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A legfontosabb 

földi érték az 

ember!  

 

Ön ismét az AQUILA Párt 

magazinját olvashatja – 

immár az 5. évfolyam 6. 

számát. Ebben folytatjuk 

az AQUILA Párt (AQP) 

megismertetését. Az ösz-

szes eddigi szám megta-

lálható a 

www.aquilapart.hu , 

www.aqp.hu honlap 

magazin fülénél. Kérjük, 

kísérje figyelemmel a 

honlapunkat, ahol a tel-

jes pártprogram is elol-

vasható. 

Fogadja szeretettel, amit 

Önnek írtunk, hátha meg 

tudjuk értetni a célunkat, 

amiért megalakultunk. 

Támogatásukat reméljük.  

 

 

 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Pável Márta 

Véleményem, meglátásom, szerintem…, hónapról hónapra 

  

Föld felmelegedése, mit tehetünk? 

 

Nem értek mindenben egyet Áder köztársasági elnökkel, aki most 

erre felmelegedésre rácuppant, csak részben van igaza. 

 

Az igaz, hogy melegszik, illetve nagyon változik a Földünk éghajlata, 

és az is igaz, ebből nagy katasztrófa lesz. Viszont az okokban nem 

teljesen értek egyet, mert a földi működés nem olyan, mint egy óra, 

addig változatlanul megy míg elem van benne, hanem ettől sokkal bonyolultabb, 

rengeteg ok összejátszásától függ. Az igaz lehet, hogy mi ebbe a folyamatba 

belesegítünk, de ha jól megnézzük, a Föld történetében eddig is voltak lehűlések és 

fölmelegedések, ezek – valószínűleg ciklikusan – ismétlődő jelenségek (mint a rózsa 

virágzása, csak az egyéves ciklus, ez 

pedig évezredeké…), melynek okai 

szerteágazóak lehetnek. 

 http://www.idojaras.hu/klimavaltozas-pro-es-kontra-3  

 

Nagyjából egy évezreddel ezelőtt a 

hőmérsékletek főként az öreg 

kontinensen jóval magasabbak voltak, 

mint napjainkban. Ezt az i.sz. 800-1300-ig 

tartó időszakot középkori meleg 

periódusként emlegetik, amit egy hideg 

periódus, az ún. kis jégkorszak követett 

kb. 1900-ig. A középkori meleg periódus 

idején a szőlőtermesztés északi határa 

egészen a Baltikumig húzódott (a szőlő 

10-16 fokos hőmérsékleti intervallumban 

érzi legjobban magát), ekkor 

népesítették be a vikingek Grönland 

déli partvidékét (szarvasmarhát, 

kecskét, juhot tartottak), az Alpok 

korábban hó- és jég fedte szorosai 

megnyíltak…A középkori meleg 

periódusra vonatkozó bizonyítékok 

Európán kívül (főként a déli féltekére) 

alig állnak rendelkezésre, és azok 

mértéke sem vethető össze az európai 

értékekkel. A jégfuratminták szerint, 

noha Európában valóban melegebb 

volt a klíma, a Föld más részein (pl. a 

trópusi Csendes-óceán) lehűlést 

tapasztaltak, ezért ez inkább csak lokális 

és nem globális változásnak tekinthető. 

Ha a melegebb és hidegebb 

területeket kiátlagoljuk, akkor a 

http://www.idojaras.hu/klimavaltozas-pro-es-kontra-3
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középkori felmelegedés közel egyezik a 20. század elején tapasztalttal, azt követően 

azonban sokkal intenzívebb melegedésre került sor a modern korban. 

Ha ebbe józanul belemélyedünk, akkor láthatjuk hogy a Földünk élete, működése  és 

variáltsága nagyon instabil létet biztosít nekünk, DE EZ EDDIG IS ÍGY VOLT. Mára csak az 

embereknek ment el az eszük, és azt hiszik, mindent el tudnak intézni. Az alázat szikrája 

sincs meg, sem az, hogy miért is vagyunk a Földön, vagy miért is van a Föld/Univerzum . 

Nos,   nem azért,  amit a klíma összejövetelek, meg az Áderék  sulykolnak. 

http://verde.444.hu/2016/06/02/most-megtudhatod-milyen-ervei-vannak-a-klimaszkeptikusoknak 

 

Általam ismert és nagyra becsült Dr. Héjjas István, nyugdíjas aranydiplomás mérnök és 

energetikai szakértő, fejti ki véleményét a megújuló energiaforrásokról, a klímaváltozásról, 

és fogalmazza meg egy valódi "klímaszkeptikus" álláspontját…. A higanygőz villanykörte 

szennyezi a tengereket, a hagyományos izzó hasznos, mert télen fűt. 

