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SASKÉNT SZÁLLNI HAZAFELÉ!
-----------------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Civil Társaság magazinját olvashatja.
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat,
amiért megalakultunk.
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Pável Márta

Kérés
Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi
felületeinken 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.
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Pável Márta

EMBEREK FÉLELMEI…
Az emberek félelmei és fájdalmai…
Ha beszélgetünk az emberekkel, vagy csak magunk között
tárgyalunk, szinte mindenki ugyanazt mondja el, hogy ez a
világ, ez a mai világ nagyon megváltozott. Ahhoz képest,
amilyen öt - tíz évvel ezelőtt volt, szinte elviselhetetlen lett. Nemcsak a covid
okozta, igaz lényegesen belejátszott. De ha megnézzük az országunkban mi
történik, csak kapkodjuk a fejünket. Pl. az egészségügy kifordult magából, nem
törődnek az emberekkel, lemondják a felülvizsgálatokat,
feladják
a
betegekkel
való
törődést.
Személyes
tapasztalatom, hogy pl. ismerősömnek az agyában van egy
kisebb daganat, senkit sem érdekel, s nem tud visszamenni
az ideggyógyászhoz sem, mert most éppen a rendelőben
„oltakoznak”. Láthatjuk a korházak honlapján, hogy
ambuláns rendelések szünetelnek. Miért??? Magam sem
mehettem vissza a trombózisos lábammal a korházba
felülvizsgálatra, majd hívnak – mondták. Mikor?! Ez az ellátás
nekik? Itt nem a covidtól halnak meg majd – szerintem - az
emberek, hanem az ellátatlanságtól.
Nem értem, mi történik itt? Amikor az országban állítólag már alig van beteg,
csak pár száz friss beteg, de aki még él, más bajai vannak, azzal meg nem
foglalkoznak, hanem lezárják a kórházakat! A szakrendeléseket elhalasztják,
pl. egy trombózisos láb felülvizsgálata nem történik meg - az igaz, most
telefonáltak..., 2 hetes késéssel mégis elvégezték -, de
sok más bajt sem orvosolnak. Mi van itt? Ilyen még
soha nem volt! Ki felel ezért? Lehet hallani, hogy a
kórházakat pár nappal előtte értesítík, hogy mit
döntenek – sokszor a fejük felett. Hol van a humánum,
az
egymással
törődés,
a
szakemberek
megbecsülése, a betegek szeretete?! Magunkra
maradtunk? Nagyon így néz ki. A betegek főleg a
patikába mennek, ott keresik bajaikra az enyhülést,
öngyógyítják magukat, erre kényszerülnek. Sajnos az
lett - ha nincs pénzük magánorvosra - egyszerűen
nem jutnak ellátáshoz. Igaz, vannak maguktól
nagyon rendes orvosok, pl. az én körzeti orvosom is,
aki rövid időn belül válaszol a levelekre, vagy el is
lehet hozzá menni, de nem mindegyik ilyen, van akit
el sem érnek a betegek. Rengeteg olyan kérdés van
a Facebookon, hogy lehet bejutni, hogy lehet felhívni, satöbbi, mert nem
mindegyik adja meg az elérhetőségét, és nem beszélve arról, hogy a
kórházból kijött ember további kezelését egyszerűen elhalasztják. Nekem úgy

