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Pável Márta 

 

Hűségesek és hűtlenek 

 

Mióta ember létezik és tud magáról, alapérték a hűség kérdése, mert az 

életünk minden területét behálózza. Az ember egyik legfőbb vágya, 

hogy ne legyenek hűtlenek hozzá. Érthető ez államra, államfőkre, 

barátra, családra, férjre, feleségre stb. Miért van ez a tudatunkban 

vagy a tudatalattinkban? Mikor tapasztaltuk meg, honnan tudjuk, hogy 

van olyan, hogy létezik hűség, amire vágyunk? Mint hívő csak Istenre 

tudom ezt visszavezetni, aki abszolút hűség is, és ezt várná el tőlünk is. Ha az irodalmi 

alkotásokat nézem, ez a gondolat, ez a vágyódás sokszor visszaköszön. 

József Attila: Istenem 

 

Dolgaim elől rejtegetlek  

Istenem, én nagyon szeretlek.  

Ha rikkancs volna mesterséged,  

segítnék kiabálni néked.  

 

Hogyha egy szántóvető lennél,  

segítnék akkor is mindennél.  

A lovadat is szeretném  

és szépen, okosan vezetném.  

 

Vagy inkább ekeszarvat fogva  

szántanék én is a nyomodba,  

a szikre figyelnék, hogy ottan,  

a vasat még mélyebbre nyomjam.  

 

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat  

én zavarnám a fele varjat.  

S bármi efféle volna munkád,  

velem azt soha meg nem unnád.  

 

Ha nevetnél, én is örülnék,  

vacsora után melléd ülnék,  

pipámat egy kicsit elkérnéd  

s én hosszan, mindent elbeszélnék 

 

Erről a versről szinte gyermeki jámborsággal üvölt a hűség 

természete. 

 

Viszont életstílus, egy szerzetesrend is tükrözheti a hűséget, pl. a 

kutya, a hűséges eb jelző senkinek sem ismeretlen. Innen 

származik a híres rend tevékenysége is. Domini canes, ’az Úr 

kutyái’. Mit is jelent ez? Elképzelem magamban az Isten = az Úr 

kutyáját, mint egy pulit, mit is tesz? Hűséggel néz az Istenre, szót 

fogad örömmel/lelkesen szolgál, tereli a nyájat, nincs más 

dolga – nem is akarna mást tenni –, csak az Urának való 

szolgálat, folyamatosan csahol = prédikál az Isten ügyében, a lemaradókat kicsit 

megharapja és hangos csaholással téríti vissza a csapatba, majd örömmel jelzi az Urának, 

„látod, milyen ügyes vagyok, mindent megtettem” és várja a következő parancsot. 
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http://www.csontkutya.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=99:a-kutya-mint-szimbolum&catid=36:innen-

onnan&Itemid=74 Domini canes: „A kereszténységben a sebet nyalogató kutya a prédikátor 

jelképe, aki nyelvével, a szó erejével tisztítja meg a bűnösök lelkét.”... „Az alapító Szt. 

Domonkos attribútuma, akinek születési legendája szerint anyjának álmában fáklyás kutya 

jövendölte meg születendő gyermeke nagyra hivatottságát… (Santa Maria Novella 

kolostorának spanyol kápolnájában) fekete-fehér foltos kutyák védelmezik a juhokként 

ábrázolt híveket a farkasoktól. A teológiai erények közül a Hűség (Fides) attribútuma.” 

Az emberi kapcsolatokban, vagy akár isteniekben is, a biztonság jele, hogy szövetséget 

kötünk, ilyen volt Istennek a zsidókkal kötött szövetség, az Ószövetség, mely alapja a 

hűség volt mindkét oldalról. Isten soha sem hűtlen, ezt csak az ember teszi. Jézus Krisztus 

szintén szövetséget kötött velünk az Újszövetségben, megint csak felőlünk kérdés a 

kitartás, a hűség. 

