KEDVES OLVASÓ!
Kíváncsi vagyok, hogy telt a nyarad, merre jártál, milyen szép élményeket
raktároztál el emlékeid tárházába? Beindult-e már az új évad, van-e erőd,
kedved az új kihívásokhoz?
Körülöttem pezseg az élet, ki-ki felvette már a tempót iskolában, új munkahelyen. Bár olyanok is vannak, akik most kaptak egész nyári gyerekőrzést
követően szabadságot, és most kerekedtek fel, hogy világot lássanak.
Remélem, szép útjuk lesz, ők aztán képekkel bőven feltankolnak, bárhol is
járjanak, megörökítik a szépséget!
Évekkel ezelőtt annyira kívánkoztam fényképezni, megvettük a digitális
fényképezőgépet, hogy majd ezután…! És csak most jut eszembe, hogy
megint elment a nyár úgy, hogy 1-2 mobil-képen kívül mást nem örökítettem
meg.
De magamban annál inkább!! Nem tudom, mindenki így lát-e, én magamban
hordozom a képeket. Egyszerre látom a jelent és az elmúltakat. Elég egy kis
séta az újonnan elkészült Duna-parti sétányunkon, és megint rengeteg új
képem lett. Láttam kis nefelejcs-kék szemű törpikét, anyja kezét fogva
totyogott, és ragyogtatta ránk édes kis mosolyát! Másik kisfiú két markában
szorongatta a murvát, amit talán majd a horgászállásoknál a folyóba akar
szórni. És már látom a mi kisfiúcskáinkat, maszatos kezeikkel hogy dobálták
ők is a kavicsokat! És az is most volt még csak, hogy apáik-anyáik jöttek
velünk! Így rohan velünk az élet.
Aggódva figyelem a világ sorát. Nézem a híreket, a maguk poklába zárkózó,
a Földet fenyegető felelősöket. Milyen baj rontotta el az ő lelki látásukat? Mit
látnak, mit rögzítenek ők? Hová lett az örömük, hová a jóságuk? Már csak
ártó szándék lakik a szívükben? Mint annak, aki az új sétány új padját már
megrongálta?
Újra csak azt kívánom, amit az elmúlt számban is, hogy bárcsak mindenki
megtanulna az Élet iskolájában Szeretni!

Szent-Gály Kata: Utak, ösvények
Fehér, kusza háló növekszik a Földön:
nőnek a mában
a Föld erei.
Lüktet rajtuk az élet,
hol tehenek,
hol sebes autók gyors futamában.
Közeledik egyre a Távol
s a Közel is messzibe ér.
De van-e szíve a Földnek?

Ady Endre: Október 6
Őszi napok mosolygása,
őszi rózsa hervadása,
őszi szélnek bús keserve
egy-egy könny e szentelt helyre,
hol megváltott- hősi áron –
becsületet, dicsőséget
az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
ráragyog a nap sugára,
oda hull az őszi rózsa,
hulló levél búcsú csókja:
bánat sír a száraz ágon,
ott alussza csendes álmát
az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
tűzz reá a fényes égre,
bús szívünknek enyhe fényed
adjon nyugvást, békességet:
sugáridon szellem járjon
s keressen fel küzdelminkben
az aradi tizenhárom.

Jobbágy Károly: Mondják,
a himnuszt énekelték
Mondják, a himnuszt énekelték
úgy indultak a puskatűznek
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég
sem riasztotta vissza őket.
Csorgott a könnyük.
Talán sírtak.
Csorgott a vérük.
Belehaltak.
Diákok voltak.
S ők csinálták
a dicsőséges forradalmat!

Sinka István: Üdv néked Ifjúság!
Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar
nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten
ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga
nevében,
mint angyal, mikor a harsonát fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer
évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

Csukás István: Ez a tányérképű szeptemberi hold
Ez a tányérképű szeptemberi hold
álmos kíváncsisággal követ, reggel
tejért ballagunk a boltba, azután
kiülünk a tópartra, nézegetjük a vizet,
lassan átmos őszi nyugalma, neki
az arcát tükörben, nekem a lelkemet,
bámulunk lustán a nyár után, nagy
tarka lepkeszárny, hova tűnt, majd azon is
elmerengünk, hogy mivé lesz ez az őszi
zűrzavar, hiába tudjuk, fel sose fogjuk,
majd leborotválja a tél a vízből
kiálló sörtét, torzsat, holdat, zűrzavart,
a hegy mögött már feni fagy-élű kését.


Kányádi Sándor: Felemás őszi ének
építsd föl éjszaka
építsd föl újra s újra
amit lerombol benned
a nappalok háborúja
ne hagyd kihunyni a tüzet
a százszor szétrúgottat
szítsd a parazsat
nélküled föl újra nem loboghat

nevetségesen ismerős minden
mit mondtam, s mondok
nehéz nyarunk volt, itt az ősz
s jönnek a téli gondok
már csak magamat benned
és magamban téged óvlak
ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak


Galambosi László: Ha sújt a tél
A rét ölén bánat hever,
fölkelni nincs már ereje;
hiába cirmolja bokor
gyermektenyérnyi levele.
Öcsémmé lesz lassan az ősz,
ma még bátyámnak mondhatom.

Kabátján sárgát nyit a fény,
akár alkonyi csillagon.
Siessünk! Borzas dér elől
gyorsít a zöldsapkás madár.
Gondolja, hogyha sújt a Tél,
a fiókákkal már messze jár.

„Annak idején Kopp Mária, magyar orvos, pszichológus, egy magánbeszélgetésben azt mondta, hogy Európát nem a harmadik világháborútól,
hanem a semmittevésben felnövő, saját kontrollálatlan vágyainak odavetett
generációktól félti! Sajnos felnőtt egy olyan generáció melynek egy részét
nem lehet feladatokkal terhelni, mert ö azt unja, s mindjárt tovább áll! Ezek a
fiatalok, mivel kitartó munkát se az iskolában, se az életben nem végeztek
ezért nem is tudnak maguknak parancsolni, más véleményét még kevésbé
elfogadni, így a házasságban, családi életben, de a munkahelyen is nagyon
sok kudarccal találkozva megkeserednek. Érdemes az alábbi írást ilyen
szempontból elolvasni! Ne okozzunk szeretetből, könnyelműségből maradandó kárt gyermekeinknek!! Szomorú szívvel, Csaba testvér”
- A mostani kor otthonaiban jelen van ez a csendes, de annál szomorúbb
tragédia, mely a szemünk láttára ragadja el a nekünk legkedvesebbet: a
gyermekeinket. Gyermekeink ugyanis szörnyű mentális állapotban vannak!
A legutóbbi 15 év statisztikájából egyértelműen kiviláglik, hogy a gyermekek
pszichológiai rendellenességei egészen elképesztő mértéket öltenek:
- minden ötödik gyerek mentális rendellenességben szenved,
- a figyelem-hiányos rendellenességek száma 43%-kal nőtt,
- a serdülőkori depressziós betegségek száma 37%-kal nőtt,
- a 10-14 éves gyermekek körében az öngyilkossági arány 200%-kal nőtt.Igen, az a valóság, hogy, bár fáj ezt saját magunknak is bevallani, mi,
egyedül MI Szülők vagyunk a hibásak, nekünk kell segíteni a
gyermekünknek.
A modern kor gyermekei nem élik meg az egészséges gyermekkor élményét,
amihez tartozik például:
- érzelmileg elérhető, megközelíthető szülők,
- egyértelműen meghatározott határok és erkölcsi minta, felelősség,
- kiegyensúlyozott étrend és megfelelő mennyiségű és minőségű alvás,
- megfelelő mennyiségű szabadban eltöltött aktív mozgás, kreatív játékok, a
közös, önfeledt szabadidő eltöltése.
Ehelyett a gyerekek ezt látják:
- örökké elfoglalt szülők,
- a végletekig kényeztető szülők, akik mindent megengednek gyermeküknek,
- vagy az ellentéte, vagyis az érzés, hogy „nem kellesz senkinek”,
- kiegyensúlyozatlan étrend és hiányos alvás, „otthonülős” életmód.
- Végtelen stimuláció, technológiára alapuló szórakoztató eszközök hada, az
igények azonnali kielégítése. Hogyan lenne lehetséges, hogy ilyen
körülmények között egy mentálisan egészséges gyerek nőjön fel?
Természetesen sehogy…
Az emberi természetet nem lehet megvezetni, becsapni: a szülői nevelést
nem lehet megkerülni sehogy sem. Ahogy látjuk, ennek hiánya egyszerűen
szörnyűségekhez vezet. Az igazi gyermekkor elvesztéséért, vagy meg nem

