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 VIII. évfolyam 5. szám 

  
 Az AQP jogerősen bejegyzett párt. 

Az AQUILA Párt (AQP) magazinja  www.aquilapart.hu 

1222 Bp., Zakariás J. u. 3. 3620/3274793 aquilapart@aqp.hu 
 

A legfontosabb földi érték az ember! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 8. évfo-

lyam 5. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megis-
mertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 
www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. 
Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes párt-
program is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-
tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-
jük. 
 

MÉLY ÖRÖMMEL ÁTJÁRT, BOLDOG ANYÁK NAPJÁT MINDEN SZÜLŐNEK! 

Forrás FB 

 
 

Мама+Папа=Дети 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
https://www.facebook.com/MamaPapaDetki/photos/a.408129985959656/1967758103330162/?type=3&eid=ARBfVyCGicsrz6v7G0nW43VDvDZlShflgJvg5CoTRjku1qLqJWKdwfy2PUnSlTsCpli_K5LIMHhBMyLO&__xts__%5B0%5D=68.ARADVdN5bFfp73MWxR17MRCS9iQ9pqkbb2YMYZeMLr69N5WIpLV6QbXsMZr8cjVYNbdwuE0rfwsKPbCLUA1i-lCX3L5oQPv-7PZr9DBzCxrEUUOcmoG6HufoHO571kF1IPrz8cO191IuNbibRXOgeDom4NYk5bkSV1Y0o_VDYcRimKTLeLGgt4ENWwQnSUR7T-2DQzA7lmFiPQSjqd8QBV3fP7n7Oh8mkLc5CAgmfLU_YWmrSFrtuAtis2CtGBU-1CVz34G5ESbxZwzhzKIQRJxjTxvguukwUYehLirb1FZAydPgAV0LhzLClP5KiIcf4cPbvad6qSNd2qqToXsySnaS0A&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/MamaPapaDetki/photos/a.408129985959656/1967758103330162/?type=3&eid=ARBfVyCGicsrz6v7G0nW43VDvDZlShflgJvg5CoTRjku1qLqJWKdwfy2PUnSlTsCpli_K5LIMHhBMyLO&__xts__%5B0%5D=68.ARADVdN5bFfp73MWxR17MRCS9iQ9pqkbb2YMYZeMLr69N5WIpLV6QbXsMZr8cjVYNbdwuE0rfwsKPbCLUA1i-lCX3L5oQPv-7PZr9DBzCxrEUUOcmoG6HufoHO571kF1IPrz8cO191IuNbibRXOgeDom4NYk5bkSV1Y0o_VDYcRimKTLeLGgt4ENWwQnSUR7T-2DQzA7lmFiPQSjqd8QBV3fP7n7Oh8mkLc5CAgmfLU_YWmrSFrtuAtis2CtGBU-1CVz34G5ESbxZwzhzKIQRJxjTxvguukwUYehLirb1FZAydPgAV0LhzLClP5KiIcf4cPbvad6qSNd2qqToXsySnaS0A&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/MamaPapaDetki/?__tn__=kCH-R&eid=ARAK6T2_tbB4OG7rw_GX0fNB9cXORGYvBk8Muz1RSkFUc2c8vJ5ilv3AphBF4YKsico1To8t5h3vKGX2&hc_ref=ARTNda4Z9erM2LaLZSR2wu3VpRug_YViee_0mgy5PR_2uIrTzmeFRnT4z96l6LS4Fs8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARADVdN5bFfp73MWxR17MRCS9iQ9pqkbb2YMYZeMLr69N5WIpLV6QbXsMZr8cjVYNbdwuE0rfwsKPbCLUA1i-lCX3L5oQPv-7PZr9DBzCxrEUUOcmoG6HufoHO571kF1IPrz8cO191IuNbibRXOgeDom4NYk5bkSV1Y0o_VDYcRimKTLeLGgt4ENWwQnSUR7T-2DQzA7lmFiPQSjqd8QBV3fP7n7Oh8mkLc5CAgmfLU_YWmrSFrtuAtis2CtGBU-1CVz34G5ESbxZwzhzKIQRJxjTxvguukwUYehLirb1FZAydPgAV0LhzLClP5KiIcf4cPbvad6qSNd2qqToXsySnaS0A
https://www.facebook.com/MamaPapaDetki/photos/a.408129985959656/1967758103330162/?type=3&eid=ARBfVyCGicsrz6v7G0nW43VDvDZlShflgJvg5CoTRjku1qLqJWKdwfy2PUnSlTsCpli_K5LIMHhBMyLO&__xts__[0]=68.ARADVdN5bFfp73MWxR17MRCS9iQ9pqkbb2YMYZeMLr69N5WIpLV6QbXsMZr8cjVYNbdwuE0rfwsKPbCLUA1i-lCX3L5oQPv-7PZr9DBzCxrEUUOcmoG6HufoHO571kF1IPrz8cO191IuNbibRXOgeDom4NYk5bkSV1Y0o_VDYcRimKTLeLGgt4ENWwQnSUR7T-2DQzA7lmFiPQSjqd8QBV3fP7n7Oh8mkLc5CAgmfLU_YWmrSFrtuAtis2CtGBU-1CVz34G5ESbxZwzhzKIQRJxjTxvguukwUYehLirb1FZAydPgAV0LhzLClP5KiIcf4cPbvad6qSNd2qqToXsySnaS0A&__tn__=EEHH-R
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Várnai Zseni 
    
ANYÁM AZ ŐSZBEN

 
 

Oly kicsire zsugorították az évek, 
meggörnyesztették a szenvedések, 

a háta hajlott, a szeme árkos, 
s mint a fa kérge, arca ráncos. 

