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Pável Márta

Kérés
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi
felületeinken követhetik írásinkat. Köszönjük!

BÉKÉS HÚSVÉTOT KIVÁNUNK!
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.
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Márkus Edit

A távmunka előnyei és hátrányai
Napjainkban a Covid járvány hatására szinte minden
munkavállaló tapasztalatot szerzett a home office-ról. Az
eddig számomra szinte ismeretlen távmunka mára teljesen
természetessé vált. A HR portálok igen sokat foglalkoznak az
előnyeivel és hátrányaival. Most megpróbálok személyes
tapasztalataim alapján képet alkotni a távmunkáról.
Előre szeretném elmondani, hogy legutóbbi munkakeresésnél kifejezetten
örültem, amikor teljes távmunkában végezhető állást találtam. Ehhez persze
szükség volt arra, hogy otthon kialakítsak egy olyan helyiséget, amit irodának
tudok használni: megfelelő irodai székkel, íróasztallal, nem beszélve az internet
előfizetésről. Eredetileg tanár végzettségem van, így számomra eddig is volt
otthon egy saját íróasztalom, gépem, sőt még monitorom is. Bár már több éve
nem tanítok a közoktatásban, ezen kellékek megmaradtak, s nem éreztem
azt, hogy teljesen feleslegesen porosodnak ezek a tárgyak, mindig is szerettem
egy otthoni sarkot, ahol elolvashatom az online újságot, befizethetem a
csekkeket stb. Így tehát ez a kialakított sarok most már teljesen otthoni
irodaként működik. Nagyon szeretem, jól érzem itt magam, szívesen dolgozom
így.
Napjainkban a legtöbb iroda open office-ként működik, a dolgozók egy
légtérben dolgoznak, kisebb szigeteket ugyan kialakítanak, de jellemzően a
közös légtérben folyik a munka. Egy-egy fontosabb megbeszélés, telefonhívás
miatt külön terembe, irodába kell vonulni a dolgozóknak. Külön iroda így
nagyon kevés embernek jut, itthon viszont saját irodám van, nem kell sehova
elvonulni, nyugodtan végezhetem a munkámat.
A másik nagy előnye a home office-nak, hogy nem kell időt tölteni az
utazással. Ha 8:00-kor kezdődik a munka, akkor elég egy negyedórával előbb
leülni az asztalhoz, és pontban nyolc órakor már munkára készen állok. Nincs
dugóban való idegeskedés, nincs kapkodás, sőt még reggelire is jut időm, ami
korábban nem nagyon volt jellemző. A felszabaduló időt pedig jól fel lehet
használni: egy kis reggeli lelki olvasmány, hogy jól induljon a nap, egy kis
mozgás, hogy ne fáradtan üljek le dolgozni, egészséges, magam készítette
reggeli a büfében vásárolt szendvics helyett.
Az előnyök közé tartozik még az is, hogy ha szerelő vagy postás jön, itthon
vagyok, nem kell ezért külön szabit kivennem, hogy itthon tudjak maradni.
Hátrányként élhető meg, hogy a home office-ban az ember elszakad a
kollégáitól, nem beszélget velük annyit. Ez pedig odafigyelés kérdése. Talán
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nincs annyi beszélgetés, talán nincs annyi interakció, de ha erre tudatosan
odafigyelünk, felhívjuk a másikat telefonon, megkérdezzük, hogy van, akkor
nem szigetelődünk el teljesen. Így a beszélgetések ritkulnak, viszont talán
tartalmasabbak is lehetnek, hiszen nem ül mellettünk állandóan a másik, hogy
csak úgy csevegjünk, hanem igazi mondandónk lesz a másik számára.
Munkáltaói szempontból igen erős félelem, hogy home office-ban az
alkalmazottak nem dolgoznak annyit, mint az irodában. Ez szervezés kérdése.
Ma már inkább az a szempont fontos, hogy a munka legyen kész, mindegy,
hogy ezt hány óra alatt tudja elvégezni a dolgozó, túlórázik-e ezért vagy
munkaidőn túl dolgozik, és délben hosszabban ebédel, szinte mindegy, a
lényeg a munka elvégzése határidőre. A rendszeres online megbeszélések
tartásával pedig fenntartható a rendszeresség, és a normális munkamenet.
Az ember közösségi lény, így sokan nehezen viselik a bezártságot, és vágynak
vissza a home office-ból az irodába, mert a munkahelyükön élik a közösségi
életük nagy részét. Fontos, hogy a munka mellett legyen magánéletünk, hogy
ne csak a munkának éljünk. Ez most még inkább fontos. Nekem az Aquila
közösséghez való tartozás jelenti azt, hogy sosem érzem magam egyedül. Így
tudom, hogy van helyem és feladatom a világban. Innen merítek erőt. És
ehhez a közösséghez való tartozás ad egy olyan mércét és hozzáállást, ami
szerint jó élni. Becsülettel, tisztességgel elvégezni a munkát, nem pazarolni az
időt, segíteni másoknak, meghallgatni a többieket, ha bajuk van. Mindezt úgy
tenni, hogy ne felejtsük el, hova szeretnénk eljutni életünk végén.