éléséért később hatalmas árat fizet maga az áldozat: az érzelmi jóléte kerül
veszélybe.
Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünknek valóban egészséges és önfeledt
gyermekkora legyen, akkor vissza kell térnünk egészen az alapokig. Még
nem késő! Íme, ezeket kell a szülőknek megtenni:
- Állítsunk fel korlátokat, közben ne feledjük: mi a gyermekeink szülei és nem
barátai vagyunk.
- Azt biztosítsuk a gyermekünknek, amire szüksége van, és ne azt, amit
szeretne. Nem kell félni nemet mondani az igényeire, ha azok ellentétben
állnak a szükségessel.
- Biztosítsunk számára egészséges ételeket és korlátozzuk a nassolástNaponta legalább egy órát töltsünk a természetben.
- A közös vacsora alatt felejtsük el az elektronikai eszközök nyomogatását.
Rendes, asztali játékokkal játsszon.
- Minden napra kapjon a gyerkőc valamilyen feladatot, például: beágyazás, a
játékok összeszedése, kiteregetés, táskák elrendezése, megterítés stb.
- Minden nap ugyanabban az időben feküdjön le, és tiltsuk meg neki, hogy az
ágyba vigye a különböző eszközöket, tárgyakat.
- Tanítsuk meg a gyermekünknek a felelősségtudatot és az önállóságot. A kis
sikertelenségektől ne védjük meg őket. Ezzel megtanítjuk megbirkózni a
nehézségekkel, leküzdeni az akadályokat. Ne csomagoljuk össze, illetve
hozzuk a gyermek helyett az iskolatáskát. Ne vigyük neki az iskolába az
otthon hagyott ételt, házi feladatot stb. Ha elmúlt 5 éves, ne tisztítsuk meg
neki a banánt se. Tanítsuk önállóságra. Tanulja meg, mi az a türelem, és
adjunk neki esélyt, hogy a szabad idejét valóban szabadon töltse el. Ezalatt
kissé unatkozhat, mely arra sarkallja majd, hogy alkotó tevékenységet
végezzen.
- Az élet ne csak szórakozásból álljon. Ne vegyük körül gyermekünket
állandóan technikával, hogy ne unatkozzon. Ezzel arra ösztönözzük a
gyermek agyát, hogy gondolkozzon és kitaláljon valami unaloműzőt.
- Legyünk ne csak fizikálisan, de emocionálisan is elérhetőek gyermekünk
számára. Tanítsuk meg gyermekünknek, mik is azok a szociális készségek.
Ne a telefonon lógjunk, gyermekünkkel beszélgessünk!!!
- Tanítsuk meg gyermekünknek, hogyan birkózzon meg a haraggal és az
ingerültséggel.
- Tanítsuk meg gyermekünket kezet fogni, helyet átadni, megosztani valamit,
együtt érezni, illetve megfelelően viselkedni az asztalnál, vagy beszélgetés
közben.
- Tartsuk vele az érzelmi kapcsolatot: nevessünk rá, pusziljuk meg,
csiklandozzuk meg, olvassunk neki, táncoljunk vele, ugráljunk vele,
kússzunk-másszunk együtt.
- Változtatni kell eddigi szemléletünkön, különben az utánunk következő
generáció pirulákon fog élni. Még nem késő, de az idő egyre csak fogy és
fogy…
(Facebookról, Feltöltötte:Kéry Mihály)

A gyermek: áldás
Székely János szombathelyi megyéspüspök javaslatai a népességfogyás
megállítására (Magyar Kurír, szept.10.)
1. A család és a gyermekvállalás helyzete ma Magyarországon:
Az első világháború idejéig évente több mint 250 ezer gyermek született a
mai trianoni határokon belül. Az 1940–60-as időszakban ez a szám már csak
körülbelül évi 180 ezer gyermek volt. Mára az egy év alatt megszülető
gyermekek száma hozzávetőleg 90 ezer. Az 1950-es években a házasságkötések száma évente mintegy százezer volt, ma ez a szám körülbelül 40
ezer.
Magyarország népessége 1981 óta csökken. Akkor az ország lakossága
hozzávetőlegesen 10,7 millió volt, ma körülbelül 9,8 millió. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a ’90-es években mintegy 360 ezer magyar érkezett
Magyarországra Erdélyből, Délvidékről és Kárpátaljáról, akkor a teljes
fogyásunk (a trianoni határokon belüli népesség teljes fogyása) alig több mint
35 év alatt megközelítőleg 1,2 millió volt!
A születések számának csökkenését jelentős mértékben megfordította az
abortusztilalom (1953–56), az abortusz szigorítása (1973), és kis mértékben
fékezte a gyes bevezetése (1967). A többi állami intézkedés (például GYED,
GYET, CSAD) jelentős születésszám-növekedést nem ért el. Ez azt is jelzi,
hogy a kérdést pusztán anyagi ösztönzőkkel nem lehet megoldani. A gyermekvállalás elsősorban nem pénz, hanem szív kérdése. Nagyanyáink,
dédanyáink sokkal nehezebb anyagi körülmények között sokkal több
gyermeket vállaltak.
A népességfogyás kritikus pillanatában vagyunk azért is, mert a szülőképes
női korosztály nyolc éven belül 35 százalékkal fog csökkenni.
A 2016-os Magyar Ifjúság Kutatás eredményei azt mutatják, hogy míg 2000ben a 15–29 évesek 22 százaléka volt házas, ma csak a 10 százalékuk.
Csak 24 százalékuk költözött el a szülői házból, 17 százalékuk jövedelme 0
és 35 ezer forint között van; 33 százalékuk tervezi, hogy egy ideig külföldön
tanuljon vagy dolgozzon; 16 százalékuk, hogy véglegesen külföldön éljen.
Legfőbb szórakozási formáik az internet, a tévé, a chat és a Facebook
(megelőzve a zenehallgatást, barátokat, sportot). Míg 2004-ben átlagosan
344 könyv volt egy fiatal háztartásában, addig ma ez a szám 172. A fiatalok 6
százaléka mondja magát vallásosnak az Egyház tanítása szerint; 43 százalékuk mondja magát vallásosnak a maga módján. 29 százalékuk járt
valamennyi időt iskolai hittanra.
Természetesen öröm a gyermekszületések számának kis növekedése és a
házasságkötések számának jelentős növekedése az utóbbi néhány évben,
és nagyon jó irányba mutat a CSOK bevezetése is, ezeknek a pozitív
folyamatoknak a mértéke azonban még igen messze van attól, hogy
megállítsa a népességfogyást.