4

tűnik, szinte egyértelművé vált, hogy be akarják szorítani a betegeket a
magánszférába.
Ez a nagy jóságos kormányunk? Az a beteg, idős ember, akinek pl. 50 - 70 ezer
Ft a nyugdíja, hogy fizessen ki egy 30 000 Ft-os átlag magánrendelést? Már
most körülbelül ennyire vitték fel az árát. Mit akarnak, hogy kihaljanak a
betegek, a nyugdíjasok?
Most az oltásról, s a presszióról nem írok, mert lehet, hogy betiltanának. De az
erőszakot a magyar nem sokáig tűri, ezt a történelem is igazolja. S ez tanács
volt, nem jóslat...
A világon is ez van, s mi sajnos nem lógunk ki, mi lesz itt a közeljövőben? Úgy
néz ki, hogy a világ önkéntes, ismeretlen vezetése - demokráciáról szó nincs valami módon teljesen erőszakos lett, egy agresszív, sokszor despota, önuralmi
vezetésű, antihumánus világgal nézünk szembe. Ha a különböző országokat
összevetjük, akkor ezt láthajuk, s ebbe beleállt az országunk is. Más kérdés,
hogy milyen lehetőségei voltak?
S ezt még tetézi, hogy aki keresztény, az már rég nincs biztonságban. Naponta
különböző országokban ölik a keresztényeket. A vallásszabadság is kezd
eltűnni.
Ott a női lét kérdése, kb 100-150 éve úgy tűnt, hogy lesz egyenjogúság, ma a
népes bevándorlók hatására ez szinte romokban hever. Jelenleg pár
országban, aki nő és pl. Európában vagy USA-ban van, az még köszöni szépen
jól van, de ha netalántán egy muszlim országba mennének, vagy ők
hatalomra jutnának, ennek vége!!
Igen, itt ma rendkívül sok mindentől
lehet joggal félni. Az emberek délről
áramlanak Európa felé, s nem
vagyunk gumiból. Az EU politikai
vezetői nem állnak ki, sőt támogatják
ezt a keveredést, aminek nem sok
értelme van, főleg az, hogy egy időn
túl gazdaságilag nem bírja őket
Európa eltartani. De ismertek a
tények, és sajnos valósak.
Röviden ennyi, de nem csoda, hogy
sokan eljutnak odáig, Istenen kivül
senkiben, semmiben sem lehet hinni.
Itt ma az embereknek olyan
kilátástalanság lett az életükben, ami
eddig soha nem volt. Én nem is értem,
hogy mire mernek az emberek
gyereket vállalni, mert részemről
nagyon elgondolkoznék ezen is.
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Csupa gonoszság és kilátástalanság uralkodott el a világon, az emberi élet
értékét eltüntették..! Jelzem, nem vagyok depressziós, mert Isten nekem
teljesen a helyén van az életemben, csak sajnos hideg fejjel látok.

