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A legfontosabb földi érték az ember!   

 

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 5. 

évfolyam 8. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) 

megismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 

www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kér-

jük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprog-

ram is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-

tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-

jük.  

 

 

Meghívó 

Tószegre a kereszt avatására 

Kedves Olvasóink! 

Örömmel és nagy szeretettel hívjuk meg Önöket az AQUILA 

katolikus közösségünk által épített, 3 méter magas, 

aranyozott vasbeton kereszt avatására. Ez olyan különleges, 

ritka formájú és szép, amit eddig még nem látott. A kereszt 

tervrajza mellékelve látható. A már 5 éve álló, Avilai Szt. Teréz nevére 

keresztelt templomunk mellé került. 

2016. augusztus 20-án déli 12 órakor kezdődő ünnepélyes műsorunk 

keretében történik meg az Istennek adása és az áldás kérése. 

Utána kis kerti, ingyenes, szerény vendéglátás lesz; süteménnyel és 

üdítőitalokkal. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

Helyszín: Szolnoktól 11 km-re délre, a Tisza vonalában fekszik Tószeg, a falu végét jelző tábla 

után jobbra kell menni, az iszonyatos konténernél pedig balra, majd az Őz utca közepéig, és 

onnan balra földúton a Fürj utcába, de bárki megmondja, hol van a kis templomunk, meg 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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balra látszik is. Ez kb. 5 perc a betonúttól.

 
A kép még a készülő keresztet zsaluval ábrázolja 

Miért építettünk keresztet? 

AQUILA csoportunk elmélkedő imát folytat, és Avilában A. Szt. Teréz 

születésének 500. évfordulóján kaptuk elmélkedésben ezt a parancsot, hogy 

szinte az ország közepére tegyük Isten dicsőségére ezt a Krisztus által mutatott 

formájú keresztet. Mi ennek engedelmeskedve elkészítettük.  

Kérjük, ha tehetik, jöjjenek el és ünnepeljünk együtt. 

 

 

 

Pável Márta 

A riói olimpia margójára 

 

Köztudottan nem vagyok sportpárti, így nem is lelkesedem, (s a TV-

ben az a sok sportcsatorna is csak a bosszantásomra van. Vagy sport, vagy buta 

celebek, alig van nomális néznivaló.) 

Okait az alábbiakban leírom, tudva, sokan most felhördülnek, de 

sokan nem. 

Az egészségileg is nagyon jó, ha az emberek nem lesznek elpuhult pacnik, de ez a 

verseny, ami arra ösztönzi őket, hogy különböző teljesítménynövelő szereket 

szedjenek, elfogadhatatlan. Olvashattuk, vannak, akik a pályán felbukva halnak 

meg (pl. focisták), de vannak olyanok, akik a sok bevitt fehérjétől, egyéb 

anyagoktól, ajzószerek miatt stb. művese kezelésen is vannak teljesen fiatalon! 

Szóval az a sport, amit profin, főállásban pénzért űznek, az nekem nem 

elfogadható. Az a „sport” pankráció, szórakoztatás a népnek, nagy üzlet sok 
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pénzforgatással, ez minden, de nekem nem az a sport, ami kellene. Ismerek olyan 

tápos, keleti sportot űzőt, akit ha megkértem, dolgozzon a nagy telken, csaknem 

belehalt, nem bírta. Nos, milyen erőnlét ez a felfújt izmokkal, jaj ne! 

Ami az egészségünkért lenne, az rendben is van, de ilyen szinte nincs is. Az 

unokámat nem tudtam elvinni úszni úgy, hogy ne presszionálták volna versenyre. 

Ha pedig nem akart versenyre készülni/menni, már nem mehetett csak simán úszni, 
mert erre nincs hely. Nos, pont ezt nem szabadna megengedni. Lehessen ‒ 

kötelező, hogy lehessen! ‒ olyan, aki heti 1-2x sportolna bármit, ha van kedve, és 

ha csak ennyit akar, azt is tehesse, legyen erre is hely, és ne kényszerítsék erre az 

embertelen hajtásra, és az egyre nagyobb eredmények elérését kívánó 

versenyekre. 

Másik: tudom, van egy politikai háttér is, hogy mi győztünk, nemzeti öntudat stb. 

Aztán van egy olyan indok is, hogy aki sportol, nem fog betörni, verekedni, mert le 

vannak kötve a szabad vegyértékei. Ez is igaz. 