Mindebből az tűnik ki, hogy a jelenlegi trendet megfordítani nem könnyű,
emberileg nézve szinte lehetetlennek látszik. Ennek ellenére meg kell
próbálnunk megtenni mindazt, ami lehetséges. Mit tehetnénk?
2. Cselekvési javaslatok:
- Family mainstreaming
Mostantól minden törvényt, minden állami intézkedést meg kellene vizsgálni
abból a szempontból, hogy a családokat, a házasságkötést, a gyermekvállalást segíti-e. Ha nem, módosítani kell az intézkedést.
- Oktatás-nevelés
Jegyesoktatás mindenkinek: Minden házasságra készülő párnak legyen
kötelező egy körülbelül négyalkalmas házassági felkészítőn részt venni.
Szabadon választhatják meg a párok, hogy állami felkészítésben vagy
valamelyik egyház által szervezett jegyesoktatásban kívánnak részesülni. Az
oktatás fő témái között szerepeljen a kommunikáció, a konfliktusmegoldás, a
tipikus férfi és női tulajdonságok, a gyermekvállalás és nevelés kérdése.
Családi életre nevelés az iskolában: A házasságok sikere nagymértékben
lelki, szellemi tényezőkön múlik. Az iskola segítheti az érett, önzetlen,
szeretetre képes személyiség kialakulását.
Az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatásban is kapjon fontos helyet a családi
életre nevelés. Helyezzenek hangsúlyt a kommunikációra, a konfliktusmegoldásra. A zene, a tánc, a színjátszás és más hasonló tevékenységek
által is segítsék a fiatalok kapcsolatteremtési készségeinek fejlődését.
Csökkentsék a fiatalok túlterheltségét, például azáltal, hogy az általános
iskolában nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben adnak írásbeli házi
feladatot.
- Édesanyák segítése
Az édesanyák segítésének sok új formáját lehetne még bevezetni. Egyszeri
szülési támogatás (esetleg a harmadik, negyedik gyermeknél emelt
összeggel); a gyesről visszatérő anyákat részmunkaidőben foglalkoztatók
támogatása; a vállalatok támogathassák a TAO keretéből a gyermekvállalást;
munkahelyi bölcsőde és óvoda szintén a TAO keretből; nyári napközik;
gyerekvigyázás megszervezése, támogatása (pl. egyházakon, civil
szervezeteken keresztül); főállású anyaság lehetősége három gyermektől
kezdve.
- Fiatal házasok segítése
Keltető lakások biztosítása igen alacsony lakbérrel 5–6 évre fiatal
házasoknak.
- Családbarát média
Támogatni lehetne a családbarát filmek, műsorok sugárzását. Tiltani lehetne
a kifejezetten destruktív, családellenes tartalmakat.
Olyan eszközöket kellene a piacon megjelentetni, melyeken a fiatal nem tud
destruktív tartalmakat (horror, pornográfia, erőszak stb.) nézni. Ne a szülőnek
kelljen megpróbálnia védett közeget biztosítani a gyermekének olyan
eszközök világában, melyekhez nem ért. Esetleg a szülő büntethető legyen,
ha a gyermeke nem ilyen eszközöket birtokol.

- Lépések egy olyan ország felé, ahol a kisgyermek életét a fogantatástól
kezdve védjük
Az állam fejezze ki világosan, hogy az abortuszt nem tekinti helyes, civilizált
megoldásnak. Ennek érdekében a szülészetek harmadát, felét alakítsák át
abortuszmentes, csak az életet szolgáló szülészetekké. A szülészetekhez
vezető utakra tegyenek ki plakátokat a gyermekről, a magzatról.
Az abortusz előtti tanácsadásban próbálják az édesanyát lebeszélni erről a
döntéséről. Mutassák meg neki magzatát szép, nagy felbontású képen.
Hívják be a gyermek édesapját is, és ha ő szeretné a gyermeket felnevelni,
akkor az anya döntését halasszák el tíz nappal. Beszéljenek neki az örökbeadásról, és ha erre nyitott, ismertessék meg őt olyan szülőkkel, akik örökbe
fogadnák a gyermekét. Esetleg az állam anyagilag támogassa azt az anyát
is, aki megszüli és örökbe adja a gyermekét.
- Hátrányos helyzetűek, szegények
Magyarországon az újszülöttek igen jelentős része szegény családokba
születik. Kiemelt figyelmet kell fordítani ezekre a családokra.
>>>
Az előző szempontok szigorúan a mai életre méretezettek, megvalósíthatók,
nem utópisztikusak. Nem így az alábbiak. Olvasó! Nem sokkolni akarlak a
következő tartalmakkal. Ami az emberi világban történik, tények halmaza. Ha
letakarod, ha nem olvasod el, akkor is VAN. Nem tudjuk megítélni, hogy az
alábbi következtetések megvalósulnak-e? De nem mindegy, hogy
tragédiának tartod-e mindezt, vagy úgy véled, ez is megtölthető lenne emberi
tartalommal? És főként: Isten kezében tudod-e mindazt, ami következik?
>>>

Mi várható a jövőben? - A 4. Ipari forradalom következményei
A jövő értékelése ma szinte olyan, mint Huxley Szép új világa...
1998-ban a Kodak cégnek 170000 alkalmazottja volt, és világszerte az
összes eladott fotópapír 85%-át ők értékesítették. Pár év múlva ez a cég
csődbe fog menni. Ami a Kodakkal történt, 10 éven belül egy sor másik céggel is meg fog történni, és nagyon sokakban ez még nem tudatosult.
Ki gondolta volna 1998-ban, hogy 3 év múlva senki sem fog filmre fényképezni, vagy papírképet készíteni?
Az első digitális fényképezőgépeket 1975-ben hozták létre. Gyenge felbontással rendelkeztek. Ez hosszú évekig csalódást okozott, ám az exponenciális ütemben fejlődő technológiához hasonlóan itt is elképesztő volt a
fejlődés, és pár év alatt ez a digitális fényképező technológia lett a fényképezés alapvető irányzata.