Pável Ágnes

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI – VÉGRE VÉGE!
Bár az időjárás olyan, mintha november lenne, naptár
szerint mégis közeledik a nyár, és ezzel együtt a tanév
vége. Az általános iskolások rövidebb ideig élvezhették
az online oktatást, de azért számukra is rendkívüli volt ez
a vegyes oktatás a járványhelyzet idején. A tavaly tavaszi helyzet sejtetni engedte, hogy a felvételi sem a megszokott lesz, és így is
lett, a 14-15 éves kisdiákoknak sok intézményben elmaradt a szóbeli, vagy
csak az emelt szintű, vagy nyelvi előkészítős osztályokban tartották meg.
Az írásbeli vizsgák jelentősége megnőtt, és azért valljuk be, hogy valamilyen
szinten a szülők is „vizsgáztak”, hogy a tavalyi online oktatás alatt mennyire
tudták a napi tanulás mellett esetleg még a felvételire is felkészíteni, ráhangolni a gyerekeket. Akinek volt lehetősége, és tudott otthon a korábbi évek
vizsgafeladataiból nyomtatni, az legalább a feladattípusokkal ismerkedhetett.
Viszont az, hogy melyik iskolába jelentkezzenek a gyerekek, nagyon nehéz kérdés! Az ilyen fiatal gyerekeknek nincs még határozott elképzelésük, hogy hol
szeretnének tanulni, és csak nagyon kevesen vannak, akik már egy konkrét
szakmában képzelik el magukat. Ha van nyílt nap az iskolákban, akkor legalább egy érzésünk, benyomásunk lehet a hangulatról, az oda járó gyerekekről, de egy-egy óra alatt ennél több nemigen derül ki.
A covid miatt idén ezeket a nyílt napokat meg sem lehetett tartani. Ezért legtöbben azok alapján döntenek, hogy hová szoktak az adott általános iskolából jelentkezni, vagy ha van nagyobb testvér, gondolják a szülők, hogy
ugyanaz az iskola jó lesz a kisebbnek is, főleg, ha közel van.
Lelkileg ez a felvételi időszak elég megterhelő, nemcsak a gyerekeknek, de a
szülőknek, és a tanároknak egyaránt. Sok helyen már a 7. osztály végétől, de
a 8. osztályban szinte minden a felvételiről szól, némely tanár még azt is mondogatja, hogy a gyerekek jövője ettől függ. Ezt annyit sulykolják, hogy még az
is, aki amúgy magabiztos volt, szorongani kezd, és hónapokon át stresszel.
Amúgy teljesen feleslegesen, hiszen mivel tankötelezettség van 16 éves korig,
biztos, hogy be fog kerülni valamilyen iskolába. Nem szabad, hogy azt higgyék
sem a gyerekek, sem mi, szülők, hogy azon a bizonyos januári napon 2-szer 45
perc alatt nyújtott teljesítménye alapján megítélhető egy gyerek! A hozott
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pontok pedig nem szórnak annyira – szerencsére –, hogy azok alapján rangsorolni lehessen, és ez így jól is van.
A felvételi eljárás hosszúsága pedig szerintem már kegyetlen. Kezdve az év
eleji „riogatással”, a januári írásbeli vizsga után a gyerekek számára csak április
végén, több mint három hónap múlva derül ki véglegesen, hogy hová sikerült
(vagy nem) a felvétel. Képzeljük magunkat egy hasonló helyzetbe felnőttként.
Elmegyünk egy állásinterjúra, mert szeretnénk váltani, majd azt mondják, hogy
rendben, köszönjük, három hónap múlva értesítjük. Bírnánk ennyit várni türelemmel? Ugye nem?
Mi indokolja akkor a mai világban, ahol a besorolást végül már számítógép
végzi, hogy ennyire elnyúljon, miért nem lehet ezt legfeljebb néhány hét alatt
lebonyolítani? Így olyan kiszolgáltatottak a gyerekek, családok, mintha ugyan
ők lennének az iskoláért, és nem fordítva!
Remélem, mostanra már mindenki számára kiderült, hogy hol, melyik intézményben kezdi a kamasz gyermeke a középiskolás életet. Ha szerencsések voltak, és a tervek szerint sikerült a jelentkezés, akkor nagy boldogan, ha pedig esetleg
vargabetűkkel kerültek be egy iskolába, akkor
nagyobb izgalommal várják a szeptembert. Bízzunk abban, hogy minden gyermek a maga helyére kerül, oda, ahol számára tanulnivaló van, a
Gondviselés erről gondoskodik! Ha pedig kiderülne, hogy a gyermekünk nem
érzi jól magát, túl nehéz, vagy túl könnyű az iskola, vagy a társaival nem találja
a hangot, ne féljünk váltani. Ahogy akkor sem, ha a kiválasztott szakma sem
azt nyújtja, amire számítottunk. Tanulásra mindig van lehetőség, sőt ma már
arra is sok példa van, hogy valaki egyetem után tanul ki valami teljesen más
szakmát, vagy pedig munka mellől ül újra vissza az iskolapadba. Most viszont,
még jön a nyári szünet, pihenjenek és töltődjenek, készüljenek az új élményekre!