DE ettől nem lesz jobb a világ, ez csak elkenés. 
Mindig – mint katolikus hittanár ‒ szomorkodom afelett, ha valaki ennyit imádkozna, 

törekedne Isten felé, mint amennyi erőt belevet a sportba, akkor itt a földön 

nagyon sok jó lény élne, és teljesen más lenne a világunk. Itt szerintem erős 

hangsúlyeltolódások vannak. 

Hajrá magyarok, nyerjetek.  

Kérem, legyen egy középút, aki akar, versenyezzen. 

De aki nem akar versenyezni, csak sportolni, annak is meg kellene teremteni a 

lehetőséget, ha kell az edzők felé retorzióval is, hogy ne legyenek a csak sportolni 

akarók sem kiszorítva a pályákról, az uszodákból stb. 
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Rizmayer Péter 

 

Savio Szent Domonkos 

1842. április 2. napján született Riva di Chieriben (Piemont, 

Olaszország) egy szegény családban. Apja földműves volt, 

később kovácsmester, édesanyja varrónő. Már gyerekként 

mély vallásosság élt benne és egyfajta eredendő 

bölcsesség. Első tanítója – a helyi káplán – megengedte, 

hogy már hétévesen elsőáldozó legyen (a kor szokásai 

szerint a gyerekek 12 évesen áldoztak először). Ekkoriban írta 

le elhatározását, amelyhez egész életében hű maradt: 

„Inkább meghalok, semhogy bűnt kövessek el.” A család 

1853-ban költözött a Torinóhoz közeli Mondonióba. Domonkos 1854. április 13-án 

bérmálkozott. Megismerkedett Don Boscóval (Bosco Szent János volt az, aki maga 

köré gyűjtötte a szegény sorsú gyermekeket és segítette, nevelte őket. Ő a 

megalapítója a szalézi rendnek.), akivel mély benyomást tettek egymásra. Don 

Bosco így ír az első találkozásukról: „Abban az ifjúban egy egészen Isten szelleme 

szerint való lelket ismertem meg, és egészen megdöbbentem, amikor láttam a 

munkát, amit az isteni kegyelem e zsenge gyermekben művelt.” Domonkos 1854. 

október 29-én belépett Bosco valdoccói oratóriumába, ahol élte a kisdiákok 

megszokott életét (iskola, házi feladatok, könyvek, iskolatársak). Don Bosco 

lejegyezte róla, hogy „Belépése napjától fogva olyan pontosságot tanúsított 

kötelességei teljesítésében, amit csak nehezen lehet felülmúlni.” 1854-ben a pápa 

bejelentette, hogy december 8. napján ünnepélyesen kihirdeti Mária Szeplőtelen 

Fogantatásának hittételét. A Szűzanya iránti tisztelet az egész katolikus világban 

feléledt és nagy ünnepségekre készültek. Don Bosco tudta, hogy mindenben a 

Szűzanya vezeti, emiatt minden este beszélt a közelgő eseményről fiainak. 

December 8. napján megtörtént a hittétel kihirdetése. Savio Domonkos az 

oratóriumi ünnepség szünetében bement a Szalézi Szent Ferenc templomba, 

letérdelt Szűz Anya oltára elé, kihúzott a zsebéből egy cédulát, és azóta híressé vált 

imájával felajánlotta magát az Istenanyának: "Mária, neked adom a szívemet. 

Add, hogy mindig a tied maradjak. Jézus és Mária, ti legyetek mindig a barátaim. 

De Isten irgalmára, hagyjatok inkább meghalnom, semhogy szerencsétlenségemre 

csak egyetlen bűnt is elkövessek." Aznap Torinót színes lampionok ezrei ragyogták 

be, az emberek nagyszabású körmenetben elindultak a "vigasztaló" Szűzanya 

szentélye felé. A valdoccói fiúk is – körülvéve Don Boscót – ott meneteltek 

énekelve a város utcáin. 

Amikor 1855. április első vasárnapján Don Bosco az életszentségről prédikált fiainak, 

Savio Domonkos úgy érezte, hogy a prédikáció egyenesen neki szól. Június 24-én 

volt Don Bosco névnapja, aki, hogy viszonozza fiai ragaszkodását és jóakaratát, 

arra kérte őket, hogy írják le, milyen ajándékot kívánnak tőle. Savio Domonkos 

céduláján ez állt: "Segítsen nekem, hogy szentté legyek". Don Bosco a kérését 

komolyan vette. Magához hívatta és a következőket mondta neki: „Neked 

ajándékozom az életszentség képletét. Először is kell a vidámság. Ami zavart kelt 

benned és elveszi a békédet, az nem Istentől való. A második kellék tanulmányi és 

ájtatossági kötelességedre vonatkozik. Figyelj az iskolában, igyekezz a tanulásban, 

igyekezz az imádságban! Mindebben ne a becsvágy hajtson, hanem Isten 

szeretete. A harmadik kellék: Tégy jót másokkal! Segítsd mindig társadat, még ha 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Riva_di_Chieri&action=edit&redlink=1
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áldozatba kerül is! Ezekben áll az életszentség!” 