 
Pompázó szépnek sohse láttam, 

csak munkában, kopott ruhában, 
remegni értünk, sírni, félni, 

én nem láttam az anyámat élni. 
 

Mint dús gyümölcsfa, megszedetten 
áll ő kopárra szüretelten 

a késő őszben, s földre hajlik, 
panaszló hangja alig hallik. 

 
Gyümölcsei már mind leértek, 

magában néz elé a télnek, 
a hosszú télnek, elmúlásnak, 

lassan a földberoskadásnak. 
 

Deres fejét az ősz belengi, 
látom őt lassan ködbeveszni, 

belehullni az öröklétbe, 
időtlen, nagy végtelenségbe. 

 
Termő porából élet érik, 

aranyszíve a napban fénylik, 
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így él majd ő gyümölcsben, fában, 
elmúlhatatlan anyaságban. 

 
                                                 

 

 
Varga Péterné AQP elnöke 
Vegyes társadalmi/politikai észrevételeim 

Idegesítő társadalmi dolgok 
 

SZÚRÓS RUHA CÍMKÉK 
Régóta várom, hogy a ruhagyártók észrevegyék, hogy az a címke, 

amit a nyakánál és az oldalánál belevarrnak a ruhákba, olyan 

irritáló anyagból van, hogy ez embernek, ahogy meglátja a ruhát, 
az első gondolata az, hogy ezt kivágja. Ami vagy sikerül, vagy nem … 

és van olyan, hogy lyukat vágunk a vadonatúj ruhába, mert különben nem tudjuk 

kiszedni a szúrós, teljes műanyag címkét. Miért nem jönnek rá arra, hogy 
belebélyegezzék a gyártót, olcsóbb lenne, s nem szúr. Így is követhetnék, hogy 
mennyire tartós egy ruha. 
 
NEHÉZ MINDEN EMBERT SZERETNI…  
Másik bosszantó dolog az emberek viselkedése. Mint hívő embernek kötelességem 

békésnek és emberszeretőnek lenni, néha viszont nagyon nehéz. Nézem az 

embereket, akik talán fiatalkorukban annyira semmi életet éltek, hogy  
kisimulhattak az agytekervényeik, öregen így fognak mászkálni, üres tekintettel, 
céltalanul.  
Sokszor felteszem magamban a kérdést, hogy az emberi hülyeség nem mentesít-e 
a kötelező szeretet alól -  tudom hogy nem, de jó lenne…. Persze az is kérdés, hogy 

tehet-e róla valaki, ha magába roskadt, vagy már debil? Ha beteg nem, de másként, 
bizonyos fokig szerintem tehet róla. Ha engedi magát úgy öregedni, hogy a fejében 

egy nagy üres tér legyen, nem foglalkozik 
hasznos dolgokkal, nem olvas, nem él 
társadalmi életet, nem megy ki beszélgetni, 
nem foglalja el magát, hanem csak ülve 

bambul, vagy csak nézi a tévét, akkor ő is az 
oka az állapotának. Nos, ilyen dolgok után 
lehet találkozni velük egy nagyáruházban, 
üveges tekintettel meredve távolba, arcukon 
végtelen bú, depresszió. Úgy érzem, nem 
bírom tovább ezt nézni, megállok,  meg 

kellene ráznom, így nem megy, Te élő ember 
vagy, nem egy járó hulla. Ez is egy luxus, ezt 
megengedni maguknak. Sajnos, a mai 
fiataljaink pont ezt csinálják. Öregen mi lesz 
velük? Csak az Isten tudja! Ugyanazt teszik 

a kezükben lévő mobilokkal, a kiüresedés 

ezerrel dübörög, és már lassan összeköthető 
a két korosztály, aminek attól félek tragikus 
vége lesz. 
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AZ EMBEREK SÉRTEGETÉSE POLITIKAI CÉLOKBÓL 
Sajnos ez nem csak a patkányozásból áll, ami a napokban elhangzott, hanem 

családon belüli veszekedések, eltérő nézetek miatt is gyalázták egymást. Szerintem 
vannak valós és hamis dolgok, amiket tényeknek tüntetnek fel. Ha normális az 

ember, ki tudja szúrni mi valós, mi nem az, ha ez sikerülne, akkor nem lennének 
köztük csatározások. 
Az embereket igen nagyon meg tudja osztani a politika, és a különböző hangzatos 
dolgok. Az ember nagyon buta, nagyon kétszínű, és nagyon átlátszó hazugságok 
halmazát hallja, meg ennek sokféle variációját, mert a pártok többnyire nem 
igazmondó juhászok, de kivétel is van pl. AQP-! 

Ilyenkor az ember csak azon bosszankodik, hogy a másik hogyan nem veszi  észre 
hogy átverik. Ha pedig nem veszi észre, akkor valami baj van az ítélőképességével, 
és neki is van egy x-e a szavazásnál. Tehát egy olyan ember fog szavazni, akinek az 

ítélőképességével baj van, de azért joga van szavazni. Ezt a jog biztosítja, - ezen is 
időnként  elgondolkodom, hogy a többség miért kell, hogy dönthessenek bizonyos 
fajta szemléletbeli kisebbség fölött.  http://acta.bibl.u-szeged.hu/20082/1/szephalom_001_029-048.pdf 

„Platón eszményi államát, mint látni fogjuk, metafizikai-lélektani alapra építi. … 
Platón előtt tisztán áll a teendő: az államot, hogy erkölcsi feladatát, mely benső 
természetének lényege, minden melléktekintet nélkül érvényesíthesse, fel kell 
szabadítani a társadalom nyomása alól, függetleníteni kell az érdekei után futó 
tömegtől.”  Ez kellene ma is. 