- Az embereket könnyű bepalizni. 

- Az üvegházhatású gázoknak nincs hatásuk:  „Az ipar, a kereskedelem, a szállítás a 

legnagyobb kibocsájtó, de az üvegházhatású gázokat felejtsük el, mert semmi hatásuk 

sincs. A természetben olyan erők működnek, amik vidáman kompenzálják ezeket." 

Ez csak pár kiragadott sor a véleményéből. Magam is azt vallom, ártunk, de messze nem 

annyit, mint gondoljuk, illetve nem az embertől függ a Föld ciklikus változása. 

 

 

3 dolog biztosnak tűnik. 

1. Van melegedés / éghajlat változás 

2. Okát pontosan nem tudjuk, csak részben véljük. 

3. Lényegesen változtatni sem tudunk, mert kevesek vagyunk hozzá, maximum kissé 

lassítani tudjuk, de ez sem biztos. 

 

 

Teendő. Biztatni az emberiséget: 

1. Csökkentsük az emberi ipari tevékenységet, a fák kivágását stb., hátha valamivel 

jobb, lassúbb lenne a folyamat, némiképpen javulna vagy stagnálna a helyzet 

/amit nem hiszek…/. Igaz az emberi felelőtlen tettek diszharmóniát okozhatnak a  

Földön, mely kissé, vagy részben gyorsíthatja a globális éghajlatváltozást/ 

felmelegedést. 

2. Testileg - lelkileg úgy kellene az embereknek a Földhöz viszonyulni, hogy figyelembe 

veszik az okot, miért van lehetőségük itt élni. Ez nehezebb feladat, mert teljes lelki, 

szellemi káosz van a fejekben ez ügyben is! Pedig a megoldás nagy része ebben 

lenne. (Félek, sokan nem is értik miről beszélek.) 

3.  Úgy  kellene fordítani az emberiséget, hogy ha – és úgy tűnik, hogy – természetes 

folyamat az klímaváltozás, akkor módszereket kell kidolgozni, hogyan élhetik túl 

minél többen. 

4. Van egy irdatlan buta közömbösség is minden iránt, és úgy vélem, az emberek  

jelentős hányada erősen struccpolitikát folytat; a társadalom, a föld, a politika stb. 

iránt. Ezen változtatni kellene. 

 

 

 Ötleteim – csak párat  írok, de van több is – , mit tehetnénk, aminek némi eredménye 

lehetne: 

 Hathatós felvilágosító, nevelő munkával, vagy anyagi presszióval erélyesen le 

kellene csökkenteni az emberi létszámot. Kb. 30%- ra, és ezt sürgősen el kellene 

kezdeni, mert kb. 50 év múlva körül lenne ennek valós látszatja. Lehet, hogy a 

kulturáltabb területeken a népesség csökkenése valahol tudat alatt pont úgy 

történik – ami optimális lenne a Föld szempontjából –, és ez a jó, nem az, hogy 
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létfeltételek nélkül csak szülnek a nyomorra, a halára, majd tartsa el más, vagy 

Európa nyakába varrják az utódokat. Ez súlyos, emberiség elleni tett! (Nem is 

értem pl. mi ez a török buzdítás a sok gyerek szülésére. Ennek egy józan oka 

lehet, semmi több reális okot nem látok, minthogy a mohamedán vallás 

terjedjen.)  

 A területeket lakhatóvá kellene tenni, pl. sivatagokat, amik a szárazföld közepén 

vannak. Kutatások, felfedezések kellenek olcsó és tömeges víz előállításra pl. 

tengervízből. Meg kellene tanítani az elvándorlás területén élőket arra, hogy mi 

a modern földművelés, motivációt adni a tanulásra, szakmaszerzésre, azzal is 

hogy a kiindulási helyeken több munkalehetőséget teremtenek.  

 A napenergiát fokozottan ki kellene használni, olyan elemekkel, amelyek nem 

rövidéletűek és valóban jók is, erre nagy kutatásokat, fejlesztéseket kellene 

létrehozni, s aktívan támogatni. A józan mértékkel kihasznált napenergia a 

légkörnek is kedvezne.  