Pável Márta

HOMOSZEXUALITÁS és a KATOLIKUS EGYHÁZ
Minél inkább elmerül önmagába az ember
és minél semmisebbnek tűnik fel maga előtt,
annál inkább emelkedik fel Istenhez.
Brahman bölcs mondás

Ebben a témakörben érdemes olvasgatni, pl. a https://katolikusvalasz.blog.hu honlapon a püspökök, bíborosok, papok, egyéb egyházi publicisták pro és kontra véleményeit. Cikkeznek, elismerés legyen a homoszexuális házasságokra vonatkoztatva, hogy a Katolikus Egyház hogyan álljon ehhez
stb. E témakörben a véleményeket még más katolikus jellegű honlapok is szellőztetik.
Azt gondolom – mint Krisztust követő –, hogy a homoszexualutás ténye hoszszabb történelmi időkre nyúlik vissza. A homoszexualitásról tudjuk, hogy pl. az
oroszlánok és más állatok között is van. Azt is tudjuk, hogy az időszámítás előtti
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időkből is vannak jelzések, hogy milyen aktívan voltak, köztük nemes gondolkodók is homoszexuálisok, s itt nem akarok nevesíteni.
Azt is tudjuk, némelyek kasztráltatták magukat emiatt, hogy ez az ösztönélet
dolog megszűnjön és arra koncentráljanak, amire kell. Lehet, hogy ma jóval
több homoszexuális egyén van, mint régen, divattá vált, már nem tudják, mit
tegyenek jó dolgukban.
Tudomásunk szerint az emberi civilizációban ez a „szokás” és intenzitása időről
időre változott, mely attól is függött, hogy tiltották vagy engedték. Az ókorban
ezt elnézték, tán bizonyos körökben természetesnek is vették. Aztán a kommunista időkben – tiltva volt…–, mégis ugyanannyi homoszexuális volt, csak különböző foglalkozások mögé (pl. katona, pap, művész lelkek stb.) elbújtak és
ott űzték a dolgaikat, vagy megnősültek vagy férjhez mentek kinek, hogy tetszett, leleplezéstől félve, jó sok pénzt fizettek a névleges házastársnak. Részemről nem vagyok a pártjukon, de nem tisztem pálcát törni fölöttük, sem mellettük. Mégis lássuk be, hogy nem voltunk homoszexualitás nélkül, legalábbis mióta tudunk az emberről, illetve az ez irányú szokásairól. Azt kell mondani, ez
van, látható, több ezer éves múltra tekinthet vissza.
Egy másik kérdés, hogy ez jó-e, vagy rossz? Az én erkölcsi szempontomból elvetendő. Szokták mondani, hogy több millió légy szereti a lócitromot, de
mégse biztos, hogy az jó, de a legyeknek viszont tetszik. Napokban hallottam
egy futtatott homoszexuális úr véleményét; hogy hát díjat kéne nekik osztani,
hogy a szaporodást ők meggátolják. Hát, ez sem igaz, mert nagyon sok homoszexuálisról tudom, hogy azért csak nemzettek egy két gyereket, hogy
megmaradjon valami utánuk.
Térjünk vissza arra, hogy a Katolikus Egyház és a homoszexualitás hogyan vannak egymással.
Az szomorú dolog, hogy az Egyházban a papoknak színházat kell játszani, de
nemcsak a homoszexualitás miatt – akikből nem kevés van köztük –, hanem
azért, mert, ha nem homoszexuális, akkor még hetero módon lehet szexuálisan
aktív és titkolja, s ugye gyerektartást is fizettek utánuk megfelelő szervezetek,
talán elmondható a kettő együtt kb. felében jellemző rájuk is.
Tehát itt alapjában a szexualitással is probléma van. Az egyház ajánlja, hogy
szublimálható, beszüntethető a szexuális vágy. Nekem ezzel a sublimálással
bajom van, nem vagyok híve annak, hogy valamit lefojtsanak, mert az előbbutóbb feltör, ahogy az emberek között is látom, nem hasznos. Ha valami útban
van, azt szublimálással csak úgy nem tudom eltávolítani, ha az embernek a
szexuális orientációja erős – most teljesen mindegy, hogy milyen irányú –, akkor
kevés lehetősége van – s itt papokról beszélek – ; az egyik: a mély hite, Isten
szeretete, az, hogy szembenéz magával és megbeszéli önmagával az ösztönéleti tevékenységet, hogy az állatok is tudják ezt.
/Sok – de ezek nem egyháziak – ember van, aki a szexualitásból sportot űz, az
egész életüket csak így élik, meg szinte az orgazmus az „istenük”. Ez tölti be az
életüket, gondolkodásukat, vagy pl. kinek mekkora melle van stb. A média
felületek ezekkel túlzottan aberrált, szexuális orientáltságú cikkekel, képekkel
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vannak tele. Ez egy hetero, idősödő, mélyen hivő nő szemével, hát szánalmas,
hányinger, hogy kinek, mije lóg ki, meg mekkora stb. Nihilizmussal jár együtt,
hogy a mai társadalmat ez is uralja, jó pár szexuálisan orientált újságírónak
sincs más témája, nem tudom elhinni, hogy ennyi szerencsétlen férfi van, aki
ezekre bukik./
Szóval az Egyházban titkolni „kell” hogy a papok nagy százalékban valóban
homoszexuálisak, és köztük a püspökök is. Ez nekem rettenetes – ha tudom
hogyan, paráznán él…–, hogy ezzel a tudattal mást prédikálnak. A szemforgatás, a hazudozás mindenkit kiforgat önmagából.
Kevés a keresztény? Ez is a baj, hogy az emberek – ma nagyon hazug világban élnek és – legalább az egyháziaktól/lelki vezetőktől elvárják, hogy ne hazudjanak, de nem. /Persze vannak igazak is./ Sajnos azt hiszik, hogy megfelelő