 
AZ EMBEREK HAZUDOZNAK, ÉS NEM VÁLLALJÁK FEL MAGUKAT 

Szerintem a Földön azért is vagyunk együtt, hogy lelkünk bozontjairól a másikkal 
való megtörettetés alatt letörjenek a koszok, és a végén tisztán álljunk. 
Nagyon sok olyan tett van a Földön; akár jellembeli kérdések, hazug természet, 
akár abnormális szexuális szokások, más aberrációk, vagy csak szimpla hiszti, amit 

az emberek úgy kezelnek, hogy ők tökéletesek és semmi baj nincs velük. Aki egy 
picit is meri jelezni (a messze nem tökéletes 
embertársnak), hogy itt valami göcsörtök 
vannak, az már nekik nagyon gonosz és 
nagyon aljas ember. Aki továbbmegy és ezt 
szemükre veti, vagy anonim módon nem is 

veti, csak szembesíti őket azzal, hogy ezt 

talán el kéne hagyni, mert ez hosszú távon 
káros, visszavet, azzal szakítani kell, 
haragszomrádot játszani. Ki akarja magát a 
tükörben - amit elé tartanak - olyannak 
látni amilyen, és nem olyannak, mint amit 

láttatni akarna. Az emberek hazudnak 
maguknak, a másiknak pont azért, mert 
belül tudják, hogy a dolgaik hibásak, de 
jónak akarnak feltűnni, és ha az, akinek 
hazudni akarnak, átlát a szitán és nem 
megy bele a kisded játékaikba, kész a 

harag. 
Sajnos, az emberiség egy része ma úgy 
nézem ilyen infantilis, hazug irányba is 
elmegy. Szerencsére vannak olyanok, akik 
nagyon is toppon vannak, az Isten 
sokasítsa meg őket. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/20082/1/szephalom_001_029-048.pdf
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/Platón/ Megbocsátjuk, ha egy gyerek fél a sötétben. Az élet igazi tragédiája, ha egy 
férfi fél a fényben. 

                                                   
 
KIS ENIKŐ 
Magyar hálátlanság 

 
 

Mondhatnánk: Árpád apánk tejjel és mézzel folyó kánaánra hozta 
az övéit. Jutott már eszünkbe, hogy Magyarország művelhető 
földje területének 70%-a? A földműveléssel foglalkozó lakosság 
aránya mégis, mindössze 7%. 
Ahogy nem is olyan régen utaztam az Alföldön, megcsodáltam a 

télutói napsütésben zsírosan csillogó fekete, friss szántást. A 

meleg sugarak simogatására előbújtak az őz-csapatok, nyulak 
legelésztek az őszi vetésen, fácánok röpködtek, sétáltak az úton, 
útfélen. 
Vannak folyóink, van ivóvizünk, vannak altalajkincseink. 
Van két dolgos kezünk. 

Van Istenünk. 

Mi kell még?

 
A könnyű élet? Micsoda paradoxon! Könnyű élet nem létezik, hiába kukorékolnak 

mást a tv-ben a reklámok! Ébredjünk már fel! Ez egy csúnya nagy tévhit!  
Az ÉLET nem arra van, hogy jó vagy könnyű legyen! Nem arra van, hogy élvezzük, 
elszórakozzuk, elkábítva végigfetrengjük! Hanem arra, hogy megneveljen 
bennünket a jóra. Minden arc, amely szembejön - egy tükör: valamit meg kell 

látnunk benne, valamit, ami megváltoztat ott belül. Mindenkiben ott van Sík 
Sándor Isten-arca, mélyen. Minél nagyobb szenvedés ér bennünket, minél jobban 
csavarja szívünket a kín, annál inkább kell arra gondolnunk, hogy Isten szeret, 



 

6 

velünk van, nem hagy el, hanem éppen most formál: a saját képére és 
hasonlatosságára. 

Gondoljunk arra, hogy aprócska hazánkban milyen kivételes helyzetben vagyunk, 
mi, magyarok: igazából mindenünk megvan. Ha a hála és az örömteli szeretet 

irányából néznénk az életünket, ha a hálatelt szívünkkel, szeretettel 
gazdálkodnánk: jutna-e eszünkbe pénzért kivágni a gyümölcsfáinkat, vagy eladni 
a forrásainkat, földjeinket idegen kézre játszani? Mernénk-e embertársainkat, 
magyar testvéreinket gépekként az utolsó csepp erejükig kifacsarni, kihasználni, 
türelmükkel visszaélni? 
Ha eszünkbe jut sok száz ezer embertársunk, aki éhezik, akinek pedig ebben a sok 

jóban kellene osztoznia velünk - volna-e, van-e arcunk így hagyni őket szó nélkül? 
Lássuk meg végre, mi magyarok, azt, amink van - és ne folyton csak azt keressük, 
amink nincs, hiszen az elégedetlen embernek soha nincs semmije. 

