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Pável Márta

Kérés

Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi felületeinken
rendszeresen olvashatják írásinkat. Köszönjük!
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.
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

KELL-E IDEGEN CIVILIZÁCIÓKAT KERESNÜNK?
„Az emberiség régi vágya, hogy idegen civilizáció nyomára
bukkanjon. A fantázia birodalmában az idegenek hol
jóságos, hol pedig halálos veszélyt jelentő lényekként
jelennek meg.”1
Állandóan felmerül a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e, kell-e kapcsolatot
keresni stb. Jó lenne egy kapcsolat velük, vagy ártana nekünk? Ez a kérdéssor
szinte mindenütt jelen van.
Részemről rögtön az elején, újra és újra mondom, hogy ha az idegen lények
— akik 100%-ig biztos, hogy vannak — meg akarták volna az emberiséget
semmisíteni, már rég megtették volna! Az, hogy vannak olyan filmek, ahol
vívunk, harcolunk, és még netalántán mi győzünk, az egyszerűen nevetséges!
Ha meg akartak volna bennünket semmisíteni, az nem tartana nekik
semeddig, tán észre se vennénk, már nem is lennénk. Innentől kezdve, ezen
logika mentén emberként tőlük nyugodtan lehetünk, mivel ha eddig nem
1

https://www.origo.hu/tudomany/20210421-a-seti-projekt-egyik-vezeto-tudosa-szerint-rendkivuli-ovatossag-indokolt-egy-esetleges-idegen.html
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tették, valószínűleg ezután sem fogják, mert nekik erre jó erkölcsi és egyéb
okuk van. Hogy mik ezek az okok, azt nem értenénk meg, vagy el sem hinnénk,
mert az ember egy agresszív, támadó lény, így egymástól kell jobban
tartanunk, sajnos.
Nem biztos, hogy az egész világegyetemben lévő összes intelligencia
agresszív, inkább lehet, hogy jóságosan megértő. Még akkor is, ha itt
mindenféle kígyó, meg egyéb félelmetes képekben ábrázoljuk őket. Szerintem
nagy valószínűséggel az intelligenciával fejlődött a jó szándék, megértés is, és
engedik a világot kinyílni. Így helye van az embernek is, bár kérdés, hogy az
ember milyen világot alkot, mert amit most látunk, azt lehet, hogy nem kéne
hagyni, mert nem lehet vonzó, de ez egy más lapra tartozik.
Sokan azt állítják, hogy tragikus következményei lennének egy
kapcsolatfelvételnek, ezért nem is ajánlják, hogy keressünk, vagy küldjünk
különböző híreket, ábrákat és egyebeket. Félnek, hogy azoknak is felhívjuk a
figyelmét, akik eddig nem akadtak ránk. Nekem riogatás, hogy úgy járnánk,
mint Kolumbusz idején a dél-amerikai indiánok. De ne felejtsük el, hogy ők
körülbelül igen kevés különbséggel egy szinten álltak velük, és hogy az ember
az emberrel mit tesz, azt nem kellene rávetíteni egy esetleg több tízezer vagy
százezer évvel előttünk járó civilizáció cselekedeteire. Ezek állati és barbár
cselekedetek, amit még ma is sok
ember tesz egymással, de nem
magunkból kéne kiindulni.
Keressük — de nagyon egysíkúan — az
univerzum mélyéről érkező jeleket.
Beszűkült keresés ez, mert lássuk be,
közismert, milyen szűk a látásunk
tartománya, és nézzük meg a hallásunk
tartományát is, ami dettó. Valamint
más érzékelésben meg, mint a három
dimenzió, nem is gondolkodunk. Akkor
miről is beszélünk? Akár mellettünk is
lehetnek, csak nem vesszük észre az
idegen lényeket. A lényeg az, hogy
nem jelenthetünk ki semmit, főleg azt
nem, hogy nincsenek, mert esetleg
más dimenzióban vannak, és nem győzöm leírni, ha még egy dimenzióban is
vannak velünk, akkor is kevés az esély az érzékelésre. Gondoljunk a tóban a
békákra, állhatunk a parton, nem vesznek rólunk tudomást, hacsak közvetlen