SCHÜTZ ANTAL: AZ EUCHARISZTIA ALAPÍTÓ KRISZTUSI TANÚSÁG GYÖKERE ÉS EREJE, 

http://vigilia.hu/node/Vigilia_1938_12_facsimile.pdf, „Az emberiség szomjazza a körében megjelenő és 

állandóan jelenlevő Istent; ez a szomjúság olthatatlan, tehát az emberi természetnek 

velejárója; kielégítése pedig helyes mederbe terelve a bensőséges életnek legjava 

gyümölcseit termi, hisz már a pogányoknak nemzeti szentélyei is a nemzeti jólétnek, nagy 

tetteknek és kiváló kultúrmunkának voltak tűzhelyei... Mindenesetre azért is, mert a 

szövetkezés lelke, a hűség jelenti a halálig való, mindenestül való odaadást és készséget. 

Vitam et sanguinem, vért és életet! ez minden szövetségi hűségnek jelszava.” 

 

Ugyanígy megtalálható a hűség gondolata az egyik legnagyobb keresztény írónk 

verseiben is. 

Sík Sándor: A hűséges hűtlenségről 

A szemem sokszor hűtelen. 

sokszor az idegenbe téved. 

Pedig tudom: Te vagy az Élet, 

Te vagy a Szerelem. 

De lásd, Te messze vagy, 

akkor is, mikor beszélek veled, 

akkor is, mikor megérintelek, 

akkor is, mikor a kezem fogod. 

És olyan szédítő a forgatag! 

És látod, szerteszét körültem 

olyan sok égő tűz lobog! 

Ó, én erősen tartalak, 

de hogyha néha megszédülten 

megroskadok és megcsuklik a lábam, 

s megperzselem az ujjamat, 

nem, nem az ujjamat, a lelkemet, 

úgy-e tudod, hogy az nem én vagyok? 

Hogy én akkor is, ott, az éjszakában, 

amely rámhull és eltemet, 

akkor is, mikor elsodornak 

és visznek haragos habok, 

úgy-e Te tudod, hogy mindez hiában, 

hogy én akkor is a tied vagyok? 

Mert látod, én nagyon, 

nagyon szeretnék, 

én fogom a kezed, 

de a szemem, a két szemem 

még nem egészen a tied, 

mert nem egészen enyimek még. 

http://vigilia.hu/node/Vigilia_1938_12_facsimile.pdf
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Tudod, ha csak egy szemem lenne! 

És másfelé nem nézne sohasem, 

csak befelé, befelé mindig! 

És mindig a Te arcod égne benne! 

De így, látod, százfelől hintik 

a sugarat rám emésztő tüzek, 

s két szememben, e két gonosz tükörben 

száz csillanó csillagra törten 

táncolnak és tündöklenek. 

És százfelé húznak, cibálnak 

sodró szelei a világnak, 

és én százfelé szakadok, 

de az nem én vagyok. 

És tudom: én vagyok a vétkes, 

az én hívságos két szemem. 

Lásd, épp ez az, ami a lelkemen 

ilyenkor marcangolva tépdes. 

Betegje, rabja én e rossz szemeknek, 

tudom, hogy csak téged szeretlek, 

s tudom, hogy bántalak. 

Lásd, ez nagyon kegyetlen gondolat. 

És rám talál a tüzeken keresztül 

és kemény karmait lelkembe ássa. 

És nem tudok gondolni másra: 

ilyenkor szüntelen rád gondolok. 

Akkor vagyok a tied mindenestül, 

amikor hűtelen vagyok. 

 

Megható, nagyon szép, amikor a hitetlenségünket magyarázza, szinte maga elé tartja a 

rossz természetünket, a vágyainkat, mint egy pajzsot védekezésül felemelve mondja az 

Istennek: „úgy-e tudod, hogy az nem én vagyok?” és biztosítja az Urat, bármi is történik, 

reméli, hogy tudja „hogy én akkor is a tied vagyok?” Ez az igazi hűségesnek lenni akarás. 

„Akkor vagyok a tied mindenestül, amikor hűtelen vagyok.” Ez nagyon megszívlelendő, az 

állandó kitartani akarás még akkor is, ha testünk „és én százfelé szakadok, de az nem én 

vagyok”. Bizony ilyen gyenge és nyomorult, szánandó az ember, de Isten így is szeret 

minket. 