 

 
KIS ENIKŐ 

Szent József lelki ereje 

 

Ki lehetett ez a József nevű mesterember, akire az Atya bízta az egyszülött Fiát földi 
életének kezdetén? A szenthagyomány és az evangéliumok szerint ács, vagy 
famunkáló mester, ám egyes teológusok állítják, hogy a héber "naggar" szó 
tulajdonképpen tanult embert jelent, amit megerősít az a tény is, hogy Jézus 
felolvashatott, taníthatott a zsinagógában, ami, ugye, a Törvény könyve (Mózes) 

szerint Lévi fiainak a mestersége, kiváltsága volt. Az életét megörökítő apokrif 

szerint mindkét mesterséget gyakorolta.  
Apokrif iratok szerint, vélhetőleg József idős, megözvegyült ember volt, akinek első 
házasságából két lánya és négy fia született, akik közül a legkisebb, Jakab, az Úr 
testvére. Amikor a papok kihirdették, hogy férjet keresnek az akkor 12-14 éves, 
templomi szűzként élő Máriának Júda törzséből, az akkor már öreg József is 
jelentkezik a feladatra. A választás egy csoda folytán esik rá. A házasságuk mindkét 

fél részéről elfogadottan úgynevezett "szűz házasságnak" volt szánva, a templomi 
fiatal szűz árva megőrzésének intézménye lehetett ez a korabeli zsidó világban. 
Amikor Máriáról megtudja, hogy gyermeket vár, titokban akarja elbocsátani, hogy 
elkerülje a törvény szigorát, megkímélje Máriát a megszégyenítő haláltól. Nem 

akarja nevét bemocskolni azzal, hogy egy bűnös gyermeket fogad a házába. Mégis 
a korszellemhez képest szokatlanul irgalmas, titokban akarja tartani Mária vélt 

botlását. 
Elvágólagos és feltétlen Isten-hittel fogadja az angyal szavát, mégha csak álomban 
látva is, gondolkodás és kételkedés nélkül veszi magához Máriát és születendő 
gyermekét. Mint aki életfeladatára ébred az álomból, úgy vállalja a száműzetést, a 
nehézségeket - idős kora ellenére. Hűségesen kitart mellettük és védelmezi őket, 
holott minden valószínűség szerint már felnevelt egy családot és idős éveinek sokkal 

nyugodtabb eltöltésére vágyhatott. Teszi mindezt szó nélkül, teljes beleegyezéssel a 
sorsába. 

Az apokrifok szerint kilencven vagy száztíz éves korában halhatott meg, mielőtt 
Jézus megkezdte volna nyilvános működését. 
Felmerül a kérdés: ez a földöntúli erejű és szelídségű lélek miként viselhette volna 
el annak a Jézusnak a kereszthalálát, aki nevelt gyermeke és Megváltója volt egy 
személyben? 
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Oroszi Kuzmich Kinga 
 EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ…. 

Közhelyesnek, puszta önvigasztalásnak tűnhet ez a közmondás, de 

az utóbbi időben különösen sikerült megtapasztalnom, hogy mennyire 

igaz és jogos kijelentés ez. 

Egy másik szólással élve: céltalan hajósnak semmi szél sem kedvez, 

tehát egyértelmű, hogy jó és fontos dolog, hogy az embernek legyenek 

céljai, legyen benne elég elhatá-

rozás és kitartás, hogy meg is 

valósítsa azokat. A kérdés mindig csak az, hogy 

milyen dolgok, elméletek, eszmék mentén állítok 

fel célokat, miket veszek figyelembe a megvaló-

sításukkor. 

Számomra tagadhatatlan tény, hogy az ember 

csak egy aprócska alkotóeleme a hatalmas uni-

verzumnak, aminek legnagyobb részét a legkisebb 

mértékben sem tudja befolyásolni, tehát elmond-

hatjuk, hogy ezáltal saját életét is igen ke-

véssé tudja befolyásolni. De persze a világ-

egyetem nincs magára hagyva, mert Isten vigyáz ránk és kisebb-nagyobb jelzésekkel 

egyengetné is az utunkat, ha hagyjuk, illetve észleljük a jeleit. Azt gondolom és 

vallom, hogy semmi sem történik véletlenül, legfeljebb időbe telik, míg megértem, 

hogy mi miért történt. Én túl apró vagyok ahhoz, hogy átlássam az egészet, elsőre 

felfogjam az összefüggéseket, esetleg olyan dolgok között, amelyek nagy része 

ráadásul nem is ismert számomra, de a gondviselő Isten tudja, hogy miért lesz 

jobb nekem másként, mint ahogy én terveztem. 

Például tízéves koromban a szüleim úgy döntöttek, hogy Kelenföldről Nagytéténybe 

költözünk, ezáltal ott kellett hagyjam a barátaimat, osztálytársaimat, ami nagyon 

rosszul esett, és nem tetszett akkoriban, de itt ismertem meg a mai lelki vezetőmet 

és a közösséget, ahova mai napig járok, ami sokkal jobb irányba terelte az életemet 

és a személyiségemet. Mikor a továbbtanulásra került a sor, történelem-média 

szakra akartam jelentkezni, mert történelem tanár akartam lenni. Végül az utolsó 

pillanatban rábeszéltek, hogy média helyett inkább a német szakot tegyem a töri 

mellé, és később kiderült, hogy ez igen jó döntés volt, mert a törit végül el 

sem  végeztem és némettanár lettem.  

Mikor férjhez mentem, sokat tervezgettem, hogy milyen lesz, ha majd gyerekem 

lesz, és nehéz volt elfogadni, hogy nem sikerült. De mikor kiderült, hogy súlyos 

betegségem van, fél évig kórházban voltam, örültem, hogy megmaradtam és még abban 

sem lehettem volna biztos, hogy a gyerekem nem örökölt volna valami hajlamot erre 

a betegségre. Amikor nézem a világot és nem csak a távolból, hanem közvetlen 

közelemben tapasztalom, hogy mennyi borzalmas nehézséggel küzdenek gyerekek, ami-

ket senkinek sem kívánok, akkor tudtam örülni, és hálát adni Istennek, hogy úgy 

rendelte, hogy nem született gyerekem. És tudom, hogy amikor a betegségemből 

kifolyólag erősen megromlott a látásom, az is az én javamat szolgálja valamilyen 



 

8 

módon, még nem értem a pontos célját, de az biztos, hogy az életkörülményeim 

nagyban megváltoztak, amit magamtól nem lett volna erőm, bátorságom megváltoz-

tatni. 