közelről meg nem zavarjuk őket. Velünk együtt élő lények lehetnek sokkal
nagyobbak vagy nagyon kicsik, akár finomabb anyagúak, akiket nem
észlelünk.
Nagyon elgondolkoznék a szinte mindenütt ott lévő, egyszerű elemen: a vizen,
a H2O-n. Miért van memóriája, miért alapja szinte mindennek, hogyan teszi?
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Vagy pl. a hegyikristályon, a rezgésén, a memóriáján stb. Nem lehet-e, hogy
hasonló működés van akár Tejút-szerte?
Pont ilyen okok miatt ne vonjunk le következtetéseket, mivel még a három
dimenzióban sem tudunk jószerivel semmit, beállítottunk egy mérési módszert,
ami többnyire összehasonlításon alapul. Az érzékszerveinkkel sem sokra
megyünk, fantázia meg rugalmas gondolkodás, úgy tűnik, nem sok van. A
valóságban messzemenően nem ez a helyzet, mert lehetnek olyan lények,
amelyeknek nem kell változtatni a helyüket, nem kell „idejönni”, hanem
valamiféle telepatikus módon teremtenek kapcsolatot, de rossz a szó, viszont
emberi nyelven nem tudok jobbat! Szóval az ismeretlen lények bonyolultabb
és élethű kapcsolatot tudnak létesíteni például az arra érdemes vagy
érzékeny emberrel, akkor is, ha fényévnyi távolságra vannak. Sokszor az ilyen
embernek hasadozik a tudata, repedezik az agya, ahogy megéli ezt a fajta
kapcsolatot. Megosztani nem tudja, mert el se tudja mondani, mert úgy sem
érti meg a többi. Ilyenkor az ember nagyon elkeseredik, amikor hallja a többi
értetlenkedéseit, látja a vakságukat, amikor kizárólag csak korlátokat
érzékelnek. Hivatkoznak a mérőműszereinkre, távcsöveinkre, és egyéb sehova
sem vivő eszközökre. Igaz, nehéz az embernek túllépni önmagán és másfajta
dolgokat kifejleszteni, mert ahhoz tudni kéne, hogy mi más fajta van. Ezt viszont
az ember nem tudja, sajnos.
„A SETI módszer tehát a kozmoszból érkező különleges elektromágneses jelek
felfedezésén, nem pedig a vélelmezett idegenek felé sugárzott adáson
alapul. "A földönkívüli intelligencia keresése szinte kizárólag passzív
tevékenység" — ekként összegezte Siemion a SETI kutatási módszer lényegét.”
(1)
Igen, a keresés valóban passzív tevékenység, abban az értelemben is, hogy a
passzivitásunkat, ahogy már leírtam, magunk gondolkodása szerint igazítjuk,
és fantázia sincsen ahhoz, hogy milyen újfajta keresést hajtsunk végre. Viszont
ebben a sávban, amit működtetünk, ebben már nincsenek kapcsolódásra
alkalmas lények, vagy ott tarthatnak, ahol mi. Mert most gondoljunk bele,
milyen lények válaszolnának ezekre a jelekre? Ha velünk egy szinten állnak —
akik esetleg támadhatnak, ahogyan az ember is —, akkor ugyanolyan baj
nekik a távolság — szerencsénkre…—, mint nekünk, így pillanatnyilag nekik se,
nekünk se áthidalható. Akkor heuréka, hú de jó, ők is vannak, mi is vagyunk és
ennyi! Na most, akivel még
kapcsolatot
tudhatnánk
létesíteni, azok a mi primitív
kapcsolatfelvételi
igyekezetünkre
nem
reagálnak, mert minek. Nekik
más a módszerük, simán le
tudják olvasni, hogy mi van
bennünk, sőt valószínűleg
igazgatni is, befolyásolni is
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tudnak bennünket. Inkább maradjunk abban a nekem vigasztaló
gondolatban, hogy ez nagyon régóta így van, mi így szoktuk meg, mint ahogy
megszoktuk a háttérsugárzást is és mégse halunk bele.
Ezt is megszoktuk, így alakultunk ki, hogy ha ebből aztán tovább akarunk
menni, — szerintem — nem fizikai szinten kell keresni a megoldást, hanem túl
kell lépni magunkon. Ezt a túllépést szerintem minél előbb meg kéne tenni, ha
tudják az emberek, mi miért van, de azt hogy mit és hogyan kell túllépni,
tömegesen nem értik.
6

