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Pável Márta 

Kérés 
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi 

felületeinken követhetik írásinkat. Köszönjük! 

 

Jó és meleg nyarat KÍVÁNUNK! 
 

http://www.sasmarta.eoldal.hu 

http://www.UFO-SAS.eoldal.hu 

http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu 

https://tullepes.blogspot.com 

https://sasgondolat.blogspot.com 

Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, és így próbáljuk az 

emberek lelki színvonalát emelni. 

 

 

Ez a két hónap a rózsák hónapja is. Eső után… fotók: sk. 

http://www.sasmarta.eoldal.hu/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
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Pável Márta 

TÁRSADALMI ANOMÁLIÁK 
ÁRUHÁZI ELADÓ NEVELETLENSÉGE 

Az egyik budafoki nagyáruházban szerettem volna 

fogkrémet venni, amelyik drágább és a vérzést csillapítja. A 

célzott fogkrémek mellett állt a rakodókocsijával az árupakoló hölgy. Szép 

kényelmesen ragasztgatta a címkéket. Látta, hogy jobbról-balról 

próbálgatom, hogy férhetnék az általa elállt fogkrémhez, de meg sem 

mozdult. Nem ajánlotta fel a segítségét, semmit nem reagált eleinte. Én 

végül a kocsija mögé benyúlva, nagy nehezen megszereztem a fogkrémet, 

és a kocsimmal – ahogy kifelé mentem, vagy megfordultam – hozzáértem, 

nem készakarva, de tényleg csak hozzáértem a kocsijához. Mielőtt eltűntem 
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volna a polcok mögött, hallottam, hogy ordenáré módon elkezdett szidni a 

nő, és mindennek elmondott. Nagyon elcsodálkoztam, mert én egy szóval 

nem mondtam, hogy álljon odébb, pedig neki kellett volna észre vennie 

magát. Igaz, gondoltam, de egy szóval nem mondtam, hogy mekkora 

bunkó! De mikor én véletlenül hozzáérek, akkor elmond mindennek. 

Magamon is elcsodálkoztam, hogy egész idő alatt egy szót sem szóltam, 

mert ilyen emberrel rangomon aluli leállni veszekedni, minek? 

Felmerült bennem a kérdés: ilyen embert miért vesznek fel? Miért tesznek 

oda polcok feltöltésére vevő utáló embereket? Az áruháznak a vevőért kell 

lenni, nem az eladóért. Nem győzöm a nagyáruházaknak hangsúlyozni, 

hogy erre is oda kellene figyelni. 

De nem teszik. 

 

OLTÁSOK… 

Nem tudom, hogy mi történt az Orbán-kormánnyal, mintha most a népet 

idegesítő volta alább hagyott volna. Az oltás erőszakolása gyengéd 

zsarolással, meg az oltási igazolvány, meg M. Cecília meg egyebek által 

okozott sokkhatás, mintha egy kicsit csökkent volna. (Aztán ma – hogy 27000 

hiányzik az általuk megálmodott 5,5 millióból – megint elkezdték a fenyegető 

szöveget, mi lesz velünk, ha nem „oltakozunk”…) Nem vagyok naiv, így nem 

tudom, hogy a labdarúgó mérkőzések miatt, hogy teltház legyen? Vagy 

tényleg történt valami járványfronton? Rossz érzés, hogy folyik az ijesztgetés a 

külföldi országokkal, meg hogy senki ne gondolja, hogy nem lesz x. hullám 

stb. Mindez rontja az összképet. Inkább lebegtetnek, azt érzi az ember, hogy 

csak lazítanak a fojtogatáson, de nem múlt el a baj. Nem hiszem, hogy a 

környező országokban tomboló járvány közepén – ha igaz… – mi sziget 

maradhatunk. Pont ezért senki ne legyen könnyelmű, nehogy nagyobb baja 

legyen. 

Annak örülök, hogyha leszedik a „szájkosarat” rólunk, miután az ember ilyen 

melegben örül, ha levegőt kap, de ezzel a nyavajával azt sem kap 

rendesen. Sokunkat az ájulás környékez, éppen tegnap találkoztam egy 

hölggyel, aki kezembe nyomta a kocsiját, hogy vigyem, majd később 

visszanézve láttam, hogy ott próbálták a többiek ápolni. Szegény rosszul volt, 

nem bírják az emberek a levegőtlen szájkosarat. Most az a kérdés, hogy ez is 

mennyit használt és mennyit ártott. Ugyanis Müller Cecília elmondta – kb. egy 

évvel ezelőtt fél óráig beszélt róla –, hogy mennyire nem jelent semmit a 

szájmaszk. A műtősöknek kell, de nem nekünk, stb. Utána egy fél év múlva 

pont az ellenkezőjét mondta! Így én meg pontosan azt gondolom erről az 

egészről, amit akarok, mert amit eddig hallottam, az plusz-mínusz nulla. 

Mindenesetre annak lehet örülni, hogy remélhetőleg levetjük, remélem, hogy 

nem jön újra riogatás. Nem kell éjjel-nappal hallanom – amúgy már pár 

hónapja elkapcsolok, és nem hallgatom –, ahogyan mosni akarják az 

agyamat. Nem fogom az energiáimat adni ehhez! Nem kellene a népnek 

folyamatosan hallani, hogy mindenki vírusos lesz, hogy lehet ilyet mondani, 
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mikor vannak más tényezők is, pl. immunrendszer, Isten, karma. Ezek a 

fogalmak hova lettek a riogatók agyából? 