 Ki kellene számítani, hol lesz elviselhetetlen az élet, és ahol kedvezőbbé tehetjük, 

oda kellene áttelepíteni a lakosságot. Nem biztos, hogy megússzák, túl élik, de 

nagyobb a lehetőségük mint így. 

 A gyarmatosításokkal elhordott pénzt, vagyont stb., vissza kellene juttatni, 

fejleszteni a   kirabolt területeket. És nem főként azoknak, akiknek ehhez semmi 

közük nem volt, hanem azoknak, akik ebből jól megszedték magukat, és a világ 

vezető országai közé tartoznak. 

 

 

Amit biztosan el kellene hagyni, az az egoista 

politikai zavarkeltés, gyilkolások, különböző 

okon végzett fegyveres lerohanások, 

bombázások. Helyette összefogásra és a béke 

megteremtésére lenne szükség.  

 

Ha nem így lesz, tényleges pusztulás következik 

be, amit mellesleg meg is érdemel az  

emberiség. Mi szóltunk! 

Igaz, és azzal abszolút egyet értünk, hogy baj 

van, és sürgősen tenni kell, szerintünk úgy, 

ahogyan javasoltuk.  

 

Az nem megoldás, hogy jöjjön Európába 

mindenki, legyen itt is rossz, pusztuljunk együtt.  

Aki ezt akarja annak – véleményem szerint – az 

agyával súlyos bajok vannak, kezeltetni kellene 

minden ilyen embernek magát.   
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Marton Janka 
Boldog Károly, vagyis Charles de Foucauld (1858-1916) élete és 

lelkisége 

 

Forrás: Puskely Mária: A Szahara Szíve. In: Akik hittek a szeretetben, Szent István Társulat, Budapest, 

1979. 

 

 

 

A hat évesen árvaságra jutó Charles gyermekkorától a végletek embere volt. A 

jezsuiták internátusából rossz magaviselete miatt kicsapták, a későbbi katonai iskolában 

két év alatt majdnem ötvenszer büntették meg, nagykorúvá válása után a barátjával 

kivett lakásban rendezett tivornyákat kártyajátékkal, lányokkal, lakomákkal. Algériába 

vezényelt huszárezredéből egy nő miatt menesztették, ám amikor ő Franciaországba 

visszatérve újságban olvasott arról, hogy otthagyott barátait harcba vezényelték, 

visszavételét kérte, akár rangja nélkül is. Mindemellett már gyermekkorában rajongott a 

szellemi táplálék iránt: Voltaire, Horatius, Montaigne írásait olvasta, katonaéveiben pedig 

Arisztophanész zsebkiadását hordta magánál. A katonai szolgálat közben a sivatagban 

megismerkedett az arab kultúrával, s mikor nem engedték szabadságra, hogy 

tanulmányútra indulhasson, elhagyta a hadsereget. 23 éves volt ekkor, Algírba költözött, 

arabul tanult, utazók írásait tanulmányozta, majd az Atlasz hegységen túli Marokkóba 

indult felfedező útra egy zsidó rabbi társaságában, majd magát is rabbinak adta ki, hogy 

útja nagyobb sikerrel járhasson, ily módon például hozzáfért a szultán könyvtárához is, 

ahol számos jegyzetet készített. Mivel eljutott olyan helyekre, melyekről európai ember 

addig még nem számolt be, a Földrajzi Társaság kitüntetett, ünnepelt tagja lett.  

Ám ekkor ő már valami más útnak a felfedezésébe kezdett. A mohamedánok közt 

szerzett erős tapasztalata volt az a kérlelhetetlenség és elszántság, ahogy az iszlám hívők 

a napi imájukat végzik. Majd a zsidó rabbitól kapott más jellegű, de szintén vallásos 

benyomásokat. Később így vallott erről az időszakról: „Úgy alakítottad a körülményeket, 

hogy minden Feléd lökött”. Párizsba visszatérve már ez a vágy fogalmazódik meg benne: 

„Istenem, ha létezel, add, hogy megismerjelek!” és ezzel a vággyal tér be szívében égre 

kiáltva templomokba. Egy napon unokanővére lelki vezetőjét kéri meg, hogy segítsen 

neki gondolataiban eligazodni, amikor is az abbé meggyóntatja és elküldi áldozni. Ekkor 

mély felismerés születik benne és élete új irányt vesz: ”Mihelyt hittem, hogy van Isten, 

azonnal megértettem, nem tehetek mást, mint hogy egészen Érte éljek¸ szerzetesi 

hivatásom hitemmel egy órában született meg: Isten oly nagy! Oly nagy a különbség Isten 

