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Pável Márta 

Kérés 

Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi felületeinken 

rendszeresen olvashatják írásinkat. Köszönjük! 

 

https://sasmarta.blogspot.com/ 

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. 

Pável Márta 

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 

HALOTTAK NAPJÁRA 

Ahogy az ember öregszik, kezd megbarátkozni a halállal, 

hogy hamarosan tán elmegy. Jól is teszi, mert el nem 

kerülheti, de nem mindegy, hogy ki és hogyan készül el az 

utolsó földi fellépésére. Most, amikor kimegyünk a 

temetőbe, láthatjuk – senki sem marad életben –, hogy aki született, az mind 

meghal, kivétel nélkül, tehát előrevetítődik a sorsunk, hogy előbb-utóbb oda 

kerülünk. 

Csak fel kéne tenni a kérdést magunkban: éltünk-e 

úgy, hogy merjünk meghalni. Néhány emberben 

akkora gyűlölet van – ami engem egészen elképeszt 

–, hogy még betegen is vicsorog mindenkire, s ettől 

még betegebb lesz, és szinte hivogatja a halált. 

A világban ma rengeteg a depressziós, istentelen 

ember. A helyükben én kimondottan félnék 

meghalni, azok helyett is, akik csak az élvezeteknek, 

a fogyasztásnak, az egónak, a különböző 

https://sasmarta.blogspot.com/
https://sasmarta.blogspot.com/
https://sasmarta.blogspot.com/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/
https://tullepes.blogspot.com/
https://sasgondolat.blogspot.com/
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pótcselekvéseknek élnek. Amikor majd lefeslik róluk a testük ruhája, ott 

marad egy nagy-nagy üres pusztaság. Semmit sem gyűjtöttek, semmi jót 

nem tettek, többnyire esetleg rosszat. Senki ne várja azt, hogy azt a lényt –

akinek az örök élete az Istenbe van beágyazva, mert tőle van a lelke 

mindenkinek – ott fogja várni az Úr a túlparton a fényben, hogy elvigye 

magával, amikor az ember egész életében semmit nem tett az Úrért. Őt 

figyelembe se vette, sőt még meg is tagadta. Higgyék el, csak a sötétség 

lesz jelen, amikor a lélek kicsobban a testből. S most a halottak napja körül jó 

lenne az embereknek magukba nézni, jó lenne azokat a gyűlölködéseket, 

ami még testvérek között is előfordul, megszüntetni. 

Szelíden, nevetve, szeretve élni. Jó lenne végiggondolni azt, hogy milyen 

rettenetes magány a feloszlás nyomorúsága. Most kéne erőt venni 

magunkon, s ha kimegyünk a temetőbe, rájöhetünk, mi még élünk, de 

tegyünk is úgy. 

Most, míg élünk, tehetünk arról, hogy ne ez történjen meg, tehetünk arról, 

hogy ne csak a halottak fölött sírdogáljunk. Gondolkodjunk el magunk fölött 

is, és kérdezzük meg magunkat: éltünk-e úgy, hogy Isten várjon, vagy lesz-e, 

aki fölöttünk sírdogál, lesz-e, aki hiszi a túlvilágot, lesz-e, aki még törődik azzal, 

hogy ott fekszik az ember és imádkozzon érte. Már nagyon úgy tűnik, hogy 

nem, a fiatalokat az iskolában nem tanítják erre, hogy menjenek el az 

öregek sírjához. Többségükben a temtőkbe kb. 45 évtől és az öregek 

látogatnak – tisztelt a kivételnek, aki megteszi –, mert bennük még megvan a 

tisztelet, a hit. 

Nagyon sok kérdést kéne rendezni magunkban, a síroknál elgondolkozni 

azon, hogy megtettünk-e mindent az életünkben, hogy valóban nyugodtan 

halhassunk meg, hogy mindenki békében nyugodhasson. 

Mindenkinek jószándékkal figyel-

mébe ajánlom, nézze meg az életét, 

nézzen körül, hogy mit és hogyan 

tett… Cselekedjen, gyorsan fordítsa 

jó irányba a dolgokat. 