Szeibert Márton

Oltás
A covid miatt ma már sokan regisztráltak és sokan kaptak is
oltást. A jelen írásomban megpróbálok kicsit filozófiai síkon
teljesen más témát feszegetni, viszont épp kapóra jön a járványhelyzet, mint bevezető téma. Ha valaki oltásra regisztrál,
vajon mi az a belső indíttatás, ami miatt erre szánja magát?
„Félek a betegségtől, és ebben látom a védelmet.” Vagy: „Szeretteimet féltem a betegségtől, így próbálok segíteni, mert állítólag így kevésbé fertőzök.”
Vagy: „Jó lenne, ha véget érne a korlátozás, és így én is hozzájárulok ahhoz,
hogy a tömeges megbetegedéseknek gátat szabjunk, hiszen az oltás csökkenti a fertőzőképességet.” … stb. Nem folytatom a sort, mert a lényeg mindenhol ugyanaz: védelmet akarnak az emberek, és ezt a védelmet az oltásban vélik felfedezni. Nem végeztem kutatásokat, de feltételezem, hogy az
emberek többségének ez az alapvető motivációja. Gyors, kényelmes,
egyszerű. Ha az ember elkerülheti a szenvedést, és még akár élvezetet is
kaphat (pl.: elmehet nyaralni), és mindezt könnyen és egyszerűen, akkor
minden bizonnyal ebbe az irányba fog haladni. Nem véletlen, hogy a
médiában ez a két állítás ismétlődik folyamatosan: A vírus szenvedést,
bezártságot, gazdasági válságot okoz, de minderre megoldást és védelmet
az oltás ad – hallhatjuk minden percben, amikor épp bekapcsoljuk a tévét
vagy a rádiót.
Mint mondtam, alapvetően nem a vírusról és nem az oltásról szeretnék
beszélni. Talán nem én leszek az első, akinek hasonló párhuzam jut az eszébe.
Talán nem is helytálló. De mégis, az jutott eszembe, hogy az egész emberi
létezés folyamatosan át van szőve a bűn okozta gyötrelmes szenvedésekkel,
és védelmet semmi más nem adhat, csak az, ami ebből a platóni barlangból
kifelé vezet: Krisztus. Kétezer éve hirdetik ezt a védelmet, ezt a csodát, ezt a
hatalmat, de az emberek többsége nem kattant rá erre úgy, mint az utóbbi
néhány hónapja az oltásra. Erre egyetlen magyarázat lehetséges: jobban