Politika és érdek nélkül, a nép iránti szeretettel, helyén kellene kezelni a 

járványt. Ne sulykolják az emberekbe, hogy meg fognak halni, mind 

meghaltok, ha nem „oltakoztok” ( jaj, de ronda ez a szó…). Nem mondom, 

hogy nem volt járvány, nem mondom, hogy nem lesz, stb. De azt mondom, 

hogy egy járványt se kellett volna annyira felfújni, mint amennyire ezt tették. 

Nem beszélve a riogatásról, a félelemben tartásról stb., aminek, tudjuk, 

betegítő hatása van. 

Szerény véleményem, és a 

statisztikák szerint is, nem a 

legjobb ötlet  volt a 

lélegeztető készülék ilyen  

módon való használata sem. 

Nyárra csak békességet 

kívánok magunknak meg az 

országnak, vírusmentes 

világot! 

 

GYÜMÖLCSÁRAK AZ EGEKBEN 

A gyümölcsök ára Igen 

magas, a narancs egész télen 

jószerivel 500 Ft alá nem ment, 

a citrom valamennyire jobb 

helyzetben van, de a 

magyarországi gyümölcsök 

közül is elég sok a probléma az 

árral. Elhiszem, hogy 

megfagytak, mert nálunk is alig van a barackból, a szépnek ígérkező 

meggytermést elvitte a monília, pedig meg lett permetezve. Tehát egy 

csomó dologra lehet mondani, hogy tényleg nincs, nem lesz termés, és ezért 

van ilyen magasan az ára. Mégis úgy érzem, ezt a helyzetet az áremeléssel 

helyenként ki is használják. Na most, ilyenkor az emberek nem 

örvendezhetnek, hogy a mai napig és egész télen 300 Ft alá se ment az 

alma ára. Bravúros eredménye lett ez annak, amikor szépen kivágatták a 

magyar almafákat bagóért. A sok szerencsétlen gazda meg ki is vágta a 

fákat. Megy a szöveg, hogy éljünk egészségesen, de miből? A nyugdíjakat 

kóbor hírek szerint így-úgy rendezgetik. Nézzük meg, hogy a minimálbér és a 

minimál nyugdíj milyen arányban van egymással. Kinek lesz pénze a 

méregdrága gyümölcsre? Az öregeknek bizony minden drága, és szinte 

farháton kívül – amit sok bunkó parodizál – mást nem tud venni a boltban, 

mert fokozódott az elszegényedés, miközben a másik oldalon fokozódott a 

gazdagodás. Ez nagyon nem jó! 
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A gyümölcs árakra visszatérve, azt gondolom, hogy akinek telke van, most 

rögtön álljon neki és ültessen gyümölcsfát, mert ha még él pár évig, akkor 

már tud róla szedni. 

 

MSZP CONTRA DK 

Nem vagyok hivatalos politikus és szakember sem ebben a témában, csak 

mint egyszerű ember látom, amit látok. Amikor Gyurcsány kivált az MSZP-ből, 

akkor én mindenkinek mondtam, hogy az lesz a célja, hogy „megölje” az 

MSZP-t, és ez a mai nap már nyilvánvalóan látszik, hogy így is fog történni. 

Igaz, hogy úgy magyarázzák, hogy egy belép, egy kilép az MSZP-ből, de az, 

hogy Molnár Gyula is elment a DK-ba, az azért valamit jelez, még akkor is, 

hogyha megpróbálják ezt elbagatellizálni. 

Nem örülök annak, hogy Gyurcsány így előretör, mert már bebizonyította az 

alkalmatlanságát, és a hataloméhségét is. Erre a hataloméhségre rá fog 

menni az ország. Nem mintha most olyan jó lenne a dolog, de akkor 

valószínűleg még rosszabb lesz. Ha előválasztások lesznek – ami nekem egy 

cirkusz –, nem látom, hogy Karácsony Gergely miniszterelnöki pozícióra törve 

alkalmasabb lenne, hiszen szerintem főpolgármesternek is erősen gyatra. 

Láttam egy nem kormányközeli tévécsatornán, ahol maguk is elmondják, 

hogy jelentős előnnyel vezet a közvélemény-kutatások szerint a jelenlegi 

kormányfő, Orbán Viktor Karácsony Gergely előtt, akinek tizenvalahány 

százalékon mozog az elfogadottsága. Valamint az utak és a bicikliutak 

helyzete, meg az egyszerre történő lezárások sem növelik a népszerűségét. 