Amikor 1855 októberében visszajött a szünidőről, a szokottnál sápadtabb volt. 

Beesett és fénylő szemei, sápadt és megnyúlt arca világosan jelezték, hogy az 

egészségével valami nincs rendben. Don Bosco emiatt arra kérte, mérsékelje a 

tanulási kedvét, és hogy ne kelljen esőben és hóban bemenni a városba, 

tanulmányait a házban folytassa. Domonkos 1856 tavaszán azzal az ötlettel állt elő, 

hogy mi lenne, ha a legkészségesebb ifjak egy "titkos társaságot" alkotnának, akik 

apostolkodnának a többi fiú között. Don Bosco javaslatára szabályzatot írtak, és 

1856. június 8. napján a Szalézi Szent Ferenc templomának Madonna oltára előtt 

megkezdte működését az "Immaculáta Társulata", amely utána több mint száz 

évig (1967-ig) fennmaradt. Ennek minden tagja gondjaiba fogadott vagy egy-egy 

fegyelmezetlenebb fiút (aki hajlamosabb volt az illetlen beszédre vagy könnyen 

eljárt a keze), és megpróbálta jó útra téríteni, vagy egy újonnan érkezettet (aki 

még nem ismert senkit, új volt neki a játék, csak a faluja nyelvjárását beszélte, 

gyötörte a honvágy), és segítette a beilleszkedésben, abban, hogy napjait 

vidáman töltse.  

1856. december éjszaka van. Torinóban leesett az első hó. Don Bosco éppen 

asztala felé hajol és próbál válaszokat írni arra a rengeteg levélre, ami az asztalán 

hever. Ajtaján Savio Domonkos kopogtat és komoly arccal arra kéri, hogy jöjjön 

vele, mert szeretetszolgálatot kell végeznie. Tétovázik, végül vele megy. Domonkos 

szó nélkül elindul a városba vivő úton, az utcák útvesztőiben biztosan halad. 

Fölmegy egy lépcsőn, egészen a harmadik emeletre. Ott bekopog és annyit mond 

Don Boscónak, hogy ide kell bemennie. Utána hazaindul. Egy kócos asszony nyit 

ajtót, aki felkiált: „A jó Isten küldte magát. Gyorsan, siessen, másképp nem lesz elég 

ideje. Férjem szerencsétlenségére, sok évvel ezelőtt elhagyta a hitét. Most haldoklik 

és kéri, könyörüljön rajta és gyóntassa meg.” Don Bosco egy megrémült, 

kétségbeesett embert talál. Meggyóntatja, feloldozza. A férfi pár perc múlva 

halott. Egy-két nap eltelik, de Don Bosco még mindig az események hatása alatt 

van. Hogyan tudott Domonkos arról a betegről? Amikor senki nem hallja, odamegy 

hozzá és megkérdezi. Domonkos nem válaszol semmit, csak nézi őt bánatos arccal 

és elkezd sírni. Don Bosco megértette, hogy van egy a fiai között, aki Istennel 

beszélget.  

Savio Domonkos állapota egyre rosszabb. Orvosi tanácsra hazaküldi a 

szülőföldjére. Don Bosco kérdésére, hogy miért nem örül ennek, annyit válaszol, 

hogy itt szeretné befejezni az életét az oratóriumban. Tudja, hogy többé már nem 

találkoznak. Utoljára még megkérdezi, hogy „Mondja meg nekem, mit tehetek 

még a jó Istenért?”. „Ajánld fel neki gyakran szenvedéseidet” – válaszolja neki Don 

Bosco. 1857. március 1. napján Savio Domonkos örökre elhagyja az oratóriumot. 

1857. március 9-én – 8 nappal később – meghal. Halottas ágyánál édesapja 

virrasztott mellette, utolsó szavai ezek voltak: „Isten vele apám… a plébános azt 

mondta… de nem emlékeszem már… milyen szépet látok…”. Savio Domonkos 

halála mélységes fájdalommal töltötte el Don Boscót. Elment tőle a legjobb 

növendéke, a kis szent, akit a Szűzanya három évre oratóriumának ajándékozott.  