Rizmayer Péter

Erőszak és barátság
(részlet egy készülő Túllépés cikkből)

„A mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg.” (Mt 11, 13). Vajon hogyan érthető ez? Gondoljunk bele, hogy egyetlen nap
mennyi erőszakot szenvedünk el a tévén keresztül, különböző
emberi manipulációkon keresztül (pl. munkahelyen), vagy
olyan „jóságot”, ami bár jónak látszik és mégsem Isten igazi jóságából fakad.
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Ennek mind ellen kell állnunk, ellene kell feszülnünk, és Istent kell választanunk,
mert így tudjuk igazi önmagunkat választani. A jóért küzdeni kell, ebben a világban erőszakosnak kell lenni, mert ezeket a hatásokat nem lehet szép szóval
leküzdeni. A legjobb értelemben véve barbárnak kell lenni, egyfajta – Isten
segítségével – őserőnek, ami képes ezeket a negatív hatásokat leküzdeni, a
világ fátylát az Istentől kapott karddal újra és újra felhasítani, hogy Isten fénye
átjusson rajta és teljes erejével belevilágítson ebbe a világba.
Miközben ezt teszed, bolondnak tartanak, mert kirepültél a lanyhából, az állati
melegből és egyéniséggé kezdesz válni. Ez nem az erőszak jó része, ez maga
az igazi erőszak. Szent Ágoston szerint a sötétség a fény hiánya, azért nevezem
ezt az „igazi” erőszaknak. Mindannyiunknak ilyen erőszakosnak kell lennünk,
kinek csendesebben, kinek hangosan, vérmérséklete szerint. Az igazi szeretet
is ilyen erőszakos. Aki igazán szereti a barátját, valóban jót akar neki és helyesen szereti, az azt szeretné, hogy minél jobban közelítsen Istenhez. Ha igazán
és jól szereti, akkor ennek érdekében megtesz mindent, ebbe az irányba „tereli”, és amikor rosszat tesz vagy rossz felé „tart”, akkor nem elnézi neki azt, hanem megpróbálja a jó útra visszatéríteni. Mindez akkor működik igazán, ha az
ember tisztában van az isteni valósággal, tisztában van azzal, hogy tétje van
az emberi létnek, hogy minden számít, és itteni tetteink befolyásolják azt, hogy
halálunk után hova kerülünk, milyen életet kapunk.

Pável Márta

LELKI GONDOLATOK
„Mert akinek elméje ismeri a fényhez vezető utakat, aki elszakadt a vágyak kötelékeitől, és örül a kötöttségektől mentes
szabadságnak, aki kilépett a szenvedélyek árnyékából, és
megtisztulva ragyog a fényben, az már halandó életében a
halhatatlan Nirvánát élvezi.” Buddha
„A tűz elemészti a hazugságot, vagyis az áltudást, és előhívja az igazságot a
sötétből. A tűznek az a hivatása, hogy tönkre tegyen minden hamis tudást.
Leleplezője és tanítója az igazságnak, mert ő a fény, eloszlatója a sötétségnek,
mely elrejti a dolgok lényegét.” Leonardo da Vinci
„HANG ÉS TÁNC
A hang megtört mozgás, mint ahogy a szín megtört fény.
A szám és a zene a legszorosabban kapcsolódik.
A hang önmagától kapcsolódik a mozgásba.
A szín az anyagnak és a fénynek semlegesített állapota.
Az anyag fény akar lenni, a fény törekvése épp az ellenkező.
Lehetséges, hogy minden kvalitás a fenti értelemben megtört állapot.”
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Hamvas Béla
„Való igaz, ez a világ sötétben van, és oly kevesen látják a fényt. Amint csak
kevés madár képes kiröppenni a madarász hálójából, kevés lélek képes feljutni
az égi szabadságig.” Buddha