ájtatoskodással becsapható az ember. Hát, az öregeknél lehet (mert az egyháziak tiszteletére lettek nevelve), de a fiataloknál biztos, hogy nem, ők erre
nagyon érzékenyek. Az, hogy én tudok kb. 30 éve hittanár lenni, annak az az
oka, hogy nem hazudok, és nem csapok be senkit, azt mondom, ami van, de
úgy kell nyitottan élni, hogy azt mondhassam, ami van! Ha a papnak van valami a füle mögött, az nem mondhatja azt, hogy azt mondom, ami van, mert
szexuális túlfűtöttsége/orientációja miatt (is) kénytelen hazudni, és csodálkoznak, hogy kiürülnek a templomok. A fiatalok az első hamis szóra elmennek,
mert nem bírják a szemforgatást, ez nagyon helyes, hogy nem bírják, de így az
Egyháznak egyre igazabbnak kéne lenni, és ehhez kéne alkalmazkodni.
Kérdés: most akkor mi a helyzet, mi a megoldás? Hogy ne kelljen hazudozni,
mivel az egyházi hierarchia egy része meleg, alapítson külön egy melegeknek
valót, meg egy nem melegeknek valót? Ez sem lenne jó, mert ez egy megosztottságot eredményez. Ami biztos, hogy ez nem jó! De hol van a megoldás?
Nem lehet mondani, hogy mondjanak le a homoszexualitásról, mert ahogy a
kábítószerről sem eredményes a leszoktatás, a homoszexualitásról sem. Habár
az indító okok mások lehetnek.
Azt tudjuk/véljük, hogy a lakosságnak kb. csaknem fele egyszer megpróbált
valami hasonló dolgot, nem biztos, hogy az marad, de lehet, hogy egy részeg
este után elkövette… A statisztikákból azt lehet tudni, hogy bevallottan a lakosság kb. 10%-a aktív homoszexuális. Többek szerint látensek miatt még 58%-ot rá lehet erre tenni. Elgondolkoztató, hogyha a homoszexuálisok felteszik
azt a kérdést, hogy nekik jár-e hitgyakorlat, pl. a Katolikus Egyházban Isten,
akkor azt kell mondanom; hogy Isten mindenkinek jár és Isten dönti el, hogy
mit fogad el és mi tetszik neki és mi nem.
De van egy törvényszegés is közben. Itt inkább arra kéne visszatérni, hogy mik
az igaz Isten parancsai !!!! Ugyanis itt fordulnak meg a dolgok. Ha azt mondjuk
– és ez így igaz…–, hogy a tízparancsolat áll és igaz a hatos parancsolat is, ne
paráználkodj. Ennek az értelmezése már ugye exegézis és eléggé szubjektív is
lehet, de objektív abban az értelemben, hogy az egész embernek Isten felé
kell fordítania önmagát. S nem a másik embert imádni, és nem abba elmerülni
/minden értelemben/, hanem az emberségét magasabb szintre emelni, ezért
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is parancs a ne paráználkodj. De ha homoszexuális akar lenni valaki – akkor
tegye…–, de, ha szíve lelke ebben van, akkor nem Istené, …, itt kérdően felugrik a szemöldököm, akkor mit akar az Istentől, aki nem osztozik, mint tudjuk,
féltékeny Isten Ő. Ha egy Istent kereső, nem átlagos hívő és nem playback
hívő, hanem valódi – talán ezért ment papnak is… legalább is remélhetjük…–
, akkor nem fog felmerülni benne az emberi vágyak és Isten közötti megosztás.
Embernek/papnak el kell dönteni a kérdést, hogy ő aktívan a homoszexualitás
ügyeit űzi, ugyanúgy, ahogy egy pl.aberrált szexmániás, vagy mindent szívből
feledve Isten felé fordul. Kettő együtt nem megy, egy hátsóval sem lehet kettő
lovon ülni.
Lassan, de egyre erőteljesebben Isten felé fordulva minden megváltozik, mert
Jézus Krisztus transzcendens, immanens, végtelen átalakító leghatalmasabb
felemelő erő. Itt nem lehet csiki-csukizni. Vagy, vagy! Ekkor már nem kell szublimálni a gerjedelmeket, mert szép lassan, észrevétlen eltűnnek, nincsenek, feloldódnak az Isten utáni végtelen vágyban. Ha nem ez történik, akkor meg
merem kérdezni, milyen pap az olyan, és miért az? Hogy közvetíti Istent, ha
nem is tud vele valóban kommunikálni, mert Isten paráznákkal nem áll beszélő
viszonyban! Isten vonzása teszi olyanná az embert, hogy szubtilisebb lesz, az
anyag, a vágy, az ösztönélet egyre csökkennek és nem is szenved tőle, mert
annyira vonzza az Ég, hogy észre se veszi, hogy Őneki más irányú vágyai lennének.
S itt a megoldás. Nos, olyan keresztény, akinél ez a magas szintű megélés van,
hogy testét-lelkét vonzza az Úr és nem akar már mást, sem pénzt, sem rangot,
sem szexualitást, semmit sem? annak semmiféle más dologra nincsen szüksége, mint hogy Isten felé menjen. Ebben az esetben nem merülhet fel az a
kérdés, hogy homo- vagy heteroszexuális, hanem az merülhet föl, hogy ki akar
kerülni a földi életből és haza akar menni végképp az Úrhoz.
Igazából ez a vallásosság lényege,
célja, ha nem ez, akkor eltévedtek.
Tehát amikor az Egyházban erről
van agyalgás/kérdés, akkor az a
probléma merül fel bennem, baj
van, mert a hitük megélésének a
módja, mélysége, igen rossz és más
irányban van. Szerintem talán itt
kéne kezdeni a megjavítást, akár a
papok között, akár a világiak között és utána meg már nem lenne téma az, ami most téma, hogy összeadhatják-e a homoszexuálisokat, hova legyenek meleg papok, milyen jogokkal stb.
Eckhart Tolle: „Azonnal megtalálod Istent, amint ráébredsz, hogy nem kell keresned őt.”
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Szeibert Márton