XII. Pius pápa 1954. június 12-én szentté avatta. Ő az első tizenöt éves szent.   
 
Irodalom:  

Teresia Bosco: Don Bosco új életrajz, Don Bosco Kiadó, Budapest, 2003. (Az idézetek ebből a könyvből 

valóak, van olyan részlet is, amelyet nem tettem idézőjelbe, de változtatás nélkül átvettem.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Savio_Szent_Domonkos 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Savio_Szent_Domonkos
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Márkus Edit 

Kivonat az Örömhír című írásból, részlet 

 

Keresztelő Szent János (Mk 1,2-8) 

Keresztelő Szent János a sivatagban volt, követte a próféták 

hagyományát. Sivatag – kitaszítottság, pusztaság. János 

nevének jelentése „Jahve kegyes és irgalmas”.  

A Holt-tengernél kezdte működését, papi családból származott. 

A pusztába vonult, és csak 27 éves korában lépett a 

nyilvánosság elé. A Kumráni közösség tagja volt. Josephus 

Flavius szerint az esszéneusok naponta fürödtek, aki bűnös volt, 

annak előtte bűnbánatot kellett tartania, amíg meg nem alázkodott Isten összes 

parancsa előtt. A megtérés befejezése a keresztelés (Kérüszein – igehirdetés, 

metanoia – megtérés, nusz – értelem). Baptison – alámerítő, Jánosra értették. 

Baptiso – rituális bemosakodást jelent. A vízzel való keresztelésénél élő vízben kellett 

teljesen alámerülni. Ezékiel próféta is Isten tiszta vizét hintette a népre. Az 

alámerítés beavató tett volt, az alámerítő tehát Keresztelő János volt. Teveszőr 

ruhát hordott, mely a legdurvább öltözék volt a korban, az állatbőrből készült 

bőröv fogta össze, illetve ágyéktakaróként is szolgált. Sáska és vadméz volt János 

eledele. A saru vastag bőrből készült talp, melyet saruszíjjal fűzött össze. Nagy 

megtiszteltetés volt a saruszíj megoldása a vendégnél. A Szentlélek szó a ruá – Isten 

lelke/szentség szóból ered. Keresztelő Szent János a megújulást, elmélyülést akarta 

elérni az embernél, nem új hitet, vallást akart alapítani. Folytatni kellett volna az 

Ószövetség igaz hagyományát! Ha a zsidóság elismerte volna ezt a vonalat, ma 

nem lenne kereszténység, új vallás. Heródes Antipász fogatta el, fejét levágatta, 

Szamáriában temették el. Keresztelő Szent János beszéde csak szóban 

maradhatott fenn, nem tudjuk mit taníthatott pontosan. A kumráni tekercsek 

forrásként szolgálnak Keresztelő működéséhez is. Jánost kivégezték, mielőtt Jézus 

elkezdte volna a működését. Pál idejéből kiderül, hogy az 50-es években még 

voltak tanítványai Efezusban, akik őt tekintették Messiásnak. 

Jánosról annyit tudunk csak igazán, amennyiben Illéshez hasonlítják. Előfutára volt 

Jézusnak, ez volt a jelentősége. A próféták által megígért előfutár volt. Próféta volt, 

aki a zsidó nép erkölcsi megújulásának szükségességét hirdette, bírálta a hamis 

megigazultság-tudatot, álnokságot és képmutatást. „Térjetek meg” – 

változtassatok az életeteken, tartsatok bűnbánatot, és a bocsánatot elnyerhetitek 

a keresztség által. Jézus Krisztus tudja csak megbocsátani a bűnöket. A Jordán 

szent folyónak számított ekkor. János várta, hogy felismerje Jézust Lukács szerint. 

(Nem valószínű, hogy az anyaméhben találkoztak.) Hallott Jézus csodáiról, és 

remélte, hogy majd felismeri Őt. A találkozás/felismerés után azonban nem követi 

Jézust, mert ő előfutár volt, nem pedig követő tanítvány. „Nekem kisebbednem 

kell, Neki növekednie.” Tisztában volt saját szerepével. Minden fordítás másképp 

fogalmazza meg a beszédét, de az közös vonás, hogy János Jézus Krisztus 

előfutára volt. A sivatagba kiáltott szó volt, a sivatag jelentheti Júdát és az ott élő 

embereket is, akik süketek és vakok voltak a szóra. Az Ószövetségből több helyről 

(Malakiás) nyilvánvalóvá válik, hogy Illés próféta tért vissza Keresztelő Szent János 

alakjában, ott tanított, ahol Illés a Mennybe ment tüzes szekéren! Befejezte a 

próféta elvégezetlen dolgát. Öltözéke is azonos volt a prófétáéval. 