elhiszik az emberek azt, hogy az oltás hatékony megoldás a covidra, mint azt,
hogy Krisztus tanítása boldogságot ad az embernek. Én az előbbiről nem
tudok véleményt alkotni, nem vagyok szakember, viszont az utóbbi tudom,
hogy valóság. Fájdalmas tény, hogy hány milliárd ember élhetett volna
boldogságban és békében évezredeken át a krisztusi tanítás fényében, de
nem tette. Most, a média erejének köszönhetően az oltás a közfelfogás szerint
is a védelem megtestesítője. Jaj, milyen szép élet lehetne a Földön, ha a
médiának ezt az erejét az evangélium hiteles továbbadására fordítanánk! Az
ember azonban nem szimpatizál olyan megoldással, ami önfeladást,
szeretetet igényel, ezért hát az élet alapvető szenvedéseire nem alkalmazzuk
a 100% hatékonyságú védelmet, Istent.
Remélem, ha egyszer ezen a vírushelyzeten túlléptünk, és az emberek már
valami mástól kezdenek majd félni, akkor sokan előveszik majd azt az „oltást”,
ami évezredek óta hatékonyan működik azok lelkében, akik bátrak voltak, és
éltek vele, bár azt a média nem sulykolta.
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2021 - TÁRSADALMI ANOMÁLIÁK
-Ha annyira jók a vírus adatok, hogy mindenhova lehet
menni, mikor szabadítják fel a műtéteket? Fél ország sántít,
nyög, érdekel ez valakit? Nem a szórakozás az első, hanem
az egészségünk!!!
- Mikor lehet ismét rákszűrésekre menni?
Áruházi viselkedés
Az emberek egyre türelmetlenebbek, és mondhatnám azt is, hogy neveletlenek egymáshoz. Egy eset, ami velem történt meg a napokban az Auchan áruházban. Megfigyeltem, hogy egyre kevésbé érdekli az egyéneket, hogy a
többivel mi van. Nem tudom, hogy mi ez! El vannak keseredve, vagy csak az
önzés elborította őket? Akár fiatal, akár öreg, mindegyik tud bunkócska módon viselkedni. Nagyon sokan a kosarakat úgy állítják meg, mintha egyedül
lennének a világon. (Megjegyzem ugyanígy viselkedik az árufeltöltők nagy része is…., sajnos.) Ha szólok nekik, akkor kitörhet a balhé is, lehet, hogy csak erre
várnak. Azért persze van, aki elnézést kér, de nem ez a jellemző.
Egy ilyen eset történt a zöldséges résznél a napokban. Mint kiderült, egy fiatalember, nem ismerném meg, mert rá se néztem, középre tolta a kocsit, pont
egy kirakott rekesz mellé…, így sehogyan sem lehetett se jobbra, se balra sem
megelőzni. Mint kiderült, nagyon is figyelte a kosarát – de nem segített
volna…–, én csak álltam ott és néztem hol férek el a csurig megrakott kocsi
mellett. Majd végül úgy döntöttem, hogy egyik oldalon talán, és óvatosan eltoltam, ő közben rám ordított, mit csinálsz te szenilis, így ijedtemben hozzáérhettem, és levertem zsemléket meg valami műanyag italt, de nem tudom, hogyan. Ezek után a fiatalember nagy pofával elkezdett engem szidni. Visszaszóltam: el kéne gondolkoznia, hogy ki nevelte és hogyan, s nem én vagyok a
szenilis…! Ezek után elkezdett üvöltözni, hogy milyen szemét vagyok, s még
nem szedtem össze, amit levertem. Miért tettem volna, 73 évesen, leordítozva,
sértegetve, amikor ő készakarva hagyta ott a kocsit. Ő a kb. 40 éves elvárta
volna, hogy ő, aki rossz helyen tartja a kocsiját, tele
mindennel – gondolom pénze van, de az intelligencia és a pénz nem jár együtt… –, még elvárta
volna, hogy én, a 70 körüli korommal szedjem össze
az ő cuccát, főleg, hogy le sem vertem volna ha