és minden más között, ami nem Ő!” Azt már tudja, hogy életét Krisztus követésére adja, 

de szerzetesrendet nem könnyen választ. Lelkigyakorlatot végez a bencéseknél, 

trappistáknál, jezsuitáknál, végül a trappisták mellett dönt. A szótlanságban az elmélyült, 

belső imát keresi: „csendre vágyom, hogy a Jó Isten lábánál időzzem, hogy teljes 

csendben Őt nézzem”, s amikor 32 évesen megismeri Avilai Szent Teréz írásait, lelki társra 

és útmutatóra talál benne. Pár évvel később egy magában átelmélkedett lelkigyakorlat 

után már ő is így írja le nevét: Charles de Jésus, Jézusról nevezett Károly.  

Fogadalomtételét követően engedélyt kér, hogy saját útját megkereshesse, s 

Názáretbe indul, ahol klarissza nővéreknél szolgál kertészként, sekrestyésként, 

mindenesként, ám végül felismerik a benne izzó lelket és rábeszélik, hogy pappá legyen. 

Felszentelése után úgy dönt, Marokkóban telepedik le további életét végig kísérő 

elhatározással: „Ezt az isteni lakomát (…) azoknak a lelkeknek kell felkínálnom, akiknél 

nincs pap.” A karavánutak középpontjában fekvő település, Beni-Abbès szélén fekvő kis 

tákolmány, ahol lakik, hamarosan a rászorulók menedékhelye lesz, ahol élelmet, vizet, 

gondoskodó szeretetet kapnak a remete-szerzetestől. Elvonultsága nemsokára egész 

napos szolgálatba lép át, melyben újra meg kell találnia a lelki egyensúlyt. Hajnalban kel 
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imádkozni, majd délután elmélkedik az Evangéliumokból, valamint lelki olvasmányokat 

vesz magához: Avilai Szent Teréz, Aranyszájú Szent János, Keresztes Szent János írásai és 

Kempis Tamás: Krisztus követése állandó olvasmányai. Az este pedig a belső elmélyülésé: 

„a munka befejeződött, nincs más dolgom, mint Jézust nézni. Ez az óra tele van édes 

nyugalommal”, „a világot beborító sötétség csendjében oly édes kettesben lenni azzal, 

akit az ember szeret”. 

Ezután életének nagy részét a sivatag még belsőbb területeiben tölti egy berber 

törzs, a tuaregek között, akiknek kultúráját igyekszik mind mélyebben megismerni, 

megtanulja a nyelvüket, francia-tuareg szótárt készít, kivívja a tuareg vezér tiszteletét, 

tanácsadójává válik, és saját életének hitelességével képviseli köztük Krisztust. Nem 

tagadja keresztény voltát, ajtaja felett ez a felirat áll: Jesus-Caritas. Már évtizedek óta él 

benne a vágy, hogy egy saját rendet alapíthasson, de ilyen távoli helyre senki sem 

követné (csak halála után 17 évvel talált lelkisége követőkre), a berberek közül pedig 

nem lel ilyen végletes keresztény elkötelezettségre, bár a jelenlétükben misézik, imádkozik. 

Az arab törzsek közti feszültségeknek válik végül áldozatává: miközben egy csapat 

kirabolja kis házát, a banda egy tagja őt tarkón lövi. Térdelő helyzetben megmerevedve 

másnap találnak rá barátai. Naplójában mintha már jóval korábban is készült volna erre a 

halálra: „Gondolj arra, hogy ma meg kell halnod, megfosztva mindentől, elterülve a 

földön mezítelenül, vértől, sebektől borítottan (…) Így sok dolognak nem fogsz nagy 

jelentőséget tulajdonítani.” 

Mit mond a ma emberének ez a sivatagban élő 

nincstelen szerzetes? Többek között a Krisztusért lángoló 

elvágólagos szeretetet tanulhatjuk tőle, melyből egyrészt 

mások szolgálata fakad: „Minden ember legnagyobb javát 

kívánni, mert mindnyájukat Jézus vére borítja be… megtenni 

minden tőlem telhetőt minden lélek üdvösségéért, állapotom 

szerint, mert mindnyájan sokba kerültek Jézusnak s mert 

mindnyájukat szereti”. Másrészt a csend megtalálásra szólít, a 

belső sivatag csendjének fellelésére és az abban folytatott 

belső imára, mely minden tevékenység forrása kell, hogy 

legyen: „El kell jutni a sivatagig és ott kell tartózkodni egy 

ideig, hogy befogadjuk Isten kegyelmét; ott üresedik ki az 

ember, ott dob ki magából mindent, ami nem Isten, ott üresíti 

ki teljesen lelke hajlékát, hogy minden helyet egyedül 

Istennek adjon”. „Ha a belső élet nulla, hiába minden 

buzgóság, jó szándék benne; mindez nem hoz semmi gyümölcsöt.” „Attól kezdve, hogy Ő 

