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Kérés 

Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy az alábbi 

felületeinken rendszeresen olvashatják írásainkat. Köszönjük! 

 https://sasmarta.blogspot.com/ 

 http://www.UFO-SAS.eoldal.hu 
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Ezeken az oldalakon vegyes témájú cikkeket közlünk, és így próbáljuk az 

emberek lelki színvonalát emelni. 
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ELKÉSZÜLT A SZT. JÁNOS APOSTOL SZOBRUNK 
A SZOBROT AZ AQUIlLA KÖZÖSSÉGE KÉSZÍTETTE ÉS 3D NYOMTATÁSRA 

ADTA KI.   

LÁSD A NEKÜNK LEGSZEBB JÁNOS APOSTOL SZOBROT, AMI A FÖLDÖN 

VAN.  
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Pável Márta 

A CSALÁDOKAT ÉS A BARÁTOKAT IS MEGOSZTJÁK A GERJESZ-

TETT POLITIKAI ELLENSÉGES NÉZETEK 
 

Sajnálattal tapasztalom a saját köreimben, ismerőseimnél, barátaimnál is 
előfordul néha-néha, hogy a tolerancia az csak egy szólam. A liberálisoknál 
meg úgy általában nem létezik. Gyakori jelenség, hogy politikai, elvi nézeteik 
miatt emberek egymás ellen fordulnak. Miért van ez sok embernél? Talán 
mert nem elég intelligens valaki, és nincs elég szeretet benne. Látható, ez 

sajnos elég jellemző a mai emberre, hogy akár a testvérével, férjével, 
gyerekével, barátjával is összeveszik politikai nézetei miatt. A többség idegileg 
kiborult és nem képes tolerálni, hogy ő másképp látja a világot, másképp néz, 
másképp állnak össze benne a dolgok, mint a másik emberben. Ez a jelenség 
nagyon szomorú, ezt direkt gerjesztett feszültségnek találom. Nem csak ebben 
van ilyen gerjesztés, rengeteg téren a társadalomban ilyen megosztó dolgokat 

láthatunk, mellyel szinte uszítva vannak az emberek egymás ellen, persze, 
akit lehet… Ilyen például a homoszexualitás, hogy hogyan viselkedjünk a 
különböző kifacsart  elméletekkel, az oltással, az időjárással, a gazdasági 
helyzettel, bármivel kapcsolatban. 
Hát rengeteg okot találnak arra, hogy 
nehogy összefogjunk. Könnyebb egy szál 

botot eltörni, mint egy köteget. Úgy 
tűnik, ez valami gonosz cél, hogy 
mindenki álljon külön, és akkor 
mindenkit nagyon könnyű lesz 
megtörni, befolyásolni. Ez egy sátáni 
ötlet, de úgy látom, működik, s ez 

rendkívül szomorú. Nem értem, miért 
akar sok más nézetű erőszakkal – 
sértegetéssel, mocskolódó levelekkel 
stb. – a saját oldalára állítani, mikor 
Isten is szabad akaratot adott. Nem 
akarok ezekbe a dolgokba beleállni –

ettől sokkal többre tartom magamat… –
, még akkor se, ha presszionálnak. Az 
elveimet nem adom fel, mert a többségét 
Istentől kaptam, s Ő soha nem tévedett. 
Ez ilyen egyszerű. 
Ugye itt felmerülhet, hogy mi van, ha én 

tévedek. Igen, benne van a kalapban az 
is, de ugyanúgy, ahogy benne van, hogy 
más is téved, ugyanis nagyon könnyű 
ma Isten nélkül eltévedni! Ennek 
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ellenére mindig elgondolkodom az ellenkező nézeteken is! Szerintem az 
igazságot csak Istentől tudhatjuk meg, de ehhez „beszélni” kéne tudni vele, 
ami nem mindenkinek megy, mert erre az egyházak nem tanították meg a 

tömeget. Viszont az oda-vissza menő hírekből teljesen ellentmondó, uszító és 
manipulált információkat kapnak. Mindenkinek javasolnám, hogy ezért kár 
a másiknak esni, talán józanul kellene gondolkodni, hogy hátha nem igaz 
egy-egy hír. /Pedig ez a jellemző, lassan semmiben sem hihetünk, szinte 
minden manipulált./ Többféle oldalról származó cikkeket kell olvasni, s akkor 
még mindig nagyon nagy szükség van a józan észre, hogy kibogozza az 

állampolgár, hogy ki hazudik, ki nem, hova teszed az igazságot. Ez a világ ma 
a megtévesztésről szól. Ilyen megtévesztésnek találom azt is, hogy a jelenlegi 
baloldal nyomására el van túlozva az, hogy hamarosan milyen statáriális világ 
lesz Magyarországon. Ezt ők úgy prezentálják, hogy a nyugat megússza, mi 
pedig nem. Eddig mi (magam és intelligens köreim) úgy gondoltuk, hogy a 
nyugat nem ússza meg annyira könnyen, s talán mi könnyebben, de 

mindenkinek nehéz lesz. Na most, ez a huhogás, hogy mi teljes mértékig 
kinullázzuk magukat, csak a magyarok, ez egy nagyon durva  ellenzéki 
megközelítés. Abban is megoszlanak a vélemények, és én is azt gondolom, 
hogy nem lesz könnyű, de nem fogunk belepusztulni, főleg akkor nem, ha az 
Isten is velünk van és rá hallgatunk. De ez nem jellemző Magyarországra, de 
a világon lassan senkire sem áll, hogy Istenre hallgat. Az eljövendő idő egyre 

nehezebb lesz, az biztos. És ha tényleg most van ez a felmelegedés – ami nem 
biztos, hogy gerjesztett, hanem a Földnek ez a rapszodikus szokása –, akkor 
valóban még jobban megindulnak – mint ahogy már meg is indultak – a 
kiszáradó részekről az emberek fölfelé. S miután a gonosztevő, felelőtlen 
emberektől, politikusoktól stb. úgy lett az egész beállítva, beetetve – akik 
pénzeket szednek fel, hogy a migránsokat Európa felé szállítsák –, hogy itt 

