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alábbi

Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, és így próbáljuk az emberek
lelki színvonalát emelni.

Pável Márta

2021 TÁRSADALMUNK ANOMÁLIÁI, SOKRÉTŰ ÉSZREVÉTEL,
szeptember
ÍRÁSOMAT ANNAK JEGYÉBEN TESZEM, HOGY FELTÉTELEZEM, MÉG MINDIG ÉL A SZABAD VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS, SZABAD AKARATÚ GONDOLKODÁS.
A PÁPALÁTOGATÁS MARGÓJÁRA

Jön Ferenc pápa. Eszeveszetten megy a kampány, hogy minél több ember
menjen a pápalátogatásra, és az Oltáriszentségnek az ünnepére, az Eucharisztikus Kongresszusra. Előtérbe kerül az Eucharisztia, s ezzel nincs is
baj, mert a legszükségesebb dolgok közé tartozik
a világon. A baj azzal van, ahogyan olyan embereket – ha igaz a hír …, s nagyon remélem, csak
a sajtó riogatása volt – kérnek fel szerepelni,
akiknek a világon semmi közük Istenhez, az igazi
katolikus hithez.
Közöttük sokan díszek csak, de annak sem jók,
inkább celebek, ők meg minek Isten egyházába?
Hirtelen és politikailag felfuttatottak, az a baj,
hogy olyanok kapnak Kossuth díjat –
akinek a szövegétől
is messze jár a szép
magyar beszéd…–,
akik közé már nem
szeretne az ember kerülni. Az a baj, hogy az Istent nem így kell „eladni”, az Isten messze nem
így működik. Még ha azt is hiszi az Egyház, hogy
ez az igazi istenképhez fog vezetni (félek, meg
sem fordul ilyesmi a fejükben), hát nem, úgy tűnik, a látszat egyházi működés/kirakat megerősítése a cél. Istent nem a látszattal, világiakkal
kellene képviselni, hanem szentéletű emberekkel, akiknek erősen híján vannak. Ide nem futtatott humoristák és kihívóan öltözködő, viselkedő énekesek kellenek, nem
ezeknek a gyülekező helye, hanem az elmélyült, csendben lévő, magányt, Istent szerető emberek kellenének. Istenhez úgy fohászkodó emberek kellenének erre az ünnepre, hogy sóhajuk megrázza az eget, és elvigye a farizeusság
és kétszínűség felhőit.
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Sajnos elmentek attól az úttól, amelyik az égbe vezet! Viszont, ha ezirányban
haladunk, akkor csak a megcímkézett kereszténységet képviselik, de nem az
igazit. A fölfelé szállást nem biztosítják, ezt onnan is tudom, hogy amikor
hozzánk megérkeznek emberek, akkor nyitogatják a szemüket, és nagyot
nézve azt mondják, így is lehet? Lehet így menni Isten felé, lehet így csoportot
fenntartani? Lehet úgy, hogy látványosan szinte semmit sem teszünk (értem
alatta, nem verjük a mellünket, nem kampányolunk stb.) és mégis világítunk,
békével, örömmel telt szívvel élünk Istennek? Igyekszünk a földi hívságokat
mérsékelni, megyünk és nem teszünk semmi olyat, ami Istennek nem tetszik.
Némán, de annál erősebben csak világítani Isten Fényét. Erre kéne az egyháznak megtanítani az embereket, hogy lehet világítani úgy, hogy nem celebkedéssel, hanem a fényem – ami Isten Fénye… – vonzza az embereket, s akkor
nem kellenének innen-onnan összekapart celebek sem. Sajnos ettől nagyon
messze állunk.