Hát, ha csak ezeket nézem, az alkalmatlansága magától értetődik. Nem 

sajnálom az MSZP-t, viszont nem örülök a DK sikerének sem, ha sikernek lehet 

nevezni, ahol tart. Nem tudom, mi lesz, nem tudom, hova futunk ki? Viszont 

biztos, hogy mindenki véresen kapaszkodik a pénzért, a hatalomért, a másik 

„uralmának” a megdöntéséért, és senkit, de senkit nem érdekel igazából, 

hogy mi lesz a magyarral, mitől lesz jobb nekünk, mitől lesz korrektebb az 

állam, mitől lesz kevesebb korrupció, vagy hogy a cigányok sorsa 

rendeződjön. Ezek esetleg csak szólamok szintjén hangoznak el, de 

tevőlegesen még soha senki nem tett érte, hogy meg is valósítsa, ha esetleg 

ilyeneket ígérgetett. Viszont ezektől a be nem tartott ígértektől pusztul az 

ország, és ezektől a dolgoktól megy el az emberek kedve az országban való 

éléstől. 

 

PEDOFILIA, SZEXUÁLIS  NEVELÉS, TÖRVÉNY 

A sokféle színes zászlót lengetőkkel megy  a harc a szexuális nevelés kapcsán 

hozott törvény miatt. Hallom a tévében Szijjártó Pétert, aki, hát, kicsit 

csúsztatva, de elég racionálisan magyarázatot adott erre a törvényre. 

Ahogyan ő elmondta, a szülőnek joga van úgy nevelni a gyerekét, ahogy 

akarja 18 éves koráig, sőt EU-s jogszabály is biztosítja a szülők ebbéli jogát. 

Ebben igazat adok neki. 
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A következő, akivel riport volt, az a HVG-nek a jeles embere. Ő viszont valami 

olyasmire tért ki, hogy, hát, ha a szülők például a homoszexuális irányultságot 

nem értik, lebeszélik, meg elfojtják stb., akkor mennyire szörnyű a gyereknek 

a sorsa a meg nem értésben. (Megvallom, ez még eszembe sem jutott 

volna…) Úgy értettem a reklamációjukat, hogy baj, ha a gyereket a szülő 

visszatérítené a normál hetero működésre. Csendben megjegyzem, amúgy 

kihalna az emberiség. 

Valamint szerintük (a törvény ellenzői szerint) a társadalomnak kéne valami 

segítő kezet nyújtani a homoirányultságú gyerekeknek – had legyenek azok. 

Nem hiszem, hogy bárhol, bárkinek is segíteni kéne azokat a vonalakat, 

amelyek a természet ellen hatnak. Két ellenkező nemű ember reprodukciója 

miatt kell a nemiség. Igaz, ma a szexualitás inkább időtöltés, szórakozás, 

perverz dolgokká fajult, de a lényege a fajfenntartás lenne, ez pedig 2 

azonos neművel nem megy. 

A szülőnek valóban alapjoga 

elmagyarázni a gyereknek, 

hogy mit hogyan kell, merre 

meddig, talán pár embert ki is 

tudnak húzni az irányult-

ságából. Fontos, hogy ne 

verseny legyen az ezt 

kínálgató, népszerűsítő világ-

gal, hanem elsőként a szülő 

hatása érvényesülhessen. 

Esetleg előzze meg az iskolát, 

a tanárt, s a ki tudja, milyen 

irányú filmeket, a média 

ellenkező hatását, hogy a 

gyerek NE úgy nőjön fel, hogy 

EZ neki természetes. 

Elismerem, vannak körül-

mények, ahol nem ennyire 

egyszerűek a dolgok, azokat 

is helyén és megértéssel kell 

kezelnie a szülőnek. Én is 

látom, hogy pl. van olyan, 

akár egy 7 éves kislány is, 

akiről lerí, hogy inkább fiú 

lenne stb. Igen, vannak ilyen 

dolgok, de ezek mindig 

valamifajta lelki, idegi, 

emocionális fájdalommal, megterheléssel járnak, és ha lehet, akkor ezeket 

idejében kezelni kell. 
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Magyarországnak támadtak az EU-ban, érthető, sok más érdekeltségű 

ember van a parlamentben is. Hát tegyék, nem tudom, hogy mit lehet tenni. 

Persze a magyarok is feszegetik a határokat, hogy meddig tudnak elmenni, 

és ez a gumidominózás évek óta megy. Nem értem, hogy a felek igazából 

miért nem ülnek le, és tárgyalják meg józanul a dolgokat. 

 

 

Szeibert Márton 

ISTEN ÉS EMBER TÁVOLSÁGA 
 

1. Senki sem jó, csak egy: az Isten. (Mt10,18) 

2. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyerme-

keiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót mennyei Atyátok azoknak, akik ké-

rik. (Mt7,11) 

3. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szo-

rult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben. 