kánaán van, csak pénzt fognak kapni, és nem kell semmit tenni, csak 
követelőzni, ezzel valóban Európa halálát okozzák. Mondják azt is, hogy 
bizonyos szintig van befogadóképesség (munkaerőhiány stb.) Európában, 
lásd a kínaiakat, mind dolgozik, szorgalmas és kedves nép, nem hallani, hogy 
ha befogadtuk őket, valakit bántottak volna! Az ilyen nép szerintem jöhetne. 
Igaz, most nagy bajban van, és lehet, hogy összeomlik Európa, és erről főleg 

az EU felelőtlen, alkalmatlan, buta vezetése tehet! Javaslom, hogy ha 
kiiktatták az összes embert, aki abból él, hogy a migránsokat megtéveszti, és 
ide szállítja a nyakunkra, akkor aki itt van, de nem dolgozik, veszélyes, 
kíméletlenül haza kell küldeni, de még mindig lenne hely rendesen, 
kulturáltan viselkedő, dolgozni akaró menekülteknek. Nyíltan kellene a 
kiinduló helyükön velük beszélni, nincs támogatás (csak pár hónapra 

minimális), semmi sincs ingyen, keményen kell dolgozni, beilleszkedni, ha 
megteszik, akkor országonként önkéntesen meghatározott számú embert 
befogadnak, de csak annyit! Ismétlem: nem lumpenek kellenek, kifejezetten 
azt mondanánk, hogy ennyi és ennyi embert be lehet fogadni, de dolgozni 
kell, és nem fogtok sokat kapni, nem fogtok jobban élni, mint mi, nem fogtok 
több támogatást kapni, mint a hazai szegények, nem fogtok tudni a 

legdrágább cuccokban járni stb.! Ekkor azt mondom, hogy igen, Európa 
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népessége fogy, ezért ha rendes, valóban dolgozó vendégmunkásokat lehet 
hozatni, akik esetleg itt is maradnának, akkor nincs ok a be nem fogadásra. 
Ami most megy, tarthatatlan, és ezen is hiába állnak egymásnak a 

vélemények, hiába a belső gyűlölködés, mert nem akarják a valóságot látni, 
hogy a migránsok befogadása miatt menekülnek az emberek a hazájukból, 
mert olyanok lettek miattuk az állapotok, pl. a franciáktól, németektől stb. 
csomó európai vesz nálunk házat, mert itt akarnak nyugalomban élni. Nos 
ezt már az okoska eusok elérték. Így Európa gyorsított pusztulása történik, 
és lehet, hogy ez a cél, de ez is felfogás kérdése. Van, aki legyintéssel elsöpöri, 

hülyének nevez, van, aki pedig igazat ad, vagy eddig nem gondolkodott, mert 
fel sem fogta, hogy mi történik körülötte, mert olyan szellemi szinten áll. 
Ne dőljünk be az egymással való ellenségeskedésnek, ennek a gerjesztésének. 
Azt javaslom, hogy próbáljon meg mindenki a meglévő minőségi agyával 
gondolkozni, ami kinek ilyen, kinek olyan. Próbáljanak meg előre 
gondolkozni, hasznos lenne. Azt vallom, hogy sakkozni tudni kellene, nagyon-

nagyon fontos dolog, mert ez elvileg az előre kalkuláló, mérlegelő 
gondolkodást segítő módszer. Pl. most ki kéne sakkozni, hogy legyen kétféle 
fűtése az embernek (pl.fa és villany), vagy hogy legyen valakinek olyan 
ételkészlete, ami kisegíti a bajból. Ne féljen dolgozni, béreljen öregektől kertet, 
s úgy termeljen, hogy magát visszafogva, szűken megéljen. Fontos, hogy a 
nehéz időket megússza, hogy azért élve kerüljön ki. Nem lesz könnyű. A 

tehetetlenség, a mobiltás hiánya most katasztrófális lehet. Látható, most nem 
lehet már mindent megvenni a boltban, nem lehet minden szolgáltatást 
igényelni, túl drága lenne a köznépnek. Igen, le kell tenni a lakkozott 
körmöket, meg a  „metrós” külsőt, és el kell kezdeni rendesen, ember módjára 
dolgozni, naturálisan élni. Lehet, hogy jó is, hogy erre szorít most ez az 
önmagából kifordult világ. Arra ügyeljünk, hogy a békességet kell egymás 

között megtartani. 
 

Ismertem jót és rosszat, 
bűnt és erényt, jogot és jogtalanságot; 

ítélkeztem és megítéltettem; 
átmentem születésen és halálon, 

örömön és szenvedésen, mennyen és poklon; 
s végül felismertem, 

hogy mindenben ott vagyok 
és minden ott van bennem. 

Nincs jóság és nincs gonoszság. Jóság az, amitől nem félünk. Gonoszság az, 
amitől rettegünk. Ha levetjük ezt a rettegést, akkor betöltjük az ember 

spirituális végzetét... 
Krishnamurti, 1929. 
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Kép: Tábori munka, a szobor készítése közben 

 

 

 

Szeibert Márton 

ISTENES SZENT JÁNOS 
 

Augusztus 21-én volt a lelki táborunk záró napja. 9 nap után 

nagyon sok élménnyel, kegyelemmel, gazdagsággal tértem haza. 
Nagyon sokszínű foglalkozás volt: építkezés, szobrászkodás, 

festés, strandolás, spirituális gyakorlatok, imák, nap végi békés együttlét a 
csillagok alatt, megfelelő mennyiségű pihenés, komoly előadások – többek 
között Prohászka gondolatai mentén, Avilai Teréz írásaiból, felrázó tanulságos 
mesékről, zajról, lármáról és a csend többféle jelentéséről, 

Nagyboldogasszony napja alkalmából a Lourdes-i történetekről, csodákról, 
alternatív gyógymódokról, reflexológiáról, a szeretet szó mögé bújó hamis 
kötelékekről és a valódi szeretetről, ami felszabadít, karmikus körforgásról, 
annak megszüntetéséről, idegen lények és a teológia kapcsolatáról, stb. – ezek 
mind egy nagyon jó, hatékony tábort alkottak. Mindezt elsősorban Mártának 
nagyon köszönjük! 