Szeibert Márton

TÁVCSŐ-HASONLAT
Aki hozzám hasonlóan szereti kémlelni a végtelen eget, különösen az éjszakai felhőtlen csillagos Univerzumot, az talán
megérti, hogy miért vonzódok a távcsövekhez. Ez pedig most
kapóra jön, mert a távcsövek működési elve segít szemléltetni egy egyszerű
igazságot az elmélkedéssel, szemlélődéssel kapcsolatban.
A hasonlat lényege, hogy a szemlélődés során a távcső maga az ember. A kémlelt tárgy
bármi lehet, amit a szemlélődés központjába
állítok, ahogyan a távcsővel is bármilyen objektum felé fordulhatok, legyen az egy bolygó
vagy hold, netán egy csillag vagy valami homályos köd. A távcsőnek egyetlen szerepe
van: minél több fényt összegyűjteni. Amikor
imádkozunk, mi is kinyitjuk magunkat,
mint egy távcső, és szívjuk a fényt. Vagy hát
igazából szívni nem kell, mert fény az van,
csak hagyni kell, hogy beáradjon.
Az is fontos, hogy az optika tiszta legyen. Nehéz elképzelni, hogy egy mocsárban megforgatott távcsövet az éjszakába kitéve bármilyen felfedezésre juthatnánk az Univerzummal kapcsolatban. Hasonlóan nekünk is tudatában kell
lennünk annak, hogy a lelkünk egy érzékeny műszer, nem tehetem ki akárminek, vigyáznom kell rá, tisztán tartani, és akkor az éj csöndjében tiszta
képeket fog adni.
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Aki használt már nagyobb távcsövet, esetleg fotózni is próbált, az nagyon jól
tudja, hogy az nem úgy működik, hogy percenként megyek
egyik objektumról a másikra, hanem többet elidőzünk egy-egy
célpontnál, és ha kiválasztottuk
mondjuk a Jupitert, akkor minden mást elengedünk, és csak
arra az egy tárgyra fókuszálunk.
Ez egyfajta összeszedettséget és
céltudatosságot igényel, akárcsak a mély ima.
Azt is tudni kell, hogy a távcső
által kibocsátott kép hordozni
fogja a távcső optikai hibáit. Tökéletes leképezés nem létezik. Így
tehát a saját magunkban levő
prekoncepciók, hibák, foltok
mind-mind befolyásolni fogják a
szavak szintjére levetített képet. Azt a képet, ami sosem fog tökéletesen megegyezni a magasabb szintű nyers valósággal. Azonban sokkal-sokkal közelebb
leszünk hozzá, ha használjuk a távcsövet, mintha nem is szemlélődnénk.
És mint minden hasonlat, ez is nagyon sántít.
Amikor mélyen elmerülünk az isteni kegyelem
fényében, akkor már nem arról van szó, hogy
mennyire éles a kép, mekkora a nagyítás, hanem maga az ember olvad bele a szemlélődés
tárgyába, maga az optika olvad bele az őt körülvevő fénybe.
Szerkesztő: A fotók mobiltelefonnal, a szerző távcsövén keresztül készültek.