él bennünk és nem mi, tetteink már nem a mi nyomorult cselekedeteink, hanem az Ő 

istenien hatékony tettei.” 
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Pável Márta 

Dr. Schiffer András kivonult a politikából. 

 

Sajnáljuk. Senki sem hibátlan Ő 

sem, de sokkal korrektebb volt, 

mint az átlag. Látszott rajta, hogy 

nagyon szenzitív, érzékeny, 

elemző, okos ember. Ez sokszor 

konfliktusokat okoz, főleg ha egy 

nagy adag emberi tartással is járul.  

Nem tudom az AQP-ban mi lenne, ha egy ilyen 

fajsúlyos ember távozna, biztos nagyon sajnálnánk 

– jobban mint gondolnánk –, megszenvednénk, 

mert a mi tagjaink emberileg is szeretik egymást, 

összetartó barátok vagyunk egymásnak. Ezzel 

együtt megértem, hogy távozott, remélem, neki 

való feladathoz jut. 

  

 

A migránsok tengerbe fulladása… 

 

Sokat gondolkoztunk azon, mit lehetne itt tenni. Egy 

biztos, az, amit tesznek, hogy kimentik és/majd 

beviszik Olaszországba végképpen nem jó. Addig 

jó, hogy a felelőtlen, meggondolatlan, 

műanyagcsónakokba szállt embertársainkat 

kimentjük a halált hozó tengerből (mert 

keresztényként nem vallhatjuk azt az elvet, amit volt főnököm hangoztatott; aki hülye, 

haljon meg…), de meg kellene találni a módját – jogilag is – annak, hogy oda vigyék 

vissza őket, ahol partra szálltak. Még az is jobb, ha a part mentén a rendőrség vagy 

illetékes egyének kilukasztják a csónakjukat, és így nem tudnak veszélyes vizekre szállni. De 

az, hogy a tenger közepén ötszázasával halnak meg emberek, az mindenhogyan 

égbekiáltó felelőtlenség, főleg a részükről, de azok felöl is, akik kiengedik a partközeli 

vizekről ezeket a járműveknek nem mondható gumicsónakokat. Ebben is cselekedni 

kellene, de a tehetetlenség, főleg európai részről csúcsokat dönget. Tönkre fog menni 

Olaszország, meg minden migránssal érintett ország. Ott, ahonnan eljöttek, ott kellene 

visszapótolni a gyarmati kirablásukkal leszegényített életüket, létüket segíteni, valamint a 

politikai kevergéseket meg kellene szüntetni. 

Amit nem lehet megérteni, hogy ha hallják, mert elég jól tájékozottak, hogy mi van 

a határokon: sátrak százai, nyomor, bűz stb., s világosan értésükre adják, nem engedik be, 

mert nem kívánatosak, akkor mégis miért indulnak útnak a gazdasági bevándorlók? Mert 

aki a bombák elől menekül, azt értem. De azt, aki a jobb létért, feltüzelve anyagi haszon 

reményével, azt nem értem. Csak jönnek, tengerbe fulladnak és jönnek, miért nem 

hallgatja a rádiót, TV-t stb. hogy ne jöjjön? Már világosnak kellene lenni; nincs itt helyük!  A 

kiinduló országok helyzetét kell sürgősen megjavítani, és minden részről abba kell hagyni a 

bujtogatást. 
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Szerkesztő megjegyzése: 

Kis templomunkat Tószegen, 2012- ben adtuk át Istennek, de azóta is szépítgetjük fejlesztjük. A templom 

tuljadonosa, a katolikus keresztény AQUILA közösség 30 tagja. 

 

Szeibert Márton 

 

A körtemplomunk 

fejlesztése – 

képekben 

 

 

 

Avilai Szent Teréz 

tiszteletére, Isten dicsőségére, 

önmagunk fejlesztésére és az 

emberek lelki támogatására pár 

évvel ezelőtt építettünk egy 

körtemplomot egy Szolnok-közeli 

település szélére.  