 

Mikor lesz életünk vonzóvá? Ha a hűség (mint isteni tulajdonság) jellemzi, még akkor is, ha 

ez a XXI. századra devalválódott. Nézzük meg, akik minden törvényt megszegnek, 

hagyományos értéket eldobnak, nem boldogabbak, csak pótszerekkel tudnak élni. 

Minket, akik lelkibb, magasabb szellemi szinten álló emberek akarunk lenni és azok is 

akarunk maradni, nem érdekelhet a liberális, nekem mindent szabad stb. divat, mert a 

végső értékek Istennél vannak, amik nem divathullámok, hanem örök elvárások. 

Maradjunk meg ebben a lelkiségben, és a tükörből egy békés, szelíd, jóságos ember fog 

visszanézni. Ez az egyik legfőbb, amit saját lelki érdekünkben tehetünk. 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Böjt és megbocsátás 

Kis Enikő 

 

„A gyengék sohasem bocsátanak meg.  

A megbocsátás az erősek erénye.”  

Mahatma Ghandi 

 
Idén hamar kezdődik a böjt ‒ és Isten útján nem csak a bűnbánatnak van hatalmas 

jelentősége, hanem a megbocsátásnak is. A Bibliában sokszor fordul elő, hogy Jézus 

Krisztus megbocsátásra buzdít. 

Ami rossz történik az ember életében, nem feltétlenül rossz, gyakran csak annak éljük 

meg, mert elképzeléseinkkel, akaratunkkal ellenkezik. A bántások azért történhetnek meg, 

mert egonk ágat-bogat, tüskét növesztett valamikor, valahol, s aki bennünket bánt, 

ezekbe akad bele akarva-akaratlanul és töri le őket. 

A legtöbb ember nem kér bocsánatot: van, aki észre se veszi, hogy ártott, van, aki elvárja, 

hogy őt ilyennek fogadják el, amilyen, és persze bizonyára akad olyan is, aki annyira 

lenézi a másikat, hogy legyint egyet, s továbbmegy. Sokaknak meggyőződése, hogy ők jó 

emberek, s csak jót akarnak, tesznek. De ahogy Pável Márta szokta mondani: a pokolhoz 

vezető út is jó szándékkal van kirakva. 

Azt hiszem: a megbocsátás egy gyógyulási folyamat. Aki megbánt minket, fájdalmat és 

bosszúságot okoz. (Jó esetben talán egy kis őszinte önelemzést is: hátha igaza van az 

illetőnek, mit tehettem, hogy ezt kiérdemeljem?) No meg félelmet attól, hogy ez a rossz 

megismétlődik. Ez a félelem a legfőbb gátja annak, hogy meg tudjunk bocsátani. Talán a 

legjobb, amit tehet ilyenkor az ember, hogy nyilvánvalóan tudatára hozza 

embertársának, hogy ez a viselkedés számára elfogadhatatlan. De kell tudni 

felülemelkedni az elkerülhetetlen helyzeteken és elfogadni a megváltoztathatatlant is. Az 

embereket szeretni kell, de nem a mi feladatunk helyettük élni. 

Sokszor előfordulhat, hogy egy helyzet úgy kíván feloldozást, hogy nem történik meg a 

bocsánatkérés. Ilyenkor is feltétlenül szükséges a megbocsátás ahhoz, hogy kiléphessünk 

a helyzet bűvköréből és továbbmehessünk. A meg nem bocsátott, el nem felejtett 

sérelmek, megbántások a szív megkeményedéséhez, az ember meggonoszodásához 

vezetnek, de ettől nem oldódik meg a probléma, sőt, elmérgesedik. Saját magunk ellen 

vétünk ilyenkor: így alakulnak ki az előítéletek, s ezt követően mindenhol, mindenkiben, aki 

egy keveset is hasonlít viselkedésében a nekünk fájdalmat okozó embertársunkra – 

ugyanezt feltételezzük, s megbélyegezzük őket a feltételezett bűnnel. Ez nem azt jelenti, 

hogy essünk bele óvatlanul ugyanabba a rettegett helyzetbe: csupán, hogy tanuljuk meg 

előítéleteinket fenntartással kezelni, nem pedig bizonyosságképpen. Mindenki 

megérdemel egy lehetőséget, hogy megmagyarázza, amit mondott vagy tett – hiszen 

nem erre vágyunk mi magunk is? Egy egyszerű kérdéssel tisztázhatóak ezek a helyzetek 