nem üvölt rám. Hát, furcsák az emberek.
Társadalom szétszakadása az oltások mentén
ISMÉTLEM NEM OLTÁSELLENESEK VAGYUNK CSAK NEKÜNK FONTOS AZ ÉLETÜNK,
AHOGY MI ISTENBEN MEGÉLJÜK, ÍGY VELE MI DÖNTÜNK, NEM ADJUK ODA A
DÖNTÉSI JOGUNKAT!
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Nyugodtan állíthatom, hogy az oltások mentén kb. kétfelé szakadt a társadalom. Az egyik felében, akik nem oltották be magukat, vagy kivárnak, véleményük az, mindenki azt tesz magával, amit akar, de senki ne szóljon bele az életébe. A másik fele pedig az, aki beoltatta magát, és sokszor ádáz indulatokkal
van azok ellen, akik nem oltották be magukat ( s ezt még hergelik is…) . Például ilyen nagyon lelkes honfi lányunk kiírta a Facebookra, hogy „beolttattam
magam érted”. Erre fel az egyik jópofa tanítványom aláírta, hogy „nem értem”. Hivatalos szövegekből is kiderül, ők is megbetegedhetnek (csak kevésbé
súlyosan, de azt nem értem tette….), és ők is fertőzhetnek. Értem…., nem, magáért! Mindenki azt tesz magával, amit akar. Csak egyet kérnénk, hogy ne
szóljanak a dolgainkba, hadd legyen az életünkhöz jogunk, legalább ahhoz
legyen jogunk! Az a gyűlölködés, amit szítanak nap mint nap az oltás kapcsán
az emberek, az meg egyenesen elkeserítő. S elmenekülni sem bír az ember,
mert ha végig gondolja a világban az országokat, sajnos nem talál helyet.
Oltási igazolványok körüli kétes dolgok.
Értem én, hogy megvették a sok oltóanyagot. És most szinte erőszakkal be akarják
nyomni az emberekbe, ez is sajnos így érthető. Viszont az össze-vissza beszéd – amivel igen rontanak az egész helyzeten! –,
nem érthető.
Például az oltási igazolványnál fogalmuk
nincsen mennyi ideig hat az oltás, mi a hatása. De azért adtak egy védettségi igazolványt, és akkor ezzel megszivatják az összes
többi embert. Valamint a beoltottat is, mert
ha be van oltva, feloldódik a félelme, hogy
megkapja, és nem vigyáz úgy, ugyanis ilyen
az ember. Látható maszk nélkül ülnek a teraszokon, beszélnek egymás szájába, öngyilkosság, de tegyék, az ő életük.
A bajaim, kétségeim e dolog körül:
- Meddig tart egy oltás hatása? Többféle oltás van- igazolvány egyféle…-, többféle
nem teljesen igazolt időtartami hatással?
Akkor az egész mennyire autentikus?
- Mi van ebben a nagy presszionálásban
azokkal az emberekkel, akiknek olyan betegségük van, hogy nem bírnák el az oltást.
Ők is diszkriminálva lesznek? Például tudjuk,
hogy pár vakcinától több ember trombózist
kapott, és nemzetközi sajtóban oda-vissza
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cáfolják vagy bizonygatják. Mondjuk, akinek több mélyvénás trombózis van
pl. a lábában, világos, hogy nem megy oltatni magát, vagy allergiás stb. Oltási
igazolványt nem fog kapni, mert nem fog elmenni. Így diszkriminálni fogják a
betegsége miatt - ahogy a többi elvi alapon be nem oltakozót is…-, és kizárják
mindenhonnan?
- Mi van azokkal, akik hitük vagy egyéb meggyőződésük miatt nem mennek
el beoltatni magukat? Istenben bíznak, s ennyi.
- Elhangzott olyan nyilatkozat is, miszerint az egyik gyártó cég közölte, nem
tudja a 4-5 év múlva bekövetkező, hosszútávú hatást. Ez is ijesztő lehet az embereknek.
10
Ezeknek a fényében érthető azoknak az állásfoglalása
is, akik kivárnak, hátha lesz jobb is.