DE LA SALLE SZENT JÁNOS – Életrajz és rövid tanulság
Forrás: https://archiv.katolikus.hu/szentek/0407.html

Halála napja, égi születésnapja:
Április 7.
1651-1719-ig élt Franciaországban. Már 11
éves korában felvette a tonzúrát (azaz megkezdték a felkészítését a papságra). 21 éves
korában, a szülei halálakor, haza kellett térnie,
hogy gondoskodjon a családi vagyonról és 9
kisebb testvéréről. 27 évesen szentelték fel. 29
évesen teológiai doktorátust szerzett. Gazdag
nemesi származása ellenére a szegény és tanulatlan néprétegek felé fordult, örökségét
szétosztotta, és már 28 évesen iskolát alapított
a számukra. Társulatot hozott létre Keresztény
Iskolatestvérek névvel. Alapításait, Istentől kapott feladatait rengeteg nehézség, küzdelem, ördögi támadás érte, sajnos sokszor épp
azoktól a plébánosoktól, ahol János tevékenykedett. 40 éves korára több
társa is elhagyta, a társulata meggyengült. 2 társával együtt visszavonhatatlan fogadalmat tettek a társulat céljainak a megvalósítására. Egy évtizeddel
később egyikőjük mégis szégyenletes módon elárulta őt. 17 vidéki iskolát alapított, amiknek a vezetése rendkívül sok munkát adott neki. 61 éves volt, amikor megrágalmazták egy kiskorú megrontásával. Élete vége felé már „csak”
lelkivezetői feladatokat látott el, számos vallásos munkát írt a testvéreknek. 1
évig volt súlyosan beteg, majd 68 évesen nagypénteken halt meg.
„A pappá szentelését megelőző ideig szentünk pályafutása semmi rendkívülit
sem mutatott föl. (…) Egy Roland nevű, tüzes lelkű kanonok, aki harmincöt
éves korára már fölőrölte magát a szegények szolgálatában és a halálán volt,
utolsó órájában Jánosra bízta egy árvaház és egy leányiskola gondjait. (...)
János elfogadta a feladatot, és itt, a szegények gyermekei között fedezte föl
azt az égbekiáltó testi és lelki nyomorúságot, amelyet nemesi származású társai mindig és szándékosan agyonhallgattak.
Amikor János iskolájának fiatal tanítóit társulattá akarta összefogni, azzal tiltakoztak, hogy szegénységük miatt a jövőjük bizonytalan. Hiába hivatkozott előttük János az isteni gondviselésre, azt válaszolták neki, hogy könnyen beszél,
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hiszen nem lát hiányt semmiben, nagy és jövedelmező vagyona van, amely
minden szükségtől megóvja. (…) Azonnal lemondott jövedelmező kanonoki
székéről, és a következő őszön a város szegényeinek kiosztotta egész örökségét, mintegy 40.000 frankot. Most már egyenlő volt a tanítóival.
1687-ben iskolatestvéreivel együtt Párizsba hívták, hogy megmentsen a pusztulástól egy szánalmas állapotban lévő szegényiskolát. A papok – az ilyen iskolát akkoriban a plébániák tartották fent – a rendet és a nevelést elhanyagolták. Az iskolának kétszáz beírt tanulója volt, de csak kevesen kaptak oktatást, helyette inkább egy harisnyakötödében dolgoztatták őket. Házuk egy kis
Babilonhoz hasonlított: szüntelen volt a jövés-menés, állandóan nyitva volt,
semminek sem volt meghatározott kezdete, sem vége. A tanítás hol ekkor, hol
akkor kezdődött és végződött. Az iskolai vagy a munkaidőn kívül a gyerekek
