ha 

nem, akkor sajnos a félelmem igazolódik: nem jó ez az irány. 

 
   

 

Pável Márta 

ELBÍR A FÖLD NYOLC MILLIÁRD EMBERT? 

Tudjuk, hogy nem, és itt lényeges kérdések merülnek fel különböző 

egyezmények és az emberi jog alapján. Joga van az embernek szapo-

rodni, joga van az élettérhez, a becsületes élethez, joga van a vallásához 

és joga van ahhoz, hogy kulturált, normális emberi életet élhessen? 

Nagyon sok mindenhez jogunk van, de hasznos-e a Földünkre nézve, fenntartható-e ezzel 

a sok joggal 8-10 milliárd ember? 

Nincs joga a társadalomnak ahhoz, hogy az embereket erőszakkal sterilizálja - hacsak nem 

olyan bűntényt követ el -, nincs joga az emberi társadalomnak ahhoz, hogy ellenőrizze, 

hogy ki, hány fővel szaporodik és felelősséget visel-e gyermekei iránt. Nincs jogunk ahhoz 

sem, hogy kollektíven megvédjük a Földet, mert ahány ország, annyi hozzáállás. A kérdés, 

hogy mit tudunk tenni, mert a világ lakossága rohamosan és hatványozottan növekszik. 

A Föld pedig ennyi embert nem tud eltartani, innentől kezdve biztos, hogy belső feszültsé-

gek lesznek. Életteret keresnek, most klímaválság ide vagy oda, ettől függetlenül működik, 

(Kép forrása: Avila) 
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és a klímaválság ezt az egészet csak súlyosbítja, lényegesen súlyosbítja. Ez egymásra ható 

folyamat, minél többen vagyunk, annál kevésbé megoldható az élelmezés stb. Ez egy ördögi 

kör. Mégis, mi a tennivaló? 

Egyrészt örüljünk annak, hogy elmúlunk, 50-80 évesek vagyunk és nemsokára vége. Hát 

igen, ez egy kényelmes álláspont, mert mosom kezeimet, én kiszállok ebből a becsődölt 

boltból. De vannak gyerekeink, vannak unokáink, és ki tudja, mi is meddig élünk. Mit 

lehetne tenni? 

Lennének ötleteim, de úgysem valósul meg, mert a felfogásom szerint az emberi lények egy 

része buta, önző, és egyáltalán nem érdekli sem a Föld sorsa, sem az eltarthatósága, sem 

a jövője. 

(Kép: https://cms.groupeditors.com/img/ghnw20170223-

134424-905.jpg ) 

Az emberek többségükben végtelenül fe-

lelőtlenek és követelőzők. Úgy is szül gye-

reket, hogy nem figyel arra, hogy nem 

tudja eltartani, hogy nem tudja tanít-

tatni, hogy a gyereke háromévesen eset-

leg éhínségbe belepusztul. Szerintem az 

ilyen önző ember felelőtlen, és ha tehet-

ném, ilyen embereknek büntetést helyez-

nék kilátásba! Az ember nem gyomorra, 

nem pipaszár lábakra és a szemét nyalo-

gató legyekre, nem embertelen életre való. 

Az embereknek meg kell adni a tiszteletet, a méltóságot, a szülőknek ez is feladatuk, és 

nem a tömeggyártás! Nekem felelőtlen emberi viselkedés Afrikában, Ázsiában, Indiában 

stb., hogy annyit szülnek, ami csődbe viszi a Földünket is. Meglátásom szerint ideális 

szám a 3 gyerek lenne, mert őket tisztességgel el tudnák tartani, akkor nem tartanánk itt. 

A másik oldalon viszont itt van Európa - amiről már többször írtam -, és vallom, hogy 

Európa egy nagyon kemény szülési depresszióban szenved. Napokban olvastam egy egy-

házi embertől, hogy ez önzés, mástól: a szingliség divat, vagy anyagilag össze akarja magát 

szedni, de addig tologatja a karrier, a munkahely stb. miatt, hogy kifutnak az időből. 