Ebben az írásban Istenes Szent János életéről szeretnék egy rövid áttekintést 
összegyűjteni1, mert ő is a táborunk egyik témája volt. 
„Portugáliában született, de Spanyolországban tevékenykedett. Beteg, 
fogyatékos és a társadalom peremére szorult embertársait önként ápoló 
ember volt.” Az Istenes nevet az emberek adták neki. „Követői később egy 
betegápoló szerzetesrendet alapítottak, az Irgalmasok rendjét, amely a 

szegény sorban lévő betegekről és mentális zavarban szenvedőkről 
gondoskodik.” A gyermek és árva János pásztorkodással foglalkozott, majd 

 
1Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Istenes_Szent_J%C3%A1nos 
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katonának állt, ami a hitélet elhagyását is 
jelentette. Később ezt megbánta, Afrikába 
akart menni, hogy mártírhalált haljon. Egy 

ferences szerzetes felvilágosította őt, hogy ez 
csupán önszeretet, és egyszerűbb célt tűzzön 
ki magának. Avilai Szent János prédikációi 
nyomán őrült módon kezdte hirdetni az igét, 
ami miatt bezárták, és a kor szokásainak 
megfelelően veréssel kezelték az 

elmeháborodottságát. Amikor ezt a prédikátor 
megtudta, hogy milyen hatása volt a 
beszédének, felkereste őt, és észhez térítette. 
„Azt tanácsolta neki, hogy aktívabban kezdjen 
el segíteni másokon és hagyjon fel az 
önsanyargatással. Ennek hatására János 

megtalálta a lelki békéjét, és elhagyta a 
kórházat, és hamarosan elkezdte a 
munkálkodását a szegények között. Ez idő 
tájt zarándokolt el Guadalupei Miasszonyunk szentélybe ahol megjelent neki 
Szűz Anya, és arra bátorította, hogy segítsen a szegényeken. János minden 
energiáját abba fektette, hogy segítségére legyen a leginkább rászorulóknak. 

Éjszaka fát gyűjtött az erdőben, s nappal eladta. Árából élelmet és orvosságot 
vásárolt a vagyontalan betegeknek. Hamarosan olyan helyzetbe került, hogy 
házat bérelhetett. Oda hordta betegeit, és önfeláldozóan ápolta őket.” … 
„Szentségének a híre terjedni kezdett és már nem volt szükség a koldulásra, 
a szükséges dolgokat és támogatásokat elhozták neki, sőt még egy nagyobb 
házat is tudott bérelni. Egy alkalommal kigyulladt a városi kórház, János 

berohant az épületbe, és számos beteget kimentett a lángok közül úgy, hogy 
sem neki sem a betegeknek egy hajszála sem sérült.” Erről több festmény is 
született. Itt az első festmény Bartolomé Esteban Murillo alkotása, a második 
pedig Manuel Gómez-Moreno Gonzálezé2.  
„Egyszer a püspök fülébe jutott , hogy János mindenféle csavargót és rossz 
nőt is befogad, és eltűr különféle szabálytalanságokat a házban. Amikor 

kérdőre vonták, így felelt: ,,Ha csak az igazakat fogadom be – válaszolta a 
szent –, hamarosan üresen állnának a termeim, és akkor hogyan tudnék a 
bűnösökért dolgozni? De jöjjön el a házamba, Kegyelmes Uram, és lássa saját 
maga: úgy fogja találni, hogy nem uralkodik ott semmiféle visszásság, és csak 
egyetlen igazán rossz emberünk van, aki méltatlanul eszi az alamizsnában 
kapott kenyeret – és az én vagyok.''”  

 
2Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Istenes_Szent_J%C3%A1nos 
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„Miután az érsek feladta neki az utolsó 
kenetet Istenes János az ötvenötödik 
születésnapján eltávozott az élők sorából.” 

„Istenes Szent János a modern betegápolás 
előfutárának tekinthető. A betegeket külön 
termekbe osztotta nemek és betegségek 
szerint. Mindenkinek megvolt a saját ágya. 
Feljegyzéseket készített a betegekről, éjjeli 
ügyeletet vezetett be és ügyelt a higiéniára, 

ami az ő korában meglehetősen nehéz feladat 
volt.” … „Jelenleg 53 országban van jelen a 
rend, és több mint 300 kórházat, szolgálatot 
és központot működtet különféle gyógyászati 
területeken, beleértve a pszichiátriát is. Az 
ún. Istenes Szent János család 45 000 

szerzetest és világi segítőt számlál. Istenes 
János 1550. március 8-án halt meg 
Granadában. VIII. Sándor pápa avatta szentté 
1690-ben, és később a kórházak, a betegek az 
ápolók, a tűzoltók, az alkoholisták és a 

könyvkereskedők védőszentjévé tették. Március 8-án van az ünnepnapja. 

 

 

 

Pável Márta 

Lelkiség Avilai Szent Teréz lelki anyánktól 

AZ ELRAGADTATÁSRÓL 
Sok tudós emberrel beszéltem az elragadtatásról, s azok alapján, amit tőlük 

hallottam, meg akarom magyarázni annak néhány fajtáját... 

Az egyik módja az elragadtatásnak a következő: a lelket, bár talán éppen ak-

kor nem is imádkozik, megragadja Istennek valamely szava, amely eszébe 

ötlik, vagy pedig amelyet kimondanak előtte. Ekkor Ő Szent Felsége mintha 

megsajnálná, hogy már oly régóta emészti a vágy utána, a léleknek mélyén 

feléleszti azt a szikrát, amelyről beszéltem, úgy, hogy egészen lángra lobban; 

s ebben a lángban a lélek főnixmadár módjára teljesen megújhodik. Ilyenkor 

jámborul hihető, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. (Magától értetődik, hogy 

a lélekben megvan a szükséges diszpozíció a bűnbocsánat elnyeréséhez, és 

felhasználta az erre szolgáló eszközöket, amint azokat az Egyház tanítja.) Mi-

kor azután így megtisztult, Isten magához öleli, de hogy hogyan, azt csak ők 

ketten tudják. Sőt még maga a lélek sem érti meg ennek módját, legalábbis 

nem úgy, hogy azután el tudná mondani; pedig belsőleg teljesen eszméleténél 
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van, s távolról sem olyan, mint az ájult, aki érzéketlen minden belsőés külső 

benyomás iránt. 