(Jn2,24-25) 

4. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. (Jn10,11) 

 

A fent kiemelt evangéliumi részletek, főleg az első három, látszólag azt üzeni, 

hogy az ember gonosz. Az első idézet egy lételméleti alapállásnak tekinthe-

tő, miszerint Isten a jóság, és semmi 

sem jó, ami nem Isten, így az em-

ber sem. Ahogy azt már többen is 

kifejtették: mindenki csak annyira 

jó, amennyire az isteni jóságban 

részesedik, és ez tökéletes mérték-

ben a földön élő ember számára 

lehetetlen. A második idézet iga-

zából az imádkozás fontosságára 

hívja fel a figyelmet, de ezt úgy, 

hogy kiemeli azt, hogy az ember 

gonosz. Igazából, ha a szavakon 

kicsit túllépünk, akkor észrevesszük, 

hogy itt nem az az üzenet lényege, 

hogy gonosz az ember, hanem in-

kább azt láthatjuk, hogy az ember 

és Isten között milyen minőségi kü-

lönbség van. Isten maga a Jóság, platonikusan mondhatjuk: a jó ideája. Az 

ember tökéletes mértékben a földi élete során nem képes ezt birtokolni, vagy 

ezzel 100%-ban azonosulni, utolsó sejtig beleszellemülni, így aztán nem is 

mondható jónak úgy, ahogy Isten jó. 
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A harmadik idézet önmagában már zavaróbb lenne, mert valami konkrét, 

emberben lakó gonoszságot sugall, de a másik két idézettel együtt itt is ér-

telmezhetjük ezt a jó hiányaként (bár ez a jelentés súlyát nem csökkenti, de 

ontológiai szempontból tisztább képet kapunk). 

A negyedik idézet a jó pásztorról látszólag elüt a többitől. Azonban én érde-

kesnek tartom itt megemlíteni abból a szempontból, hogy Jézus nem azt 

mondta, hogy „én vagyok a jó tanár, ti pedig a tanulók”, vagy, hogy „én 

vagyok a jó apa, ti meg a gyerekek”, vagy, hogy „én vagyok a jó király, ti 

meg az alattvalók”, vagy, hogy „én vagyok a kacsamama, ti pedig a kiska-

csák, akik követtek engem” ☺, hanem – szerintem tudatosan – olyan hason-

latot használt itt, amiben Jézus és az emberek két külön fajba tartoznak, mert 

ezzel szintén kifejezi, hogy dimenzionális (létsíkokon átívelő) távolság van a 

krisztusi és az emberi minőség között. Tehát összefoglalva a fent kiemelt 4 idé-

zet mindegyike sugallja számunkra az embernek az Istentől való minőségbeli 

távolságát. 

 

Fontos ezt tudatosítanunk, mert ezzel a szemlélettel láthatjuk meg Jézus sze-

retetének végtelen nagyságát, amikor azt mondja, hogy helyet készít nekünk 

az Atyánál, és amikor testvéreinek nevezi az Isten akaratát követő embere-

ket, és sok más helyen, amikor a vele való isteni egységre hív minket. Illetve 

azért is fontos, mert a helyes önkép, helyes világkép békét ad a lelkünknek. 

És végezetül, ebben a távolságot kiemelő írásban szeretném arra is felhívni a 

figyelmet, hogy a lélek Istenben lehet csak boldog, és ezért sosem érhetjük 

be a kevéssel, semmivel sem, ami Istennél kevesebb, ahogy azt már Thomas 

Merton is kifejtette itt: 
https://sasgondolat.blogspot.com/2012/10/a-szel-ott-fuj-ahol-akar-ii.html?m=1 
Ezért ne adjuk fel Isten keresését, a hozzá való közeledést, mert valójában 

semmi sincs közelebb az ember lelkéhez, mint az Isten maga, bármilyen go-

noszak is vagyunk. 

 

„Éppen olyan régi, mint örökkön új Szépség: későn gyulladt föl szereteted 

bennem. Íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges vilá-

godnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam ve-

led. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha 

nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsil-

lámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én 

lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és 

szomjúhozlak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy békédet el-

nyerjem.” 

 - Szent Ágoston 

 

https://sasgondolat.blogspot.com/2012/10/a-szel-ott-fuj-ahol-akar-ii.html?m=1
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Pável Márta 

LELKI GONDOLATOK 
SZERETETBLOKK 

A szeretet igazi próbája az, ha annak ellenére is tudunk sze-

retni valakit, hogy az illető az életében és cselekedeteiben 

távol jár attól a tökéletességtől, amelynek a lehetőségét 

meglátjuk benne. - Pir VilayatInayat Khan 

Mert ahogyan a szerelem megkoronáz téged, ugyanúgy meg is feszít téged. 

Ahogyan növekszel általa, ugyanúgy össze is zsugorít. Ahogyan felemelkedik 

a törzsedben, és átjárja a legfelsőbb, legzsengébb ágaidat, amelyek a nap 

felé nyújtóznak, ugyanúgy ereszkedik le a legmélyebben kúszó, a földbe 

legerősebben kapaszkodó gyökereidhez, hogy megrázza, meglazítsa őket. - 

Kahlil Gibran 

Tedd, hogy haragodat legyőzze a szeretet; a benned élő rosszat a jóság; az 

önzésedet a nagylelkűség; a hamisságodat az igazság. Mert a gyűlöletet so-

ha nem fékezheted meg gyűlölettel. A gyűlölet egyetlen orvossága a szere-

tet. - Gautama Buddha 

Ha egy embertársadban felfedezel valami tökéletlenséget, ne térj le a töké-

letesség útjáról; engedj szabad folyást a szeretetednek, és részesítsd a ben-

ned élő tökéletesség erejében az illetőt. Ezzel nagyobb szolgálatot teszel ne-

ki, mintsem álmodnád. - Saint Germain 

Ha csakis a másikban élő belső szépségre és 

nagyságra koncentrálunk, nagymértékben hoz-

zájárulunk ahhoz, hogy ezek a csodálatos tulaj-

donságok a felszínre emelkedjenek, és valóban 

testet öltsenek bennünk.. 