Tavaly ismét Avilában, Szent Teréz városában volt az 

AQUILA csapat, ahol egy egyszerű, de egyben mégis nagy 

hatású keresztút-festményt fotóztunk le magunknak Sz. 

Teréz születésének templomában, melyet itthon a magunk 

egyszerűségében újra megfestettünk. Itt már a majdnem 

kész állapot látható, de még Budafokon. 

 

 

 

 

 

Mondhatjuk, hogy Szent Teréztől Szent Terézig jutott a keresztút, hiszen itthon a kész 

festményeket beraktuk a körtemplomunkba, melyek úgy tűnnek, mintha mindig is ott lett 

volna a helyük.  

 

Lásd az alábbi képeken már a helyükön. 
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Továbbá beraktuk az Avilából emlékként hazahozott 

kendőt, kőtáblát, képet a most már „Teréz-sarok”-nak 

nevezett falfelületre, így a látogatónak nem lesz 

nehéz kitalálni, hogy Szent Teréz templomában jár. 

  

Bár egyelőre túl sok részletet nem árulhatunk el , de 

tervezés alatt van egy nagyobb méretű kereszt a 

templom mellé. Alább egy látványterv látható. 
 

2016.06.05  
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Vargáné Pável Márta   

Riportom kérdéseivel az elégedettség - elégedetlenség nyomában 

jártam. 
Alanyainktól mindig ezt kérdeztem, így nem ismétlem, csak a válaszokat. 

 

Egy 70 feletti vidéki hölgy: 

- Kedvesem, van 45 000.- nyugdíjam, kis kertem, szerényen élek, 

beosztom. Még a lányomnak is tudok adni hol csirkét, hol kacsát- mondja 

büszkén. 

- Köszönöm, Isten áldja meg, adjon jó egészséget. 

- Hát rám férne, igaz alig van más bajom, csak az ízületeim fájnak, de 

ha nem így lenne, túl jól lennék - mondja nevetve. 

 

A következő egy kb. hasonló korú belvárosi pesti hölgy. 

- Tudja, ez a kormány a nyugdíjasokat megfeji, népnyúzó rablók. 

- Mi a baja velük? 

- Van 75 000.- nyugdíjam, egy szalagon dolgoztam, 40 000.- mentem el. Itt csak 

éhezni, meg meghalni lehet. Mit akarnak ezek? 

- Mire nem elég a pénze? 

- Hogy kérdezhet ilyet, semmire sem elég. Ha kifizetem a gyógyszereimet, amit 15 

ezer körül van – szinte mindenem beteg – meg rezsit, szinte semmi sem marad, 

miből egyek? Mi értelme van az egésznek?  

- Gyermekei nincsenek? 

- Özvegy vagyok, vannak gyerekeim, de rajtuk is inkább segítenem kellene, mint 

valamit elvárni. S látja most is csak mennyit akarnak emelni a nyugdíjon, felháborító. 

- Hát igen, így nem könnyű. 

 

Budapesten egy boros árú üzlet előtt szólítottam  meg egy fiatalabb, nagyon jól öltözött 

hölgyet. 

- Hát én ezzel, amit ma vettem elégedett vagyok, leértékelve vettem 25 000.- ezt a 

bőr cipőt, nagyon jó ár. Ugye szép – mutatja elégedetten. 

- Igen az - közben arra gondoltam, ne nézzen a lábamra, mert nem ilyen 

árkategóriájú cipőben vagyok… -, mivel foglalkozik? 

- Manager vagyok egy hírközlési cégnél, most éppen lett időm ide beugrani. 

- Családja van? 

- Nincs, nem érek rá, de néha szórakozom igényem szerint férfiakkal. 

- Mik a tervei? ( Meghökkenve néz rám.) 

- Élek, ahogyan most, nem tervezek, minek, élek a mának, jó nem? - mondja vidám 

és eltűnik a forgatagban.   

 

Végezetül, egy budapesti nagyáruházból kijövő 35 év körüli hölgyet szólítottam meg, 

akinek a fülén is gyerekek lógtak, számszerűen 4-en. 

- Szép család, hogy bírja? 

- Látja, mutat rájuk, rossz kisördögök. (Magamban én is ezt gondoltam, mert 3 fiúnak 

szeme sem állt jól, de a lány sem maradt el mögöttük). Szokásos kérdésemre a 

válasz. 