Kívánom minden eltávozottnak, 

hogy találja meg a fényt, hogy 

imádkozzanak érte, hogy gyújtsanak 

érte gyertyát , hogy küldjenek neki 

szeretetet, ami sokat segíthet nekik 

odaát. 
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Rizmayer Péter 

A JÓ PÁSZTOR KAPCSÁN GONDOLATOK 

 

Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek 

engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az 

Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem 

ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak 

szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. (Jn 10, 14-17, forrás: 

https://szentiras.hu/SZIT/Jn10). Nemrég azon gondolkodtam, hogy ha a 

juhokat csak a keresztény hívők szintjén (nem földi szinten, vagy – tovább 

lépve – univerzális szinten) gondolom el, akkor vajon – bár valószínűleg ez 

abszolút lényegtelen szempont – a juhok mit tudnak egymásról? Vagy 

inkább úgy kérdezném, hogy tudnak-e egymásról? Régen, a keresztény 

ókorban vagy talán még a középkorban is – azt gondolom, de lehet, hogy 

nem igaz – volt egység, amikor mindenki Krisztusra nézett (hiszen ez a 

lényeg), és mintegy együtt lépve mentek Őutána. Tudtak egymásról, vagy a 

tudatukban legalábbis benne volt, hogy a másik is erre vágyik, törekszik rá. 

Ma – és igazából ez a gondolat hasított belém – egyáltalán nem tudom, 

hogy ki tartozik Jézus nyájába. Azt tudom, 

hogy mi (Pável Márta vezetésével az AQUILA) 

oda tartozunk, de vajon aki mellettünk megy 

vagy mennek (mert feltételezem, hogy 

vannak), azok kicsodák? Ebben az egész 

gondolatban az izolációt, a magányosságot 

éltem át. 

Persze ez a nyáj is valószínűleg rengeteg 

szintből állhat, de vajon hányan vannak ma 

az igazán elkötelezett keresztények (a 

„keménymag”, akik tudnak, és nem hisznek), 

akik ismerik Jézust, és követik Őt? Szerintem 

(legalábbis bízom benne) vannak, de azt 

biztosan tudom, hogy nem tudunk egymásról. 

Persze lehet, hogy ez a mi Jézus vezette, mély, 

misztikus utunk miatt van így, ebből 

valószínűleg kevés van a világon. 

Az tudhat Jézus szavára hallgatni, az tudja 

követni, aki hallja a szavát. Vajon hányan 

beszélnek tényleg Jézussal? Vajon hány főből 

vagy csoportból áll a „keménymag”, akik 

látják Jézust, és tudják, hogy merre kell 

menni? Akik bele mernek menni az Általa 

mutatott mélységbe és nem riadnak attól 

vissza? Nem riadnak vissza attól, hogy a 

https://szentiras.hu/SZIT/Jn10


 

7 

szokványos kereszténység keretein túllépjenek? Akik miatta elengedik a 

világot, az akarást, a ragaszkodást? Akik beengedik magukba és átadják 

(vagy inkább visszaadják) magukat Neki? Akik valóban az életüket adnák 

Érte? 

Az ember azon a szinten, ahol él, berendezkedik. Azon a szinten (valószínűleg 

ebbe is nő bele) ismerősek lesznek számára az emberek, a gondolatvilág, a 

szokások stb. Amikor szintet lépne felfelé, akkor megijed, mert szembesül 

azzal, hogy ezzel a szintet lépéssel teljes egészében elhagyja a megszokott 

világát. Ilyenkor jön rá egyáltalán (mert ekkor már távolságba kerül tőle), 

hogy eddig egy zárt, számára ismerős világban élt. Ahova menne, ahova 

fellépne, ott még nem ismer senkit és semmit, hiszen eddig nem abban a 

világban élt. Úgy érzi, hogy a fellépéssel teljesen magányossá válna, mert 

még nem ismerős abban a régióban. Ez talán minden lelki haladás egyik 

dilemmája, vagy tarthatjuk visszatartó erőnek, talán kísértésnek. Lehet, hogy 

az embernek mint lénynek feladata ezzel megküzdeni. Valószínűleg minden 

ilyen felismerés, lelki haladás mögött nagyon finoman Isten van. Ő kísér 

bennünket, Ő vezet ebbe a helyzetbe, Ő akarja, hogy feljebb lépjünk és Ő 

tudja, hogy erre mikor értünk meg. De – szerintem – ezt fel kell ismernünk 

ahhoz, hogy meg merjük tenni ezt a lépést, hogy tudjuk, hogy Ő a 

magányunkban velünk van, hogy Rá számíthatunk, Belé tudunk kapaszkodni 

félelmeink között. 