Pável Márta

SZENT JÓZSEF év van, és állandó védelmét kérjük a covid ellen is...

Oroszi-Kuzmich Kinga

BORROMEI SZENT KÁROLY
Borromei Szent Károly életét olvastam a napokban. Eleinte nem vált szimpatikussá, inkább volt gazdag családból származó karrierista, mint pap. Rokona, IV. Pius már Milánó érsekévé nevezte ki és
más pápa körüli tisztségeket adott neki, mikor még pappá sem volt szentelve. Aztán, mikor bátyja meghalt, átértékelte az életét, rájött, hogy mi a fontos az életben, visszaadta zsíros hivatalait és végre lelkipásztori feladataira kezdett koncentrálni, igazi főpásztora lett Milánónak.
Ezzel kapcsolatban olvasható az életrajzában (https://archiv.katolikus.hu/szentek/szent175.html) egy érdekes, ma is aktuális történet. Milánóban pestisjárvány
tört ki, a vezetők elmenekültek, a városban kezdett eluralkodni a káosz, mikor Károly a város élére állt és megszervezte az ellátást, mind testi, mind lelki értelemben. Saját vagyonából támogatta a rászorulókat étellel, ruhával, gyógyszerrel és
menhelyeket állíttatott fel.

A járványveszély miatt a templomokat bezárták. Azonban ez nem azt jelentette,
hogy az emberek otthon kuksolva nem foglalkoztak többé Istennel, lelki élettel,
hanem Károly mindent megtett azért, hogy az emberek így is megélhessék a hitüket,
megkapják a szentségeket, szentmisén vehessenek részt.
A betegeket ambuláns szolgálat látogatta, az utcasarkokon felállított oltároknál miséztek a papok, a püspök maga is látogatta a kórházakat, vigasztalta a betegeket.
Helyzetünkben is példamutató viselkedés.
Habár néha hallunk papokról, akik a vírushelyzet ellenére, vagy éppen emiatt – felismerve, hogy a nagy bajban egyedül Istenre számíthatunk, nem pedig Őt kell fél11
retennünk – utcán miséztek, körbevitték az Oltáriszentséget a városon, falun. A
központi utasítások ellenére igyekeznek ellátni papi szolgálatukat, de talán nem ez
a legtöbb. Azt pedig különösen nem hallani, hogy ma egyházi vezetők lennének ilyen
áldozatkészek.
Lehet, hogy érdemes lenne példát venniük Szent Károlyról, és nem csak viselkedés
tekintetében, hanem abban az értelemben is, hogy mit képviselnek hozzáállásukkal
az emberek felé. Károly valóban Isten szolgája, Isten bátor katonája volt, aki a veszélyhelyzetben viselkedésével azt kommunikálta a nép felé, hogy Istenben van a
kiút, Hozzá forduljunk, Őt kérjük, hogy mentsen ki minket a bajból, még intenzívebben imádkozzunk, mint eddig. Nem hagyta ellanyhulni a hitéletet, nem hagyta
magára a rábízott nyájat.

Rizmayer János (13 éves tanuló)

ONLINE TANULÁS EGY DIÁK SZEMSZÖGÉBŐL
Sokan sokfélét mondanak az online tanulásról. Egyesek azt mondják,
hogy szeretik az otthonlétet, míg mások sürgetik az iskolák megnyitását. Ebben
a cikkben most leírom, hogy én mit gondolok az otthonlétről.
Szerintem a legnagyobb előnye az online tanulásnak az, hogy én jobban
oszthatom be az időmet. Mikor feladnak leckét vagy online faladatot, akkor
oldhatod azt meg, amikor akarod. Emellett jobban kihasználhatom a
szüneteket, mivel otthon vagyok. Iskola után nem kell hazamennem, egyből
elkezdhetek pihenni. Akkor ebédelhetek, amikor szeretnék. Emellett akkor
nyithatom és zárhatom be az ablakomat, amikor akarom. Az utóbbi lehet nem
tűnik nagy előnynek, de én nem bírom azt, amikor bent fullasztó meleg van,
de senki nem nyitja ki az ablakokat. Emellett könnyebben lehet puskázni a
dolgozatnál (amit én természetesen sose tennék meg : )). Persze, valakiknek az előbb
említett előnyök közül néhány nem érvényes, mivel más házban laknak,
máshogy intézi az iskolájuk a tanulást, de ez a cikk most az én szemszögemből
írja le az egészet.

Persze, az itthonról tanulásnak nagy hátrányai vannak. Nem lehet
kérdéseket kérdezni a tanároktól, és néha a tanárok egyáltalán nem
koordinálnak, mindenki mást máshogy használ. Egy másik hátrány amit
gyakran hallhatunk, az az, hogy nem találkozhatunk a barátainkkal. Habár ez
igaz, a barátaim és én péntekenként egy kalóz-szimulátor videójátékkal
játszunk, ami direkt arra van kitalálva, hogy egymással beszélgethessünk.
Természetesen ez nem ér fel a valódi találkozással, de még mindig jobb, mint
a semmi.
Végül is én most élvezem az otthonról tanulást. Az én iskolám egészen jól
megszervezte az órákat, minden egységes. Úgy érzem, az online tanulás 12
minősége a környezetedtől függ