Ezért mindenkinek azt tanácsolom, igyekezzen jó és helyes célokat felállítani, 

legyen kitartó azokat elérni, de ha még így sem sikerül, akkor nem a csüggedés a 

megoldás, de nem is a végtelenségig tartó próbálkozás.  

Azt javaslom, mélyedjünk el ilyenkor, bízzuk magunkat Istenre, és pró-

báljuk megérteni, mi a szándéka, mit akar jelezni, mondani nekünk, mit 

akar Ő az életünkből kihozni, mert tapasztalatom szerint az mindig több 

és egészen más, mint amire az ember gondol. És végül legyünk türelemmel, mert 

néha sok időbe telik, hogy felismerjük az igazi okokat és célokat.  
  

 
                             

   

Varga Péterné  
 Lelkiség ANYÁKNAPJA HANGULATÁBAN… 

Várnai Zseni: Csodálatos  

Miért keresnék 

távoli csodákat?  

hiszen, hogy élek, 

maga is csoda!  

Csodálatos, hogy volt idő: 

nem éltem,  

csodálni ezt meg nem szűnök soha.  

Csoda, hogy látok, hallok és beszélek,  

csoda, hogy érzek és gondolkodom,  

képzeletemben képek szárnyasodnak  

s betűhálómmal őket elfogom.   

Hát nem csoda, hogy írok, 

egymagában?  

Sejtelmem nincs, hogy honnan e 

zene?  

Mért éppen én s nem ő, vagy tán a 

másik  

e furcsa szellem titkos búhelye?  

Csodálhatnám a napot és a holdat  

s az Érthetetlen szót, hogy: Végtelen;  

de mért szállnék a messzi csillagokra,  

hiszen csoda az én kis életem.  

 És új életek szakadtak belőlem,  

oly egyszerű és mégis oly csodás,  

ahogy a rügyből a levél kipattan,  

mégis mi hát egy új fogantatás?  

Mi az a furcsa láz: szeretni, vágyni,  

mi a remegés, mi a félelem?  

S mily különös, úgy csüggni 

mindhalálig  

egy idegen, egy másik életen.  

A gyerekem az életemnek mása,  

ő én vagyok, de mégis Ő maga.  

Csodáltam őt, amikor járni kezdett,  

mikor kibuggyant legelső szava,  

s hogy egyre nőtt, akkor már félni 

kezdtem:  

lehetséges, hogy Ő még Én vagyok?  

s mikor benne is képek 

szárnyasodtak,  

akkor éreztem, hogy már elhagyott.  
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Csodálatos, hogy mennyiféle kép van,  

s ahány ember, megannyi képzelet.  

Mindenki lát, csupán röptén elfogni  

kevesen tudják ám a képeket,  

művésznek mondják az ilyen 

varázslót,  

aki szavakba, színbe, kőbe vés,  

de honnan ez, én is miként csinálom?  

Ez az, ami oly rejtelmes, mesés.   

Csodálkozom, csodálkozom, hogy 

élek!  

Azt sem tudom, miből, meddig, 

hogyan?!  

Akár a mag, amely egy sziklacsúcson  

gyökeret ver s kövek közt megfogan.  

A szél a gyönge magvat elsodorja,  

de erős az élet és megtapad...  

Csodálatos az élet és hogy élek  

s hogy én is adtam életmagvakat!  

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

Várnai Zseni: Mama.  

Halott anyámról álmodtam az éjjel, 

mióta meghalt, sokszor visszatér, 

meglátogat éjjel, ha mélyen alszom, 

bárhol vagyok, ő mindenütt elér.  

Tudom, hogy meghalt, álmomban ha 

látom., 

és mégis úgy jön, mintha élne még, 

s azt is tudom, hogy ébredésem percén 

elhalványítja őt a messzeség. 

Sohasem szól, csak mosolyogva néz 

rám, 

mintha nem volna többé már szava, 

s csak bólogat, mikor fölsír belőlem : 

- bocsáss meg nékem, bocsáss meg, 

Mama! 

Sokat vétettem ellened, míg éltél, 

nehéz adósság nyomja lelkemet, 

nem tudtalak oly végtelen szeretni, 

mint te szerettél, Mama, engemet. 

Egész szívem szülötteimnek adtam, 

amint te tetted, ó, szegény Mama, 

s hidd el, majd ők ezerszer 

visszaadják, 

amit néked vétettem valaha. 

Te értem, én meg őérettük éltem, 

ők meg majd másért, bocsáss meg 

nekem, 

én is előre megbocsátom nékik, 

amit majd ők vétkeznek ellenem 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VÁRNAI ZSENI  Ne irigyelj 
 

Ne irigyelj, púpos ember, 
amiért egyenes vagyok, 

a lelkemen oly nagy púp van, 
hogy majd belé szakadok. 

 

Te nem látod, de én érzem, 
hogy ez a púp mily nehéz, 
bele van ám gyömöszölve 

egy mázsányi szenvedés. 
 

Te vak ember, ne haragudj, 
én sem látok messzire, 

bukdácsolok, botorkálok, 

s nem találok semmire. 
 