Nemrég az egyik hittanórán, 

előadás közben váratlanul azt 

érzékeltem, hogy a lelkem egy 

kicsit a test fölé emelkedik (pár 

centivel). Azon gondolkodtam, 

hogy vajon nem ilyen-e a halál. 

A lélek elkezd felkészülni (vagy 

elkezdik felkészíteni) az útra, szép 

lassan kezd a testtől elválni. 

Centiről centire. Ebben az 

érzékelésében egyértelművé 

válik, a lélek felfogja, hogy el tud 

válni, el fog válni a testétől. Ha 

az ember nem is lép lelki szintet 

egész életében, a halálában, a 

haldoklás folyamatában találkozni fog a világától való leválás helyzetével. 

Ha nem tud elmélkedni, nem ismer semmit erről, korábban soha nem lépett 

ki vagy nem került ki a testéből, akkor bizonyára rendkívüli szorongás, félelem 

vesz rajta erőt. Ez – ha mélyen belegondolunk, beleérzünk – egy igazi 

szörnyűség. Korábban – többek között – emiatt jártunk a Szent Imre 

Kórházba, idősekhez, hogy – ha még nem késő – megpróbáljuk ezt a 

helyzetet oldani, amennyire tehetségünkből futja és a másik fél is alkalmas rá.   
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Szeibert Márton 

CSILLAGÁSZAT 

A 2020-as évek végére tervezik a chilei 1000 m2-es főtükörrel 

rendelkező távcső elkészítését. Ennek a fénygyűjtő képessé-

ge messze meghaladja majd az összes eddig ismert távcsö-

vét. A légköri zavarok általában határt szabnak a távcsövek 

felbontó képességének, de a jelenlegi tervek alapján ennél 

a távcsőnél olyan segédtükröt alkalmaznak majd, aminek az alakja folyama-

tosan változtatható a légköri zavarok kompenzálása érdekében. (A segéd-

tükör egy a főtükörnél jelentősen kisebb méretű eszköz, ami az összegyűjtött 

fényt kivezeti a távcsőből a fényérzékelő szenzorok felé.) „Elkészült a bonyo-

lult optikai rendszer M4 jelű segédtükre, egy 2,4 m átmérőjű, deformálható, 

adaptívtükör. A hat körcikkből összeálló optikai elem 2 mm vékonyságúra csi-

szolt tükreit még össze kell szerelni a tartószerkezettel, amihez több mint 5000 

mozgatható aktuátor fogja őket rögzíteni. Ezek segítségével másodpercen-

ként ezerszer tudja majd a vezérlőrendszer 50 nanométeres pontossággal 

hozzáidomítani a tükröt a légkör pillanatnyi állapotához.” (idézet forrása: lásd 

lent) 

A lent megadott linken 

részletesebben lehet ol-

vasni erről a szerkezetről. 

Ami ebből az egészből 

most nekünk érdekes, az 

az, hogy milyen félelme-

tes, számomra elképzel-

hetetlen összegeket és 

egyéb erőforrásokat ál-

doznak emberek arra, 

hogy az égboltot kémlel-

jék. Nem tudom ezt más-

képp értelmezni: ilyen 

módon nyilvánul meg 

náluk az, hogy az ember a lelke mélyén vágyik a Végtelen felé. Mérnökként 

kifejezetten érdekel ez a projekt, de lelkiismeretes emberként nem tudok el-

sétálni a tény mellett, hogy amíg a „bőség kosarához” csak egy nagyon szűk 

réteg fér hozzá, addig lehet, hogy fontosabb feladatunk is lenne, mint a tu-

dásvágyunk kielégítése, vagy mint bármilyen „bábeli torony” építése. 
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Továbblépve ezen a lelkiismereti kérdésen, mindenképpen érdekes számom-

ra, hogy az amúgy esetleg magát ateistának valló ember esetén is mennyire 

eltitkolhatatlan módon mutatkozik meg a transzcendencia felé való belső 

vágy. Mert a tudásvágy önmagában irányulhatna bármire a földön. De ami-

kor az ember az ég felé nézve keresi a válaszokat, akkor szerintem abban 

van valami belső transzcendens motiváló erő. Talán, ha ezt őszintén el tudná 

fogadni az az ember, aki ilyen épületet valósít meg, akkor ennél olcsóbb 

megoldásokat is találhatna. Például leülhetne egy székre az éjjeli csöndben, 

és imára nyithatná a karjait. Ebből véleményem szerint több információhoz 

jutna, mint akár az 1000 m2-es távcsövéből. 