Azt akarom ezzel mondani, hogy a lélek sohasem volt életében annyira ébren 

minden oly dologgal szemben, ami Istenre vonatkozik, és sohasem volt oly 

világos fogalma Ő Szent Felségéről. Ez ellentmondásnak látszik, mert hiszen 

ha a lelki tehetségek úgy meg vannak bénítva, hogy szinte halottnak mond-

hatók, s ugyanez áll az érzékekről, hogyan érthetné meg a lélek mégis ezeket 

a titkokat? Azt én már nem tudom, sőt valószínűleg nincs teremtmény, aki 

tudja, hanem csak maga a Teremtő; aminthogy csupán csak Őért meg sok 

más olyant is, ami ezen állapotban... történik... 

Ha ezen elragadtatás folyamán az Úr jónak látja a lelket valami titokba be-

avatni, például megmutatni neki egyik-másik égi dolgot, vagy pedig képzelet-

beli látomásban részesíti: azt, mikor az elragadtatásból magához tér, el tudja 

mondani; s ezek a dolgok oly mélyen vésődnek az emlékezetébe, hogy soha-

sem felejti el őket. Ha ellenben értelmi látomásai lettek volna, azokat nem 

mindig képes elbeszélni. Vannak ugyanis ezek között oly magasztosak, hogy 

nem volna illő, ha halandó ember, amíg e földön él, képes volna őket annyira 

megérteni, hogy el is tudja mondani. Viszont azonban van sok más értelmi 

látomás, amelyet, ha egyszer magához tért, elmondhat... 

Azt mondhatnátok nekem, hogyha a lélek nem emlékszik vissza azokra a ma-

gasztos kegyelmekre, amelyekben az Úr részesíti, vajon mi haszna van belő-

lük. Ó, leányaim, akkora haszna van, hogy azt kimondani nem lehet. Mert ha 

a lélek nem is tudja elmondani, a bensejébe bele vannak írva, és sohasem 

mehetnek feledésbe. Azt vethetnétek ez ellen, hogyha ezek a dolgok nem ala-

kulnak fogalommá, amelyet a lelki tehetségek megtarthatnak, vajon hogyan 

maradhatnak mégis az emlékezetben? Erre én nem tudok megfelelni, de azt 

az egyet tudom, hogy egyes igazságok, amelyek Isten nagyságára vonatkoz-

nak, oly mélyen vésődnek ebbe a lélekbe, hogyha – tegyük fel – nem volna is 

hite, amely felvilágosítaná Isten kilétéről, s arról, hogy Őt köteles Istenéül 

elfogadni: attól a pillanattól kezdve imádnáŐt, amint tette Jákob azon láto-

mása óta, amelyben a lépcsőt látta. Valószínű ugyanis, hogy ezen látomásban 

más titkokat is kinyilatkoztatott neki az Úr, amelyeket azonban nem volt ké-

pes elmondani; mert pusztán abból, hogy egy lépcsőt látott, s azon az angya-

lokat fel- és lemenni: ebből magából alig érthetett volna meg oly nagy hittit-

kokat... Mózes sem tudta elmondani mindazt, amit a csipkebokorban hallott, 

hanem csak annyit beszélhetett el belőle, amennyi megfelelt Isten szándéká-

nak. De ha Isten nem nyilatkoztatott volna ki neki egyes titkokat, s nem adta 

volna meg neki ezáltal a bizonyosságot afelől, hogy Ő Isten: sohasem vállalta 

volna el azt az annyi és oly nagy fáradtsággal járó küldetést. De bizonyára 

nagy dolgokat hallott ott, ama csipkebokor tövisei közül, s ezek öntöttek bele 

lelket, hogy megtegye, amit azután megtett Izrael népéért. 
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Azért, nővéreim, ne törjük hiába a fejünket Istennek titkos dolgain. Hisszük, 

hogy végtelenül hatalmas, s ennek alapján azt is el kell hinnünk, hogy ilyen 

korlátolt eszű földi férgek, mint mi, nem érthetik meg az Ő végtelenségét. Di-

csőítsük Őt azért, hogy oly kegyes, és legalább egyik-másik titkát közli ve-

lünk. 

Avilai Szent Teréz 

 

Márkusné Györgyi  

LELKI GONDOLATOK 
 

„A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdez-

ték tőle: „Miért szólsz a néphez példabeszédekben?” Ő így válaszolt: „Nektek 

megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem ada-

tott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; de akinek 

nincs, attól még azt is elveszik, amije van. ……. De boldog a ti szemetek, mert 

lát, és boldog a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és 

igaz vágyott látni, amit ti láttok – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, 

– és nem hallotta.” 

Mt 13,10-17 

 Megérintett ez az evangéliumi részlet, mert úgy érzem, hogy ez az Isten taní-

tásának megértéséről szól. Jézus boldognak nevezi tanítványai egy részét, a 

többieket pedig éretlennek, értetlennek. 

Jézus földi életének utolsó három évében nyilvánosan tanított. Egy arra al-

kalmas helyen, legtöbbször egy magaslaton beszélt az emberekhez. Tanításai 

nem zengzetes szónoklatok voltak, de szavaiból erő áradt. Az emberek szem-

léletét akarta megváltoztatni, a jelen háromdimenziós valósága helyett az 

örökéletre helyezte a hangsúlyt. 

Jézus hallgatósága soha nem volt homogén. Követői között sokféle érdeklő-

désű és foglalkozású ember volt található. Jézus úgy beszélt, hogy mindenki 

megértse. Legtöbbször mondanivalóját egyszerű történetekbe ágyazva, példa-

beszédek formájában közölte. A példabeszédek képei közelebb hozták a mon-

danivalót az út kezdetén járó emberekhez. Az általuk ismert törvényeknek 

értelmet adtak, gyakorlati igazságokat tartalmaztak, és ez megragadta az em-

berek figyelmét. Az embereket először a kíváncsiság vitte el a beszédek hely-

színére. A hallgatóság egyik része őszinte szívvel és nyitottsággal el szeretett 

volna indulni a Jézus által mutatott úton. Másokat viszont bosszantott, irri-

tált a megszokottól eltérő hang. Ők, talán nem is rosszindulatból, az ellent-

mondásokat keresték. Az Ő életüknek az ismert törvények, a szigorú előírá-

sok keretet adtak, az azoktól való eltérés kizökkentette őket a 
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komfortzónájukból. Megkérgesedett szívükhöz nem jutott el a szó. Azok szá-

mára, akiknek szívük és fülük bezárult az igazság előtt, az új tanítás egyfajta 

ítélethirdetés volt. 