A MÁGIA 

Mágia azért van, hogy az ember át tudja élni és 

megtanulja ismerni azt, amire eszével nem ké-

pes. Mert a mágia a nagy, rejtett bölcsesség, 

mint ahogy az ész a nagy, nyilvános bolondság. 

Ezért szükséges, hogy felőle a teologisták tudo-

mást szerezzenek és megtudják, mi a mágia 

alapja, nehogy alaptalanul és megvetően kö-

zönséges varázslatnak nevezzék. Isten a mágiát 

az ember rendelkezésére bocsátotta, s ez an-

nak jele, hogy használhatjuk, de jele annak is, 

hogy szerepünk milyen fontos. Ha ugyanis valaki 
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hamis mágiát űz, Istent kísérti. És ha a hamis mágiát űzi, jaj neki, szegény lel-

kének! 

Minden készség és művészet Istentől jön és semmi sem jöhet máshonnan. 

Éppen ezért senkinek sem szabad a csillagászatot, az alkímiát, az orvostu-

dományt, a filozófiát, senkinek a teológiát, a zenét, a költészetet meggya-

lázni. Miért nem szabad ezt tennie? Mi az, amit az ember maga talált ki? Ta-

lán azt a foltot, amivel nadrágját foltozza? Mit találhat ki az ördög? Semmit, 

egyáltalában semmit, annyit sem, amivel fején egy tetűt megfoghatna és 

megölhetne. Ha azonban valaki valamilyen módon bennünk a nagy Fényt, 

meggyújtja, akkor az ördög elkezdi a kalauz szerepét játszani, és elkezdi azt, 

amit Isten adott, meghamisítani. 

Mindenekelőtt meg kell teremteni a próbaeljárást, hogy az ember a szentet 

a nem szenttől meg tudja különböztetni. Meg kell vizsgálni, hogy a természet 

vagy pedig Isten szelleméről van-e szó. Tanuld meg a megkülönböztetést! 

Mindenekelőtt szükséges tudni, hogy mi az a divináció, és mi az, ami a divini-

tástól származik. 

A Szentírás varázslónak nevezi – éspedig megkülönböztetés nélkül – mindazt 

az embert, aki tapasztalatokat tud szerezni a természetfeletti dolgokról, de 

aki ugyanakkor nem szent. Ezt jól meg kell jegyezni, Isten azt akarja, hogy szí-

vünkben egyszerűek legyünk, mint az apostolok, hajszálakat ne hasogassunk 

és a dolgok rejtett okait ne kutassuk. Nehogy azzal visszaéljünk és másoknak 

vele kárt okozzunk. De éppen ezért nem szabad mindenkit varázslónak tekin-

teni, akit az Írás annak nevez. Ha így lenne, ebből az következne, hogy a 

napkeleti bölcsek is varázslók voltak, mivel a természetfölötti dolgokba job-

ban be voltak avatva, mint mások az ő korukban. A Szentírás azonban őket 

nem varázslóknak, hanem mágusoknak nevezi. Hogyan kell ezt érteni? Csakis 

így: ezek az emberek nem éltek vissza a természetfölötti valóságról szerzett 

tudásukkal. A mágia ugyanis az a tudás, amely teljes hatalmát és erejét a hit 

alapján fejti ki. Ha ezzel az ember visszaél, akkor keletkezik belőle a varázslat. 

Éppen úgy, ahogy Istenben a halottak új életre támadnak, éppen úgy ada-

tott meg a hatalom a szenteknek a természet fölött. Mert vannak szentek, 

akik az üdvösséget szolgálják. Vannak szentek, akik a természet erőit szolgál-

ják, ezeknek a neve mágus. - Paracelsus 

A TRAGÉDIÁK BÖLCSESSÉGE 

A nagyravágyónak egész lénye csupán egy álom árnyéka. 

Ájtatos arccal, kegyes gyakorlattal becukrozzuk magát az ördögöt. 

Hiába oltja be az erény e mi vén törzsünket, megérzik rajta a vad íz. 

Minél gyengébb a test, a képzelet annál erősebben működik. 
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Kétségbeesett nyavalyán kétségbeesett gyógyszer segít. 

Tudjuk, mik vagyunk, de nem tudjuk ám, mivé lehetünk. 

Gyengéd a természet szerelme: mindig küld valamely becses ajándékot an-

nak sírjára, akit szeret. 

Jobb szeretem a szabad bolondságot, mint a bezárt erkölcsi tanítást. 

Az idő gyógyít vagy öl. 

A való félelemnél a képzelt rém nagyobb. 

Olyanok vagyunk mi is, mint az álmok anyagja: kurta életünk keretje álom. 