Márkus Edit

Nyári tervek
Ugyan még csak most érkezett meg a tavasz, sokszor gondolok
már a nyárra. Pár évvel ezelőtt ilyenkor már többféle terv is volt a
tarsolyomban, s mindig örömmel gondoltam az elkövetkezendő
évszakra, amikor majd önfeledten fürödhetünk, utazhatunk, pihenhetünk.
Most óvatos vagyok, nem ábrándozok, terveket sem szövögetek. Nem vagyok
szomorú, sem depressziós, de tényleg igaz az, hogy ember tervez, Isten végez.
Ez az időszak még inkább megtanított arra, hogy azt kell megélnünk, ami van,
abban kell észre vennünk a jót, abban kell megküzdenünk a rosszal. Minden
nap van, aminek lehet örülnöm: kisüt a nap, kinyílt a kedvenc kis virágom,
zöldbe borult a kert, van munkahelyem, van otthonom, ma sem lett beteg
senki körülöttem, vagy aki beteg volt, felgyógyult.
Más szemmel kell néznem a dolgokat, hálás vagyok azért a jóért, ami van, hisz
az sem az enyém, de most mégis részem lehet benne.
Eszembe jutnak most a régi nyarak, amikor az Aquilával vagy a családdal
együtt nyaraltunk, jókat nevetgéltünk, vidámak voltunk. Most ezekért az
élményekért is még inkább hálás vagyok. Milyen jó volt, hogy szabadon,
egészségesen együtt kelhettünk útra, messze utazhattunk.
Így gondolok most a nyárra is. Jön, amikor akar, hoz jó időt vagy rosszat, kedve
szerint. Hoz pihenést vagy munkát tetszése szerint. Lesz utazás vagy otthon
maradás, ahogy majd lehet. A körülmények miatt lehetnék akár jókedvű vagy
rosszkedvű, rajtam függ, milyen szemmel nézem. Megpróbálom alázatosan
figyelni, szemlélni az eseményeket, mi miért történik, és nekem hogyan kell
emberként helytállnom.
Szóval, kedves Nyár, én így várlak Téged: nem tudom, mit tartogatsz
számomra, de megpróbálom majd megérteni és meglátni, mit kell tennem,
kinek van szüksége rám. Bármilyen is legyen az időjárás, szakítok majd időt
beszélgetésre, figyelemmel fogok mások felé fordulni. És persze nagyon hálás

leszek, ha lehetőségem nyílik megmártózni egy tóban, ha a Nap ereje erőt ad,
és kipihenhetem magam. Hálás leszek, és hálás vagyok azért, ami van, és erőt
kérek elviselni azt, ami már nincs.