az udvaron vagy az utcákon kószáltak, és alig jelentek meg istentiszteleten. Az
akkori szokás szerint minden gyermek egyetlen tanteremben ült, s a tanítók
egyenként foglalkoztak velük, mialatt a többieket magukra hagyták.
János fölismerte a helyzet tarthatatlanságát. Tudásuk alapján több terembe
osztotta szét a tanulókat. Az egyedi foglalkozás helyébe a közös oktatás lépett. Meghatározott tantervet és órarendet vezetett be, csökkentette a kézi
munkát, szaporította a tantárgyakat, és hangsúlyt adott a hitoktatásnak. Szorgalmazta, hogy a latin tanítás helyett olyan készségeket fejlesszenek ki, amelyekre a gyermekeknek szükségük van: nyomtatott vagy írott szövegek olvasását, számolást, a mértékek, pénzek és súlyok használatát, helyesírást, üzleti
levelek készítését, rajzolást és éneket.
Azok az iskolák, amelyek csatlakoztak reformjához, hamarosan túlzsúfoltak lettek, mert az egyszerű nép fiai megérezték, hogy valódi segítőjük támadt.”
A fent összefoglalt életrajz sok mindenre
felhívhatja a figyelmünket. Egyrészt, hogy
az ördög sokszor onnan támad, ahonnan
nem is számítunk rá, és ami a legjobban
fáj, és hogy Istennel ezeken is túl kell lépni,
folytatni kell a küzdelmet. Másrészt, hogy
egyetlen ember áldozatos munkája
mennyi más lény egzisztenciáját jobbá teheti, és készen kell tartanunk magunkat,
hogy ha mi kerülünk hasonló helyzetekbe,
mi is felismerjük a feladatot, és mi is képesek legyünk mindent odaadni Isten szeretetéért és a lelkek gondozásáért. Har-
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madrészt, hogy ha a lelki emelkedettség és szeretet
egységben van a gyakorlatiassággal, akkor a káoszból rendet varázsolhatunk még akkor is, ha kevesen
is vagyunk és támadások ellen is kell dolgoznunk. Kihagytam a fenti életrajzból, de talán az is fontos,
hogy János képes volt többször is továbblépni és új
helyen újrakezdeni, ha valahol teljesen ellehetetlenítették. Ennek követésében talán segíthet minket az
a tudat, hogy csak vándorok vagyunk a földön, akik
szolgálunk. Így ha szükség lesz rá, akkor képesek leszünk meghozni a megfelelő döntést, a ragaszkodásmentes bölcs belátás szerint, Isten jóságos akarata
szerint.
Kitartást, türelmet, szeretetet, önfeladást tanulhatunk Jánostól. Köszönöm!

Pável Márta

Lelki gondolatok
Tolsztoj
... az emberi lélek mindig növekszik, mindinkább tudatára
jut a saját szellemiségének, mindinkább közeledik az Istenhez és tökéletesedik. Akár tudjuk, akár nem, ez a folyamat
folyton előrehalad. Ha azonban tudod és akarod azt amit az Isten akar, akkor
az életed szabad és örömteljes lesz.
Lucy Mallory
Amilyennek az ember a saját lelkét érzi, alapjában
véve olyan rendszerint az Istene is. Vagy jóságos,
szerető és igazságos, vagy bosszúálló, haragos és
rosszindulatú.
Cicero
Isten közel van hozzád, veled van, benned van. A
szentlélek lakozik bennünk, a jó és rossz cselekedeteinek állandó tanúja és ahogy mi viselkedünk
vele szemben, úgy viselkedik velünk szemben ő.
Az ember nem lehet meg jó Isten nélkül.
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Szt. Bernát
A nagy megpróbáltatások nagy kegyelmeket készítenek elő.