Keresztelő Szent János már a börtönben van, elküldi tanítványait Jézushoz, mert 

nem volt benne biztos, hogy ez a Jézus ugyanaz-e, akit megkeresztelt. Nem a hite 
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ment el, hanem meg akart bizonyosodni a felől, hogy ugyanarról a személyről van 

szó, akit megkeresztelt, és aki a csodákat teszi. Jézus tanúságot tesz, róla, hogy 

Keresztelő próféta. Lukács evangélista elhelyezi időben János, így Jézus működését 

is: Tiberius császár uralkodásának 15. évében. János elvárásai nem olyan 

radikálisak, mint Jézuséi lesznek, sok követője volt Jánosnak. „Nagyobb nálam, 

mert előbb volt, mint én”, mondja Keresztelő János. János apostol pedig, a 

legkedvesebb tanítvány azt mondja Jézusról: „Itt ragyogott a Világosság, Ti pedig 

ezt nem vettétek észre!”. A két János körülöleli Jézust. Keresztelő ordított, Jézus 

pedig csendes volt, de vídiakeménységű. Josephus Flavius szerint Heródes attól 

félt, hogy a Keresztelő lázadást szít a zsidók között. Makariosz várában végeztette 

ki, viszont a lefejezés nem mindegyik evangéliumban szerepel. Isten bosszújának 

tartják, hogy Heródes hadserege nem sokkal 

később elpusztult. 
 

  

 

 

 
      

Pável Márta, kat. 

hittanár 

 

Még mindig nem utálom annyira az embereket, mint tetteik 

után kellene… 

Mint emberekkel foglalkozó tanár, sokféle emberrel 

akadtam össze az életemben, de mostanában sokkal több 

alja népet találok, mint eddig. Nem tudom, mi az oka. Talán 

a nagy kiürítő, fogyasztói társadalom hatása, az 

agyonrobotolás, a hitetlenség egyre mélyebb eluralkodása, 

vagy más okai is lehetnek…, nem tudom. Sok ember kifordult önmagából. 
Még mindig emberszeretőnek tartom magamat, habár sokan ‒ nagyon sokan ‒ 

kimondottan utálják egymást, és inkább az állataikat nyalják-falják. 

Nekem az, aki hazudik, le is írta magát, ebben benne van a kétszínűség is. Ez alatt 

van az, amit még nem bírok elviselni, a butaság, ami számomra igazán 

megrengető, főleg ha ez a kettő együtt van. 

Mostanában a közvetlen környezetemben két undorító viselkedéssel is találkoztam. 

Megvallom, nagyon fáj. S nem tudom, mi fordítja ki az addig uralt, érvényesülni 

nem engedett negatív erőt az emberekből. Mitől tud eluralkodni bennük a rossz? 

Egy példával élve: ha magam egy elképzelt lelki kastély vagyok, attól függ, 

mennyire látszom jónak vagy rossznak, hogy mennyire vagyok fényes, látszólag 

vagy valójában…! Ha nagyon jó/fényes lennék, minden szoba fényárban úszva 

láttatná, hogy bennem Isten fénye ragyog, jöhettek, szeretlek benneteket. Ha 

ebben a kastélyban a negatív, ördögi erő helyet kap, akkor lekapcsolja a villanyt 

és egyre jobban sötétül a kastély. Innentől a szeretet helyett a mocsok, az árulás, a 

hűtlenség, a hazugság, a kétszínűség áramlik ki…! Igaz, itt a Földön tökéletes 

ember nincs, mert az nem lenne itt. De mégis… 

Mostanában meg kellett élnem a közvetlen környezetemben azt a nekem nagyon 

fájó érzést, hogy akiket addig sokra tartottam, szerettem, elvesztettem. Olyanná 

lettek, akiknek eddig kb. 70%-ig világos volt a „kastélyuk”, de mára már csak 30%-
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ban az, mint akiken kezd eluralkodni a sötétség. 

Nagyon fáj és nem tudok ezzel mit kezdeni, mert sajnos szabad akarat van. 

Magam erre a szintre nem fogok lesüllyedni, inkább nagy fájdalommal elvesztem 

őket. Ilyenkor úgy érzem, a gonosz szinte ezeken az embereken keresztül öltögeti 

rám a nyelvét rútan vigyorogva. Szinte érzem, hogy vinnyogva a boldogságtól 

dörzsölgeti nem létező kezét; megszereztem őket, s te vagy az, aki vesztettél. (Az is 

érdekes, hogy utána ezek az emberek egymásra találnak, és jobban vonzódnak egymáshoz, mint 

addig.) De csak azért tudta megszerezni, mert ezek az emberek ebbe belementek. 