Lássuk be, ez ma sincs másképpen. A templomba járó hívek egy része vallá-

sos családból származik, betartja a tízparancsolatot, vasárnap misét hallgat, 

de továbblépni fél, mert az már nem komfortos, nem kényelmes. 

Ez a hozzáállás nem visz előre, ez helyben járás, akár keményfejűség.  

A törvények, szokások szigorú betartása inkább az embereknek, a látszatnak 

megfelelni akaró viselkedés, mint Istenhit. Ezekre az emberekre mondja Jé-

zus Izajás prófétát idézve: 

Hallván hallotok, és mégsem értetek, nézvén néztek, de mégsem láttok; 

megkérgesedett ugyanis e népnek szíve: Fülükkel restül hallanak, 

szemüket behunyják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, 

és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. 
Mt13,14-15 (Iz 6,9) 

A hallgatóság másik része, nyitott szívű, továbblépni akaró ember. Ők meg-

értették, hogy Jézus a régi törvényeket új megvilágításba helyezi.  Hozzájuk 

már érdemes szólni, mert figyelnek, Őket nevezi Jézus boldognak. 

Mit is jelent az, hogy valaki boldog? 

Általános értelemben boldognak azt nevezzük, aki a hiánytalanság, hibátlan-

ság állapotában van. Ilyen állapot egy tökéletlen világban nem létezik. 

Jézus másfajta boldogságról beszél. A Bibliában nincs erre a fogalomra meg-

határozás, de a szó, legalább százszor megtalálható benne. 

Jézus a Hegyi beszédben (Mt. 5-7) konkrétan elmondja, hogy kik a boldogok. 

Ez a rész egy programbeszéd, iránymutatás, hogy miként juthatunk el arra a 

szintre, ahova Jézus el szeretné vinni az emberek lelkét.  

A „boldog" szó Jézusnál nem egy állapotot jelent, hanem sokkal inkább egy 

utat. Az út nehéz. A mondások első része megdöbbentő, magyarázatra szorul, 

mert a fogalom az nem evilági. A második rész pedig a magyarázat, a jövő, az 

elérhető cél. A boldogság útját végig járni elköteleződést kíván az embertől. 

Más, mint a tízparancsolat. A tízparancsolatot anélkül is be lehet tartani, 

hogy különösebb elköteleződésünk lenne. Felszínesen, képmutatóan a kör-

nyezetünk számára. A boldogság útja teljes azonosulást, átalakulást kíván. 

Egy kicsit olyan a viszony a kettő között, mint az Ószövetség és az Újszövetség 

között. Az Ószövetség embere a törvényt betartja, mert fél elsősorban a vallási 

elöljáróktól, a környezetétől. Ez a keménység, a viselkedés törvénye. 

A boldogság „parancsok” szerinti élet egy lelki út, az, melynek legfőbb mon-

danivalója, hogy nem a világnak, hanem Istennek kell megfelelni. 
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A Hegyi beszéd szerinti első boldogság: „Boldogok a lélekben szegények, mert 

övék a mennyek országa.” (Mt. 5,3) a legfontosabb útmutatás, a többi erre 

épül rá: A lélekben szegénység azt jelenti, hogy elismerjük, hogy Isten nélkül 

semmik vagyunk. Elismerjük, hogy amivel rendelkezünk, az adottságaink, az 

eredményeink, az élethez szükséges javaink, mind Istentől valók, nem a mi 

érdemünk. Alázatosan elismerjük, hogy mindenben rászorulunk Isten irgal-

mára és útmutatására. Mindenünket Isten akaratára bízzuk. Fogalmazha-

tunk úgy is, hogy levetjük az egonkat. Az alázatosság, a nyitottság vezet min-

ket a többi boldogsághoz. Avilai Szent Teréz az alázatosság hiányának nevezi, 

amikor mást akarunk az Istennel való együttlétünkben, mint amit Ő maga 

meg szeretne adni nekünk. 

Jézus közvetlen hallgatósága számára egy minőségi lépés volt, amikor azt vet-

ték észre, hogy már nincs szükségük a példabeszédekre, Jézus mondandója 

egyszerű és világos lett számukra. Szemükről lehullott a hályog, hallásuk ki-

tisztult, valószínűleg az Isten iránti alázatosság következtében. Ezek a tanít-

ványok azok a kiválasztottak lehettek, akik szinte mindig Jézus közelében 

voltak. Boldogok voltak, mert hallgatták Isten beszédét, nem felületesen, ha-

nem odafigyelve, így meg tudták valósítani lépésről lépésre, amit Isten kívánt 

tőlük. Amikor egy evangéliumi részt többször olvassuk, mindig jobban értjük, 

hogy milyen mondanivalót rejt. Mindig új részleteket fedezünk fel benne. 

A Hegyi beszédet olvasva sokszor éreztem azt, hogy milyen jó lehetett ott lenni 

a hallgatóság között, közvetlenül hallani a tanítást. Szerettem volna érezni, 

hogy „lángol” a szívem.  

Vajon a hallgatóság melyik részéhez tartoztam volna? Csak remélni tudom, 

hogy az új tanítást érteni akaró, az aszerint élni kívánó emberekhez.  

Nehéz levetni a szokásokat, amit az ember magában hordoz. Sokszor egy 

nemvárt esemény kell ahhoz, hogy lökést adjon, akkor tud az ember egy for-

dulatot venni. Előszöris életünket újra kell tervezni. Új fontossági sorrendet 

kell felállítani. Ha a tágabb környezet és szokásaik gátolnak, változtatni kell. 

Nagy kegyelem, ha egy mély imában vagy szentségimádáskor megérezzük Is-

ten jelenlétét, mert felébreszti a vágyat a mélyebb Istenkapcsolat iránt. Bol-

dogok lehetünk, ha el tudunk hallgatni, amikor Isten akar beszélni hozzánk.  

Aki Istent igazán szereti, az bele tud mélyedni az Úrba, megszűnik körülötte 

a világ, és szóhoz jut Jézus Krisztus. Ha Jézus Krisztus szóhoz jutott, és mi 

meghallottuk, ez már szemlélődés, elmélkedés.   