Pável Márta

AZ ÁLLAM ZSAROLÁSA, reakciónkkal
Egy kis politika, akit érdekel.
Egyre erősebbek lesznek már a választási ígéretek, meg a
kampányokban az előválasztás alatt is minden hazugság el
fog hangzani. Ahogyan ez „rendesen” szokott lenni! A véleményem természetesen szubjektív, de én igyekszem reális és racionális maradni,
de hát sokan nem tudják, hogy mit csináljanak, hogy álljanak a dolgokhoz,
kinek higgyenek, kitől, mit várhatnak?
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Nagyon sok embert idegesít az – köztük engem is –, amiért a Fideszről leveszem a kezemet, a coviddal kapcsolatos erőltetett kampány, rémisztegetések,
túlspilázás. Egyre inkább úgy érzem, hogy nem az én érdekemet, hanem a
nemzetközi politikai akaratot, világpolitikai érdekeket szolgálják. Annak se
voltam soha a híve, hogy valamire engem ráerőszakoljanak. Nem bírom az
erőszakot!!! Most, amit az Orbán-kormánynál csinálnak, számomra az erőszak a köbön, kiverte a biztosítékot. Az én életem, egészségem fölött erőszakkal zsarolva döntsenek, ez nem demokrácia! Azzal, hogy ne mehessen be az
ember úgy műtétre, hogy ne kelljen előtte két fizetett negatív teszt, meg mindenhova az igazolvány bemutassa. Ez mi, ha nem zsarolás? Ez nekem maximálisan felháborító, ezért a választásoknál ezt meg fogom bosszulni, nem fogok a Fideszre szavazni! Tudom, a világ dolgait veszik át, ebben már nem is
akar, nem is mer ellenállni Orbán kormánya.
Jó, de akkor kire szavazzunk? A másik felére sem fogok – mert ez a helyzet
ugyanígy maradna!!! –, de pluszban azért sem, mert akkor egy nemzeti tragédiát idéznék elő. Egyik sem jó; az egyik, a Mi hazánk egy picivel jobb, mint a
Fidesz, másban pedig nem. A baloldal szóba sem jöhet, ez a feltörekvő összegyűlt pénzéhes banda, tehetségtelen a főpolgármesterrel, Gyurcsány hátsó
működésével? Ja, NE!
Látom „Karigeri” 20 000 jelölést kapott eddig. Istenem, hát semmi sem elég
ennek a buta népnek? Egyszer bebizonyították, hogy tragédiába vitték az országot, annyira tragédiába, amit nem is tudom, hogyan lehet elfeledni? Ha
Orbán abbahagyta volna ezt az erőltetett „nem kötelező”…, de mégis kötelező
dolgot, amit zsarolással érnek el, pl. felmondanak, ha nem oltott… dolgot,
akkor azt mondom rájuk, hogy igen! De így nem, nemet az erőszakolásra,
nemet az antidemokratikus dolgokra. Felháborító, ahogy zsarolnak, hogy az
egészségügyi dolgozókat zsarolják, hogy azonnal végkielégítés nélkül fölmondanak nekik vagy bemutatják ezt a kísérleti oltóanyaggal beoltott oltási igazolványt. Ez botrány! Az egésznek, aki ezt nyomatja, le kellene mondani, fel
vagyok háborodva! Igen ám, de akkor kire szavazzunk? A Mi hazánkra? Sokan azt mondják, hogy gondoljam meg, hogy a szemforgató Jobbikból kissé
késve kivált társaság, mennyire hihetünk nekik? Esetleg hirtelen nem fordulnak meg, mint a Jobbik, aki nekünk ezzel a legrosszabb lett.
Mi a saját pártunkat megszüntettük, mert a népnek csak a kóklerség kell, az
őszinte, igaz beszéd nem, tehát magunkra nem szavazhatunk, innentől fogva
kire? Nem tudom, nagyon nem tudom, hogy mi változhat meg? Egy biztos: ha
nem szüntetik meg az erőszakot az oltással, akkor biztos nem szavazok a
jelenlegi kormányra.
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Pável Márta

LELKISÉG
Sík Sándor: A titok / I. Az idegenségről

(1912)

Most így vagyok. Most egyedül vagyok.
Csupa idegen arcok körülöttem.
Most nem tudom, hogy mit keresek itt,
És úgy érzem, nagyon messzirôl jöttem.
Semmit sem értek. Minden idegen.
Oly messzirôl néz rám az életem,
És én úgy nézem és úgy bámulom,
Mint egy bánatos beteg arcot
Egy jégvirágos távol ablakon.
Oly idegenül integet felém,
És a szemében annyi titok fázik,
És annyi könny és annyi félelem.
Oly nagyon én, és olyan nagyon másik!
Valamit mond is, zengô susogással,
S az olyan, mint egy bús gyerekszobás dal:
Rég elfeledtük gügyögô szavát,
Csak egy-egy dalos foszlány téved olykor
Valami nagy-nagy messzeségen át.
És ez az arc ilyenkor mindenem.
Mert nem igaz, hogy még mások is vannak:
Az egész élet ez a kis szoba,
Ezek a régi halkszavú hatalmak,
És ez a fázó, hangos hallgatás,
És ez az arc. És semmi, semmi más.
Egy könnycsepp, és egy tágra nyílt tekintet:
Ez az egész. És abba belenézzük
Az életünket.
Pável Márta