Mindegyikben lehet igazság, meg valótlanság is, de én azt gondolom, hogy egy európai 

ember - bizonyos nemzetiségektől eltekintve… - akkor szül, ha felelősséggel tud viselkedni 

a gyerekeivel szemben. Annyi kis lényt vállal, amennyit felelősséggel el tud látni. 

Viszont vannak félelmek, amik jogosak: ha az történik, hogy a gyerekeket mikor megszül-

ték, az állását esetleg közben bármi okból megszüntették, de fölvette a kölcsönt pl. a há-

zára, és nem tudja fizetni, majd albérletről albérletre jár - ha kap albérletet…-. Keresi a 

munkahelyet, és hiába beszélik, hogy kap, ez nem biztos, hogy kap is, mert ki szereti azt, 

hogy három gyereknél hol az egyik beteg, hol a másik és sajnos ez így van! Ekkor jön az 

idegeskedés, családon belüli feszültség, azt mondom, hogy kilátástalan lesz a gyerekek 

élete is. 

Tudom, a Kormányunk küzd ez ellen, hogy ne így legyen. Mi magyarok küzdünk azért, 

hogy a szaporodási rátank legalább a kettőt elérje, a mostani másfél körüli számmal szem-

ben, viszont az csak biztonságosabb életlehetőség megvalósításával lehetséges. Az embe-

rek életében nagyon sok bizonytalansági faktor van, ami bizonyos szám felett megállíthat: 
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az időjárás iszonyatos mértékig változik, a politika naponta változik, a megélhetés naponta 

változik. 
(Kép: https://m.blog.hu/ri/ritkanlathatotortenelem/image/Orsz%C3%A1gok/jugoszlavia/025_dubrovnik_horvatorszag.jpg ) 

Láthatnak elrettentő példákat, 

mint Jugoszlávia közepén boldo-

gan éltek, míg a háború miatt 

rommá lett az egész, nincsen biz-

tonság a Földön. Végtelen kive-

tettségünkben mi maradt? Az 

marad, hogy racionálisan előrelá-

tóan gondolkodó lény gyötrődni 

kezd, mégis szaporodjon, mert 

keresztény hitünk miatt ez így il-

lik? (Csendben megjegyzem, azt 

Jézus Krisztus sem szorgal-

mazta…) A nem keresztények 

mégis szaporodnak, mi keresztények vagyunk és a szaporodásunk az leáldozóban. Nem 

hinném, hogy a vallással függ össze. A kereszténységgel legfeljebb úgy függ össze, hogy 

mennyi bennem az önzetlen szeretet, hogy esetleg az életemben egy-két embernek helyt 

adjak magam mellett. De van az érdek szülés is. Látom, hogy nagyon sokan, nagyon gaz-

dagok elkezdenek küzdeni azért, hogy egy gyerekük legyen, akire ráhagyják a vagyont. 

Szépen fogunk kinézni, az ilyen gyerekek szoktak elsüllyedni, akiknek semmit sem kell 

csinálni. Nézzük meg az amerikai gazdag és egyéb neves ember gyerekeit, mi lett belőlük? 

De mi a megoldás, egyik része nem szaporodik, másik 

része túlszaporodik, egyik sem jó. Meg kéne egyezni, va-

lami egyezséget kellene kötni a földieknek, hogy a józan 

szaporodási mérték max.3 fő lehessen. Akkor körülbelül 

ugyanannyi, vagy kissé csökkenne az emberiség száma, 

ez a max. 3 fő bőven elég lenne ahhoz, hogy a máris túl-

terhelt Földet szinten tartsuk, vagy valahogyan csök-

kentsük a létszámot. Az embertelen, hogy háborúkra 

meg járványokra apelláljanak (vagy provokáljanak…), 

amivel kinyírják a lakosságot. Ez emberiség elleni vétek, 

ezt nem lehet tenni, de lehet tenni azt, hogy az embere-

ket rábírjuk arra, hogy felelősséggel viseltessenek a 

többi ember felé. Én ennek a szabályozásában látnám a megoldást. 