- Elégedettségen nem volt időm eddig gondolkozni, tennem kell, dolgoznom kell. Sok 

gyerek, sok kiadás, de van bevétel is. Férjem dolgozik, szakmunkás, meg néha fusizik 

is, így szerényen, de kijövünk - mondja miközben egy kb. 13 éves Fiat kocsi felé tart. 

- Terveznek még gyereket? 
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- Eddig sem terveztük - mondta kissé somolyogva - jöttek sorra. De nem kell több,  

ennyi elég.  Kitaníttatni úgy sem fogom tudni mindet, úgy ahogyan szeretnénk. 

- Mik a jövőbeli terveik? 

- Kellene egy nagyobb lakás, félek, hogy nem tudok visszamenni dolgozni ennyi 

gyerek  mellett, a főállású anyaság meg nagyon kevés pénzzel jár. Nem tudom, de 

szeretném, hogyha mindenkinek jobb lenne. 

- Én is kívánom, hogy minden jól alakuljon az életünkben. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Képen Jézus Krisztus foto mani-

pulációi, hogy nézhetett való-

ban ki. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lelkiségi rovat 

  

Érettségi találkozói ( 2-es variáció) konklúziók 

 

„Az élet olyan, mint a rajzolás: néha gyorsan és határozottan kell cse-

lekednünk, a dolgokat erélyesen kézbe vennünk, és arról gondoskod-

nunk, hogy a nagy vonalak villámgyorsan előttünk álljanak. Semmiféle 

lagymatagságnak, kételkedésnek itt nincs helye, a kéz nem remeg-

het, a szem nem pisloghat ide-oda, hanem egyedül csak arra irányul-

hat a tekintet, ami előttünk van.” /Vincent Van Gogh/ 

 

Igaz – eleinte nagyon kelletlenül, de végül is – elmentem. Kiderült, hogy egy-két em-

ber tudatos kevergése akart távol tartani, de a 90% örömmel fogadott, és olyan régi 

hangulat alakult ki. Miután a volt padtársam felhívott és egy másik kedves fiú osztály-

társam is, hogy menjek, sikerült, rávettek, s nem bántam meg, sőt! Köszönöm nekik.  

 Máskor is elmegyek, ha még élek. 

 

Bár zord a harc, megéri a világ,  

Ha az ember az marad, ami volt:  

Nemes, küzdő, szabadlelkű diák. (Ady) 

 

Ami meglepett, jobban néznek most ki, mit 20 éve. Viszont 68 éves korára sok özvegy 

osztálytársam van. Az is igaz, hogy többen súlyosan betegek. Ami megdöbbentő a 

hölgyek kb. 70%-ának a térd és egyéb ízületeikkel van bajuk velem együtt. Mi ez? 

Népbetegség, vagy ennyit dolgoztunk? 

Rá kellett jönni, 50 év alatt a lényegünk marad ugyanaz. Az egyik srác meg is jegyez-

te, 50 év alatt sem lettek komolyabbak.  
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“Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira ember, 

amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.” 

/Márai Sándor: A bűvész/ 

 

Az tisztán látszik; mindenkitől az várható el, ami 18 évesen is.  

Végezetül; Sokan elérzékenyültek, én nem, de amikor egyik megjegyezte „a követke-

ző 50 év múlva Ő lát mindenkit ingyen vendégül’, akkor kicsit elnémult bennem a kis 

cinizmus, nem lesz több 50 éves találkozó.  

Soha többet ilyen sem lesz, ahogyan 18 évesek sem leszünk. 

 

Reményik Sándor 

Csak így... 
   

Hogy mért csak így:  

Ne kérdezzétek; 

Én így álmodom,  

Én így érzek.  

Ilyen messziről,  

Ilyen halkan,  

Ily komoran,  

Ily ködbehaltan,  

Ily ragyogón, 

Ily fényes vérttel;  

Űzött az élet, 

S mégsem ért el.  

Menedékem: 

A nagy hegyek,  

Az élet fölött  

Elmegyek;  

S köszöntöm őt, ki zajlik, és pihen:  

Én, örök vándor, s örök idegen. 

 

  

 
Oroszi Kuzmich Kinga 

 

Az idő a legkevesebb…. 

 

Így a tanév végén visszatekintve próbálom értékelni az éves mun-

kát. Mit terveztünk, mit végeztünk, mire jutott idő és mire nem.  

Egy szülő a napokban arra panaszkodott, hogy micsoda dolog az, 

hogy a gyerekek a verseket szünetben kell felmondják a magyarta-

nárnak, aminek folytán nincs meg a lehetőség a kellő beleérzésre. 