VÉGE A NYÁRNAK, S HOL A TERMÉS?
Egy kis melankólia. Most, ha kinézünk az ablakon, rájöhetünk, hogy valóban
nagyon erősen végéhez közelít a nyár, ami nagyon szép, /túl/meleg volt, és
többnyire nem adott lehetőséget arra, hogy bő, jó termés legyen. Nem sírni
szeretnék, de még soha ilyen szűk év az éltemben nem volt, hogy ugyanannyi
paradicsompalántát csináltam, s ilyenkorra körülbelül 30-40 litert főztem be,
most pedig csak 2 darab 1 literes üveget sikerült. Először elfagyott, aztán,
utána ültetve – öntözés ellenére – kiszáradt, most később kapott észbe a tő,
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mivel nem volt elég eső, az öntözés nem olyan, mint az eső, nem lett rajta elég
paradicsomtermés. De ugyanez volt a barackkal, és szinte minden növénnyel.
Nem csodálkozom, hogy minden drága, mert máskor nem győztem hazavinni
a termést a telekről, most pedig nincs mit haza vigyek. Talán még a paprika
az, amelyik megtermett.
Annyira változik az idő, hogy lehetetlen nem észrevenni, annyira kicsúszik a
talaj a lábunk alól, hogy valóban ki kéne nyitni a szemüket, és tényleg észre
kéne venni, hogy valami igen nagy baj van. Ha arra alapozok, hogy mi
termeljünk, márpedig mi ezt szeretnénk, akkor így is ki vagyunk téve annak,
hogy semmi sem lesz, mint az idén. Nem tudjuk, hogy hosszútávon az a rész,
ahol lakunk egy sivatagi részhez, vagy árvizeshez tartozik, mert ma úgy tűnik,
átmenet nem nagyon lesz. Megfordulnak a dolgok, kiszámíthatatlanná váltak.
Már lassan jön a hideg, de azért lehet még persze vénasszonyok nyara is, de
nem lesz, amit leszedjünk a fáról sem. Az alma is, meg a körte is elfagyott,
csak pár szem lóg a fán. Így nem dicsekedhetünk azzal, hogy mennyi
gyümölcsünk van. Mit tudunk mi emberek ezzel tenni? Személy szerint nem
tudom azt, hogy mennyire vagyunk ebben hibásak, de azt tudom, hogy amit
lehetett, mindent megtett az emberiség ennek a negatív változásnak a
felerősítésére. Utolsó perceken is túl vagyunk, sürgősen tenni kéne, kolletíven
meg személy szerint is.
Kérem, hogy próbáljunk meg mindent megtenni, hogy a gyerekeinknek még
maradjon némi gyümölcs, föld, némi levegő, az élet lehetősége.

Kis Enikő
TILTAKOZOM!
MINDEN CSEPP VÉREMMEL TILTAKOZOM!