Mik azok a dolgok, amikkel jobban elérik ezt a „kastélybeli" besötétítést? 

Csak kettő példa. 

Besötétíthet, romba dönthet, ha jön egy nagy „szerelem”. Ami csak annak néz ki, 

mert ha igazi lenne, akkor nem megosztó, nem kitulajdonító. Ismétlem, az igazi 

megosztja a boldogságát a többivel, ő is és a másik is belefolyik a másik addigi 

életébe. Egy igazi kapcsolat nem szeparál el mindent magának. Ami sötét dolog, 

az az, hogy egy szex- és kiszolgáltatott rabszolga lesz a másik, egyre tudatosabban 

elzárva az addigi életétől, világától és a másik eszközévé válik. Aki ebbe 

belemegy, vagy nagyon buta, vagy nagyon vágyik egy kapcsolatra, és mint 

nagymamám szokta mondani: „szerelmes embernek szar van a szemiben”, így 
hiába beszélünk, nem lát, nem hall, sőt – és itt a nagy csalódás, a baj ‒ azok ellen is 

fordul, hazudozni kezd nekik, akik eddig segítették, a bajaiban a barátai voltak. 

Mindez eltörlődik, a fogadalmak megszegődnek, kinullázza magát. Ennek én nem 

tudok örülni, sőt aki ennyire badar, azt nagyon sajnálom, az számomra elveszett. 

A másik a végtelen hiúság, gőg, jó emberi érzés hiánya.  

Van, aki évtizedekig jól leplezi a benne lévő végtelen koszt. De vagy az öregedés, 

vagy az ego feszítése hozza felszínre a benne lévő embertelen, szeretetlen bunkót. 

És az addig kedveskedő, klassznak tűnő ember, egy hátunk mögött ránk beszélő, 

furkálódó, mindenben betartó lény lesz, aki szembe persze ugyanúgy csicsereg, 

mint addig. Egyre nehezebb elviselni, ahogyan a sötét erő tör fel, minden ember 

csak rossz néven, gúnnyal van emlegetve, háta mögött senkiről egy jó szót nem 

mond! 

Nos, Uram, Istenem, tudom, Te mit akarsz tőlem, 

tőlünk. Tudom, Te hatalmas vagy, és ezektől 

sokkal nagyobb sötétségekkel is elbírsz, nem 

utálkozol tőlük annyira, hogy rögtön 

megsemmisítsd őket. De azt is megmondhatnád, 

én hogy tegyem ezt, hogy ne akadjak ki, és 

anélkül tudjak valóban szeretettel rájuk nézni, 

hogy ne legyen hányingerem. Uram, erre még 

választ várok. Mert az igaz, hogy a buddhista közmondással valóban 
megoldhatom – ami erősen nem keresztényi, és leírja az embert ‒. Ez így szól: az 

ÖKÖRRE SEM LEHET HARAGUDNI, HOGY MEGRÚGOTT. Igen, Uram, de TE nagyon 

szereted őket is, és most nehéz vizualizálnom mást, hogy elbírjam, mint az ökör 

látványukat. 

Tudom, a szeretet mindent legyőz. Rendben van Istenem, de ezzel egy kicsit még 

birkóznom kell. 
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Vargáné Pável Márta 
(Riport? Nem, kihallgatott beszélgetés)  

 

Egyik nagy áruházunk előtt látok két nagyon durván kövér nőt, gusztustalanul 

feszülő ruhában, egyik még miniben is van és a lábai 

látszólag nem működnek rendesen a hájtól. Szóval igen 

„szépek” voltak. Annyira „szépek”, hogy nő létemre – 
pedig nem vagyok melegedő típus… ‒ kiakadtam és 

bámultam ki a fejemből ennyi gusztustalanság láttán. Mire 

az egyik megszólal: 

- Te, láttad a Jucit? 

- Nem, hol van ? 

- Előtted ment be vásárolni. Te, hogy azon mi volt, 

fényes mini ruha, és a lábain rengett a háj. (Hujja, erre már 

valóban jobban odafigyeltem… Mintha a tiéteken nem 

rengene, gondoltam. Nincs ezeknek tükrük vagy önkritikájuk?) És képzeld, ez 

a görény a múlt héten felcsípett egy jó hapit. 
- Mindig az ilyen rútságoknak van szerencséjük ‒ mondja a másik. 

 

Ezek után nagyon kíváncsi lettem volna Jucira . És milyen ”kedvesek” egymáshoz 

az embertársaink. Lehet, hogy szemből mosolyognak, hátunk mögött meg ez 

megy. 