Fogadj engem testvérednek, 
szegény néma, s hidd nekem, 

én is csak dadogva szólok, 

s nem érti meg senki sem. 
 

Szeressetek engem, bénák, 

nyomorultak, szegények, 
ügyefogyott vagyok én is, 

össze-vissza beszélek, 
 

képzelődöm, álmodozom, 

mint az őrült, s azt hiszem, 
üvegből van, s összetörik, 

összetörik a szívem. 

                                       

 RIZMAYER PÉTER 
Árpád-házi Szent Erzsébet élete 

(1207-1231) 
 

Édesapja II. András magyar király volt, édesanyja az a Merániai 

Gertrúd, aki Katona József Bánk Bán című művében szerepel.  
A kor szokásának megfelelően négyéves korában eljegyezték a tü-
ringiai tartománygróf fiával, Hermannal. Erzsébet Eisenachba, 
majd Wartburgba került. (Thüringiában még sosem láttak annyi 
kincset egy halomban, mint ami Erzsébet hozománya volt.) Itt mo-

dernebb szellemben nevelték, a várban ugyanis pezsgő zenei és irodalmi élet folyt, 
még Walter von der Vogelweide, a híres dalnok is hosszabb ideig vendégeskedett 
náluk.  
Vállalkozó szellemű, dinamikus, szenvedélyes egyéniség volt, aki hajlik a túlzásra, 

szertelenségre. Megvolt benne a hőstettekre képes zseniális szív, és a pazarlásra 
való hajlam. Könnyedén lépte át a társadalmi korlátokat, kötöttségeket. Keményen 

meg kellett harcolnia azért, hogy meg tudjon szívből bocsátani és felejteni. Altruista 
típus volt, aki másokért élt: családjáért, majd egyre nagyobb körben a szegényekért, 
betegekért. Igazi versenyszellem volt, aki mindig nyerni akar, már gyermekkorában 
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versenyt száguldott az apródokkal, első akart lenni a gyűrűs játékban, bújócská-
ban.  

Egy gyermekkori játszótársa visszaemlékezései szerint Wartburgban szokás volt, 
hogy évenként mindenki sorshúzással (az apostolok nevét gyertyákra írták, ha-

lomba rakták őket és húztak belőlük) választ magának egy szentet, akit külön is 
tisztel és megpróbál követni. A visszaemlékezés szerint Erzsébet kérte égi barátját, 
hogy a sorshúzás szerint mutatkozzon meg neki. Háromszor húztak sorsot, és Er-
zsébet mindegyik alkalommal Szent János evangélistát húzta. Ettől kezdve semmit 
nem tagadott meg, amit Szent János nevében kértek tőle. 
Édesanyja 1213-ban meghal, utána hosszú ideig rémálmai voltak. Álmában anyját 

látta véresen összekaszabolva, aki könyörgött neki, hogy imádkozzon érte, és meg-
szabaduljon kínjaitól. Napokon át zokogva imádkozott érte. Álmában megjelent 
édesanyja és mosolyogva megköszönte az imákat, megszabadult.  

Hermann fiatalon meghalt, emiatt öccse, Lajos jegyezte el Erzsébetet, aki a legjobb 
pajtása volt. Esküvőjükre 1221-ben került sor Eisenbachban. Boldog házasságban 
éltek, ami abban a korban ritkaság volt. Ezt az is mutatta, hogy egy asztalnál ét-

keztek, egymás mellett, pedig abban a korban a nő helye az asztal végén volt. Ösz-
szesen három gyermekük született. Lajos elfogadta Erzsébet vallásos buzgalmát 
(gyakran virrasztott, böjtölt, hordott vezeklőövet, ostorozta megát) támogatta kari-
tatív cselekedeteit: árva gyerekek részére menedékhelyet alapított, segítette a sze-
gényeket. 28 ágyas kórházat alapított (második gyerekének születése után, hálá-
ból), és maga is segített a betegápolásban. Előszeretettel gondozott leprásokat, so-

sem mulasztotta el, hogy megcsókolja őket. Nem félt attól, hogy akár ő, akár gyere-

kei megfertőződnek. Járvány idején Wartburg várát is megnyitotta és megtöltött 
betegekkel, a család legnagyobb rémületére.  
Amikor férje II. Frigyes oldalán 1225-ben hadba indult, akkor a tartomány kor-
mányzását Erzsébet vette át. Ez idő alatt az árvíz és gyenge aratás miatt éhínség 
ütötte fel a fejét, emiatt Wartburg éléstárait kinyittatta, és több száz szegényt látott 

el élelemmel (a családtagok aggódva figyelték Erzsébet „esztelen tékozlását”). Eladta 
az ékszereit, mindent pénzé tett, hogy tudjon enni adni. Nagy körültekintéssel szer-
vezte meg a tartományban az élelmiszerellátást. A munkaképes férfiaknak és nők-
nek azonban nem alamizsnát adott, hanem szerszámot, hogy dolgozzanak. A nőket 
megtanította fonni.  
Férje 1227-ben a keresztesháborúban meghalt, harmadik lányuk (Gertrúd) szüle-

tését (1227.szeptember 29.) már nem élte meg. IX. Gergely pápa levelet írt Erzsé-
betnek, ahol atyai szóval bátorította és a szigorú Konrád mestert nevezte ki gyón-
tatójául. Lajos öccsei kíméletlenül bántak Erzsébettel, a 20 éves özvegyet megfosz-
tották vagyonának kezelési jogától és férje birtokainak jövedelmétől.  
Erzsébet a kialakult helyzet miatt észrevétlenül elhagyta újszülöttjével egy októberi 
napon Wartburgot, és másnap két másik gyermekét is elhozatta. Eisenachban, ahol 