(„hogy gondoltad/miért tetted”) – míg az azonnal lecsapó ítélkezések megfosztanak a 

helyzet rendezésének lehetőségétől. S máris visszakerültünk az írásom elején említett 

tüskékhez, amelyeket magunk növesztünk szorgalmasan. 

A kérdés csak az, hogy akarjuk-e ezeket növelni, vagy inkább a megbocsátást választjuk? 

 

 

Pável Márta 

TÉVESZMÉK 

 

Téveszmék az oktatásról, nevelésről 

írta Farkas Beáta a HVG-ben. 2006. március 03. „Közgazdászoknak készülő diákok 

egyetemi oktatójaként évről évre tapasztalom a középiskolából beke-

rült hallgatók felkészültségének romlását (...). 
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- A másik közkedvelt téveszme, hogy a magyar oktatási rendszer még nem tért át az 

elavult, lexikális tudást adó porosz módszerről a modern, kreativitást kibontakoztató 

angolszász rendszerre. (...) Fájdalommal jelentem, a gyengeségekben nincs jelentős 

különbség az "elitgimnáziumok" és a többi között. Az előbbiekben még talán több 

szent őrült van a tanárok között, akik egy-egy tehetséges diákot nemzetközi versenye-

kig is eljuttatnak, ám a nagy átlagot tekintve nem tapasztalok érdemleges eltérést. 

(...) 

- A hatékony oktatás, nevelés lehetőségét nagyban nehezíti a gyakran instabil családi 

háttér és a silány tömegkultúra. (...) a pedagógusi pálya évtizedek óta egyre jobban 

leértékelődik, amit a pályaválasztó fiatalok generációi érzékelnek (...).” 

Ehhez a véleményhez csatlakozva, szinte teljesen egyetértve, tapasztalok magam is 

hasonlóan kétségbeejtő jelenségeket. Pedagógusként (a jelek szerint nem vagyok 

rossz a szakmámban…), rá kellett jönnöm, a mai világban a nevelésnek igen kicsi le-

hetősége van. 

Röviden; meggyőződésem, hogy csak azt lehet kihozni a gyerekből, amit a születésé-

vel magával hozott, ami elrejtve benne volt, a minőségi lelket felébresztve. De ha 

nincs benne több, ha nincs valamifajta minőség, finomság stb., rázogathatjuk, semmi-

re sem megyünk vele. Kezdem azt gondolni, hogy a nevelés nem több, mint adott 

anyag formálgatása; így igazából nem is lehet nevelni, csak az ágakat nyesegetni, 

környezetét tisztogatni. S aki amilyen minőségi „fának” született, úgy is hal meg. Nos, 

ha valaki akácfa jellemű, szemben a diófával, igen nagy különbségek lesznek akkor is, 

ha esetleg teljesen hasonló környezetben nőnek fel.  

Látható, tapasztalható, nézzünk csak körül; pl. egy családban 5 gyerekből többnyire 

mind más lesz, és nem ritka a „fekete bárány” megjelenése sem, pedig ugyanazt a 

példát látták, és a nevelés sem volt más. Ebből is látszik az igazam, aki rosszabb minő-

ségű lélek = fa, annak a példamutatás sem számít, lerázza magáról, mint kutya a vizet. 

Családon belül igen nagy szóródás lehet. Pl. az egyik gyerek igen rendes, tanult, aka-

dályokat könnyedén vevő lesz, a másik lusta, talán egy börtöntöltelék, a harmadik 

egy középvégzettségű, de ledérnő lesz, a negyedik pedig egy tanult igyekvő, de ne-

hézkes. Pedig mind testvérek, akkor miért is vannak ezek a nagy eltérések. Sejtem, 

tudni vélem…, de nem ennek a cikknek a témája. 