Belegondoltam: vajon hol és mikor van idő arra a heti (hivatalosan) 2 darab irodalom-

órán (az évente 74), hogy a széles tananyag mellett a 30 diák egyesével mondja fel a jó 

esetben mondjuk évi tíz memoritert?  

És tovább gondoltam: 

Hol van az idő arra, hogy a gyerekkel megszeretessük a tantárgyat? Hol az idő, hogy ne 

csak elhadarjuk a tananyagot? Hol van az idő a felmerülő kérdések megbeszélésére? Hol 

az idő a gyakorlati alkalmazásra? Elképedek, amikor a gyerekek az mondják, szinte al-

szanak a kémia/fizika órán, mert csak a feladatlapot kell kitölteni. Nem értik és nem tud-

ják. És a kísérletek, kérdezem? Ja, arra nincs idő.  Akkor nem csoda, hogy nem látják meg 

az összefüggéseket, ha csak az írott betűt kell bemagolni. A történelem órán nincs idő az 



 

13 

összefüggések felfedezésére, az izgalmas, háttérben folyó összefonódások megértésére. 

A nyelvórán a nyelvtant magoljuk, állítólag készséget (olvasás, írás, hallás, beszéd) fejlesz-

tünk, de vajon képes/hajlandó kapcsolatot teremteni a diák az adott nyelvterületről 

származóval? A gyakorlati alkalmazásra már kevés idő jut. Épp csak a lényegre nincs idő. 

Épp csak az marad ki, hogy a gyerek megtanuljon gondolkodni és merjen kérdezni. De a 

lényeg talán éppen az, hogy arra aztán már tényleg ne jusson idő.  Nincs idő, mert a 

tananyag óriási. Képtelenség, hogy az iskola csak elméleti tudást adjon, a gyerek meg 

közben elfelejt kérdezni és rácsodálkozni az újdonságra. Változás kéne, ésszerűen és oko-

san átgondolt változás. A tananyagot úgy kellene kiosztani, hogy ne az időkényszer hatá-

rozza meg az oktatás menetét.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vargáné Pável Márta 

Kis kertészkedés 

KIVI 

Most nem javaslok, hanem keresek, kérdezek. Ki ért, a kedves 

Olvasók közül, a kivihez? Nekem van 3 bozontos kivi bok-

rom/fám, állítólag termők, de biztosan nem jól kezelem.  

Ki tudna nekem tanácsot adni, amit megosztanánk, mert gon-

dolom, ez sok embernek kérdés. Ugyanis Interneten nem kapok 

megfelelő válaszokat.  

Ki tudja; Hogyan kell metszeni, futtatni, virágzásra bírni? Nekem eddig csak bokro-

sodásra sikerült bírnom őket-! Várom tanácsaikat. 

Paradicsom 

Nem tudom megtapasztalták-e, hogy ha magunk szedjük a magokat – de már a 

bolti sem mindig kel ki…– sokszor csak zöldje van a paradicsomnak, de termése 

nincs. Kiderült, hogy ezek magok kezeltek, és nem lehet így szaporítani őket. Sajnos 

a magunk szedte magok már nem hozzák azt az eredmény, mint eddig. 

 

----------------------------------------------------------------- 

  

  

AQP humor  
Egy ember egyszer elmondta a fiának a hosszú élet titkát: minden reggel meg kell szórni egy kis 

puskaporral a kaját, amit reggelire eszik. A fiú ezt folyamatosan csinálta is,  és 104 éves koráig 

élt. 

Mikor meghalt, 14 gyermeket, 28 unokát, 35 dédunokát hagyott hátra, valamint egy 10 méter 

átmérőjű lyukat a krematórium falában... 

----------------------------------------------- 

 Melyik a világ leggyorsabb állata? 

- ??? 

- Az a csirke, amelyik élve átfut Etiópián. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva. Arra megy a többi juhász, meglátják, kérdik 

tőle: 

- Hát te meg mit csinálsz? 

- Gondolkodom. 
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- És hol a fenében van a nyájad? 

- Azon gondolkodom... 

- Minek nevezünk egy jól megkötözött férfit? 

- ??? 

- Megbízhatónak.   

 

Hirdetményünk, felhívásunk 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csat-
lakozzon tagnak az AQUILA Párthoz! 
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság vé-

delme 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 ki-

tartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honla-

punkon megtalálja. 

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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