Az elmélkedés igazi beszélgetés Istennel. Több is, mint amikor beszédeiben, 

például a Hegyi beszédben tanított egyszerre több embert, tömeget. (Bár ennek 

a titkát nem ismerhetjük, hiszen Isten a tömeghez is tud úgy szólni, hogy az 

személyesen csak az egyénnek szóljon.) Az elmélkedés olyan, mint amikor va-

lakivel, egy közel álló személlyel bizalmas beszélgetés folyik. Kérdéseinkre 
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személyes választ ad, amit meg tudunk érteni, fel tudunk fogni. Lehet, hogy 

képekben, de ez nem hasonlítható a példabeszédekhez. (Vagy mégis?) Titok-

zatos pillanatok ezek. (Pável Márta: Akinek füle van a hallásra, az hallja meg) 

Isten ma is itt van közöttünk és tanít minket. Egy jól sikerült elmélkedés 

alkalmával érzem, hogy lángol 

a szívem. Vagyis mindenkinek 

szól, aki erre az útra lépett és 

onnan nem tér le: 

 „Boldog a ti szemetek, mert lát, 

és boldog a ti fületek mert hall! 

Bizony, mondom nektek, sok 

próféta és igaz vágyott látni, 

amit ti láttok – és nem látta; vá-

gyott hallani, amit ti hallotok, – 

és nem hallotta.” (Mt 13, 16-17) 

 

 

 

Rizmayer Péter 

HORVÁTORSZÁGI NYARALÁS 
 

Nemrég feleségemmel és fiunkkal Horvátországban jártunk. 

Végre vége lett a járványhelyzetnek, örültünk, hogy eljuthatunk 

a tengerpartra. Tekintettel a szomszédban folyó háborúra – ab-

ból a megfontolásból, hogy ha bármi történik, hamar visszaérjünk – a lehető 

legközelebbi helyre mentünk, Zenggbe (horvátul Senj), ami a XII. századtól a 

trianoni békeszerződésig a Magyar Királysághoz tartozott, Nehaj várát Mátyás 

király építtette. Amikor odaértük az apartmanhoz, nagyon kedves fogadatás-

ban volt részünk, nyoma sem volt annak a nemrég sajtóban olvasható ellen-

ségeskedésnek. Szállásadónktól megtudtuk, hogy hol vannak a helyi stran-

dok, első utunk levezetett a szálláshoz legközelebb – kb. 250-300 m távol-

ságra – eső strandhoz. Ez egy kis kavicsos, öbölszerű hely volt, ahol, ha nem 

is olyan sűrűn, de voltak fürdőzők. A víz meglehetősen hideg volt, és gyorsan 

mélyült, 10 méter után nem láttuk az alját, ami miatt mélyebbre nem me-

részkedtünk be. Összeségében az egész nem igazán tetszett, emiatt elhatá-

roztuk, hogy másik strandot keresünk. Elmentünk a zenggi városi strandra, 

ami jóval nagyobb, és volt kibetonozott és kavicsos része is, de ez sem olyan, 

amit kerestünk. Szerettünk volna egy meghitt, csendesebb helyett. Este meg-

néztük a térképet, és kinéztünk egy 10 km-re lévő falut, Sveti Jurajt 
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(magyarul Szent György). Utána olvasva az derült ki, hogy ez egy igazi halász-

falu, nem csak a turizmusból élnek. A cikkben leírják, hogy reggel 6-fél 7 

körül elindulnak a halászhajók a tengerre. Megindul az élet, kinyit a pékség. 

A halászok többsége idősebb, naptól cserzett, kemény arcvonású férfi. A ha-

lászat után betérnek a vendéglőbe, ahol vidám beszélgetésbe kezdenek egy-

egy pohár bor vagy kupica pálinka mellett. A leírás szimpatikussá tette a fa-

lut. Ki ne vágyna egy ilyen emberi, természetes környezetre. A családdal meg-

beszélve másnap ide indultunk. A tengerpart mellett vitt a hegyek oldalában 

az út gyönyörű volt. Kicsit lassabban mentünk, hogy minél jobban élvezhes-

sük a tenger óriási és gyönyörű kékségét. Emiatt mögöttünk kisebb kocsisor 

keletkezett, de nem dudáltak, úgy éreztem, hogy megértik, illetve néhány perc 

után úgyis letértünk. Sveti Jurajba érve egyből meg tudtunk állni a parthoz 

közel, volt hely, és a parkolás ingyen volt, ami már egyáltalán nem magától 

értetődő. Ahogy odaértünk, kerestem a leírtakat, amiért ide jöttünk, és meg 

is találtam. A kikötőben ott ringtak a kis halászhajók, egyiken-másikon rajta 

volt a halászháló. Látszott rajtuk, hogy már jó ideje szolgálnak, látszott raj-

tuk, hogy ezek valóban munkaeszközök, nincsenek bennük semmi „mű”. Lát-

tuk a vendéglő teraszán, a parton a halászokat. Ugyanakkor nagyon szépen 

rendben tartott turistabarát a falu. Találtunk itt egy jó strandot, amivel szem-

ben, 100 méterre a parttól egy kis sziget volt (Lisac-sziget), egy kis domb, 

oldalában egy apró régi házzal, aminek már csak a falai álltak. Másnap fel is 

másztunk a sziget tetejére, ahogyan azt sok más turista is megtette. Nem volt 

megerőltető, de a tetejéhez közeledve egyre meredekebb volt, figyelni kellett, 

hogy ne csússzon meg a lábunk a sziklákon, hogy ne essünk le. Nem volt 

teljesen veszélytelen. A domb tetején egy kereszt volt. De kereszt állt a falu 

mellett lévő másik dombon is. Számomra ez megható volt. Talán itt még nem 

felejtették el a kereszténységet. Talán, ahol az ember nem kényelmesedik el, 

mindennap kimegy halászni, ahol ki van téve a viharnak, csak reménykedni 

tud, hogy aznap elegendő halat fog, ott nem egykönnyen felejtik el az Istent, 

és mindenért hálát adnak. Csoda, hogy ez a falu megmaradt ilyennek, a tu-

rizmusért nem hagyták el saját gyökereiket, folytatják az évszázados tevé-

kenységet. Ez tartja össze a lelket, vagy legalábbis ad tartást az embernek. 