Pável Márta

A SZABADSÁG A LEGFONTOSABB
Ha körül nézünk ebben a 21. században, egyre jobban azt lát- 11
juk, hogy a szabadságunk korlátozása intenzíven folyik. Ha azt
nézem, hogy be akarják vezetni például legalábbis a cikkek
szerint – mint Kínában –, hogy egy plasztik kártyával lehet bemenni akár ételt is venni, amiben a megmért hőmérséklet is
jelezve van, meg úgy mehet be az áruházba, hogyha előtte
reggelente „megkezelte” a kártyát stb.
Kérdés az is, hogy ezzel a Covid igazolvánnyal, aminek ugye pár hónapig van
érvényessége, és utána ki tudja, hogy mit akarnak, minden félévben újra csináltatni vagy, hogy egyáltalán mi lesz ezzel?
De ott van az is, hogy a szabad mozgásunkat, az élethez való jogunkat, a mindennapjaink szabad megélését korlátozhatják. Ma olvastam, hogy a tisztiorvos belengette, akkor is beolthatnak trv. alapján, ha nem akarom.
Sok embernek sokféle baja van, amit nem kísérleteztek ki, mit tesz vele együtt
az oltás és a szedett gyógyszerek, amik közt lehetnek nem kivánatos, akár irreverzibilis hatások is. Kit érdekel ez? Mi
hajtja őket, micsoda felelőtlenség,
nekem ez nagyon is az! Pl. én szinte
minden gyógyszertől rosszul vagyok –
s nem ma találtam ki…–, nem bírom a
vegyszereket, minden mellékhatás kijön stb.! Nem vagyunk egyformák, s
én így vagyok megcsinálva. Nem fogom hagyni, micsoda dolog ez, az
önkéntes beoltatás kötelező lesz? Úgy
érzem, előbb vagy utóbb igen, és félek, hogy korlátozni akarnák a szabad
döntésemet. Nem riogatni akarok, csak azt a jogos, emberek által is közvetített
félelmet közölni, mert ha valaki elolvassa a hozzászólásokat, bőven rájöhet,
hogy miről beszélek. Azt beszélik – akik Japánban jártasok –, hogy ott semmire
sem utasíthatják az embereket, maximum megkérik rá…. Oda kellen utazgatni

a Kormány tagjainak valódi kis demokráciát szívni. Hol vagyunk ettől? Azt gondolom, hogy a szabadság mindenek előtt! Minden szinten, az állandóan ellenőrzéssel, megfigyeléssel az emberi lelket rabságba taszítják. Így depressziós,
megtört emberek lesznek, meg lehet törni őket, remélem, ez nem cél..
S egy rövid történet, egyik hétvégén nem voltunk sokan, pont a megengedett
határig összegyűltünk az egymás mellett lévő telkeinken. Kerti munka után,
szokatlan vidámság volt, annak ellenére, hogy ástunk, vetettünk, mezőn voltunk, mezőgazdasági munkát végeztünk, sütött a nap, de nagyon fáradtak
voltunk. Szabadok voltunk, senki idegen nem szólt be, oda senki nem jön el- 12
lenőrizni, hogy van-e maszkom vagy nincs. Majd bementünk a templomunkba, fáradtan ültünk és csak rendületlenül vigyorogtunk. Kell a szabadság,
nagyon fontos. Nem tudtam miért van ez a nagy vidámság, és akkor hirtelen
megéreztem, a bezárt madarak kiszabadultak. A lefojtott városból a mező
szabadsága, az kirobbanó erővel bírt, ez fantasztikus volt. Ekkor lehet ráérezni,
hogy mennyire, de mennyire szükségünk van arra, hogy egy az egybe szívjuk
a friss levegőt, hogy a szél érje az arcunkat. Kell, hogy átkiabálhassunk egymásnak, hogy együtt lehessünk, együtt!!! Ezt mielőbb el kell érni, hogy újra a
régi életünk legyen.
Oroszi-Kuzmich Kinga

SIFU, A KUTYA
Az embernek sokféle barátja, társa lehet. Van, aki támogatja, ösztönözi, jó tanácsokkal látja el, segíti az útját. Van, aki a bajban kerül
elő, épp a legjobbkor van az ember mellett. Van, aki meghallgat,
megért, együtt érez velem. És olyan is van, aki felvidít, minden percben megmosolyogtat, kedvessége megmelengeti a szívet, szinte
terápiás jelleggel bírja örömre, pozitív hangulatra az embert. És olyan is van,
hogy ez a személy egy kutya.
Sifu kutyánk lassan két éves, de még mindig játékos, kedves. Boldog örömmel üdvözli a számára kedves embereket. Rajongással, feltétel
nélkül szereti őket. Nincs benne haragtartás, igazán nem is lehet rá haragudni, mert olyan bűnbánó képet vág, ha leszidod, hogy az ember elneveti magát tőle. Kissé önfejű, nem a legszófogadóbb kutya, de ha ráripakodsz, olyan nevetséges lassússággal hajtja végre a felszólítást,
hogy ismét nevetni kell rajta. Szinte látszik, hogy