Akkor mit is jelenthet a nevelés? Ezt is, azt is. Először is sem a nevelő tanár, sem a szülő 

nem mindenható, és sok más tényező is hatással van az eredményre. Inkább azt 

mondanám, ha ellenállást vált ki a gyerekből, mert pl. túlzottan erőszakos, vagy merev 

a nevelés, akkor még a benne lévő rosszat is kihozhatja, de a jól irányított nevelés 

ugyanúgy a benne lévő jót is előkaparhatja. Viszont mindegyik csak mértékkel műkö-

dik. 

A pedagógusoknak teljesen más szemlélet és sokkal nagyon szenzibilitás kell, mint ed-

dig gondoltuk. Mit is jelenthet a hagyományos nevelés? Már ezt is át kell értékelni, 

hogy valami keveset hathasson. Nagyon más ez a világ, mint amiben a régebbi neve-

lési elvek megszülettek. Az végképpen helytelen, hogy a gyerek tehet bármit, szabad 

neki. Látom a villamoson, ismerősöknél, áruházakban a 2-3 éves gyerek simán pofon 

vágja az anyját, aki elhalóan azt mondogatja: nem szabad. Hova jutottunk? Nos, ne-

kem ekkor „kinyílik a bicska a zsebemben”, elképedek, mit tettünk, mit engednek meg 

maguknak a kisgyerekek, a mai fiatalok. Ennek tragédia lesz a vége. 

Jelenleg, most rögtön mit tehetünk? Azt kell mondanom, nem sokat. Téveszmék soro-

zata uralja a nevelés, oktatás területét. Hogyan szabadultak el így a dolgok, hogy a 

gyerekeknek retorzió nélkül mindent szabad, tehetnek bármit? Lassan csúsztak ki a 

nevelési elvek a pedagógusok, szülők kezei közül, ja és már törvényekkel is mindenki 

beleszól, mit tehetnek meg, mit nem! A törvényhozót nem fogja – gondolom – meg-

verni a gyerek, de a szülőt már veri. Alapvető változás kell. Mindezt nem riogatásnak, 

hanem figyelmeztetésnek szántam. 
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Az oktatásban teljesen elszaladt a ló a 

tananyaggal, s mivel túlzsúfolt az egész, a 

diákban alig marad meg valami. Egy is-

merősöm azt mondta, hogy a főiskolán 

nem tanult jóformán semmi újat, mert a 

gimnáziumban már megtanulta. Hogy 

keveredtek így össze a dolgok? 

A gyerekeket kicsi korukban élni kellene 

hagyni, ahogyan ez régen is volt; renge-

teget játszani (elmélyülten, természetes 

anyagokkal játszani, mint a képen is, ami 

saját fotó), szabadban egymással lenni, 

és szeretettel jó modorra nevelni. Ha egy 

gyereket mindennap, mindenfelé viszem 

(úszni, zongorázni, edzeni, karatézni, an-

golra stb.) akkor ne csodálkozzunk, hogy 

idegbeteg lesz belőle felnőtt korára. 

Mindennek megvan a maga helye és a 

maga ideje. 

 

Téveszmék táplálkozás területén 

 

Csak úgy nyüzsögnek a téveszmék, és mindenki keresni akar vele. Sokaknak sikerül is, 

mert van egy régi mondás; míg van ló kaki, van veréb is ! Vannak csodás taktikák, 

rögtön fogyást kínáló csodaszerek, szép vékonyra retusált nőkkel. Vannak stratégiák 

az izomépítés és a zsírégetés területén, sok-sok tudatosan kreált téveszme kerül napvi-

lágra. S baj az is, hogy egy-egy újság minden felelősséget mellőzve ír mindent, ami 

eszébe jut, vagy már eleve nem is autentikus forrásból szerzi be az információit. 