- Shakespeare 

 

Kis Enikő 

HOGYAN TEHETJÜK TARTALMASSÁ A GYEREK NYARAIT 
 

A világ folyamatos változásban van. Alig pár éve a dolgozó 

szülők számára még akár nehézséget is okozott, hogy hogy tölt-

senek el több időt a gyerekükkel. Most a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos 

lezárások, online tanulás és home office pont az ellenkezőjét hozta: sokan 

találták magukat összezárva a családdal, egészen új, gyökeresen eltérő 

megoldásokat igénylő problémák előtt. Vagy, akiknek a munkája nem fért 

össze a home office-szal, azokat ép-

pen, hogy a munkaidőt követő iskola-

pótlás és leckemagyarázás helyezte új, 

erőt próbáló kihívás elé. Végül ne fe-

lejtsük el a tanárokat sem, akik home 

office-ban és online mások gyerekeit 

vezetgették, miközben ők maguk is 

helyt kellett álljanak a saját családjuk-

ban is. 

A hosszas elzárás után sok nagyszülő 

már valószínűleg alig várta, hogy végre 

időt tölthessen a kis unokájával, de 

őket sem lehet mindig, vagy túlságo-

san leterhelni. Viszont kellő óvatosság-

gal sok örömet okoz nekik mindkét rész-

ről az együttlét, és úgy gondolom, ettől 

egyiküket sem kellene megfosztani. 

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne 

felejtsük el: a gyerekünk a velünk 

együtt töltött tartalmas és kellemes 



 

14 

időből merít a legtöbbet. Nem hiába mi kaptuk őt feladatul. Nyáron itt a re-

mek alkalom a kötetlen együttlétre, ahol akár pótolhatjuk mindazt, amit év 

közben a tanügy hiányosságának éltünk meg. Amíg a lányom kicsi volt, min-

den szünidei héten igyekeztem beszúrni egy napot, amikor szabadságot vet-

tem ki. Ilyenkor nem volt ügyeletben vagy kerületi táborban, sem a nagyszü-

lőknél, hanem kirándultunk, játszótérre, vagy valami természetes vízhez men-

tünk együtt, vagy csak jól elvoltunk otthon, bevontam a házimunkába, ker-

tészkedésbe – természetesen a korának megfelelően –, mert, ugyan egyes 

szélsőségesen liberális szülőtársam gondolhatják azt, hogy fujj-fujj, gyerek-

munka, de itt nem robotról van szó! Hanem arról, hogy igenis, a gyereknek 

éreznie kell, hogy ő fontos része annak az egésznek, amit családnak hívunk: 

fontos vele időt tölteni, neki is fontos feladatai vannak, amelyeket ő tud iga-

zán jól elvégezni, és, ha megteszi, a szülőknek is több ideje lesz, amit vele 

tölthetnek… 

Ha a családunk gyökerei távol vannak, azt is érdemes megmutatni a gye-

reknek, akár egy közös családi nyaralás keretein belül. El lehet neki mesélni 

régi családi történeteket arról, hogyan boldogultak a maguk idejében a szü-

leink, nagyszüleink. Főleg a mai világban, amikor ilyen sok mindent megkap-

nak a gyerekek, nem árt, ha szembesülnek vele, hogy régen ez nem így volt, 

és, sajnos, az is előfordulhat még, hogy ez a jólét sem mindig lesz meg. De 

éltek emberek háború idején, forrada-

lomban és békében, de politikai elnyo-

más alatt is – és volt lelki erejük megma-

radni. Van kiről példát venni. Meg lehet 

mutatni nekik a házat, ahol felnőttek és a 

sírokat, ahol nyugszanak. 

Egyik évben, mikor a kislányomnak meg-

mutattam a gyerekkori nyaraim helyszí-

nét, a nagyszüleim szülőfaluját, engem is 

hatalmas meglepetés ért: lányom pont a 

gyerekkori barátaim gyerekeivel játszott a 

hatalmas, falusi udvaron, mikor leszakadt 

az eső. A felnőttek a házban rekedtek, a 

gyerekek pedig a nagypapa traktorá-

ban, az udvaron. Miután elállt az eső visz-

szafelé sétáltunk a falu saras utcáin a szál-

lásunkra és a gyerekem egy viccet me-

sélt, amit a traktorban az egyik kisfiútól 

hallott. Nagyot mosolyogtam a szakállas viccen, de egyben kissé könnyes is 

lett a szemem az emléktől: ugyanabban a traktorban mesélte el nekünk 

ugyanazt a viccet a kisfiú nagybátyja, jó gyerekkori pajtásom, két évtizeddel 

azelőtt. Hiába: a gyerek mindig gyerek marad. 

A kissé nagyobbakat el lehet vinni a népünk történelmi helyszíneire is. A kas-

télyok, várak vagy éppen a csaták helyszínei megragadják a gyerekek fan-
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táziáját, nyitottá teszik őket a történelmüket megíró irodalmi művekre is: év 

közben kevesebb harc vár ránk a kötelező olvasmányok miatt. Az sem árt, 

ha nem csak az iskolában, az esetleg éppen unalmas órákon hallanak a 

számunkra nagy emberekről, a szentekről vagy népünk tanulságos története-

iről.  

A kirándulások, közös együttlétek remek alkalmat nyújtanak arra, hogy mé-

lyebb szellemi értékeinket, világnézetünket, hitünket – mindig az ő szintjén – 

átadhassuk, megmutathassuk neki, hiszen leginkább a mi példánk, viselke-

désmintánk az, amit követni fog. 

Végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos, hogy az idősebb korosztályra is 

gondoljunk. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy él még a nagyma-

mám, viszont már nagyon idős, nem lehet magára hagyni, ezért az édes-

anyámmal lakik. Elég jól van, úgyhogy tavaly megtehettük, hogy nyáron egy 

hétre nagymamázós-unokázós cserét tartottunk: édesanyám megkapta egy 

hétre a lányomat, mi pedig az unokatestvéremmel a dédit hoztuk el. Így 

mindenki életébe került egy kis változatosság, és édesanyám vállán sem volt 

akkora a teher, ő is ki tudott egy kicsit kapcsolódni. 

Úgy gondolom, csak rajtunk áll, hogy a gyerekünk milyen csomaggal érkezik 

vissza szeptemberben az iskolába. 

 

Oroszi-Kuzmich Kinga 

SVÉD SZENT BRIGITTA 

Július 23-án van Szent Brigitta emléknapja, ebből az alkalom-

ból olvasgattam az életrajzát. Nagyformátumú, kemény, misz-

tikus női szent volt a 14. században, így annak rendje és módja 

szerint boszorkánysággal vádolták és meg akarták égetni.  

Már gyerekként misztikus élményei voltak. 9 éves korában 

annyira megindította egy Jézus szenvedéseiről szóló prédikáció, hogy mély 

imába merült a feszület előtt, ekkor a következőket hallotta: „Nézz ide, meny-

nyi sebet ejtettek rajtam!” Mikor Brigitta kétségbeesve megkérdezte, ki tette 

ezt Jézussal, a hang így válaszolt: „Azok, akik megvetnek, és megfeledkeznek 

arról, hogy szeressenek.” 

Édesanyját fiatalon elvesztette és ekkor nagynénjéhez került, aki nemigen ér-

tette vallásos elköteleződését. Brigitta egyszer felkelt éjfélkor és a feszület 

előtt térdelve imádkozott, mert erre érzett indíttatást. Amikor nagynénje ész-

revette, megbüntette és még több házi munkát adott neki, hogy ne legyen 

ereje ilyesmire. 

13 évesen férjhez adták, és kezdetben családban élt, de Isten így is élet-

szentségre és nagy feladatokra hívta meg őt. Ekkor is híres volt jótékonyságá-

ról, a szegények és betegek segítéséről. Férje halála után Isten azt kérte tőle, 

hogy költözzön Rómába, itt a skandináv zarándokokat támogatta szállással, 

étellel, anyanyelvű gyónási lehetőséggel látta el őket. 
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A svéd királyt és az avignoni fogságban lévő pápát is ostorozta életmódjáért, 

illetve V. Orbán pápát sikerült is rávennie arra, hogy visszatérjen Rómába. Ott 

siralmas állapotokat találva a pápa nem érzett elég erőt magában, hogy 

rendet tegyen, visszavágyott Avignonba, a jólétbe. Az ekkor már Rómában 

élő Brigitta így felelt erre a pápának: „Azt hiszi, Szentséges Atya, hogy az én 

szívemet nem sebzi a honvágy az északi táj után, ahol a tavak kristálytiszta 

vizében ősrengetegek és hullámzó gabonaföldek tükröződnek? De nem a 

vágyainknak kell megszabniuk, milyen úton járjunk, hanem Isten akaratának. 

S ha mégis visszatér Avignonba, tudja meg, csak azért teszi, hogy ott meg-

haljon.” Amikor pedig a pápa visszatért Avignonba, néhány héten belül va-

lóban meghalt. 

Brigitta után egy szerzetesrend, valamint látomásainak és imáinak gyűjtemé-

nye maradt az utókorra. 15 imája a keresztút állomásait kíséri végig, zárás-

képpen álljon itt a 7. állomás imája: 

„Jézusom a szeretet, a gyengédség és az irgalom kimeríthetetlen forrása! Ha-

tártalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál: „SZOMJAZOM!” Tudom, 

hogy az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad. Kérlek Téged, Megvál-

tóm, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet 

szeretetre irántad, hogy meghaljon bennem minden testi vágy és világi kí-

vánság és csak utánad vágyakozzam! Ámen.” 

Források: 
https://archiv.katolikus.hu/szentek/0723.html 

http://mariaszazada.hu/szent-brigitta-imak/ 

 

 

KERTÉSZET 
Rizmayer Péter  

ÉDESAPÁM TANÁCSAI  

Lassan az idei nyár első hőhullámának végéhez érünk. Az embe-

reken túl növényeinket is megviselte a korai csapadékbőség után 

a nagy hőség, és a nagyon erős UV-sugárzás. A májusi esők után 

hirtelen el kellet kezdeni locsolni, és a növényvédelem irányain 

(korábbi évek gyakorlatán) is változtatni kellett. Amit erősíteni kell, 

az a rovarkártevők elleni védekezés. A hőség miatt gyengült növények lomb-

trágyával történő felerősítése is feladat.  

Ez az időszak a gyümölcsök szedésének dömpingjét hozza (az időjárás sze-

szélye és a befektetett munka függvényében). Javában érik a sárgabarack, 

kezd érni az őszibarack, a korai "nyári" szilvák, almák, és az időjárástól függőn 

a korai szőlőfajták. Befejezzük a cseresznye, meggy és a bogyósok szüretét. 