Hasonló változás fog beköszönteni a mesterséges intelligencia, az egészségügy, az elektromos és önjáró autók, az oktatás, a 3 dimenziós nyomtatás,
a mezőgazdaság, a foglalkoztatás területén.
Isten hozott a 4. IPARI FORRADALOMBAN! Üdvözlünk az exponenciális
fejlődés világában!
A következő 5-10 évben a szoftverek tönkre fogják tenni a hagyományos
iparágakat.
Az Uber például csupán egy szoftveres eszköz, nem rendelkezik saját gépkocsikkal, mégis most ez a legnagyobb taxi vállalat a világon.
Az Airbnb jelenleg a legnagyobb szállodai vállalkozás, pedig nincs a
tulajdonukban egyetlen ingatlan sem.
Mesterséges intelligencia: a számítógépek exponenciális ütemben egyre
jobban teljesítenek abban, hogy megértsük a világot. Idén a számítógép
megverte a Go (ez egy japán logikai játék) legjobb játékosát, 10 évvel
hamarabb, mint amikorra ezt az eredményt prognosztizálták.
Az USA-ban a fiatal jogászok már nem tudnak álláshoz jutni. Ennek az az
oka, hogy az IBM Watson segítségével az ember pillanatokon belül 90%
pontosságú jogi tanácsokhoz juthat, miközben az élő ember szolgáltatta jogi
tanácsok pontossága csupán 70%. (Szóval, ha történetesen jogi tanulmányokat folytatsz, hagyd abba azonnal!) A jövőben 90%-kal kevesebb jogászra
lesz szükség, csak a speciálisan szakosodott egyedi jogászokra lesz igény.
A Watson alkalmazás már segít a rákbetegség diagnosztizálásában, és ezt
négyszer hatékonyabban teszi, mint az ember által végzett diagnosztika.
A Facebook már olyan arcfelismerő szoftvert használ, amely az embereknél
jobban tökéletesebben látja el a feladatát.
2030-ra a számítógépek intelligenciája meg fogja haladni az emberekét.
AUTÓK: 2018-ban elérhetők lesznek az önjáró autók a felhasználók
számára.
2020-ra már az elektromos autók lesznek az elterjedt gépkocsik. A városok
zajterhelése csökkenni fog, mert elektromos autók fognak közlekedni az
utakon.
A legtöbb autógyár csődbe fog menni. A hagyományos autógyárak evolúciós
megközelítéssel csupán jobb gépkocsikat próbálnak majd gyártani, míg az
informatikai alkalmazások cégei (Tesla, Apple, Google) egy forradalmi megközelítést alkalmazva lényegében a négy kerékre egy speciális számítógépet
fognak építeni.
Többé nem lesz rá igényed, hogy saját autód legyen. Telefonon fogsz autót
rendelni, ami hamarosan a helyszínre érkezik, és el fog szállítani téged a cél
helyre.
Nem kell majd beparkolnod, csupán a megtett távolságért kell fizetned, és az
utazás közben is végezheted a magad munkáját.

Gyermekeinknek soha nem lesz sem jogosítványuk, sem autójuk.
Ez meg fogja változtatni a városok életét, hiszen ilyen körülmények között 9095%-kal kevesebb autóra lesz szükség.
A korábbi parkolókat át lehet alakítani zöld, növényekkel ellátott területté.
Napjainkban világszerte 1.200000 ember hal meg évente közlekedési
balesetben. Jelenleg 100.000 km-ként történik egy közlekedési baleset, az
önjáró autók használatakor ez az érték majd le fog csökkeni 10000000
(tízmillió) km-re.
Ez azt jelenti, hogy minden évben megmentünk egymillió emberéletet.
A biztosító társaságoknak is a balesetek hiányában komoly nehézségekkel
kell szembesülniük, a biztosítások 100-szor olcsóbbak lesznek. E társaságok
kínálatából a gépkocsi biztosítás el fog tűnni.
AZ INGATLANNAL KAPCSOLATOS FELFOGÁSUNK VÁLTOZNI FOG!
Mivel az ˝ingázás˝ (munkába járás) közben is lehet dolgozni, így az emberek
a szebb környezetért könnyebben fognak költözni távolabbi helyekre.
ELEKTROMOS ENERGIA: Az elektromos energia hihetetlenül olcsó és tiszta
lesz: az elmúlt 30 évben a napenergia egyre fokozódó ütemben tért hódított,
de csak most válik láthatóvá a hatása.
Tavaly már világszerte több naperőmű létesült, mint ahány fosszilis anyagot
használó hagyományos erőmű.
A napenergia ára olyan drasztikusan le fog csökkenni, hogy 2025-re Az
összes szenet használó társaság el fog tűnni az üzleti világból.
VÍZ: Az olcsó elektromos energia bőséges vízellátást fog biztosítani olcsó
áron.1 köbméter víz sótalanításához jelenleg csupán 2 kWh elektromos
energiára van szükség. A legtöbb helyen nincs vízhiány, csak édesvízhiány
van.
Képzeld csak el, mi minden válik lehetővé, ha bárki szinte ingyen annyi tiszta
vízhez jut, amennyit csak akar.
EGÉSZSÉG: Lesznek olyan vállalkozások, melyek gyártani fognak egy
TricorderX nevű egészségügyi eszközt. Az eszköz nevét a ˝Star Trek˝
sorozatból kölcsönözték. Az eszköz az okos telefonoddal működtethető,
amibe bejutnak egy retina letapogatás (szkennelés) adatai, a vér-mintád
elemzésének adatai, a leheleted elemzésének adatai. Ezután az eszköz 54
bio markert elemez, aminek alapján szinte minden betegséget meg tud
határozni.
Ez az eszköz olcsó lesz, ezért pár év múlva szinte mindenki ezen a Földgolyón csaknem ingyen világszínvonalú gyógyszerhez, egészségügyi
ellátáshoz juthat.

3 DIMENZIÓS NYOMTATÁS: 10 éven belül a legolcsóbb 3D nyomtató ára
18000 $-ról 400 $-ra fog csökkenni. Ugyanakkorra viszont a nyomtató maga
százszor gyorsabb lesz. Az összes nagy cipőgyár elkezdte 3D nyomtatással
készíteni a cipőket.
A repülőgépek tartalék alkatrészeit az idegen repülőtereken már 3D
nyomtatással állítják elő.
A Nemzetközi Űrállomást ellátták 3D nyomtatóval, ami kiküszöböli a nagy
mennyiségű tartalék alkatrész iránti igényt, amire a múltban szükségük volt.
Ez év végére az okos telefonokat el fogják látni a 3D pásztázás (szkennelés)
képességével. Ez például lehetővé fogja tenni, hogy a lábadról készíts egy
3D szkennelést, majd otthon nyomtass magadnak egy tökéletes cipőt.
Kínában mér készítettek 3D nyomtatással egy teljes 6 szintes irodaházat.
2027-re már az összes legyártott termék 10%-a 3D nyomtatással fog
készülni.
ÜZLETI LEHETŐSÉGEK: Ha azon töröd a fejed, hogy egy hiánypótló
termékkel akarsz vállalkozni, akkor kérdezd csak meg magadtól: ˝Gondolode, hogy a jövőben nekünk lesz-e ilyen termékünk?˝, és ha igen lesz a válasz,
akkor mi a teendő, hogy ez mihamarabb megtörténjen?
Ha ez nem működik a telefonoddal, hát felejtsd el az ötletet.
És minden ötlet, amit a 20. században sikerre terveztek, kudarcra van ítélve a
21. században.
FOGLALKOZTATÁS: Az állások (munkahelyek) 70-80%-a el fog tűnni az
elkövetkezendő 20 évben.
Lesz ugyan rengeteg új állás, de nem világos, lesz-e elegendő mennyiségű
állás ilyen rövid idő alatt.
MEZŐGAZDASÁG: A jövőben lesz egy 100 $-os mezőgazdasági robot.
A harmadik. világ országainak földművesei akkor aztán a saját földjük
menedzsereivé válhatnak, ahelyett, hogy egész nap a földjeiken
robotolnának.
A hidrokultúrás (termőföld nélküli) termesztésnek sokkal kevesebb vízre lesz
szüksége.
Már létezik Petri csészében előállított borjúhús és 2018-ra az ilyen borjúhús
olcsóbb lesz, mint a hagyományos módon előállított, tehéntől származó
borjúhús. Jelenleg a mezőgazdasági termőfelület 30%-a a marhatartás
igényeit szolgálja. Képzeljük csak el, hogy többé nem kell ezt a felületet ilyen
célra használni!
Immár beindult néhány vállalkozás, amely hamarosan rovar proteint fog
piacra dobni. Az ilyen protein a húsnál több fehérjét tartalmaz.
Ez a protein az ˝alternatív fehérje forrás˝címkét fogja kapni (mert a legtöbb
ember még elveti a gondolatot, hogy rovarokat fogyasszon).