Koncentrálnia szükséges, nem hagyhatja el magát. Amikor kimegy halászni, 

átélheti az egyedüllétet, a magányt, naponta megéli a saját esendőségét a vég-

telen tengeren. Ez bizonyára kitisztítja, kiüresíti, a szél elfúj belőle minden 

felesleges gondolatot, a nap a sugaraival betölti, átmossa. Olyan ez, mintha 

naponta megmerítkezne, megtisztulna. Minden nap beleolvad a magányba, 

visszaolvad a természetbe, hogy aztán újra elérje a kikötőt, ahol a feszültsé-

get, szépséget megoszthatja a többiekkel. Persze valamit, de talán a legtöbb 

fontos dolgot nem lehet elmondani. Olyan ez is: a tenger hirtelen mélyül, és 

amikor kimész a száraszföldre, a „felszínre”, ott nem tudod visszaadni a ten-

ger mélységét, mert az egy másik lét, vagy amennyiben megpróbálod vissza-

adni azzal kell számolnod, hogy annak a szemében, aki sosem járt ott, 
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könnyen nevetségessé válsz. Az is lehet, hogy a tengeren teljesen átalakul az 

illető, teljesen más lesz, ha akkor helyesen látnánk, meg sem ismernénk. Fel-

veszi az igazi formáját, ami mindenkinek más, valami egészen elképesztő, és 

amit lehet, hogy ő maga sem ismer, miközben az emberi forma szép lassan 

lefoszlik róla. Engem igazán ez érdekel, az, amit ezek a tengerjáró emberek 

nem mondanak el. Az is érdekes lehet, hogy a tenger mennyiben tartja vissza 

őket attól, hogy a világ átformálja őket. Folyamatosan a valóságban marad-

nak, a tenger nem engedi, hogy elszakadjanak tőle. Gondolom, hogy ez egy 

mély barátság. A tengerre nem mint valami külső, „objektív” valóságra néz-

nek, gondolnak, ennél sokkal személyesebb lehet a viszonyuk. Mondhatjuk 

azt is, hogy nem „modern” ez a látásmód, de vajon nem ez-e az igazi látásmód, 

ami termékeny, ami emberi, ami Istenben megtartja őket? 

A kikötőnél van egy régi 

sárgaszínű kis templom. 

Amilyen kicsi, olyan je-

lentőségteljes az ottléte. 

Mi az AQUILA közösség, 

amikor Tószegen egy ko-

molyabb építkezésbe be-

lekezdünk, mindig a 

templomunkban imád-

kozunk előtte, Isten se-

gítését kérjük, hogy ne 

érjen minket baj. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy itt is, mielőtt nekiin-

dultak a tengernek, a halászok összegyűltek, hogy imádkozzanak, kérjék Is-

ten segítéségét a halfogáshoz, ahhoz, hogy ne érje őket baj, épségben vissza-

térjenek. Azon is gondolkodtam, hogy ebben az egyszerű, de mély, emberi 

létben valahol nem gondolják azt, ha nem is tudatosan, de legbelül, hogy 

olyanok ők, vagy hasonlóak, mint az apostolok, akik szintén – tudjuk – halá-

szok voltak. Van velük valami belső egység, valami örök közösség emiatt. És 

ezért Jézus közel van hoz-

zájuk, mindig nagyon közel. 

Biztos, hogy a Bibliának 

ezeket a részeit is máshogy, 

sokkal személyesebben, 

mélyebben megértették, 

mint az, aki sosem vetette 

ki a hálóját. Emiatt jobban 

érthetik Jézus szavait is, 

amit Péternek és András-

nak mondott az elhívásuk-

kor, akik éppen hálót 
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vetettek a tengerbe: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek 

benneteket!” (Mt, 4,19). 

Olyannyira megtet-

szett ez a hely, hogy 

ezt követően egész 

héten idejártunk 

strandolni. Mi, az 

AQUILA közösség 

tagjai, katolikusok, 

keresztet hordunk a 

nyakunkon. Fiunk-

nak itt, Szent 

Györgyben vettük 

meg a nyakláncot 

kereszttel. Pedig 

nem terveztük, egy-

általán nem. Felesé-

gem talált rá, János-

nak nagyon tetszett, 

azóta is a nyakában 

hordja. Hálás szívvel 

gondolok erre. Szép 

lezárása volt a nya-

ralásnak, hogy ami-

kor utolsó nap le-

mentünk Senjbe, a 

kikötőben éppen 

körmenet volt (az 

ünnepnek megpró-

báltam utánanézni, de nem találtam), a papok és a hívek kimentek a mólóra, 

megáldották a hajókat. Nem messze volt tőlünk egy halászhajó, a halász a 

hajóról részt vett a szertartáson, láttuk, amint keresztet vetett.  

  Irodalom: 

https://mienkavilag.hu/sveti-juraj-a-veletlen-falu/ 
https://utikritika.hu/kvarner-obol/crikvenica_riviera/sveti_juraj 
https://szentiras.hu/SZIT 
 

https://mienkavilag.hu/sveti-juraj-a-veletlen-falu/
https://utikritika.hu/kvarner-obol/crikvenica_riviera/sveti_juraj
https://szentiras.hu/SZIT
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Pável Márta 

A PIACI ÁRUSOK ÖSSZEBESZÉLÉSÉRE AZ ÁRAK TEKINTETÉBEN 
 

Az ember azt gondolta eddig, hogyha kimegy a piacra, sokféle 

áru, sokféle termék van, válogathat kedve szerint, és olyat vesz, amilyet akar, 

olyan áron, ami megfelel. Hát tévedtem! 

Sokféleség helyett azt látom – mostanában –, hogy szinte mindenhol egységes 

az ár. Például tegnap a Bosnyákon voltam, és mindenütt 599 forint volt a 

barack, egy helyen volt, ahol rohadt, 500 forint. Az egész Bosnyákon ugyan-

annyi volt a barack és a paradicsom. Tehát gyakorlatilag nem lehetett válo-

gatni, nem is vettem semmit! 