A napokban láttam egy filmet több ezer éves emberi maradványokról, ahol vizsgála-

tok közben kiderült, hogy rák, magas vérnyomás ugyanúgy megvolt, kimutatható volt 

a halálokoknál, mint a mai embernél. Pedig ez az ember sem vegyszerek mellett, sem 

rossz levegőn, sem kényelemben nem élt, viszont annyit futott az állatokért, meg előlük 

is…, amennyit csak bírt, tehát edzett volt. Innentől nem is értem ezeket a paleo dolgo-

kat…! 

Úgy tűnik, a helyes táplálkozásról fogalmunk 

sincs. A napokban beszéltem egy 96 éves néni-

vel, aki soha nem szerette a gyümölcsöt (!!!), 

sem az édességet, viszont szinte minden nap es-

tére  szalonnát evett. (Ezzel nem azt mondom, 

hogy mi ne együnk gyümölcsöt, dehogynem, jó 

az nekünk, de a jelek szerint a szalonna is-!) 

Most teljesen mást sulykolnak, hogy mitől élünk 

sokáig. Ismertem egy 95 éves, napra pontosan 

megegyező korú házaspárt, akik minden reggel 

és este 1-1 kupica pálinkával kezdtek és végez-

tek, mellette volt füstölt szalonna, húsok, tojás stb. mind maguk állították elő. Nos, ezek 

tények. Ismerek  egy 90 éves, szellemileg teljesen fitt orvost, aki többek közt napi 2-3 

tojást eszik meg, és egy kis vörösborocskát is iszik. 

Téveszméknek, mindennek bedőlünk, és nem a józan paraszti eszünket használjuk. 

Étkezésünk, ételeink megállapítása során első szempontnak kellene lenni az alkalmaz-

kodóképességnek, környezetnek, végzett munkának, kornak, nemnek stb. Viszont a 

bánat, az unalom nem motiválhatja az étkezés minőségét és mennyiségét sem. 
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Az éhezés sem megoldás, meg az esti, órákon át tartó evés sem, mert – mint mondják 

– máskor nem érnek rá.  

Nem szabadna mindig ugyanazt enni, sem inni. Tudjuk, hogy mi most nem termelhe-

tünk magunknak – főleg városban nem –, sok a vegyszer, és sok a nem kívánatos 

anyag az ételekben. Éppen ezért kellene váltogatni, hogy ne dúsulhasson fel a mé-

reganyag. Kedves háziasszonyoknak főzni és főzni kellene jó alapanyagokból! Itt a lus-

taság nem fél egészség, hanem teljes romlás. Ha főznek olcsóbb is, jobb is, legalább 

tudják, mit esznek. 

Hosszú ideig tartó tévhit volt a tojás káros volta, de sorra vehetnénk a riogatásokat. 

Mikor gyógyszertárban gyógyszerkiadóként dolgoztam, azon nevetgéltünk a kollé-

gákkal, hogy pár év alatt szinte mindenről kiderítették, hogy méreg nekünk. Így már 

csak legyintettünk. Nem érdemes vele foglalkozni. A kutya pontosan tudja, mi jó neki, 

a macska is (elképesztő, hogy egyik párizsit vagy májkrémet megeszik, a másikat nem, 

mikor nekünk egyforma…), szerintem mi is megérezhetnénk, mi árt nekünk, csak job-

ban kellene erre figyelni. 

 

- 

 

Szeibert Márton 

Mi az élet célja? 

 

Az ember célja, hogy boldog legyen. Mitől lesz az ember boldog? 

Rövid ideig sok dolog boldoggá teheti az embert, de a legtöbb 

ilyen dolog idővel elhalványodik, unalmassá válik. Utána megint va-

lami újat akar, amitől a boldogságot várja. Sok dologra gondolha-

tunk, de végül azt találjuk, hogy egyiktől sem lesz az ember boldog. 

Ezeket az ideiglenes boldogságokat talán csak örömöknek nevez-

hetjük. 

Akkor tehát fogadjuk el azt, hogy az ember célja, hogy az élete során minél több 

örömmel teli percet szerezzen magának? Hová lesznek ezek a percek?  