 

 
 

Pável Márta 

KELLEMES KÓRHÁZI TAPASZTALAT 

Pozitív tapasztalat a Fiumei úti baleseti kórházról. 

Olyannyira friss az élményem, hogy még a varrat a kezemben van. Általános 

a panasz, aminek egy része jogos is, ami elhangzik az egészségüggyel szem-

ben, de erre azt tudom mondani, hogy pozitív is van. A Fiumei úti kórháznak csak dicsé-

retet tudok mondani. 
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Már pár évvel ezelőtt feküdtem ott, akkor is hasonló élményem volt. 

Most is ugyanez történt, a műtét előtti kivizsgálást megszervezve, ösz-

szehangolva reggel 7-11 -ig befejezték. A dolgozók igen kedvesek, 

mind az ápolók, az orvosok, és az egész úgy megy, mint az olajozott 

istennyila. Tehát nagyon pontosan betartják az időket, fölöslegesen 

nem várakoztatnak és az egész modor abszolút jóságos. Kiemelném 

az éjszakai Judit nővér viselkedését, meglepően emberi volt. 

A kórház tisztaságával sincs problémám, de ami kívánnivalót hagy 

maga után, az a széteső félben lévő éjjeliszekrények, nem kapnak elég 

párnahuzatot, meg például a fürdőbe való belépésnél nincs akadály 

mentesítve, és körülbelül 10-15 centivel magasabb az egész, tehát 

balesetveszélyes. De az ilyen apróságoktól eltekintve azt lehet mon-

dani, hogy ez a kórház még mindig dicséretet érdemel, és én köszö-

nöm, hogy itt műtöttek meg. Csak így tovább! 

 
 

Oroszi Kuzmich Kinga 
Ora et labora 

Nemrég elgondolkodtam ennek a szabálynak mély igazságán. Az ember, 

aki általában (jó esetben) igyekszik hasznossá tenni magát. Persze néha 

elfárad, kell a pihenés is, de általában akkor érzi a nap végén, hogy ez a 

nap hasznos volt, ha sikerült elvégezni a kitűzött feladatokat. Tömören 

fogalmazva: a tevékenységek okoznak sikerélményt. De vajon jól van-e ez 

így? 

(Kép: http://www.sspxflorida.com/sites/sspx/files/styles/ankeiler_visual/public/events/ora_et_labora1_0.jpg?itok=d08Kazn6 ) 

Ora et labora - imádkozzál és 

dolgozzál, mondják a bencések. 

Az ima önmagában nem elég, a 

világ javítása céljából dolgozni, 

tevékenykedni is szükséges. De 

amit a tevékenységek erdejében 

az ember hajlamos lehet elfelej-

teni, hogy a tevékenység a mö-

götte rejlő lelkiség nélkül telje-

sen haszontalan. Mi értelme 

megetetni az éhezőt, ha azt nem 

Isten- és emberszeretetből tesz-

szük? Mi értelme tömegek előtt Istenről és hitről beszélni, ha nem Isten adja a szavakat a 

szájunkra? Nem elegendő jót vagy jónak látszó, magunkat jó színben feltüntető cseleke-

deteket véghezvinni, a tetteknek a lélek mélységeiből kell fakadniuk. Ha mély imába me-

rülve meghallom, mit vár tőlem Isten, az azonnal tettekre sarkall. De ha ima és lelkiség 

nélkül, saját ötlettől vezérelve "jótettekbe" vetem magam, akkor az balul is elsülhet. Ne 

legyünk olyan arrogánsak, hogy apró emberként azt képzeljük, képesek vagyunk átlátni 

Isten szövevényes terveit. Nem érdemes nagy terveket szőni anélkül, hogy megkérdeznénk 

Tőle, mit akar, mit tegyünk. Lecsöndesített lélek, mély ima és Istenre figyelés nélkül vi-

szont ne várjuk, hogy meghalljuk, mit mond nekünk. 
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Imádkozzál - tehát mélyülj el, csendesedj el, figyelj Istenre, hallgasd meg és kérdezd meg, 

mit vár tőled; és dolgozzál - vagyis váltsd tettekre, amit Isten mond neked, szolgálj, de csak 

is azt tedd, amit Ő kér. A kettő együtt érvényes és hathatós. 