KERTÉSZET
Rizmayer Péter

Édesapám tanácsai
Április vége felé járunk. Ez a hónap végre hozott csapadékot a szomjas kerteknek és sajnos kemény éjszakai fagyokat a virágzó gyümölcsfáknak. Tapasztalatom szerint a sárgabarack és őszibarackfák sínylették meg a fagyokat. Amikor csak tehetem, nézem, hogy mi maradt és reménykedem, hogy a kevesebbet már meg tudom védeni a növényi és rovarkártevőktől.
Mostanra a szabadgyökerű fák, bokrok ültetését már befejeztük. Kezdetét veszi az új "jövevények" fokozott gondossággal történő kezelése. Ez alatt elsősorban a locsolást és a fa tányérjának gyommentesen tartását értem.
A gyümölcsfák virágzása lassan befejeződik, ideje megvizsgálni a lombozatot.
Amennyiben olyan ágrészeket találunk, ahol a levelek és a virágzat is "kókadtleforrázott" képet mutat, az a monília kártételét mutatja. Ezeket a részeket az
egészséges részig vissza kell metszeni és a fertőzötteket el kell égetni (nem ledobni, avagy kidobni), az erős továbbfertőzés kizárása véget.
A fák lombkoronája dúsul, a levelek nőnek, amíg el nem érik a végleges nagyságukat. Az újonnan nőtt plusz felületek is igénylik a védelmet, tehát permetezést szükséges folytatni, kiegészítve lombtrágyával ebben az intenzív növekedési periódusban.
Diófáinkat a szárazságon túl erősen károsítja a gomba és a baktériumos fertőzés. Javaslat a réztartalmú szerekkel a védekezés a levél- és hajtásfejlődés időszakában. Ez praktikusan 3-4 permetezést jelent június végéig.
A megkötött virágokból kialakult gyümölcskezdemények megvédése a rovarkártevőktől szakembert is próbára tevő feladat. A cseresznye és meggy esetében védekezni szükséges a levéltetvek, a cserebogarak és a cseresznyelégy
ellen. Ez utóbbi tömeges rajzásának kezdetét a korábban kihelyezett "sárga
ragasztólapokról" leolvashatjuk. Vásárolható felszívódó, rövid EÜ várakozási
határidejű szer. A korai cseresznyénél 1 alkalommal, a későbbieknél – június
közepén-végén érők esetében – 2 alkalommal javaslok permetezni. A cseresznyelégy elleni védekezés nagy odafigyeléssel végzendő. A sárgalapos előrejelzést követően 5-7 nappal kezdjünk el védekezni felszívódó és hosszabb hatástartalmú készítménnyel. A középérésű fajtákat (pl. Germersdorfi) a színeződéskor kell másodszor permetezni rövid hatástartalmúval. A késői érésűeket
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(pl. Katalin) mérlegelem, volt, amikor harmadszor is megpermeteztem. A rovarölő permetezéseket mindig kénnel kombinálom. A „sárga ragasztólapokat” a cseresznyelégy invázió előrejelzésén túl nagyon hatékonyan használom
különböző fajú és méretű legyek, darazsak gyérítésére is. Ebben az időszakban
támad az almamoly, a barackmoly, a szilva-, gyümölcsdarázs, ezek ellen is a
felszívódó permetszerek a javasoltak. A varasodás és lisztharmat elleni védekezés fontos, és időjárás függően végzendők.
A bodza május-június hónapokban virágzik. Az ernyős virágából nagyon finom
szörpöt készítünk. Tapasztalat, hogy védekezés hiányában a fekete színű tetvek rövid idő alatt beborítják a virág szárát és virágát, és így az használhatat- 14
lanná válik!
Bár a szőlőhajtások még csak néhány centiméteresek, az ő növényvédelmüket is meg kell kezdeni (kén, bordóilé, rovarölő felszívódó).
Lehet, hogy túlzásnak tűnik a sokszori és sokféle permetezés, mindenkinek saját
szájíze szerint kell a saját kompromisszumát kialakítania (a vegyszerrel kezelt és
a "bio" kezelési mód között.)
Zöld kincseink környezetünkben
Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, felsorolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellelhetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról javaslom utánaolvasással meggyőződni!
• Gyermekláncfű (pitypang) virágzás előtt a levelét használhatjuk, virágzáskor
a szárát rágjuk, különben a gyökerét főzzük teának.
• A bodza virága frissen vagy szárítva teának, szörpnek is nagyon finom.

Varga Márta

AQUILA HUMOR
Sztálin a mennyországban...
Sztálin meghal és jelentkezik a mennyország kapujánál.
Szent Péter beszól a birodalmába:
– Órákat, ékszereket eldugni, angyalok föl a padlásra! Jön Sztálin!

Brezsnyev és Kádár a szovjet-magyar határon találnak egy tehenet. A tehén fara a SZU-ban, az eleje Magyarországon áll,
nem tudják arrébb vinni, a jószág megmakacsolja magát. Húzzák-vonják,
nem mozdul. Kádár kifulladva kérdi Brezsnyevet:

– Te, Leó, mit csináljunk ezzel a tehénnel?
– Ugyan, kérlek, semmit. Ti majd etetitek, mi meg majd minden nap megfejjük.
-------------------------------------------------------------------------------------

Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak az AQUILA CIVIL TÁRSASÁGHOZ!
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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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