annyit jót tett, senki nem fogadta be. Átmeneti szállások után végül egy romladozó 
házban telepedett meg, ahol dolgozni kezdett. Fonással kereste meg kenyerét, ame-
lyet a rászorulókkal ugyanúgy megosztott. Gyermekeit a megmaradt ékszereiből 
neveltette. Egy alkalommal régi ismerőse, egy öreg koldusasszony, akit gondozott, 
egy gázlónál durván belökte a sáros vízbe. Végül nagybátyja, Eckbert bambergi 

püspök befogadta őket Pottenstein várába. II. Frigyes császár megkérte a kezét, de 
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nem akart újabb házasságot kötni. Nem tudták, hogy milyen rendkívüli kegyelmek-
ben részesült Erzsébet: álmában Mária leányává fogadta, Krisztus pedig állandó 

jelenlétével árasztotta el.  
Miután rövid időre visszatérhetett Wartburgba (Lajos hűséges lovagjai, miután ha-

zahozták a holttestét, felelőségre vonták Lajos két öccsét a történtekért, akik kény-
telenek voltak bocsánatot kérni), és tisztázódott, milyen javak felett rendelkezik, 
Marburgot választotta állandó tartózkodása helyéül. Új életének kezdetén, 1228 
nagypéntekén Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett. Innentől kezdve 
szürke köntösben járt, bekötött fejjel, egyszerű saruban vagy mezítláb, és kérte, 
hogy mindenki egyszerűen „Erzsébetnek” szólítsa. A marburgi vár lakhatatlan volt, 

emiatt egy közeli helységben vályogházat épített és két szolgálójával ott lakott. Itt is 
ispotályt alapított, a környékbeli nyomorultakat összeszedte és napi több órát for-
dított ápolásukra, gondozásukra. Amikor sógorától pénz jött a vár felújítására, azt 

egy pompás lakoma keretében szétosztotta a szegények között. Mindennek híre ap-
jához, II. Andráshoz is eljutott, aki követek útján Magyarországra hívta, de nem tért 
vissza (a legfőbb érve az volt, hogy gyermekei neveltetése miatt nem tér haza). Szol-

gálók vallomásaiban olvashatunk olyat, hogy amikor ételt készített a tűznél szem-
lélődésbe merült, nem vette észre, hogy ég a ruhája, egy szolgálólány kiáltozására 
összerezzenve tért magához. 
Utolsó éveit kijelölt gyóntatója, Konrád mester igencsak megnehezítette. Két hűsé-
ges szolgálóját eltávolította, helyettük egy félkegyelmű lányt és egy mogorva vén-
asszonyt rendelt mellé, akiket ki kellett szolgálnia. Sokszor kijátszotta a gyóntató-

ját. Amikor Konrád megtiltotta, hogy nagyobb pénzadományt adományozzon, ne-

mesfémből készült dénárt adott a szegényeknek. Később, amikor már csak 1 ke-
nyeret adhatott, malomkő nagyságú kenyeret süttetett. Amikor csak karajt adha-
tott, akkorákat szelt, hogy abból egy család jóllakott. Házába vérhasban szenvedő 
fiút fogadott, ágyába fektette, éjjelente többször felkelt hozzá, rendbe tette, kimosta, 
ágyát, ruháját. A fiúcska meghalt, utána egy leprás gyereket vett magához, s búj-

tatta Konrád elől. Amikor Konrád ezt megtudta, megvesszőzte Erzsébetet. Az ispo-
tályban végzett munka után eljárt az öregekhez, járni nem tudókhoz és fürdette 
őket, megvarrta ruhájukat, levágta a körmüket, hajukat. Alamizsnát és pénzt csak 
annak adott, aki nem tudott dolgozni. Aki tudott, annak szerszámot adott, aratás 
idején pl. sarlót és erős szandált, hogy a tarló ne törje fel a talpukat. Már távolabbi 
vidékekről is jöttek hozzá testi-lelki gyógyulásért. Miután együtt imádkozott a be-

teggel, nem egyszer csodás gyógyulások történtek, a béna talpra állt, a vak vissza-
nyerte látást. Krisztust látta mindenkiben, a gyógyulásokon nem csodálkozott, mert 
csak közvetítőként látta magát, akin keresztül Isten szerető hatalma megnyilvánul.  
Halálának időpontját előre megmondta. Előtte még elrendezett mindent, betegeit 
végiglátogatta, gyermekeitől elbúcsúzott, intézkedett javadalmairól. Három nappal 
halála előtt elküldött mindenkit, hogy zavartalanul készülhessen Isten előtti meg-

jelenésre.1231. november 16-ról 17-re virradó hajnalon halt meg. A ferences temp-
lomban ravatalozták fel, 4 napon át zarándokoltak hozzá Thüringia lakói, hogy égi 
közbenjárását kérjék. Sírja mellett azonnal csodás gyógyulások történtek. IX Ger-
gely pápa avatta szentté 1235 pünkösdjén. Az első templomot tiszteletére sógora 
emeltette Marburgban, ahol Erzsébet földi maradványait elhelyezték. Egykori fel-

jegyzések szerint ennek ünnepélyes szertartásán mintegy egymillió ember vett 

részt.  Tiszteletére Magyarországon az első templomot Kápolnán testvére, IV. Béla 
építtette. Kultusza egész Európában elterjedt.  
Néhány gondolat a fenti életrajz kapcsán 

Szent Erzsébet élete kapcsán talán érdemes feltenni a kérdést, hogy a szentek élet-
rajza mennyiben torzítja el a szentek valódi életét, lényegüket? Ha valakinek már 
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gyermekkorában Jézus legkedvesebb tanítványa, az egyik legnagyobb misztikus, 
Szent János evangélista az égi barátja, annak milyen lelki mélységei vannak, amiről 

sejtelmünk sincs? Milyen, a túlvilágon is jól látszódó fénnyel éghetett Erzsébet, ha 
az édesanyja halála után, odaát, világosan tudta, hogy tőle várhatja a szabadulását. 