Nem rég pár ismerősöm mondta, hogy milyen vicces volt, amikor 2 évvel ezelőtt ezt 

meg ezt csináltam. Visszakérdeztem tőlük, hogy biztosak-e abban, hogy én voltam-e 

az. Nem emlékszem már rá, pedig tudtommal nem szenvedek semmilyen memóriaza-

varos betegségben.  

Arra jövök rá, hogy gyakorlatilag nem létezem sehol, mindig csak a pillanatnyi állapo-

taim vannak. Még ha emlékszem is sok mindenre, azok a dolgok akkor is csak a jelen 

állapotomban megmaradt képek, melyek már nem az élő múlt, hanem – még egy-

szer – a jelen állapotban meglevő emlékképek, csak képek. 

Akkor inkább az az ember célja, 

hogy a jelen állapotban mindig 

próbáljon meg örömteli perceket 

szerezni magának? Ez hosszútávon 

nehezen tartható fenn. Jó eséllyel 

pótszerek hajhászása lesz a vége, 

és sok-sok betegség. 

Akkor tehát az ember célja az, 

hogy a józan észt igénybe véve 

igyekezzen mértékletességgel, de 

azért a lehető legtöbb örömöt 

megtapasztalni? Aki okos, az talán 

képes lesz ezen az úton haladni – 

egy darabig. De ha okos, akkor viszont látni fogja, hogy ez nem tart örökké, hogy kell 

keresnie valami többet. Ha ezt nem találja meg, nem lesz boldog. Ha viszont megta-
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lálja, akkor rájön, hogy a boldogságnak semmi köze nincs az örömökhöz. A boldogság 

állandó, rendíthetetlen, egyszerű. 

Imádkozom, hogy minden ember idővel rájöjjön erre, hogy nincs a boldogságnak más 

forrása, csak Isten. 

 

 

 
 

Lelkiségi rovat 

 

Akiket szeretünk, azoknak majdnem mindig nagyobb hatalma van rajtunk, mint ma-

gunknak." 

François de La Rochefoucauld 

 

Semmit sem kell birtokolnod ahhoz, hogy bőségben érezhesd magad, ha viszont fo-

lyamatosan így érzel, akkor szinte bizonyos, hogy dolgok érkeznek az életedbe. A bő-

ség csak azokhoz áramlik, akiknek az már megvan. Ez szinte igazságtalanságnak 

hangzik, pedig természetesen nem az, hanem: egyetemes törvény. A bőség és az ín-

ség is belső állapot, ami aztán a valóságodként jelenik meg. (Eckhart 

Tolle) 

 

„Ne menj előttem, lehet, hogy nem tudlak követni. 

Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. 

Gyere mellettem és légy a barátom." 

A. Camus 

"Amit magadról gondolsz, hozzád tartozik, amit másokról gon-

dolsz, az is hozzád tartozik. Amit rólad gondolnak, azzal semmi 

dolgod, ha meg akarod őrizni lelked békéjét."  

/Tatiosz 

 

,,A hegyeket már megmászták, az űrhajósok már eljutottak a vi-

lágűrbe, s a tengereken sincs már egyetlen aprócska sziget sem, 

amit ne fedeztek volna föl. De hátravan még a lélek meghódítá-

sa. " 

Paulo Coelho  

 

Hamvazószerda elé…, gondolat (Pável Márta) 

Lásd a spanyoloknál fotózott képünket. 

Jézus Krisztust a XXI. század ketrecbe zárta, mint egy műemléket. 

Hogy élni tudjon bennünk, élőként kellene elfogadnunk, amint Ő 

akarja. Le kell szedni Róla köteleket, és szabad akarattal engedni, 

hogy karjaiba vegyen bennünket, e távol járó nyomorult emberi-

séget. 
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Vargáné Pável Márta 

Kis kertészkedő ötletek 

 

Lassan, de biztosan jön a tavasz! Együtt örülhetünk, mert mehe-

tünk a kertbe dolgozni. Ilyenkor a téli henyélésben letapadt és 

most megdolgozott izmok kicsit fájni fognak, de semmi baj, így 

az egészséges. 