 
 

 
Marton Janka 

Lelkiségi rovat  

 
A tökéletes ember üres, mint a falon vágott ablakrés,  

– mégis tőle kap fényt az egész szoba. 

Brelich Angelo 

 

Hamvas Béla gyűjtéséből 

Romain Rolland 

A VILÁGBÉKÉÉRT 

Őszintén gondolkozni, még ha mindenki ellenére cselekszik is, annyit jelent, mint 

mindenkiért cselekedni. Az emberiségnek szüksége van arra, hogy azok, akik 

szeretik, szembeforduljanak vele és fellázadjanak ellene, mikor kell. Nem azzal 

szolgálod az emberiséget, ha lelkiismereted meghamisítod, hogy hízelegj neki, 

hanem ha megvéded lelkiismeretedet és értelmed sértetlenségét az ő hatalmi 

visszaéléseikkel szemben: mert ezek is az ő hangjai közül valók. És őt árulod el, 

ha magadat elárulod. 

A szabadság lényege, hogy a szabad ember egymagában is törvénye a világ-

egyetemnek, öntudatos törvény, amely egyedül van hivatva, hogy egyensúly 

gyanánt szolgáljon a mindent eltipró gépezetnek. Látom az Általános Lényt, aki 

még háromnegyed részben belé van tapadva az agyagba vagy héjba, vagy 

a kőbe, s alá van vetve az anyag kérlelhetetlen törvényének, melybe bele-

ágyazódott. Csak tekintete és lélegzete szabad. Remélem – mondja a tekintet. 
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Akarok – mondja a lélegzet. És e kettőtől támogatva igyekszik kibontakozni. A 

tekintet és a lélegzet mi vagyunk: a szabad ember az. 

A halál uralkodik a világon! Élők, rázzátok le igáját. Nem elég, hogy megsemmi-

síti a népeket. Azt akarja, hogy dicsőítsétek és énekelve rohanjatok a halálba; 

uraik pedig azt kívánják, hogy ünnepeljék tulajdon áldozataikat... „Ez a leg-

szebb és legirigylésreméltóbb sors!”. – Hazudnak! Éljen az élet! Egyes-egyedül az 

élet szent. És az élet szeretete a legeslegelső erény. De a mai emberben nincs 

meg. Ti nem szeretitek az életet, ti, akik nem tudjátok jobb hasznát venni, mint 

koncul dobni a halálnak. Terhetekre van saját életetek: nektek, gazdagoknak, 

polgároknak, a múlt szolgáinak, konzervatívoknak, akik étvágytalanságból, er-

kölcsi diszpepsziából, keserű szívvel-szájjal, unalomból, duzzogva félreálltok – és 

terhetekre van nektek is, proletárok, szegények, szerencsétlenek, akiket elcsüg-

geszt az a sors, amely nektek jutott. Életetek keserű kisszerűségében, a változás 

reménytelen voltában (ti kishitűek!) egyetlen vágyatok, hogy valami erőszakos 

cselekedettel szabaduljatok ki belőle, mely fölébe emel benneteket a mocsár-

nak, legalább egy pillanatra – az utolsó pillanatra. 

Halni és pusztítani. Dicső dolog! Élni kellene! És ti ezt nem tudjátok. Nem vagytok 

rá méltók. Sohasem ízleltétek meg az élő pillanat, a fénysugárban keringő öröm 

áldását. Halódó lelkek, akik azt kívánják, hogy haljon meg minden velük együtt; 

beteg testvérek, akiknek kezünket nyújtjuk, hogy megmentsük őket, s akik őr-

jöngve húznak le bennünket magukkal az örvény fenekére... 

Jaj nektek, írástudók és farizeusok, jaj nektek, álszenteskedők! Politikusok és pa-

pok, művészek, írók, halálnak koriteusai, belülről mind telve vagytok csontokkal 

és rothadással. Bizony, fiai vagytok ti azoknak, akik Krisztust megölték. Miként 

azok, ti is összetöritek az emberek vállát, szörnyű terhekkel, amelyekhez maga-

tok kisujjatokkal sem nyúltok hozzá. Keresztre feszítitek ti is, mint azok; és akik se-

gíteni akarnak a szerencsétlen népeken, akik eljönnek közétek, kezükben hord-

va a békét, az áldott békét, azokat börtönre vetitek és szidalmazzátok, s miként 

az Írás mondja, városról városra üldözenditek, míg csak a földre kiontott véreső 

gyanánt nem hull vissza reátok. 