De már értem, miért van ez így. Úgy jöttem rá, hogy nyáron Szolnokon megy-

gyet vettem a piacon. Láttam, hogy szép a meggy, de nem tegnap szedték le, 

mert a levelei száradtak voltak. Nagyon meleg volt, a hölgyön látszott, hogy 

szenved, mindenki meggyet árult és nem fogja eladni. Ezért odamentem hozzá 

– egyedül volt –, mondtam neki, 200 forinttal olcsóbb árért megveszem az 

egészet (20 kg). A nő azt mondta, rendben, de gyorsan intézzük el, és hogy el 

ne áruljam senkinek, hogy hol vettem és mennyiért. Megdöbbentem, mintha 

rabló lett volna, a saját meggyét úgy adta el 200 forinttal olcsóbban – ami egy 

reális ár volt, mert 500 Ft/kg volt így is –, és mehetett haza. Elgondolkoztam, 

hogy mi van itt. Majd pár nap 

múlva – miután ott táboroz-

tunk – ismét vásároltam és fi-

gyelhettem a piaci árakat. 

Reggel korán mentem és 

szemtanúja voltam, amint egy 

kofa a másikkal üvöltözött, 

hogy te milyen szemét vagy, 

hogy 10 000 forinttal keveseb-

bet árultam tegnap, mert te le-

vitted az áradat és tőled vették 

meg. Ilyet még egyszer ne merj 

tenni, és mindennek el-

mondta, magából kikelve 

üvöltött. Én meg álltam ott le-

döbbenve, ez így megy? Akkor 

már értettem a meggyes nőt, 

meg a Bosnyákon is, hogy mi-

ért mindennek egyforma az 

ára. Csakhogy, ezek után az 
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emberben az a kérdés merül fel, hogy érdemesebb-e piacra menni? Mert jobb 

körülmények közt ugyanezt megkaphatom egy áruházban is. Ez ellen ható-

ságilag tenni kell, a nagyvállaltoknál is büntetik az ilyen húzásokat. 

Hol van az árusok szabadsága, ha egymást zsarolhatják? Valaki/k eldönte-

nek egy árat, és annyiért adhatja el csak az ember a saját termékét? Hol tar-

tunk? Jó lenne, hogyha ezt a piacfelügyelet megszüntetné, erre gondoljanak, 

hogy ezt nem lehet megtenni egy piacon! Mindent el kell rontani? Mindenütt 

burjánzik a zsarolás, a korrupció. Hova jutottunk? 

 

KERTÉSZET 

 

Rizmayer Péter 

ÉDESAPÁM TANÁCSAI 
 

Viszontagságos – meteorológia szempontból is – két hónapon 
vagyunk túl. A kertészkedőket és a növényeiket is nagyon meg-
viselte a szárazság és a nagy forróság. A még napi rendszeres-
séggel – hajnali órákban – végzett locsolás is a túlélésre volt 

elegendő. A gyümölcsök kisebbek, a korai szőlők egyes fajtáinál a mag és a 
héj van lé nélkül, szinte egyből "mazsolává" váltak. Továbbá például a para-
dicsom "leállt", nincs új virág, lassú az érés. Ennyi negatív dolog emlegetése 
után értékeljük, hogy terményeinkkel a családi kasszát milyen nagy összeggel 
támogatjuk meg és beérett, jóízű gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk. Az esők 
érkeztével, és a fülledt levegővel egy nagy gombás-bakteriális fertőzési nyo-

más alakult ki. Javaslom a letermett fákat réz-kén + rovarölővel lepermetezni. 
A későn érő szőlőket, birset, téli almát is ugyanígy javaslom permetezni, de 
minimum kénnel. (Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő itt is szigorúan 
betartandó!) Szeptember hónap második felében javaslom a gyümölcsfák 
metszését elvégezni. Tavaszra a szőlőt hagyom, és az őszibarackok őszi met-
szésének "finomhangolását”. 
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Varga Márta 

AQUILA HUMOR 
Régi szakállas viccek  

 

A loholó ördög 
 

Brezsnyev, Ceausescu és Kádár együtt utaznak gép-
kocsin, egyszer csak meglátják, hogy egy veszett nagy 
ördög lohol a nyomukban. Megijednek tőle, próbálná-
nak menekülni, de a pokolfajzat sokkal gyorsabbnak 
tűnik az autónál. Brezsnyev erre kidob egy csomó ki-
tüntetést a melléről, hátha az lelassítja az ördögöt, de az éppen csak odanéz, 

és lohol tovább utánuk. Ceausescu már rafináltabb, egy zsák aranyat gördít 
ki az ajtón, a rém meg is áll, de csak megszagolgatja, elfintorítja az orrát, és 
tovább üldözi őket. Kádár idegesen irkál valamit egy darab papírra, majd ki-
dobja az ablakon. A szörny megáll, elolvassa, majd vonítva megfordul, és el-
rohan visszafelé. A többiek megkönnyebbülnek, megkérdik Kádárt, mit írt a 
papírra, hogy ennyire ráhozta a frászt az ördögre. 

– Semmi különöset – feleli a főtitkár -, csak azt, hogy: "Ez az út a kommuniz-
musba vezet." 
 

 
Özönvíz – két hét múlva 
 
Az Isten felhívatja magához Brezsnyevet, Reagant és a zsidó rabbit, közli ve-
lük, hogy a világ bűnein megutálkozva két hét múlva óriási felhőszakadást 
küld a Földre, özönvízzel pusztítja el a vétkes emberiséget. Ezután hazaengedi 

a három vezetőt. 
Hazaérkezésekor Brezsnyev felszólal az SZKP kongresszusán: 
– Elvtársak, a hatodik ötéves tervet két hét alatt teljesíteni kell! 
Hazatér Reagan is. 
– Uraim, két hétig mindenki azt csinál, amit akar! 
A zsidó rabbi így szól: 

– Híveim, két hét alatt mindenki tanuljon meg úszni... 
 

 
– Tudja miért Czinege a honvédelmi miniszter? 
– Mert kis ország vagyunk, és nem telik sasra. 
 

  

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

ség és tisztaság védelme fontos. Nálunk mindenki önkéntes. 
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és 
kitartást kívánó munkához, jelentkezzen, várjuk. 
 

Üdvözlettel: Szeibert Márton, az AQUILA Civil Társaság ügyvezetője 
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