Gyönyörködhetünk az 

első virágokban (2 perce fotóztam). 

Már nem fagyott a talaj, éppen ideje a kert 

átgereblyézésének, mielőtt kinőnek a kis vi-

rághagymák. 

Lehet már lassan metszeni is, én mindig 

előbb szoktam, mint amikor elindul a vesző-

nek a nedvedzése. 

Hónap végén a szabadföldbe el fogom ül-

tetni a petrezselymet, a salátát, a retket is. 

Utána nem sokkal a zöldborsót is, megfigye-

lésem alapján már nem fagy meg. 

 

 

AQP humor  

Forrás: http://www.zotyo.hu/humor/ugyfel.htm 

 Jó estét, a nyolcadik kerületben elütöttem egy sólymot az autómmal!  

- És non stop állatorvosi rendelőt tetszik keresni?  

- Jaj, neeem, dehogyis! Egy preparátort, aki ezt még ma este megcsinálja, mie-

lőtt tönkremegy! 

- Le szeretném tiltani az előfizetésemet!  

- Ellopták, vagy eltűnt?  

- Hát, az úgy történt, hogy a telefon beleesett a mosdóba, mivel vizes lett kivet-

tem belőle a kártyát, szétszedtem a telefont, és kiraktam az erkélyre száradni. 

Ezután a kártyát lefújta a szél, és most ezért szeretném letiltani... 

Hogyan fürdessünk meg egy macskát (ez humor, nem tennénk ilyet, mert mi 

macskapártiak vagyunk, de ezt ugye… egy kutya javasolja…) 

1. Alaposan tisztítsd ki a WC-t. 

2. Adj megfelelő mennyiségű sampont a WC vízhez, es 

nyisd fel mind a kettő fedelet. 

3. Keresd meg a macskát, es csillapítsd le, miközben a 

mosdóba viszed. 

4. Egy gyors mozdulattal tedd a macskát a WC-be, es 

zárd le mindkét fedelet. (Lehet, hogy szükséges lesz a 

fedélre állnod, nehogy megszökjön.) A macska 

önmagától fel fogja kavarni a vizet, es habot fog 

verni. Ne törődj a zajokkal, amik a WC-ből jönnek, a 

macska valójában élvezi ezt.  
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FIGYELEM: Vigyázz arra, hogy a testednek semelyik része ne kerüljön közel a 

WC szeléhez, mert a macska karmai majd kinyúlnak, hogy barmit elkapjanak. 

5. Öblítsd le a WC-t 3-szor vagy 4-szer. Ez egyben az "Erőteljes mosás" és az 

"Öblítő" fokozat is, amiről azt találtam, hogy nagyon hatékonyak. 

6. Valakivel nyittasd ki a külső ajtót, és biztosítsd, hogy senki ne álljon a WC és a 

külső ajtó között. 

7. Állj a WC mögé, olyan távol, ahogy csak tudsz, es gyorsan nyisd ki mind a két 

fedelet. 

8. A most már tiszta macska kivágódik a WC-ből, kirohan, ahol  magától 

megszárad. 

     Őszinte üdvözlettel, A kutya 

 

“Amikor arról kérdeznek, mire van legnagyobb szüksége valakinek, hogy politikus-

sá váljon, azt felelem: „Arra a képességre, hogy megjósolja, mi fog történni 

másnap, a következő hónapban, a következő évben – és utána képes legyen 

megmagyarázni, miért nem az következett be." (Winston Churchill) 

“A hülyeség a hidrogén mellett a legnagyobb mennyiségben előforduló anyag a 

Világegyetemben.” (Thomas Alva Edison) 

 
  



 

12 

 

Hirdetményünk, felhívásunk 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon 

tagnak az AQUILA Párthoz! 

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme 

miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is 

mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. 

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó 

munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megta-

lálja. 

Várjuk a kedves párttársakat. 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen 

bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és 

élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos 

pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az 

emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a 

részletes pártprogramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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