két lény birkózik benne, az önfejű, aki a maga akarata irányába menne, és a
gazdit szerető, aki a kedvében járna.
Óriási lelkesedéssel örül az együtt töltött időnek, a programoknak, nagyon szeret az ember közelében lenni. Nagyon kíváncsi,
minden érdekli, szeret kocsival utazni, mert tudja,
hogy akkor mindig valami szuper helyre kerül,
ahol nagyokat lehet szaladni és érdekes szagok
várják, de már az utazásnál, ha teheti, az ablakon kilógatva, lobogó füllel élvezi, ahogy begyűjti 13
a temérdek érdekes illatot a szimatoló orrával. A
nagy lelkesedésbe annyira belefárad, hogy néha egyszerűen kidől és elalszik.
Prémes bundája ellenére macskamódjára szereti a meleget, ha tehetné, a
kemencepadkára kuporodna, de mivel nincs, így a kályha előtt várja a meleg
fuvallatot, de egy nehéz nap végén a takarót sem veti meg ☺.
Az a feltétel nélküli szeretet, amit a kutya a
gazdája iránt érez, számunkra is példaértékű.
Ilyen ráhagyatkozással, bizalommal és hálás
szeretettel kell nekünk is Isten felé fordulni,
tudván, hogy Ő mindig gondoskodik rólunk
és sosem akar rosszat nekünk. Ahogy lelki vezetőm már régebben mondta:
Legyünk Isten kutyái!

Rizmayer Péter

Problémák az idei középiskolai - 9. évfolyamra történő - írásbeli
felvételi kapcsán
Előre bocsátom, hogy magyar nyelv- és irodalom szakos tanár vagyok, közel
öt éven át tanítottam elsősorban gimnáziumban, de tanítottam általános
iskolában is. Egy diák középiskolai felvételire történő felkészítése kapcsán ismét
benyomásokat szerezhettem a felvételiről. Ennek kapcsán a rendszer
következetlenségéről egy tapasztalatot, illetve a felvételi adatlap kapcsán
egy meglátást megosztok Önökkel.
Azt már eddig sem értettem, hogy miért kell olyan felvételit íratni (és nem az
idei az első eset), hogy a gyerekek kudarcélménnyel (esetenként sírva)
távozzanak a felvételiről. Ez számomra azt jelenti, hogy vagy a pedagógus

nem végez jó munkát, nem készíti fel a diákot megfelelően a felvételire, vagy
pedig a felvételi nem korrelál az iskolában kapott tudással, készségekkel.
Azt gondolom, hogy ezt az oktatási rendszernek kellene megoldania, és nem
a gyerekeket belehajtani egy ilyen helyzetbe, mert ez embertelenség.
Ehhez kapcsolódóan röviden leírom a diákommal történt konkrét esetet, ami
kiváló példa a rendszer egyik következetlenségére és az ebből fakadó
embertelenségre. A diák részére (akit felkészítettem a felvételire), a
Pedagógia Szakszolgálat felmentést javasolt helyesírás tantárgyrész alól. Ez
annyit jelent, hogy az iskolában a helyesírását nem osztályozták (bár
tudomásom szerint ennek ellenére időként mégis osztályozták!?). A felvételi 14
előtt egy, talán másfél héttel kapott a diák értesítést arról, hogy a felvételin
használhat helyesírási szótárt, illetve a normál időn túl további 15 percet kap a
feladatok megoldására. Tudomásom szerint az értesítésben nem került
konkrétan leírásra, hogy a helyesírást a felmentése ellenére osztályozni fogják
(persze az értesítésből erre lehetett következtetni).
Azt mondanom sem kell, hogy az iskolában a diák sosem használt helyesírási
szótárt, nem tanították meg a használatára és nem is volt ideje arra, hogy
begyakorolja. Ha ez a vége a „felmentésnek”, akkor jobb lett volna, ha azt
figyelmen kívül hagyva végig osztályozzák helyesírásból, illetve biztos vagyok
benne, hogy ha a tanár ezt tudta volna, akkor megtanítja és begyakoroltatja
a diákkal a helyesírási szótár használatát.
(A helyesírási szótárban egy-egy címszónál nem szerepel minden lehetséges
szóalak, így a diáknak a szótár helyesírási szabályzat részét is tudnia kell
használnia.)
Az már csak hab (volt) a tortán, hogy a felvételi elején először elvették tőlük a
helyesírási szótárt, majd visszakapták (vagyis maguk a pedagógusok sem
tudták, hogy mit kell tenniük). Tényleg nem értem, hogy az ilyen esetre (is)
miért nem lehet egy világos elvárásrendszert kidolgozni, amire az iskola és diák
is fel tud készülni. Ez némi odafigyelést és emberszeretetet kíván, amelyek a
tanári szakma alapjai.
Ami még a feladatlap olvasása kapcsán számomra feltűnt, hogy három
feladat is olyan nyelvi kihívásokat (nehézségeket) tartalmazott, amelyek
megoldása komoly terhet rótt azokra, akik egy kicsit is olvasási, szövegértési
problémával küzdenek, és – szerintem – az esetleges plusz idő ezt nem
kompenzálta. Emiatt szerintem nyugodtan kijelenthető, hogy az idei írásbeli
felvételi őket hátrányosan érintette.