És milyen lelki mélysége lehetett Szent Erzsébetnek, hogy ezt világosan tudta, tisz-
tán látta a halottat, és imáival megszabadította? Lehet-e az, hogy sokkal másabb 
volt, mélyebb, igazabb, szentebb, mint ami az életrajzból, a tetteiből kiderül?  Vajon 
nem fedi-e el a Szent életrajza az igazi Szentet? És vajon hány szent járt ugyanígy?  
 
Irodalom:  

 Puskely Mária: Árpád-házi Szent Erzsébet, Kairosz, Győr, 2007.   

 Magyarország virága. XIII. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életé-

ről. Szent István Társulat, Bp, 2006. 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-

h%C3%A1zi_Szent_Erzs%C3%A9bet https://archiv.katolikus.hu/szen-
tek/1119.html 

 

KERTÉSZET 

Rizmayer Péter 
Édesapám tanácsai  

  
Április végével a szabadgyökerű fák, bokrok ültetését már befejeztük. Kezdetét veszi 

az új "jövevények" fokozott gondossággal történő kezelése. Ez alatt elsősorban a 

locsolást és a fa tányérjának gyommentesen tartását értem.  
Elvirágoztak a gyümölcsfák. Ideje megvizsgálni a lombozatot. Amennyiben olyan 
ágrészeket találunk, ahol a levelek és a virágzat is "kókadt-leforrázott" képet mutat, 
az a monília kártételét mutatja. Ezeket a részeket az egészséges részig vissza kell 
metszeni és a fertőzötteket el kell égetni (nem ledobni, avagy kidobni), az erős to-
vábbfertőzés kizárása véget.  
A fák lombkoronája dúsul, a levelek nőnek, amíg el nem érik a végleges nagyságu-

kat. Az újonnan nőtt plusz felületek is igénylik a védelmet, tehát permetezést szük-
séges folytatni kiegészítve lombtrágyával ebben az intenzív növekedési periódus-
ban. 

A megkötött virágokból kialakult gyümölcskezdemények megvédése a rovarkárte-
vőktől szakembert is próbára tevő feladat. A cseresznye és meggy esetében véde-
kezni szükséges a levéltetvek, a cserebogarak és a cseresznyelégy ellen. Ez utóbbi 

tömeges rajzásának kezdetét a korábban kihelyezett "sárga ragasztólapokról" leol-
vashatjuk. Vásárolható felszívódó, rövid EÜ várakozási határidejű szer. A korai cse-
resznyénél 1 alkalommal, a későbbieknél – június közepén-végén érők esetében – 2 
alkalommal javaslok permetezni. Ebben az időszakban támad az almamoly, a ba-
rackmoly, a szilva-, gyümölcsdarázs, ezek ellen is a felszívódó permetszerek a java-
soltak. 

Bár a szőlőhajtások még csak néhány centiméteresek, az ő növényvédelmüket is 
meg kell kezdeni (kén, bordóilé, rovarölő felszívódó).  

Lehet, hogy túlzásnak tűnik a sokszori és sokféle permetezés, mindenkinek saját 
szájíze szerint kell a saját kompromisszumát kialakítania (a vegyszerrel kezelt és 
a "bio" kezelési mód között.) 
 

  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Erzs%C3%A9bet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Erzs%C3%A9bet
https://archiv.katolikus.hu/szentek/1119.html
https://archiv.katolikus.hu/szentek/1119.html
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AQUILA HUMOR    
  
Ezt  csak a mi nyelvünkkel lehet megtenni! 

 
 - Mondja Kovács bácsi, maga mit szokott tenni, ha este nem tud elaludni? 
- Én?  Elszámolok háromig, és már alszom is. 
- Tényleg? Csak háromig? 
- Háromig, de van úgy, hogy fél négyig is. 
 
- Kislányom, teljesen egyedül oldottad meg ezt az egyenletet? 
- Nem. Két ismeretlennel. 
  
- Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot? 
- Hókusz, pók ússz! 
 
A tehén bonyolult állat. 
De én megfejtem.  
 
Mi van a tömegsír felett? 
- Csapatszellem!  
 
Miért van a méheknek királynőjük? 
- Mert ha kormányuk volna, nem lenne méz. 
 
Mennyi az ember átlagos alvásigénye? 
- Csak még öt perc. 
 
Ki követi el a legtöbb összeadási hibát? 
- Az anyakönyvvezető. 
 
Milyen az arab lopakodó? 
- Teve mamuszban. 
 
Miért nehéz a nőknek érző, törődő  és jóképű férfit találniuk? 
- Mert azoknak a férfiaknak már van nőjük 
 
 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatla-

kozzon tagnak az AQUILA Párthoz! 
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján, a belső keménység és tisztaság védelme 
miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki, mielőtt rendes tag lehetne. 

Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tud-
nánk egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők… 
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó 
munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 
 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen be-
jegyzett 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 párt-

programunk is ott olvasható: 
www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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