Tiltakozom az etikátlan emberkísérlet ellen!
Tiltakozom, biológusként a tudomány sárba tiprása ellen!
Tiltakozom egy félig-meddig mondvacsinált járvány politikai célokra való felhasználása ellen!
Auschwitzban az emberkísérletek alanyai faji identitásuk miatt szabadságuktól megfosztott emberek voltak. Mintha szorult volna még némi csöpp erkölcs
azokba a szörnyetegekbe is, mikor megfosztották szabadságuktól és próbálták legalább megideologizálni nyomorult tettüket. Szerte a világban mindegyre hallani elszórt eseteket a tudománnyal való visszaélésről, például a
nemrég közfelháborodást keltő kínai tudósok esetét a klónozott emberrel. Az
egész világ borzong a mai napig ezek miatt, irtózunk, utáljuk, mindenestől
elhatárolódunk tőlük.
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Ma, néhány befejezetlen fejlesztési folyamatból származó oltást erőszakolnak
rá az emberekre ügyes – vagy mégsem? – politikai manipulációval, és sokan
hisznek benne és „önként és dalolva” beveszik. Legalábbis ezt hiszik. Mert,
ha félelemből mennek bele az emberek egy kísérletbe, az nem szabad és független döntés. A rábeszélés sem az. A megszorítások pedig pont, hogy a szabad döntés lehetőségének a felfüggesztése. Ma már nincs annyi értéke az embernek, hogy meglássuk benne az isteni szikrát, az értelmet, a szabad döntés
képességét.
Senki nem mondta el ezeknek az
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embereknek, hogy hogyan történik
egy oltás kifejlesztése normál, nem
vészhelyzeti esetben. Nem lett kihangsúlyozva, hogy ezt saját felelősségre teszik, hiszen sem a
gyártó, sem az állam, sem az orvos
nem biztosíthatja, hogy nem alakul
ki mellékhatása két nap múlva, egy
hét múlva, egy-, kettő-, három-,
hat-, kilenc hónap múlva, vagy egy, de akár tíz év múlva, bármikor.
Mert valójában senki nem tudhatja
biztosan. Közölték-e velük, hogy az
oltást követően bármi panaszuk
van, jelezhetik, sőt, elképesztően
fontos, hogy jelezzék, mert az fontos adat az oltás mellékhatásait illetően, amit be kellene gyűjteni, elemezni?
Egy fejlesztési folyamatban lévő oltásról ilyen méretű átoltottság mellett ezeket az adatokat nem begyűjteni elképesztő pazarlás. Ahogy az oltási igazolványok ellenőrzésére pillanatok alatt létrehoztak egy appot, úgy a mellékhatások gyűjtése is lehetséges lett volna. Ha valakinek mellékhatása van, azt hogyan ismeri fel, hogyan hozza kapcsolatba az oltással, azt hogyan kezelik?
Ilyen információk miért nem szerepelnek a hírekben? Miért nem lehet erről a
tudományos sajtóban sem olvasni?
Arról miért nincs szó, hogy a felelőtlenül, járvány alatt beoltott embereknek
hány százaléka volt fertőzött? Mert senki sem ellenőrizte, gondolom. Hogy
hogyan alakult az ő esetükben a betegség az oltás hatására? Őket is nyomon
kellett volna követni, hiszen ezekben az emberekben számos, az oltásokra
rezisztens vírus alakulhatott ki. Lehetne azt mondani, hogy nem volt rá kapacitás. De az sem igaz: rengeteg tudományos csoport létezik napjainkban,
őket át lehetett volna irányítani némi ügyes szervezéssel erre a munkára, biztos vagyok benne, ahogy a PCR tesztekkel megtették, ez is megoldható lett
volna.