Az őszi érésű körte- és almafajtáknál, késői őszibarackoknál folytatni kell a 

termésritkítást (ott, ahol indokolt). Az alapelv, hogy két kifejlett gyümölcs kö-

zött be kell, hogy férjen egy harmadik.  

Fontos a szőlő csonkázása (a tőke hajtásainak visszavágása) és a hónaljhaj-

tások eltávolítása. 



 

17 

A bevezetőben jelzett intenzív rovarkártevők elleni védelem alatt elsősorban 

a különféle levéltetvekre, körtelevélbolhára, molyokra, atkákra és nem utolsó 

sorban a támadni indult dióburok-fúrólégyre gondolok. 

A különféle gomba és baktériumos fertőzések elleni védekezést is folytatnunk 

kell. 

A szedés után a letermett fák kimerültek és legyengültek. Nagyon fontos len-

ne a nyári zöldmetszések megkezdése (cseresznye, meggy, kajszi), mivel 

ilyenkor a sebek gyorsabban beforrnak (a tavaszi metszést hozom előre nyár 

végére). A letermett és elgyengült fáinkat és bokrainkat szükséges egy védő 

permetezéssel megóvni a különböző fajta fertőzésektől és rovarkártevőktől. 

Az említett munkák elvégzésével már a következő évi termést készítjük elő. 

Egy kis praktika a meggyágak felkopaszodása ellen: az ágak végeit meg kell 

metszőollóval csípni, így kényszerítve a teljes ághossz berakodását virág-

rüggyel. 

Darázscsapda. Augusztus hónapban az érett gyümölcsöket és elsősorban a 

szőlőt dézsmálják. Az edényeket lehet vásárolni, de bármely más PET palac-

kos megoldás is jó. A lényeg a csapdában lévő folyadék. Az általunk hasz-

nált arányok: 1 evőkanál ecet, 1 púpozott teáskanál porcukor, 2,5 deci sör és 

ugyanennyi víz összekeverve. Ez a keverék a darazsakon túl a legyeket, mo-

lyokat is megfogja. A kereskedelemi forgalomban kaphatóak sárga ragacsos 

lapok, amelyek nagyon hatékonyan fogják a rovarokat. A hangya 1 rész sü-

tőpor+1 rész porcukor keverékkel gyéríthető.  

Zöld kincseink környezetünkben  

Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, fel-

sorolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellel-

hetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról javaslom utánaolvasással meggyő-

ződni!  

• Ne feledkezzünk el az édes magbelű sárgabarack magok gyűjtéséről!  

• Folytatni szükséges a diólevél gyűjtését. 

• A fekete ribizli levél gyűjtése is most esedékes 

 

Pável Márta 

VÉGEZETÜL PÁR GONDOLAT 

Látható, sok munka van a kertben. Permetezés, főleg locso-

lás, szőlő és paradicsom kötözés stb. 

Csak győzzük. 

Viszont befőzni is kellene, mindent, amit látunk, mert az árak 

csak mennek felfelé. 

EGY JÓ RECEPTEM 

Kimagozott 2 kg cseresznyéhez 1 nagy citromot héjastól darabokra vágva 

hozzáadni. Annyi cukrot, hogy ne legyen túl édes. Összeforralni, majd az 

egészet mixerelni. Egy napig állni hagyni. Majd felforralni és egy k.kanál 

natrium benzoikumot adjunk hozzá. 10 perc forralás után tiszta üvegbe tölte-

ni, lezárni és ennyi. Finom és nem fog megromlani. 
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Varga Márta 

AQUILA HUMOR 
 

Hirdetés a moszkvai autókereskedés kirakatában 

 

Kapható nálunk Moszkvics, Volga, Csajka, Zsiguli, to-

vábbá TRABANT HYCOMAT – csak testi fogyatéko-

soknak! ZAPOROZSEC HYCOMAT – csak szellemi fo-

gyatékosoknak! 

 

 

 

 

A túlvilágon találkozik Hannibál, Szulejmán és Napó-

leon. 

Hannibál: – Ha nekem egyetlen 34-es tankom lett 

volna, nem álltam volna meg Róma kapui előtt! 

Szulejmán: – Ha a nándorfehérvári csata idején csak egy helikopterem van, 

nem harangoznának délben szerte a világon! 

Napóleon: – Ha nekem olyan újságom lett volna, mint a szovjet Pravda, máig 

sem tudta volna meg a világ, hogy elvesztettem a waterlooi 

csatát! 
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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 alakulás 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, AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 

 

 

Impresszum: 

Kiadó: AQUILA Civil Társaság, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 

Honlap: www.aquilapart.hu 

E-mail: aquilapart@aqp.hu 

Telefon: +36 20 –7777440 

Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, Aquila h.R vezetője, hittanár,    

Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton, ügyvezető 

Szerkesztők: Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit 

Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella, 

Marton Janka, Marton Krisztián, Oroszi-Kuzmich Kinga 

Képi anyag szerkesztése: Varga Márta, Horváth Olivér 

 

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. 

 

http://www.aquilapart.hu/
mailto:aquilapart@aqp.hu
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