KERTÉSZET Rizmayer Péter

Édesapám tanácsai
Az időjárás ismét próbára teszi a
kertbarátokat. A határeseten billegő
éjszakai hőmérsékletek (lefagy a virág
a fákon vagy átvészeli?) és a
szárazság a munkánktól függetlenül
befolyásolhatja
az
idei
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terméskilátásokat.
A
szárazság
elsősorban
a
homokos
és
déli
fekvésű
gyümölcsösökben – gyorsan felmelegedő talajokon – okoz gondot. Javaslom
mértékkel, de az öntözés megkezdését, különösen a kis vagy újonnan ültetett
csemeték esetében.
Ahogy többször már leírtam, a növényt ki kell tányérozni (sekélyen), így
locsoláskor a víz célirányosan hasznosul. A locsolást azért mértékkel végezzük
két okból. A túllocsolt növény gyökérzete "kirohad", másrészt elkényelmesedik
a gyökérzete és nem hatol a termőföldbe, hanem a felszínhez közel fejlődik.
Az első tavaszi virágok (nárcisz, tulipán) nagyon hálásak és igénylik is a
locsolást. Érdemes kipróbálni, hosszabb lesz a száruk és erőteljesebbek a
virágaik. Amennyiben a locsolást megelőzően a földet körülöttük óvatosan
meglazítottuk, így jobban befogadja a harmatot, és az egyéb módon érkező
nedvességet. Sokáig gyönyörködhetünk bennük.
A már levirágzott (mandula), és a virágzásban levő kajszi- őszibarackfák
permetezését kell most elvégezni. A javasolt vegyszerek között kell hogy
legyen kontakt általános gombaölő, felszívódó monília-lisztharmat elleni szer +
felszívódó rovarölő szer. A permetezést késő délutáni órákban javallt
elvégezni. A permetezéshez két kis praktika:
- A vegyszerkeverést és magát a permetezést is langyos vízzel végzem. A szer
jobban feloldódik, nem tömíti el a fúvókát.
- A tartály szűrőjére – a feltöltést megelőzően – felhelyezem a "finomszűrőt".
Erre alkalmas például a használt, de nem lyukas női harisnya vagy
harisnyanadrág. Ez nagyon sok üledéket megfog.
A fent jelzett növényvédelemhez szorosan kapcsolódik a tavaly avagy a tél
folyamán hullott
levelek,
fán
maradt
mumifikálódott
gyümölcsök
összeszedése és lehetőleg elégetése.
A szép és bőséges terméshez korábban is már javasoltam a Buviplant (én az
"A" fajtát használom) műtrágyát kiszórni a gyökérzóna felületére. A Buviplant
márka csak egy a piacon megvásárolhatóak közül. Sok mikroelemet is
tartalmaz és elnyújtott felszívódású.

A leandereket ki lehet már tenni. A beteg gallyakat le kell metszeni, a tetveket
szappanos vízzel lemosni. Ez a növény is igényli a tápanyag utánpótlást.
Zöld kincseink környezetünkben
Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából
felsorolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben
fellelhetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról javaslom utána olvasással
meggyőződni!
Tyúkhúr - általában tavaszi gyomnövényként tekintünk rá.
A járvány miatt nincs itt a kirándulások ideje, de akinek módja van rá, ne
hagyja ki a tavaszi friss csalánlevél gyűjtését. Egy igazi kincs, többet róla a 16
füveskönyvekben.
Jelenleg nem, de a következő cikk
megjelenéséig elkezd a sárga virágú
gyermekláncfű virágozni. A levele, a szára, a
virága, és ősztől a gyökere is nagy hatású
gyógynövény.
Nem utolsó sorban rövidesen – április vége
felé – kezd a vérehulló fecskefű is virágozni.
A szárának a sárga leve – mértékkel
alkalmazva – csak a szemhéjakat (csukott
szemnél) kenegetve hályogot űz és látást is
élesít. (Használat előtt feltétlenül utána
olvasni, tájékozódni szükséges!!!)
A medvehagyma levél a tavasz friss
"fokhagymája".
Varga Márta

AQUILA HUMOR
Egy szobor talapzatán
Budapesten, a Dózsa
György úton állt egy Leninszobor, amelynek a talapzatára valaki rápingálja:
NE MOSOLYOGJ, ILJICS, NEM TART EZ ÖRÖKKÉ,
SZÁZÖTVEN ÉVIG NEM VÁLTUNK TÖRÖKKÉ!
----------------------------A magyar csodafegyver
Kádár Jánosnak jelentik a szenzációs hírt, hogy a legközelebbi katonai díszszemlén bemutatják az új magyar csodafegyvert. Így is történik. Sorra elvonulnak a különböző hagyományos fegyvernemek, majd a rakéták után még
egy kis szedett-vedett csapat, rendezetlen sorokban. A hadügyminiszter
büszkén mutat rájuk:

– Ők a magyar közgazdászok! Ha ledobjuk őket az ellenség hátába, nagyobb pusztítást végeznek, mint a szovjetek interkontinentális rakétái!
– Honnan választják az amerikai elnököt?
– Az intenzív osztályról.

Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakoz- 17
zon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ!
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult átvéve a megszűnt párt
feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült.
Az alakulási dokumentumunk határozata alapján a belső keménység és tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes.
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és
kitartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk.
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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.