Arról sem volt szó, hogy az oltások miatt fellépő mellékhatások kezelése, ellátása hogyan történik. Magam eddig csupán arról hallottam, hogyan nem.
Ez kinek a felelőssége? Hogy teheti meg büntetlenül egy háziorvos (szerk.: aki
megjegyzem, szintén némi kényszer alatt állhat…), hogy közli a beteggel, hogy
„ez az oltás mellékhatása” és rácsapja a telefont? Vagy miképpen lehet vizsgálat nélkül kijelenteni, hogy egy tünet vagy éppen betegség független az oltástól, bár utána következett be?
Szentül hiszem, hogy az ember test és lélek, és joga van saját egészségéről és
jólétéről szabad akaratánál fogva erőszak mentesen dönteni. Az emberek
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többségének nincs tudományos képzettsége. A tudósokra, orvosokra támaszkodnak, megbízható információs forrásokat várnak. Ha őket bekorlátozzák
őszinte véleményük, tudásuk kifejezésében, az emberek bizalmatlanná válnak. Az, hogy „vészhelyzet van, bízzatok bennünk, politikusokban, (majd a
háttérben szégyentelenül visszaélünk vele, lopunk, csalunk, hazudunk)” nem
a megbízható információ része.
Így hát kimondom, nyíltan, hangosan:
TILTAKOZOM az ellen, hogy embereket
zsaroljanak bele egy számukra elfogadhatatlan helyzetbe. Most az egészségügyben
dolgozók vannak soron, de előre láthatóan rendeletbe foglaltan, vagy a vállalatok megkörnyékezésével mindenki lassan
sorra kerül. Fel lehet mondani, de hova
menjen az ember? Elveszítheti az állását
– de hányan lesznek még rajta kívül munkakeresők?
Borzalmas érzés és vívódás rákényszerülni az embernek az elvei elleni cselekedetre. Ezúttal nyilvánosan és ünnepélyesen kijelentem, hogy zsarolás miatt
ergo nem önként, kizárólag azért oltattam be magam: mert a munkahelyemen azonnali hatállyal történő felmondás terhe mellett megkövetelik, és ha
nem teszem meg a gyermekemet és az
otthonomat veszélyeztettem volna.

KERTÉSZET
Rizmayer Péter
ÉDESAPÁM TANÁCSAI

A cikk írásakor aktuális néhány (budapesti piaci) gyümölcs árat szeretnék
rögzíteni. Őszibarack 800-1200ft/kg,
szilva 400ft, körte 7-800 ft, alma 4-500
ft, paradicsom 400-tól indulva 1200-as
koktél paradicsom árig megy. A felsoroltak a rideg piaci árak, és a gyümölcsök érettségéről még meg sem bizonyosodhattunk. Egyszóval, amit a kertünkben termelünk, nagy odafigyeléssel gondozzuk, és lehetőség szerint bővítsük a választékot.
Korábban már írtam, hogy az alma szedésre érettsége hogyan határozható
meg, és hogy utóérő gyümölcs. Arra
szeretném a figyelmet felhívni, hogy a
hosszabb tárolásra (késő őszig – karácsonyig) tervezetteket kb. két héttel korábban kell leszedni, mint a friss fogyasztásra szántakat. A késői érésű fajtáknál egy kénnel történő permetezést javaslok, a betárolásra szedés előtt 810 nappal.
Az ősz egyik méltatlanul alulértékelt gyümölcséről, a körtéről szeretnék néhány szót mondani. Szerintem az almánál jóval értékesebb és gazdagabb gyümölcs vitaminokban és ásványi sókban egyaránt (nagy kálium tartalmával
kiűzi a húgysavat, elűzi a köszvényt, csökkenti az ízületi fájdalmakat). Nagyon kényes a növényvédelemre (a körtelevélbolha óriási kárt tud okozni). A
körtét kedvelőknek az alábbi fajtákat ajánlom: Nyári Kálmán, Clapp kedveltje.
Piros Vilmos, Bosc kobak (Alexander).
Néhány szó a szőlőről. Fontos tudni, hogy nem utóérő. Amilyennek szedjük,
olyan is marad (bár leszedve és nedvességét veszítve úgy érezhetjük, hogy
kicsit cukrosodott). A tőkén levő termés nagy rovarkártevői a darazsak, majd
az általuk megnyitott szemekhez érkeznek a hangyák. Én – ahogy korábban
is leírtam – a „sörös” darázscsapdákat használom nagy hatékonysággal. A
nagyon késői, október vége felé érő fajtákat – Afuz Ali, Itália – még szeptember
legelején megpermetezem. Szeptember elején kell ültetni a bolyhos gyökerű
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szamóca palántákat. A jól előkészített és tápanyagban dús talajban a palánták még ősszel megerednek és jövő tavasszal már termést hoznak. Jelenleg
szüreteljük a fekete bodzát is. Úgy látom, hogy a különböző fajta poloskák
egyik nagy kedvence. A bokron két generációt észleltem. A gondos szedés ellenére a hazaszállítás után két nappal apróbb példányokat még mindig találok az autó szélvédőjén.
Nem igazán ismert a sarjadék (zöld)hagyma. Ez a legkorábbi szabadföldi tavaszi zöldhagyma. A száron termett kis hagymácskákat (bulbilliket) ültetjük,
vagy az öreg tövek szétosztásával szaporíthatjuk.
A hónap elején kell visszaültetni a virágoskertbe a tavasszal kiszedett méretes
és egészséges tulipán, jácint és nárcisz hagymákat.
Fontos, hogy a hullott gyümölcsöt és leveleket eltakarítsuk, ne hagyjuk a fa
alatt (komposzt, égetés). A növényvédelemmel kapcsolatban javaslom a szüret
utáni rézzel, kénnel + rovarirtóval történő permetezést (ez még nem a lombhulláskori lemosó). Az őszi érésű gyümölcsöknél – az érési idők és a permetszer egészségügyi várakozási ideje figyelembevételével – javaslok kénes + gyümölcsmonilia elleni permetezést. A fák
letermése után még, az ősz folyamán javaslom a fák mielőbbi metszését. Tavaszra a szőlő metszését hagyom, az
őszibarack fák metszésére is ősszel kerítek sort. (A tapasztalatomat egy déli fekvésű domboldal adottságaiból kiindulva
osztom meg.)
Praktika: a paradicsom (zöld) alá kevés
szódabikarbonát téve mézédes gyümölcsöt szüretelhetünk.
Jelen írást az anyagiak felemlegetésével
kezdtem, és avval is fejezem be. Az áremelkedés erősen „begyűrűzik” a növényvédő szerek piacára is. Aki teheti,
még az „idei” áron vásárolja meg, és így
azt is elkerülheti, hogy tavasszal nem
tudja időben beszerezni.
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Varga Márta