Képforrása:  

https://www.eso.org/public/images/ELT4k-4-comp-Open/ 

Információ, idézet forrása: 

https://www.csillagaszat.hu/hirek/epul-a-vilag-legnagyobb-es-legelesebb-

kepet-ado-optikai-tavcsove/ 

 
 

 

Pável Márta 

KÓRHÁZI TAPASZTALAT, ez egy másik kórház 

Kórházi tapasztalat, ismét. Sajnos a koromnál fogva több 

orvosi kezelésre és műtétre szorulok. Most nem nevezem 

meg a kórházat, mert valószínűleg – ahogy látom – ez a je-

lenség megvan mindenütt. Azt el kell mondani, hogy ennél 

kiválóbb sebészorvost, aki most műtött, még nem találtam, és ezért nem is 

nevezem meg a kórházat, ahol a nővéreknek a viselkedése viszont erősen 

kifogásolható. Lehet, hogy nem kapnak annyi pénzt, amennyit szeretnének, 

de nem is viselkednek általában úgy, 

ahogy a betegek szeretnék. (Szerintem 

25%-ban kifogásolhatók, ezzel rontják a 

többiről is az összvéleményt.) Csak egy-

két anomáliát említek, amit tanítani kéne 

az iskolában, hogy ne kövessenek el a 

nővérek. Katéter: hivatkoztam az urológus 

írásba adott véleményére, miszerint 

rendellenes vesém miatt minimális ideig 

tartsák bent a katétert, mert a fertőzésve-

szély nálam fokozott. Mikor szóvá tettem, 

https://www.eso.org/public/images/ELT4k-4-comp-Open/
https://www.csillagaszat.hu/hirek/epul-a-vilag-legnagyobb-es-legelesebb-kepet-ado-optikai-tavcsove/
https://www.csillagaszat.hu/hirek/epul-a-vilag-legnagyobb-es-legelesebb-kepet-ado-optikai-tavcsove/
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hogy nekem ne tegyék be órákkal előbb a katétert, akkor közölték velem, 

hogy ez a protokoll. Ezt egy csinos kis főnővér közölte velem – gondolom, 

panaszkodtak az ellenkező mamira –, vélem, tán főiskolát végzett főnővér 

lehetett. Közölte, hogy ha más beteg kibírja, hogy benne van a katéter, ak-

kor én is. Hűha, ez már sötétség, az urológus írásbeli véleménye semmi? A fő-

nővér hidegen közölte, ez a protokoll és kész. Így szóltam az orvosnak, és 

nem úgy lett és kész. 

Egy másik protokollbéli kellemetlenség, hogy nem engedik becsukni a kór-

termek ajtaját, merthogy baleseti sebészet. Eddig rendben is lenne. De a nő-

vérek éjjel vagy éjfélig a folyosó egyik végétől a másikig egymásnak üvöltöz-

nek, hogy a frissen műtött se tudjon aludni. Az sem segít, hogy olyan szekerek 

/gurulós tálcák/ vannak, amin gumi nincs, és úgy dübörög, hogy reng a föld. 

Az alvás az lehetetlen, szinte horror, mert ha véletlenül csönd is lenne, mindig 

van beteg, aki sír, üvölt vagy hisztizik, így gyakorlatilag a vége teljes kimerü-

lés. Amikor elaludna az ember kb. öt óra körül, kezdődik az egész elölről. Te-

hát az ember ahelyett, hogy gyógyulna, teljesen toprongy lesz, alig várja, 

hogy eltávozzon, bármilyen jó műtétet is kapott, mert a körülmények olya-

nok. Hát ki akarna ebben részt venni? De hát ilyen anomáliák ugye vannak. 

Azzal együtt nem minden kórházban egyforma rossz minden, itt, ahol voltam, 

pl. az étel nem olyan rossz, mint a tétényiben, mert az kimondottan pocsék 

volt. 

Semmi sem tökéletes, de ismétlem, arányában ez jobb volt, mint az említett. 

De az orvosnak hálás köszönetem, aki kiváló, minden szinten az. 