2020-ig lesz olyan alkalmazás, amely arckifejezésed alapján meg tudja
mondani, vajon hazudsz-e.
Képzelj csak el egy politikai vitát, ahol megjelenitik, hogy a vita résztvevői
mikor mondanak igazat, és mikor nem.
A Bitcoin (ez egy digitális fizető eszköz) az elsődleges fizető eszközzé válik
az idén, és még alapvető tartalék valutává is válhat.
ÉLETTARTAM: Jelenleg az átlagos élettartam évenként három hónappal
növekszik.
Négy éve az élettartam 79 év volt, ma már 80 év. Magának a növekedésnek
a mértéke is növekszik, és 2036-ra a növekedés mértéke meg fogja haladni
az évenkénti 1 évet. Szóval mi mindannyian hosszú ideig élhetünk, valószínűleg túljuthatunk a 100 éven.
OKTATÁS: A legolcsóbb okos telefonok Afrikában és Ázsiában már 10 $-os
áron elérhetőek. 2020-ig az emberek 70%-ának már lesz okos telefonja.
Ez azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz világszínvonalú
oktatáshoz jutni. Minden gyerek használhatja a ˝Khan Akadémiát˝ (ez egy
internetről elérhető ingyenes tudásbázis, ahonnan magas szintű oktatásban
részesülhetünk), hogy bármihez hozzájuthasson, amit a jómódú országok
iskoláiban tanulnak a gyerekek. Szoftverünket kiadtuk már Indonéziában, és
idén nyáron ki fogjuk adni arab, szuahéli és kínai nyelven is, mert hatalmas
potenciált látok ebben a dologban.
Az angol nyelvű változatot ingyen fogjuk adni, és így Afrikában a gyerekek
egy félév leforgása alatt folyékony angol nyelvtudást szerezhetnek.
/megjelent a Kapu folyóiratban 2017.08.13-án/
Ez a pingvin nem tudja elképzelni az életét a
magasban röpködve.
És a fecskének, bár
hosszan tud repülni, mégsem kényelmesebb az
élete a pingvinénél.
Lehet-e a fejlődés során a pingvinből fecske? És
szeretne-e fecske-életet? Ezeken gondolkodtam,
a fenti utópiát olvasva…

Szent-Gály Kata: Bátorítás
Légy csöndességben, sokszor és sokat,
és mint fa ága cinkét hívogat:
tanulj meg várni.
Már valahonnan jön a kegyelem,
egészen halkan, észrevételen,
és le fog szállni!

Rab Zsuzsa: Ajándék az ittmaradónak
Utaznom kellett volna, — de
váratlanul itthon maradtam.
Mi hogy lett volna nélkülem:
tanúja leszek akaratlan.
És most, mint illetéktelen
kíváncsi, titkot szimatolva
járok-kelek: hát megtudom,
nélkülem itt mi történt volna.
Semmi. A polc nagy-komolyan
tartja csakúgy tovább a könyvet.
Az asztal, lám, nemcsak nekem,
a maga örömére görnyed.
A kert is megvan nélkülem,
bimbót dagaszt, frissülve ázik.
Lopva az ablakból lesem.
Úgy tudja: magának virágzik.
Enyém-e most ez az egész,
vagy ölembe szakadt ajándék?
Porzó eső a szemközti hegyen,
olajfa-csillag, lepke-árnyék?
... Lehet, már rég meg kellett volna halnom.
Azért nézek hálásan és riadtan
eget, vizet, embert, napot, kutyát.
Mint aki mégis ittmaradtam.

Devecseri Gábor: Minden, ami van
Minden, ami van, versre méltó
és ami nincs, az is.
Az esti szélben fodrozódó kék tó,
a lányok ajka is, a köd, a kés, az alma is,
a dombok halma is;
s mi meg sem álmodottként száll az éjben,
mind úgy eseng, hogy édes dalba térjen,
ha belehalna is!
A föld beszéde zúg az árban,
ez szól a dalban is.
Szívünk egy kis szívet visel magában,
mely hű, ha ő hamis,
vigyáz a fényre alva is, zenél hallgatva is,
csak őt sebzi meg a szerelmes ének;
minden, ami van, fáj a szív szívének
és ami nincs, az is.

100 éve történt Fatimában
1916.V.13. és 1917.X.13. között három angyali és hat Mária-jelenést látott a
10 éves Lúcia Santos unokatestvéreivel, a 9 éves Francisco Martoval és a 7
éves Jacinta Martoval. 1916 tavaszán a 3 pásztorkodó gyermek egy ifjút
pillantott meg, aki a béke angyalának nevezte magát és imádságra buzdította
őket. Nyár közepén az angyal Portugália őrzőangyalaként mutatkozott be és
áldozatokra buzdította őket. Ősszel az angyal az Eucharistiával jelent meg,
és megáldoztatta a gyermekeket. 1917.V.13-án jelent meg a Szent Szűz a
Cova da Iria lejtőjén, és kérte a gyermekeket, hogy imádkozzák a rózsafüzért,
és 6 hónapon át ugyanebben az időpontban jöjjenek el hozzá. Júliusban
kérte először a Szűzanya, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen
Szívének. E jelenés alkalmával látomást kaptak a pokolról. Mivel VIII.13-án a
gyermekeket elzárva tartották, a Szűzanya Valinhosban jelent meg VIII.19én. /Ezen a helyen a magyarok építettek kápolnát./ X.13-án már kb. 70.000
ember látta a jelenést és a napcsodát: a napot szabad szemmel is lehetett
szemlélni, egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, és saját tengelye körül forgott,
majd úgy tűnt, rázuhan a földre. „Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami
Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten! Nem lehet elmondani.”/Francisco
Marto/
Francisco és Jacinta még gyermekkorukban meghaltak. Lúcia apáca lett, neki
ismét megjelent a Szűzanya 1925.XII.10-én és 1926.II.15-én Pontevedrában,
amikor az engesztelő elsőszombati ájtatosságot, majd 1929.VI.13-án Tuyban, amikor Oroszország fölajánlását kérte. /A fölajánlást XII. Piusz végezte
el 1942-ben, majd VI. Pál 1964-ben, II. János Pál 1984-ben megismételte./
A jelenések kivizsgálása után a fatimai püspökség 1930.X.13-án hirdette ki
hiteles voltukat. 2000.V.13-án boldoggá avatták Franciscot és Jacintát. Lúcia
nővér 2005. február 13-án hunyt el, 97 évesen. Fatima Lourdes mellett a világ
legnagyobb Mária-kegyhelye lett.