 
 

 Kis Enikő 
 „De nehéz az iskolatáska…” 
 

Egyik reggel ezekkel a szavakkal adtam kislányomnak nagymultú iskola-
táskámat: "...jó lesz a fotófelszerelésnek." Hirtelen ötlettel hozzátettem: "El 

tudod képzelni, hogy nekem a gimiben ez volt az iskolatáskám?" A gyere-
kem válaszába belepirul a tinta. Őszinte elképedéssel az arcán kérdezte: 
"De, anya, ebbe mi fért bele? Ti fatáblát vittetek suliba, meg palavesszőt?" 

"No, annyira azért nem vagyok öreg, az még a dédi mama korában volt." - 
fortyantam fel - "Volt minden tárgyból egy könyvünk, meg egy füzetünk, s 

mégis meg tudtunk tanulni mindent, amire szükségünk volt, hogy megálljuk a helyünket 

a világban." 
A lányom mindössze ötödikes. A táskája a "legnehezebb napon" - ahogy ő mondja, körül-

belül 7kg. Gondolom, akinek lehetősége van, autóval viszi iskolába gyerekestől, ám sok 
esetben a táska a szülő hátán érkezik. Viszont, mivel az iskolában nincs saját osztályuk 
- minden órát a megfelelő tematikájú teremben tartanak - a gyerekek gerincferdüléstől 

függetlenül ezzel a nehéz táskával járják egész nap az iskolát az alagsortól a második 
emeletig. Az osztályfőnök, el kell ismerni, megértő volt, igyekszik szekrényeket szerezni, 

ahol napközben tárolhatják majd a könyveket. 
De vajon, tényleg szükséges ilyen sok könyv a tanuláshoz? Általában egy A4-es alakú1-2 
cm vastag könyv, hasonló méretű munkafüzet van tárgyanként, s még egy-három darab, 

különböző formájú füzet, amibe írhatnak. Biztos vagyok benne, hogy nem használják 
minden órán az összeset. Sőt, mivel az egyik máris tele van fénymásolt feladat-lapokkal, 
azt is el tudom képzelni, hogy néha egyiket sem.  

Nem gondolhatom, hogy esetünk egyedi vagy elszigetelt jelenség. Azt sem, hogy újkeletű 
lenne. Magam és ismerőseim évről évre szembesülünk vele, különböző iskolák szintjén. 

Már 2004-ben országos konferenciát is tartottak a szülők e probléma jelentőségének ki-
emelésére. Ortopéd orvosok írnak cikkeket róla. Az "Oktatási Minisztérium az Oktatási 
Közlönyben 2004. őszén (valószínűleg szeptemberben) közleményt adott ki, melyben erre 

a problémára és a megoldás megkeresésére hívta fel az iskolák figyelmét, s a szöveg az 
egészségügyi tárca közreműködése révén jól hangsúlyozza a gyermekek gerincvédelmé-
hez szükséges többi tennivalót is." https://gerinces.hu/prevencio/az-iskolataska-sulya-es-a-gyermekek-gerincenek-

egeszsege/ 

A régi iskolatáska köztudottan a közönséges 

akkut iskolaundoritisz következtében volt 
olyan nehéz, hogy feltétlenül énekelni kellett 
róla. Azt pedig egyszerűen egy kis motivációval 

gyógyítottuk. 
(Kép: https://assets.change.org/photos/7/cj/gf/ 
FuCjGFXCjuCMrSN-400x400-noPad.jpg?1528145503 ) 
 