Pável Márta

NYÁR ÉS NYARALÁS
9

Igazából már befutunk a nyárba, legalábbis a hónapok nevét
nézve, mégis gyakorlatilag a május kimondottan hideg volt.
Mondhatnám szégyen, de időnként a télikabátot is elővettük.
Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, hogy lesz-e igazi meleg, vagy
úgy járunk, mint pár évvel ezelőtt, hogy azt mondhatjuk, hogy
a nyár péntek délelőttől vasárnap estig tartott.
Napfény, meleg, friss
levegő és főként szabadság kéne. Szeretnénk végre megpihenni, de gond
az is, hol tudhatnánk nyaralni, mert ez
is erősen nehezített. Hol tudnának
nyaralni azok az emberek, akiknek
nincs nyaralójuk, s ez elég komoly kérdés. Főleg, hogy félnek az emberek
külföldre menni, mert nem tudják,
hogy közben mi történhet, hogy érnek
haza, satöbbi.
Magyarországon valószínűleg teltház lesz, és így az árak
is felmennek. Viszont a járvány miatt sok ember a munkáját vesztette el, vagy kevesebbet kerestek, bevételük
sokszor rezsire sem volt elég. Lehet, hogy csak rövidebb
nyaralásokra fut a pénztárcájukból. Belegondolni is
rossz, főleg azok az emberek miatt, akik pihentető telkek
nélkül, nagy lakótelepeken laknak, és az élettér sokszor
30-100 négyzetméterre korlátozott. Nekik most ez különösen nehéz, ők eddig is bezárva voltak, illetve kevés
helyre mentek el, és most sem sokat változik a helyzetük,
sokszor az anyagiak miatt. S mi lesz a gyerekeikkel? Ha
szerencsések, esetleg elmennek a nagyszülőkhöz - ha
vidéken laknak -, még sok pénzért táborokba is el lehet
menni. Pihenni, kikapcsolódni kell, szükséges, mert nagy feszültség lett/van a
családokon belül, nagy a türelmetlenség a bezártság miatt.

Hogyan lehetne mindenkit ez ügyben is megsegíteni, sajnos nem tudom, valamiféle megoldás csak az lehetne, hogy ha vége lenne ennek az egész covidos cirkusznak. Igaz, mindenféle feltételek mellett, vannak olcsóbb buszos
utak negyven-ötvenezer forintért. Felszállhatnak, de az a kérdés, mennyi macera lesz, míg oda- és visszaérnek. Sokaknak megoldás lenne persze Olaszország is, azt mondták, hogy csak egy negatív teszt kell, és oltási bizonyítvány
nem kell nekik, de odáig van minimum egy köztes ország és ott mi van?
Mi az AQUILÁSOK azt kívánjuk, mindenki találja meg a megfelelő pihenési
megoldást. Vigyázat, rövid lesz a nyár, mert az a hideg ellopott jó pár napot.
Kívánjuk, legyen alkalom, idő és pénz a pihenésre, az egymással való beszél- 10
getésre, nevetésre, feltöltődésre, hogy legyen erőnk a következő szabadságig
kitartani.

Rizmayer Péter

SZÜLETÉSNAPRA
Nemrég olvastam Al-’Arabí ad-Darqáwí Az emlékezés rózsakertje
A lélekvezetés szúfi tudománya (Filosz Kiadó, Budapest, 2018.) című levélgyűjtemény Ibn al-Khajjat által írt előszavát, amelyben csodálatos
szavakkal ír a levelek szerzőjéről. Rendkívüli, igazi szeretetből fakadó hála érződik az írásában. Ezzel az idézettel köszöntöm Pável Mártát születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel.
„Magasztaltassék Isten, Aki gondoskodott arról, hogy minden korban legyen
valaki, aki a többi embert Istenhez hívja, ismeri a lelkek betegségeinek gyógymódját, s a szíveket helyes útra vezérli. Aki válaszol hívására, boldog; aki öntelt
vagy bátortalan, az megmarad betegségének béklyójában. Magasztaltassék
az, Aki megtisztítja szolgái közül azoknak a szívét, akikét akarja, s Aki a helyes
magatartás (adab) ösvényének vezetőivé (imám) teszi őket. Ők azok, akik az
Isten felé vezető ösvényen haladnak, és ismerik annak állapotait; ők azok, akik
átlátnak a lélek (nafsz) mesterkedésein, és ismerik annak cselekedeteit. Miután
a maguk erejéből mindent megtettek, ők azok, akiket Uruk a Maga ösvényén
vezetett. Ők azok, akik nagy erőfeszítések és szenvedések árán megfékezték
lelküket; ők azok, akiket törekvésük őszintesége Urukhoz vonzott, és akik magukhoz vonzották Urukat – mert hiszen ez az, amit a magasztos Isteni Lényeg
kíván.
Ezek a saikhnak, az imámnak, a ghawthnak a levelei, aki kiválóknak és közönségeseknek egyaránt javára van; a híres szentnek (walí) és a nagy szaddiqnak,
a tökéletesen realizált gnosztikusnak (’árif) a levelei; annak levelei, aki célba