AQUILA HUMOR
Isten megteremtette a világot, minden más Kínában készül...
-Drágám ! Hol van a tea?
-Jaj, ti férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni! A tea a gyógyszeres fiókban van, egy kakaós dobozban, amire az van ráírva, hogy só!
Kádár János íróasztalán rengeteg telefon van. Honnan lehet megtudni, hogy melyik
az, amelyik Moszkvával van összeköttetésben?
– Azon csak hallgató van...
Politikai viccpályázatot írtak ki a SZU-ban, amelyen a következő díjakat lehetett
elnyerni:
3. díj: szibériai társasutazás két hétre.
2. díj: szibériai társasutazás egy évre.
1. díj: szibériai társasutazás – csak oda!
Három embert hív magához az Isten: egy oroszt, egy románt és egy magyart, hogy
egy-egy kívánságukat teljesítse.
Az orosz egy fantasztikus luxusgépkocsit szeretne, a román egy szuper Yamaha
motort, a magyar csak egy Ceausescu-portrét.
Egy év múlva visszahívják őket, hogyan sáfárkodtak az ajándékkal. Először Iván
jön, felkötözött kézzel, gipszben.
– Hát veled mi történt?
– Karamboloztam az autóval, nem szoktam meg a gyors tempót.
Később jön a román, oxigénsátorban, betört fejjel.
– Hát te mit csináltál?
– El akarták lopni a motort, mikor odaszaladtam, megvertek.
Végül megérkezik a magyar is, hófehér Mercedesben, a sofőr kinyitja az ajtót előtte,
frakkban, Havannát szívva lép ki az autócsodából.
– Jézusom, hát te mit csináltál a képpel, hogy így megtollasodtál?
– Semmi különöset. Kiálltam a Hősök terére, a képet leraktam magam mellé, és
kiírtam alá: "Egy köpés tíz forint!"
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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 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.
Üdvözlettel: Szeibert Márton, AQUILA Civil Társaság ügyvezetője
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