 
 

 

Pável Márta 

NAPOKBAN TÖRTÉNT 

Az Aquila templomunk Istennek adásának tizedik év-

fordulója volt, ezt megünnepeltük. Nem volt hosszú 

az ünnepség, viszont szokatlan, mert két rövid filmet is 

vetítettünk, amiből az egyik a YouTube-on megtalál-

ható Avilai Szent Teréz neve alatt 

(https://youtu.be/AkTI1s4-sxs), a másikat pedig ide 

tesszük (https://youtu.be/5Dh2TIXHiJU), rá lehet kattintani és meg lehet nézni 

ezt a filmet is. Szeretnénk, hogy lássák, hogy épült fel tíz évvel ezelőtt, közvet-

lenül a fiatalok saját keze munkája által ez a templom. A film után csodákat 

közöltünk, amiket Szent Teréz Avilában tett velünk. Ezeket viszont el lehet ol-

vasni Pável Márta: Akinek füle van a hallásra, az hallja meg! c. könyvében, a 

vége felé. 

https://youtu.be/AkTI1s4-sxs
https://youtu.be/5Dh2TIXHiJU
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Az ünnepségünk jól telt, elég so-

kan voltunk, hála az Istennek! 

Főként pestiek jöttek, a környék-

beliek nem, tudom, miért, de 

senki nem jött, maximum inte-

gettek. 

Végül egyfajta kisebb körmene-

tet tartottunk, a K. Enikő által 

hímzett zászlót körbevittük és avi-

lai zenével kedveskedtünk szen-

tünknek, hogy egy kicsit vissza-

adjuk a hazai ünnepség hangu-

latát. 

Gyerekeink verset mondtak. 

Kérjük, nézzék meg a filmet és 

máskor Önöket is várjuk az ün-

nepségünkre!  
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Pável Márta 

SZENT JÓZSEF év van, és állandó védelmét 

kérjük a covid ellen is… 

 

 

 

Oroszi-Kuzmich Kinga 

GONDOLATOK A TEGNAP ESTI 

ELMÉLKEDÉS KAPCSÁN 

Mélyen elgondolkodtam azon a megrá-

zó közlésen, amit tegnap este kaptunk 

Istentől. Az emberek kisebb-nagyobb 

csoportokba állnak össze és pótlékokat emelnek Isten 

helyére, hogy ne Vele kelljen foglalkozni. Kitűznek egy 

célt, választanak egy utat, amit, ha lehet, még ma-

gasztos köntösbe is igyekeznek bújtatni, és aztán minden idejüket, erejüket, 

lelkesedésüket abba ölik, annak szentelik. Min-

dent, de szó szerint mindent megtesznek, hogy 

elérjék az áhított, de önmaguk által kitűzött célt. 

Gyakran látni ilyen életekről filmeket, videókat, és 

az ember még meg is hatódik, milyen áldozatos 

volt az illető, mennyire beleadta magát az adott 

dologba (legyen az sport, politika, hobbi, szakma, 

bármi). Talán az embert magát is elkapja a lelke-

sedés, lendületet kap, nagy tetteket akar vég-

hezvinni, aztán jönnek a szürke hétköznapok, és 

az egész feledésbe merül. 

Isten pedig azt kérdezi, és hol van Ő? Ki tud így 

lelkesedni Érte? Ki szervez tömegeket Miatta? Ki 

szenteli az életét, de annak minden pillanatát, 

minden szegletét Neki? Hol az Iránta dúló lelkese-

dés? 

Megrázó kérdések. Ha körülnézek a világban, saj-

nos nem az a jellemző, hogy Isten állna az embe-

rek életének középpontjában. Ha szerepel is vala-
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kinél, akkor az az életének egy adott rekesze, ami többnyire elzárva található 

a többitől, nem uralja az egészet. Pedig Isten ezt várná tőlünk. Azt szeretné, 

ha szívünk minden szeretetével, vak bogár módjára belerepülnénk a Fényé-

be és teljesen átadnánk Neki magunkat. 

Vegyünk hát erőt magunkon és próbáljunk meg kinyitni Isten felé, engedjük, 

hogy mindinkább uralja az életünket, halljuk meg, mit akar tőlünk és igyekez-

zünk maradéktalanul teljesíteni! 