ért, alámerült az Isteni egység tengerébe, véglegesen kialudt és megsemmisült a magasztos Isteni Lényeg határtalanságában; annak levelei, akinek sikerült megvetnie a lábát a Szilárd Talajon, és gyökeret vernie Abban, s aki, mint
fenséges hegycsúcs, összekapcsolja a vallási törvényt (sarí’a) és a spirituális
valóságot (haqíqa). Ő az, aki a megvalósítás ösvényének minden állomásán
(maqám) az elkápráztatottság állapotában van. Ő az emberiség menedéke,
a közönséges és kiváló emberek oltalmazója; ő a Könyörületes jele [a földön];
ő az, ki korában párját ritkítja; ő Istennek az Ő közvetlen jelenlétéből szóló
szava és az Ő tündöklő önmegnyilatkozásának (tadzsallí) biztos helye.” (135- 11
136. o.)
Oroszi-Kuzmich Kinga

GONDOLATOK EGY BIBLIAI RÉSZRŐL
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.
(Jn 15,16)
Mindig nagyon szerettem ezt a mondatot János evangéliumából, annyira megérintett, hogy Jézus azzal bíztat minket, hogy
kiválasztott, nem kell semminek, rossznak éreznünk magunkat, mert Ő már kiválasztott magának minket. Különleges státusz érzését váltotta ki belőlem ez a
mondat.
Mostanában viszont egy másik értelemben is megértettem, egy másik jelentés
réteget is felfedeztem ebben a mondatban. Nem ti választottatok, sajnos ti
nem választottatok engem, ti a világot választottátok, mondja Jézus. Amikor
ebbe a világba meg akartatok születni, amikor kiválasztottátok a környezetet,
amikor társakat, családot, barátokat, szerelmet választottatok, akkor nem engem választottatok, mondja Jézus, akkor helyettem választottátok a világot.
De én – mondja Jézus – titeket választottalak, felvettem a formátokat, hogy
jobban értsetek, elmondtam mindent, hogy hogyan juthattok haza hozzám,
elviseltem a csúfolódást, a kötekedést, a kitaszítást, a fizikai kínzást, azt, hogy
megöltetek, mindent vállaltam, csak hogy átadjam annak a tudását, hogy
hogyan lehetünk újra együtt, mert én titeket választottalak.
Ez, bár szomorúbb értelmezés, nagyon megható számomra. Jézus, az Isten, a
végsőkig elmegy, csak felhívja az ember figyelmét rá, hogy Istent válassza,

észrevegye, hogy Ő már régen őt választotta, szereti, gondoskodik róla. Vegyük végre észre ezt, válasszuk Őt, hagyatkozzunk Rá, merüljünk Bele, szeressük
Őt teljes szívünkből, megosztottság nélkül.