Sztancsikné Losonci Tímea: Fatima
Könny és vér, jajszó és átok,
Halált hoz a háború,
A világ békére vágyik,
Szíve megtört, szomorú.
Isten népe sírva kiált:
Uram, már nem vagy velünk?
S Cova da Iria csendjében
A földre tekint Istenünk.
Küldi őt, ki Szent Fiával
Együtt értünk szenvedett,
Szeplőtelen Szíve mélyén
Örök tűz a szeretet.
A három gyermek, kiken nyugszik
Az Úr szerető keze:
Ferenc, Jácinta, Lúcia
Isteni kegy részese.
Angyal jelzi érkezését,
Jő a Béke Angyala,
Villám cikkan s előttük áll
Egy „átlátszó dalia”.
Földre borul homlokával,
Ím az ima, mit rebeg,
S imádkozza vele együtt
A három pásztorgyerek.
„Istenem szeretlek Téged,
Hitem tiszta lánggal ég,
Téged imádlak egyedül
S bizodalmam a Tiéd!
Szegény bűnösöknek, kérünk
Irgalmasan megbocsáss!”
Nem hiányzik a kicsiktől
Ima s önmegtagadás.
Mind a hárman féltve őrzik
Az angyali titkokat,
Ők, kiket egy év elmúltán
Szűzanyánk meglátogat.
Újabb villámlás, a völgyben
A kis tölgyfabokor felett

Hozzájuk szól, kéri őket
Az Anyai Szeretet.
Szomorú mosollyal mondja:
„Sokat imádkozzatok
Engesztelésül, a békéért
Hozzatok áldozatot!
Minden hónapnak e napján
Jöjjetek el, itt leszek.
Októberben gyógyítok majd
És csodát is művelek.”
A három kis pásztorgyermek
Szeretete „szélvihar”,
A bűnösökért kedves nékik
Az áldozathozatal.
Ahogy telnek a hónapok
Egyre többen jönnek el,
A sok ember rózsafűzért
Imádkozva térdepel.
Az ouremi ellentábor
Nem nézheti a csodát,
És üldözi Szűz Mária
Három kicsi látnokát.
Augusztusban hiába vár
A hívek hű serege,
Fogságban van Szűzanyánknak
Három kedves gyermeke.
Jácinta könnyei folynak:
„Nem jön el a Szűzanya!”
De pár nap múlva rámosolyog
A Jelenés Asszonya.
Az októberi jelenésnél
Az eső csak egyre hull,
S az isteni „napcsoda” láttán
Minden ember leborul.
„A Rózsafüzér Királynője
vagyok.” – szól a hű Anya.
S a nap mellett feltűnik
A Kármel Boldogasszonya.

Megjelenik most Szent József
Karjában a Kisdeddel,
S megáldja szegény világunk,
Ó szent jel! – a kereszttel.
A Szűzanya nemsokára,
Ahogyan megígérte,
Elvitte a két kis testvért
Fel, magához az Égbe.
A jó Isten meghívta
A Kármelbe Lúciát,
Itt szolgálja hű szívével
Az Úr Jézust s a Szűzanyát.
Aki ma jár Fatimában
Megváltozott tájat lát:

Cova da Iria lejtőjén
Égi Anyánk templomát.
Sok-sok beteg meggyógyult itt,
Könnyek árja elapadt,
S mintegy az Életet jelezvén
A völgyben kis forrás fakadt.
Azóta is százak, ezrek
Keresik fel Fatimát,
Hogy szerető imádsággal
Köszöntsék a Szűzanyát.
A mi szavunk és énekünk is
Hozzád száll, ó Mária,
Oltalmunk légy mindig, kérünk
Boldogságos Szűzanya!

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon
szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek
hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs
szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók
olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek
melegítésére rendelik. (Weöres Sándor)
Önmagában a szeretet nem elég. Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek
felett, akiket szeretünk, sosem elég azt mondani, szeretlek, hanem minden
áldott nap ki is kell mutatnunk azt a szeretetet, még olyankor is, amikor
akadályokat gördít elénk az élet. (Jane Green)
„Akiben természetes szeretetéhség lakik, tudja, hogy értékes és szerethető,
ezért másokra irányuló életet él. A sebzett ember retteg attól, hogy kiderül,
nem értékes, nem szerethető, ezért önmagára irányuló életet él, és ezt a
környezetétől is elvárja." (Pál Feri atya)
A szeretet benned van, mégsem tudod szavakkal körülírni. A legbátrabb
képzelőtehetséggel sem tudsz mesélni arról, mit érzel, amikor szeretsz. A
szeretet - akárcsak a boldogság, a hűség és az igazság - egy magasabb
világból érkezik, onnan, ahol nem kell hozzá szó, hogy érezni tudd, és
kifejezd. A szeretet létezéséhez nincs szükséged szemre, fülre, kézre,
színekre, hangokra, mozgásra; ahhoz, hogy élni tudj vele, nincs szükséged
semmire magadon kívül. A szeretetnek azonban szüksége van rád: te vagy a
szeretet küldötte. A földre érkezvén, magaddal együtt a szeretet hírét is
elhoztad - így te magad lettél a szeretet. (Tatiosz Hioszi)

Lázár Ervin: Szurkos kezű királyfiak
Volt egyszer két király. Szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés
választotta el egymástól. Egy tavaszi napon Egyik király jókor reggel kiment a
kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a
pillanatban lépett ki a szomszéd házból Másik király.
- Jó reggelt! - mondta barátságosan Egyik király.
- Adj' isten! - válaszolta ugyanolyan barátságosan Másik király.
Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég
régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a
negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán királyok.
Odaballagtak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást: "Mi
jóra készül, szomszéd?" Mindenik azt mondta: "Sárgarépát akarok kapálni."
Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka
kitalálták volna egymás gondolatát: mindennap ugyanarra készülődött
mindkettőjük, s majd mindennap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem
csoda: akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje; a búzájuk is
egyszerre érett meg, persze hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak
az erdőre, mert fát vágni télen szokás - mikor vágtak volna máskor?!
Annak idején lányuk is egyszerre született, s éppen ebben az időben került
eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa-kapálás közben.
Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a
kerítéshez - nem is kellett abbahagyni a kapálást.
- Felséged mikor adja férjhez a lányát? - kérdezte Egyik. A királyok ugyanis
leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit,
mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és
közben azt gondolja magában, pernahajder. De ez a két király, amikor azt
mondta, felség, magában is azt gondolta, hogy felség.
- Hát én hamarosan - mondta Másik -, már van is három kérője a lányomnak.
- Az enyémnek is három van - mondta Egyik, és megbeszélték, melyik kérő
kicsoda-micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt.
- És felséged tudja-e már, melyik közülük a legkülönb?
- Én biz még nem. És felséged?
- Én sem.
- S hogyan választja ki a legkülönbet?
- Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket.
Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba
felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt öltenek, és
meglátogatják a közel lakó, öregebb királyokat, akik már férjhez adták a
lányukat, s megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izombizom király
azt mondta:
- Össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal, s amelyik legyőzi,
azé legyen a lányotok.
- És ha mind a három legyőzi? - kérdezték a királyok.