A mai iskolatáska-mizéria is viszonylag egysze-

rűen megoldható lenne. A szülők odafigyelésén 
kívül, hogy a táskába csak az aznapi könyvek-
füzetek kerüljenek, a tanárok részéről is elférne 

egy kis empátia: lehetne előre jelezni a követ-
kező órán használandó felszerelést. Ha pedig 
mindenképpen el kell vinni minden könyvet, fü-

zetet, felszerelést, akkor nem kéne kérdéses le-
gyen, hogy biztosítani kell a megfelelő tárolási 

https://gerinces.hu/prevencio/az-iskolataska-sulya-es-a-gyermekek-gerincenek-egeszsege/
https://gerinces.hu/prevencio/az-iskolataska-sulya-es-a-gyermekek-gerincenek-egeszsege/
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lehetőséget minden gyermeknek, ahol biztonságban tudhatja napközben a holmiját. En-
nek ellenére a megoldás vontatottan várat magára, miközben a gyerekeket az iskolaorvos 

kötelező gyógytornára terelgeti. 
Kíváncsi vagyok, hogy mi célt szolgálhat ez a nehéz iskolatáska? Valóban a nemtörődöm-

ség és közöny eleven példája lenne azok részéről, akik a gyerekeinket tanítják? Talán a 
gyerekek katonai kiképzését alapozná meg? Vagy a mai politika szerint tényleg rengeteg - 
rokkant - gyerekre és szülőre volna szüksége hazánknak? 

 

 

KERTÉSZET  
Rizmayer Péter 

Édesapám tanácsai  
Beköszöntött az ősz. Mindenekelőtt javasolt az őszi "fertőtlenítő" permetezés elvégzése. Ez 
elsősorban réz tartalmú szerekkel kell elvégezni, azonban a klímaváltozás (felmelegedés) 

miatt szükséges rovarölő szereket is a permetlével kijuttatni. A permetezés bő lével, 
áztatásszerűen kell, hogy történjék.  
Kezdődik a szabadgyökerű gyümölcsfák, díszfák, bokrok telepitésének időszaka a hónap 

második felétől, és ez tart november végéig, a fagyok beköszöntéig. Ha és amennyiben a 
növényt földlabdával vásároljuk, akkor a fagyott talaj kivételével bármikor ültethetjük. 
Természetesen azért az őszi, kora tavaszi ültetés a javasolt. 

A fajtaválasztás szempontjai:  

 ökológiai megfelelés: az ültetendő fa igénye és az ültetés helye /talaj minősége/ össz-

hangban legyen. Amire konkrétan gondolunk:  
o meszes, nem meszes,  

o kötött, laza szerkezetű pangó víz borítja/nem boriíja,  
o száraz vagy nedvesebb talaj. 

 a fa igényli-e a napsütést /például a dió erősen/, avagy jobban érzi magát félárnyék-

ban /például szilva/, 

 szárazságtűrő avagy sok nedvességet igénylő /alma, körte, dió/. 

A fafajta választás szempontjai: 

 első természetesen az íz, a méret és a terméshozam, 

 tisztázandó, hogy a fajta önbeporzó-e, vagy szükséges-e porzó fa ültetése, 

 rezisztencával /lisztharmat, varasodás, egyéb gombabetegségek/ rendelkezik-e vagy 
sem, 

 az érő gyümölcs két hétvége között folyamatosan hullik-e vagy sokáig fán marad, 

 a termett gyümölcs utóérő vagy sem. 

A facsemete kiválasztása:  

 ne legyen husáng, mert ez minimum 3 év késedelmet jelent a termőre fordulásban, 

 fontos a formás korona, az arányos gyökérzet, az egyenes törzs és a rajta levő árudai 

címke, ami a vírusmentességet, a fajta nevét és a fa alanyát is kell, hogy tartalmazza. 
Az ültető gödör: mérete 80x80 és minimum 60 cm mély kell, hogy legyen. A gödör kiásás-
nál a felső és alsó 30-30 cm földet külön-külön kupacba rakjuk. Ültetéskor a felső 30 cm 

föld kerül alulra. A kiásott gödör eső hiányában jól belocsolandó. A gödör aljára szerves 
trágyát kell és nehezen mozgó műtrágyákat /kálium-foszfor/ beszórni. A beszórást köve-