 

 

 

Rizmayer Péter 

KERTÉSZET – Édesapám tanácsai 

Novemberben a még el nem végzett őszi munkákat (a sza-

badgyökerű fák és bokrok ültetését, lemosó permetezést stb.) 

sürgősen el kell végezni. Ezen munkák közé sorolom a művelt 

felületek felásását (homokos talajt nem szükséges), és a szerves 

trágyával vagy műtrágyával való ellátását. Itt szólnék még a talajjavítás egy 

módjáról, a talaj meszezéséről. A savanyú talajok fontos javítója a mész. A 

telkünk talaja kifejezetten mészhiányos. Nagyon kényelmesnek tartom a 

mészhidrátporral történő talajjavítást. Kétévente végzem az általános talaj-

kondicionálást, de a kifejezetten mészigényes növényeknek (őszibarack, cse-

resznye, meggy stb.) évente adok. Nagyon fontos a hullott lomb kezelése. A 

legjobb, ha beássuk, "komposztáljuk" – a dió levél kivételével. A másik mód 

az égetés, ahol ez engedélyezett. Nagyon sok fertőzést tudunk így megelőz-

ni, és áttelelő rovarkártevőt gyéríteni. A feladatok felsorolásán túl a befekte-

tett munka eredményeiről is kell, hogy említést tegyek. 

Folytatom a termés betakarítását:  

 - Elkezdtem kiszedni a pasztinákot. Ez egy leveszöldségfajta. Nincs rovarellen-

sége, növénybetegségekre sem fogékony. Nagy húsos fehér gyökere van és 

illatos. A szakirodalom a sárgarépához hasonlítja, bár 

én a piacon láttam, hogy borsos áron fehérrépaként 

árulták. 

- Kiszedtem a tormát. A méretes darabokat az újévre 

és húsvétra külön elvermeltem (piros krumplis hálók-

ba rakva visszaültettem úgy, hogy a zsák szája a föld 

felett legyen), a vékonyakat visszaültettem. - Elkezd-

tem a csicsóka kitermelését is. Fagymentes időben 

márciusig bezárólag a szükséges mennyiséget sze-

dem csak ki. A kiszedés után hamar fonnyad, ha 

nincs szakszerűen tárolva.  

- A tavaszról bent hagyott téli sarjadékhagyma-tövek 

erősen osztódnak. Óvatosan lehet ezekből már friss 
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zöldhagymaszárakat leválasztani.  

Javaslom a jövőre esedékes növényvédő szereket az idén felhasznált meny-

nyiségek alapulvételével megvásárolni (évente 15-20%-kal drágulnak). 

 

Tavasszal kiültetett növényeink téli "tárolásáról" 

Háromfajta van kiültetve, amelyeket a fagyok beállta elött beviszünk a pin-

cébe. A kukorica és különösen az angyaltrombita nagyon fagyérzékeny, ve-

lük kezdjük a behordást. Világos, huzatmentes helyekre rakjuk őket. A lean-

der -4-5 fokig bírja. Őket hűvös helyre tegyük, és csak nagy ritkán locsoljuk. 

A leandereket tavasszal, a kiültetéskor kettéosztjuk. Egyik felét cserépbe ül-

tetve hagyjuk, a másik részét cserép nélkül kiültetjük a kertbe. A következő 

évben cserélünk. A cserepeseket a földbe, a másik felét pedig a cserépbe 

tegyük. A szép és egészséges növények bokrot és sok virágot fejlesztenek. 

 

 

Varga Márta 

AQUILA HUMOR 

−  Miért beszélnek az orvosok a műtőben latinul? 

−  Nem tudom. 

−  Hogy a beteg szokja a holt nyelveket. 

A pszichiáter várótermében két páciens álldogál. Kérdezi egyik a másiktól: 

−  Ön most érkezett, vagy már távozni készül? 

−  Kérem, ha én azt tudnám, akkor nem lennék itt. 

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

Pistike elfárad a múzeumban, keres hát egy karosszéket. 

- Ebbe ne ülj bele - szól rá a teremőr - ez Napóleon széke! 

- Jó, jó, majd ha visszajön, akkor felállok! 

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

Ügyvéd:  Doktor úr, hány halottat boncolt karrierje során? 

Tanú:      Mindenki, akit eddig boncoltam halott volt. Az élők túlságosan el-

lenkeznek. 

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

 

 

 

 

Impresszum: 
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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:  
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