- Akkor a tizenkét fejűvel, ha azt is, akkor a huszonnégy fejűvel és így tovább!
- mondta Izombizom.
A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal
odébbállott.
Csakkincs király azt mondta nekik:
- Amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok.
Eszerece király egy feladványt mondott el:
- Adjatok nekik kilenc egyforma golyót, a kilenc közül egy legyen kicsit
súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy
kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb
golyót, annak adjátok.
Nyalkabalga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda
semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb.
Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakarta a fejét.
- Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk.
- Bizony nem.
- Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta?
- Vagy netalántán gonosz.
- Bizony - bólogatott Egyik.
Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett kilenc golyót, egyforma súlyúakat,
csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták
megoldani Eszerece király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de
sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágtak golyót,
mérleget, s azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is
tudja, amit ők nem.
S aztán már csak egy hónap múlva találkoztak.
- Holnap lesz az esküvő - újságolta Egyik király.
- Nálunk is - mondta Másik király.
Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már.
- Azon se csodálkoznék - mondta Másik király -, ha véletlenül ugyanolyan
próbatételt találtunk volna ki.
- Pedig én elég furcsát eszeltem ki - mondta Egyik király. - Beszurkoztattam
mind a háromnak a kezét.
Másik király szeme felcsillant.
- Én is - mondta. - S azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de
addig nem szabad kezet mosniuk.
- Akárcsak én.
- No és mi volt, amikor visszajöttek?
- Hát - mondta Egyik király -, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta
a kezét. Mondom neki: "Na, mutasd csak a kezedet!" "Ne haragudjon
felséged" - mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott
a szurok. "Hát te mit csináltál?" - kérdeztem. "Tudja, felséged, eltörött a
kocsim kereke" - mondta. "Na és?" "Hát meg kellett javítanom, ha nem
akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. S mire megjavítottam,

megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni; mire hazaértem, ott is
várt a tömérdek munka. Dolgoznom kellett. Lekopott hát a szurok."
- Szakasztott így volt az én lányom első kérője is - mondta Másik király -,
csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be.
- A második kérő meg - folytatta Egyik király - sokáig nem akarta előhúzni a
zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről
is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott
le arról biz egy csepp se. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem
nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a
szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem.
Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha
szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt,
amelyikről lekopott.
- Érdekes! - mondta Másik király. - Az én lányom második kérője is be akart
csapni. Csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb
volt rajta a szurok, mint eredetileg. "Te - mondtam neki -, ez nem az a szurok,
amit egy hónappal ezelőtt rákentünk." De ő csak erősködött, hogy bizony az.
Végül aztán mégis kiderült: a régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről,
s csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik?
- A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta a
szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a
szurkot, minél kevesebb kopjon le róla.
- Szakasztott így a miénk is! - kiáltott fel Másik király. - Azt mondta, inkább
dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat. Ezért óvta a
szurkot.
- Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt
hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is meg nálam is.
- No, és felséged melyiket választotta? - kérdezte nagy érdeklődéssel Másik
király.
- Hát ez nem is lehet vitás - mosolyodott el Egyik -, a legkülönbet. Azt,
amelyiknek a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok,
vagy nem kopik.
Másik királynak erre leesett az álla.
- Hát érdekes. Mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt
mindent félbe-szerbe hagyott inkább, mintsem hogy lekopjon a kezéről a
szurok.
A két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.

Mit akar a Nő?
Az ifjú Artúr királyt rajtakapta és elfogta a szomszéd uralkodó, miközben az
annak erdejében vadászott. A király a helyszínen megölhette volna Artúrt,
mivel ilyen büntetés járt annak, aki vét más tulajdona ellen, de meghatódott a
rokonszenvesnek talált Artúr fiatalságától, és azt mondta neki: - Megválthatod
szabadságod, feltéve, hogy 1 éven belül helyesen válaszolsz a következő
kérdésre. De ha letelik az év, és nem tudod a feleletet, életeddel fizetsz azért,
amit ma tettél. A feladvány pedig így szólt: Mit akar valójában a nő?
Egy ilyen kérdés a legbölcsebb embert is zavarba hozta volna, az ifjú Artúr
számára pedig megválaszolhatatlannak látszott... Azonban nem volt
választása. Visszatért hát országába és megkérdezett mindenkit, aki csak élt
és mozgott, mondják már meg, mit akar valójában a nő? De sem hercegnő,
sem királyné, sem szolgálólány, sem bölcsek és az udvari bolond, de még a
nép sem tudott válaszolni.
És akkor azt a tanácsot kapta, kérdezze meg a boszorkányt, mert ő mindent
tud. Közelgett az év utolsó napja, és Artúrnak nem volt más lehetősége, mint
beszélni a vén szipirtyóval.
- Mielőtt elmondom a választ, ígérd meg, bármit kérek, teljesíted. –mondta az
öregasszony.
- Mit akarsz a feleletért cserébe?- kérdezte Artúr
A banya feleségül akart menni Gawainhoz, a Kerek Asztal legnemesebb
lovagjához, Artúr legjobb barátjához. Artúr borzadva nézett rá: púpos volt,
rusnya és szőrös. Egy foga látszott csak, az is hosszú és előreálló. Körmei
feketéllettek, és elviselhetetlen szag terjengett körülötte. Még sohasem látott
ilyen visszataszító teremtést. Megrettent attól a gondolattól, hogy arra kérje
legjobb barátját, vállalja érte ezt a szörnyű terhet.
- Ezt nem tehetem. Vegyél el tőlem mindent, amit akarsz, de kérj mást. Az ár
azonban nem változott. Gaiwan, mikor értesült a boszorkány feltételéről,
kijelentette, hogy barátja életéért és a Kerek Asztal fennmaradásáért cserébe
elveszi a rút szörnyeteget, akár helyesli Artúr, akár nem. Kihirdették hát az
esküvőt.
A boszorkány pedig pokoli bölcsességével így szólt: A nő valójában azt
akarja, hogy saját életének ura legyen.
Mindenki azonnal tudta, hogy a boszorkány nagy igazságot mondott, és hogy
az ifjú Artúr király megmenekült. Így is történt: a választ meghallva a
szomszéd uralkodó szabadon bocsátotta őt. De micsoda esküvő volt az... !?
Az egész udvar ott volt, és senki sem érezte magát bánatosabbnak, mint a
megkönnyebbülés és szorongás között vergődő Artúr.
Gawain udvariasnak, nyájasnak és tisztelettudónak mutatkozott a
boszorkánnyal, pedig az igencsak elrettentően viselkedett. Kézzel evett,
szörnyű hangokat és szagokat bocsátott ki magából, röfögött, böfögött.
Eljött a nászéjszaka. Gawain a hitvesi ágyban várta feleségét. És akkor
belépett a szobába a legszebb lány, akit férfi valaha is álmodott. Gawain
elképedve kérdezte, hogy mi történt. A lány az alábbiakat felelte:

- Udvarias és kedves voltál velem, mikor mindenki más nem. Ezért jutalmul
időm egyik felében vonzó külsőmmel mutatkozom előtted. De választanod
kell. Mikor legyek rút, és mikor szép? Melyik legyek éjjel és melyik nappal?
Micsoda kegyetlen kérdés...! Gawain gyorsan mérlegelni kezdett. Legyen
mellette napközben egy tünemény, akivel büszkén mutatkozhat, és ossza
meg az ágyát egy undorító banyával? Vagy töltse a nappalait a szipirtyóval,
cserébe éjjel egy ifjú szépséget öleljen?
Gawain válasza alább olvasható, de mielőtt elolvasná... Ön mit választott
volna?
A nemes Gawain azt válaszolta, hogy válasszon a nő maga. Ezt meghallva, a
nő azt mondta, hogy éjjel-nappal szép lesz, mivel a férfi tiszteletben tartotta
és megengedte neki, hogy életének ura legyen. Mi ebből a tanulság?
NEM SZÁMÍT, CSINOS VAGY CSÚNYA-E A NŐ, MERT HA NEM ÉLHETI
AZ ÉLETÉT SAJÁT TETSZÉSE SZERINT, AKKOR BOSZORKÁNNYÁ
VÁLTOZIK...

Fábián Sándor: Szépítsük egymást
Én (magam után) kékkel rajzollak meg,
hűvös víz tükréről vett égszínkékkel,
nyugodtnak, megfontoltnak, mint e kék.
Te (magad után) pirossal rajzolsz meg,
vibráló szép parázs-pirossal,
látni rajtam az égések hevét.
Szépítsük bátran egymást, rajzoljuk csak
rá egymásra a magunk hitte jót.
A dolgok mindazt jelentik, mivé
képzeletünkben változtathatók.

Ady Endre: Nem feleltem magamnak
(A feleségemnek küldöm)
Bizony, lelkem,
Csak magamnak nem feleltem:
De hát választ nem is leltem.
Elfelejtem
Sok örömöm, sok szerelmem:
Szép elmenni: ez az "elvem".
Ez az "elvem",
Csúf szó, de csak így feleltem:
Elvvel, szívvel s be nem telten.

Így feleltem,
Bátor hangon énekeltem
S néha nyáron harcra keltem.
Bizony, lelkem,
Én az Életet elejtem,
Én magamat már elrejtem.
Ki nem "fejtem":
Megint rossz szó. Elfelejtem,
Ezt és mindent. Nem feleltem
Magamnak.

VICCOLDAL
− Mi a véleménycsere?
− Amikor bemész saját véleményeddel a főnöködhöz, és az övével jössz ki…
− Mi a hajlékony ellentéte?
− Hajléktalan.
− Mi a különbség a véletlen és az üvegtál között?
− A véletlen lehet fatális.
− Három szúnyog közül melyik a rendőr?
− Amelyik nyakon csíp.
− Miben hasonlít a láz és egy autó felrobbantása?
− Mindkettő jelzés a szervezettől.
Kodály Zoltán megkérdezi a Beatles egyik tagjától:
− Mondja már meg nekem, hogy mit jelent a dalaikban a je-je-je.
− Hát nézze Kodály úr, az nálunk körülbelül annyit jelent, mint önnél az
„Ingyom-bingyom táliber, tutáliber máliber”.
Egy kisfiú bemegy a rendőrségre:
– Jó napot kívánok, itt van a talált tárgyak osztálya?
– Igen, itt. – válaszolja a rendőr. – Miért? Mi veszett el?
– Én.
Múltkor a postán mondta a hölgy az ablak mögött:
– Uram, ragadja meg a szerencséjét, vegyen kaparós sorsjegyet!
– Köszönöm, de nem akarok nyerni.
– Parancsoljon, – erősködött – van olyan is, amelyik nem nyer.
- Doktor úr, a feleségemnek vakbélgyulladása van.
- Az lehetetlen, - feleli az orvos - hisz egy éve operáltam az ön feleségét, és a
vakbél nem nő ki újra.
- Nem is a vakbél új, hanem a feleségem.
Reszkető pasast vizsgál a fogorvos.
- Ki kell húznom a fogát - közli.
A beteg most már úgy remeg, hogy összekoccannak a fogai.
- Na, nyugalom! - mondja a fogorvos. - Itt egy kis konyak, ettől majd elmúlik a
félelme.
A beteg megissza a konyakot, s csakugyan: abbahagyja a remegést.
- Na, megjött a bátorsága? - kérdi a doki.
- De mennyire! Most próbáljon valaki akár csak egy ujjal is a fogamhoz nyúlni!

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik
álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens pap kifogy az
érvekből, felkiált:
- Uram, tudom, hogy igazam van! Adj valami jelet, hogy így van! - Hirtelen
mennydörög egyet az ég.
- Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik.
- Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék!
A derült égből lecsap egy villám.
- Ez csak véletlen! - hitetlenkednek a többiek.
- Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három
hitetlent!. - Az égből egy mély hang dörgi: - IGAZA VAN!
A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük:
- Na és? Akkor most két vélemény áll hárommal szemben...
A rendőr lemeszel egy kb. kétszázzal száguldozó autóst. - Hova ilyen sietősen?
- Ne is kérdezze biztos úr! Most lőttem le az anyósomat, itt a hullája a
csomagtartóban. A csőre töltött pisztolyt meg nem volt időm eldobni, itt van a
kesztyűtartóban.
A rendőr döbbenten előrántja a pisztolyát és a sofőrre fogja, a másik kezével
meg rádión sürgős segítséget kér. Megjön az erősítés.
- Mire volt a nagy riadó, őrmester?
- Hadnagy úr, jelentem, ennek az egyénnek ott az anyósa lelőve a csomagtartóban, a pisztoly meg a kesztyűtartóban!
Átvizsgálják a kocsit se hulla, se pisztoly, semmi különöset nem találnak.
Akkor megszólal a sofőr:
- Fogadjunk, most még azt is rám fogja majd, hogy kétszázzal száguldozok!
Egy fickó feljelentett egy buszsofőrt, mert az a jobb karjára csukta az ajtót, és
ezzel súlyos sérülést okozott neki. A bírósági tárgyaláson a sofőr ügyvédje
szólítja a sértettet:
- Uram, megmutatná, kérem, hogy most milyen magasra tudja felemelni a
jobb karját?
- Igen. - A pasi felemeli a karját kb. vállmagasságig.
- Köszönöm. És most lenne szíves nekünk megmutatni, hogy milyen magasra
tudta emelni a baleset előtt?
Erre a fickó feltartja a karját, magasan a feje fölé.
– Hallom, a lányod hegedülni tanul. Na és, hogy halad?
– Nagyon jól. Neki köszönhetem, hogy megvehettem a szomszéd házat
féláron.