tően vékony földréteget kell ráteríteni. 
Az ültetés: fontos, hogy a faszemzése északi irányba álljon. A sérült gyökérzetet le kell 
vágni, és a túl hosszúakat lerövidíteni. A beültetett fát függőleges irányba meg kell moz-

gatni, hogy a gyökérzet közé bekerüljön a föld, majd óvatosan a földet megtaposni. Ezt 
követi a beiszapolás, majd a végleges felkupacolás. Indokolt az újonnan telepített fa karó-
zása, és a bekerítetlen területeken nyulak stb. elleni védekezésül műanyag hálóval körbe-

keríteni a törzset. 
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Fontos növényvédelmi feladat a 
lehullott levelek összegyűjtése, 

vagy a "puha levelek” /nem dió és 
körte/ beásása zöldtrágyaként a 

műtrágyával együtt. Növényeink 
környezetének gyommentesen 
tartása őszi feladat is. Felhívom a 

figyelmet az őszi lemosó permete-
zések elvégzésére. A jövő évi 
egészséges termés megalapozá-

sának ez az első és legfontosabb 
lépcsője. A lombhullás kezdete-

kor kell elvégezni réz, kén és ro-
varölő szer alkalmazásával. A 
permetezést bőséges 

lémennyiséggel kell elvégezni, a 
fák törzsét is le kell permetezni.  

Régebben jó és bevált gyakorlat 
volt az őszi lomb (és a lemetszett ágak, gallyak) égetése. Ez ma már csak a települések egy 
részénél, és csak elsősorban a külterületi részeken engedélyezett. Ez egy kiváló módszer 

volt, mivel az áttelelő spórák jelentős része a leveleken telepszik meg. Én még a fertőtlení-
tés közé sorolom a fán maradt "mumifikálodott" gyümölcsök eltávolítását is. 
Talajnedvesség függvényében, de meg kell kezdeni az őszi ásást (ezen feladatot csak a laza 

homoktalajoknál nem kell elvégezni). Az ásás nehézsége eltörpül azon előnyökkel szem-
ben, amit nyerünk vele. Ezek pedig: porhanyóssá és gyommentessé válik a talaj, befogadja, 

elnyeli a csapadékvizet, továbbá ezen ásással az őszi tápanyagpótlás is elvégezhető. 

 

 
  
 

AQUILA HUMOR    
 

  

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179


 

12 

 Egy ember időpontot kér az orvosától sérvműtétre. 
- 2021 május 22. a legközelebbi időpont. Megfelel? 
- Hány órakor? Mert 8-ra jön a kőműves. 
 
 
 
Egy apa meséli: 
- A gyerekeim imádnak a Neten szörfözni. Tegnap néztem, hogy milyen jelszót írtak 
be: "Batman-Superman-Robin-Joker". Kérdeztem tőlük, hogy miért ilyen hosszú jel-
szót választottak. Erre azt felelték: 
- Legalább négy karakternek kellett lennie. 
 

 
 
A bolondok házában az egyik ápolt kedveskedni akar az új orvosnak:  
- Tudja, doktor úr, hogy mi magát mindannyian sokkal jobban szeretjük, mint az 
elődjét? 
- Valóban? És miért? 
- Valahogy olyan közülünk valónak érezzük... 
 
 
A paraszt bácsi igyekszik a Parlamentbe. Biciklijét a falnak támasztja. Mire az őrök: 
- Bácsikám, hát nem gondolja komolyan, hogy csak úgy letámasztja ide a biciklijét? 
Hát ide politikusok járnak! 
- Politikusok? Igaza van, akkor jobb lesz, ha lelakatolom. 
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Hirdetményünk, felhívásunk 

 

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

kozzon tagnak az AQUILA Párthoz! 
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján, a belső keménység és tisztaság védelme 
miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki, mielőtt rendes tag lehetne. 

Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tud-
nánk egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők… 
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó 
munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 
 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen be-
jegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető 
Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként 

„pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért 
vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes párt-

programunk is ott olvasható: 
www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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