Rizmayer Péter

KERTÉSZET
Édesapám tanácsai
A népi mondás szerint „májusi eső aranyat ér”. A hónap elteltével
– visszatekintve – elmondhatjuk, hogy a hideg tavasz és a májusi
sok csapadék már esetenként komoly gondot jelent. Nehezen művelhetőek a
kertek, a felázott talajok a szinte folyamatos esőzések miatt. A hideg a szabadföldi kertészkedésben két-három hét elmaradást okoz. Félő, hogy a folytatásban átmenet nélkül beköszöntenek a 30 °C körüli nagy nyári melegek, és ez a
kertészkedők szervezetének megviselésén túl a növényekre is károsan fognak
hatni.
Fontosnak tartott teendők (a helyzet függvényében):
- gyomtalanítás
- védekezés (permetezéssel) a baktériumos és gombás megbetegedések ellen, valamint a számtalan fajta rovarkártevő ellen (levéltetű, moly, cseresznyelégy, körtelevélbolha stb.)
- A nedves idő mind a kétfajta moníliának nagyon kedvező. A monília által megtámadott
ágakat le kell vágni (visszavágni az egészséges
részig) és el kell tüzelni. A gyümölcsmonília ellen
kén tartalmú kontakt és felszívódó szerekkel védekezzünk.
- Külön szeretném a figyelmet felhívni a bodza
és cseresznyemeggy kezelésére. Mindkét fajtát
a fekete levéltetű támadja nagy intenzitással.
Rövid eü. várakozási szerekkel védekezzünk. A
cseresznyelégy kártétel megelőzésére is szükséges az érésidőt figyelembevevő szerrel permetezni.
Zöld kincseink környezetünkben
Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, felsorolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellelhetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról kérem utánaolvasással meggyőződni!
- Bodzavirág szörp készítés friss és későbbi (tartósított) fogyasztásra + szárítása
teának. Kevésbé ismert, hogy a 2-3 centis bodzahajtás nagyon erős hashajtó,
kiürítő hatású. Évente 1, maximum 2 alkalommal szabad használni, szigorú otthontartózkodás alkalmával!
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- Hársfavirág szedése, szárítása (murvalevéllel együtt). A legkiválóbb a kislevelű hárs virága, de alkalmas még a nagylevelű virága is. Az ezüsthárs virága
nem jó!
- Meggy-, cseresznyeszár gyűjtése és szárítása. A meggy- és cseresznyeszár fogyaszt, koleszterint csökkent, ér- és nyírokrendszert tisztít, segíti a szívet.
- Diólevél gyűjtése és szárítása (június végétől augusztusig). A diólevél vérhígító,
véralvadásgátló hatású, elősegíti a máj
működését.
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Egy gondolat a szárításról: árnyékos,
száraz és szellős helyen végzendő.
- Vérehulló fecskefű: júniusban még
gyűjthető, vérképző és vértisztító nagyon erős hatású gyógynövény. Javaslom utánaolvasni! Megmosva a szárát
(a csomópontokból kézzel kinyomjuk a sárga nedvet) a becsukott szem szemzugába kenve ( ezzel nagyon vigyázzunk szerk.) szürke és szaruhártya foltokat
korrigál, rosszindulatú bőrbántalmak, szemölcsök, tyúkszemek gyógyítására is
alkalmazható.

Varga Márta

AQUILA HUMOR
− Doktor úr, csak azért kerestem fel, hogy őszinte köszönetemet fejezzem ki önnek…
− Ne haragudjon, nem emlékszem… Ön páciens vagy örökös?
------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------Rajzos felelet
Az iskolában a gyerekek a Nemzeti dalt tanulják, és rajzos felelet formájában
számolnak be.
Feri a táblára rajzol egy kardot és egy láncot, és aláírja: "Fényesebb a láncnál
a kard..."
Pisti egy hidat rajzol, alá a patakban mosakodó embereket és ezt írja: "Mit
ránk kentek a századok, lemossuk a gyalázatot..."

Janika sok-sok dombot és keresztet: "Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak..."
Mindhárman ötöst kapnak, és jelentkezik a legrosszabb tanuló, Móricka is,
majd lerajzolja Rákosi fejét.
A tanár döbbenten kérdezi:
– Hogy kerül Rákosi elvtárs a versbe?!
– Ő a sehonnai bitang ember...

Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ!
Az AQUILA Civil Társaság 2020 decemberében alakult átvéve a megszűnt párt
feladatait. Kötetlenebb, tagdíj nélküli, józan és építő kritikára épült.
Az alakulás 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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