Emberek, nem igaz az, hogy a halottak rabszolgái vagytok, s hogy ők jobbá-

gyok gyanánt béklyóznak benneteket a földhöz. Ti élő emberek fiai vagytok és 

elevenek vagytok magatok is. Legyetek szabadok! Közületek mindegyik maga 

az Ember – nem az a romlandó hús, mely a sírokban bűzölög, hanem az életnek 

pattogó tüze, mely megtisztítja a rothadást, felfalja a századok fekvő hulláit, s 

mint örökké új, mint örökké ifjú tűz, átövezi a 

földet égő karjaival. Legyetek szabadok!  
 

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

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

 

Vargáné Pável Márta  

Kis kertészkedés 

A szabadföldi termelés sajnos 

jobb. 

Megfigyeltem azt, amit már va-

lószínűleg mindenki tudott, hogy 

egy pesti, kertes háznál termelt 

paradicsom és egy nagy, alföldi 
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kertben termelt között iszonyú nagy a minőségbeli különbség. Nem lehet pótolni 

azt az erős napsütést, a mikroklímát stb., ami vidéken/ az Alföldön éri a növényt. 

Szinte édes, gyümölcsízű a paradicsom. 

Befőzés 

Magam már elkezdtem a paradicsomot befőzni, és folyamatosan szedve 7-10 lite-
renként kerül az üvegekbe. Egy kis ötlet ‒ amit még patikai életem/tapasztalatom 

alapján végzek ‒, hogy ne kelljen dunsztolni. 

A leszedett, 2x megmosott, darabokra vágott paradicsomot megfőzve robotgép-

pel megkezelem (apróra vágom) és kipasszírozom, így sokkal sűrűbb lesz. Eddig 

semmi különleges . De utána nem teszek bele sem sót, sem tartósítót, hanem egy 

napig állva hagyom. Majd másnap kb. 10 percnyi forralás közben kerül bele némi 

só, kevés cukor és közepes adag tartósítószer. Ezután teszem abszolút tiszta üve-

gekbe, lezárom és máris mehet a helyére. 

Miért kell egy napig minden nélkül várni? 

Oka egyszerű. Mindig marad egyszeri főzés után olyan kórokozó, ami esetleg meg-

ronthatja a befőttet. De egy napig azt hiszik a kis zavaró bacik, hogy már minden 

rendben, mehet a dözsi, lehet szaporodni. Nos, teszik is. És ekkor másnap ráforralva 

végső csapást mérünk rájuk, így teljesen kipusztulnak. Ezért már nem kell dunsztolni 

sem, a módszer tökéletes. Minden lekvárt is így főzők be, évekig elállnak. 

Jó befőzést kívánok. 

 

  
AQP humor 

        Hátha valaki nem ismeri  
Mária Katalin nővér belépett a csend kolostorába. A főpap közölte vele:  

- Nővér, ez a csend kolostora. Itt maradhatsz, ameddig csak akarsz, de nem beszélhetsz 

addig, ameddig azt nem mondom, hogy beszélj. 

Mária Katalin 5 éve élt már a kolostorban, amikor a főpap így szólt: 

- Mária Katalin nővér, 5 éve vagy itt. Most szólhatsz két szót. 

Mária Katalin így szólt: 

- Kemény ágy. 
- Sajnálattal hallom ‒ mondta a főpap. ‒ De kerítünk neked egy jobb ágyat. 

Újabb 5 év után Mária Katalint hívatta a főpap. 

- Újabb két szót szólhatsz, Mária Katalin. 
- Hideg étel ‒ mondta Mária Katalin, és a főpap megnyugtatta, hogy az étel jobb lesz a 

jövőben. 

Mária Katalin 15. évfordulója közeledett a kolostorban. Eljött a nap, és a főpap megint 

az irodájába hívatta Mária Katalint. 
- Két szót szólhatsz ma ‒ mondta a főpap. 

- Most kilépek ‒ mondta Mária Katalin nővér. 

- Ez a legjobb, amit tehetsz ‒ mondta a főpap. ‒ Mióta itt vagy, csak a megveszekedett 

nyavalygásodat hallani. 

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

 - Mi a különbség Isten és Orbán Viktor között?  

- Isten nem akar Orbán Viktor lenni... 

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

- 
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Két bolond a hetedik emeleten lakik. Egy nap nekiállnak ablakot pucolni. Keresztbetesz-

nek az ablakpárkányon egy deszkát, egyik ül belül, a másik kívül, és mossák az abla-

kot. 

Egyszer csak csengetnek. Az, amelyik belül ült, leszáll a deszkáról és kimegy megnézni, ki 

az. A lakásajtóban senki. Lemegy a ház elé, hát ott látja a másikat a járdán, kilapulva. 

- Na, vazze, hát te csengettél? 

 

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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