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Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – immár a 
nyolcadikat. Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. 
Akihez nem jutott el az első 7 szám, az a www.aquilapart.hu honlap magazin 
fülénél megtalálhatja. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, és ha tetszett, 
mutassa meg ismerőseinek is, hogy minél több emberhez eljuthasson. 

Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, 
amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 

Jelszavunk: 

A legfontosabb földi érték az ember! 

A képen mi, az AQP tagjai vagyunk együtt saját templomunkban egy ünnepi alkalomból 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
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„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem 

jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” /Albert Einstein/.  

Születésünktől fogva a szocializáció során nem csak abba tanulunk bele, 

milyen dolgok lehetségesek, hanem abba is, milyen dolgok lehetetlenek. A 

kisgyereket bátorítják, hogy felálljon, megtegye első lépéseit, hiszen járni 

lehetséges, ugyanakkor, ha elesik, akkor minden felnőtt megijed, akkor is, ha a kicsi 

nem sír, hiszen az lehetetlen, hogy az esés ne fájjon. Így megtanulunk járni és azt is, 

hogy ha elesünk, akkor annak fájnia kell... Mire felnövünk, a számos tudás és 

képesség elsajátítása mellett a lehetetlenségek számos korlátja közé is szorulunk. 

Azt látjuk, hogy vannak zsenik, akik valamilyen módon, pozitív vagy negatív 

előjellel, de kivételeset tudtak alkotni a történelemben – ugyanakkor hétköznapi 

emberként ettől sokan még kisebbnek érzik magukat és felháborodnak, ha valaki a 

közvetlen környezetükben cselekszik szokatlanul. (Amíg közhasznú egyesületként 

működtünk, ingyen dolgozva a szegényekért és betegekért, számtalanszor 

hallottuk, hogy ingyen adva időnket, munkánkat, tudásunkat, nem lehet az 

egyesületet fenntartani, bevétel nélkül lehetetlen működni: majdnem tizenöt évig 

működtünk, nagyon is sikeresen.) 

Tisztességesen politizálni, lehetetlen, gondolja a legtöbb ember, ezért 

elfordul a politikától, ám valójában ezzel még nagyobb teret hagy a 

tisztességteleneknek. A szegénységet felszámolni nem lehet; egy eladósodott 

országot felemelni nem lehet – ezek és hasonló más lehetetlenségek belénk 

vannak sulykolva. Mi pedig hagyjuk, hogy belénk sulykolják. Rövid távon ez még 

kényelmesebb is lehet (minek tegyünk érte, ha úgysem megvalósítható…), de 

hosszú távon az ilyen gondolkodásba belenyomorodunk! Ha visszautazva az időben 

egy kétszáz évvel ezelőtti ember elé tárnánk az ipari vagy kommunikációs technika 

azon vívmányait, melyek mára mindennapjaink részévé váltak, azt mondaná, 

A lehetetlen… ? 

Marton Janka 
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őrültek vagyunk, ez hihetetlen.  

Miért ne fejlődhetne úgy egy társadalom, egy ország élete is, hogy valóban 

minőségi életet élhessen minden tagja?! Most sokan azt mondják, ez úgysem tud 

megvalósulni. Pedig valószínű, hogy csak hinni kellene benne és tenni érte… Ha 

emberi erőnkben kételkednénk, higgyük el: Istennek semmi sem lehetetlen! Az ő 

kezét fogva, rá hallgatva a végtelen lehetőségek és pozitív változások útjára 

léphetünk. Nemcsak egyéni életünkben, hanem egy társadalom szintjén is… 

70 oldalas program látható a honlapunkon, ebből most nagyon röviden pár sort 

kiemelünk.  Az eddigi hét szám alatt már sok mindent közöltünk, ezt most 

folytatjuk. 

Vasúti fuvarozás, gyorsvasút alapjainak elkezdése  

Az országban ki kell építeni a korszerű vasúti közlekedést. Oda fogunk hatni, hogy 

a pálya- és sínállomány korszerűbb legyen, a fejlettebb országokhoz hasonló 

sebesség elérésére alkalmassá tesszük (pl. a spanyol, német, francia gyorsvasúti 

hálózat mintájára). A vasútra tereljük a hazánkon átmenő teher (kamion) 

forgalmat és az áruforgalom jelentős részét. 

Cél: az utak megkímélése, egy gazdaságos vasúti rendszer kiépítése, 

megszervezése. Az eddigi vasúti szerződéseket, eladott részeket szándékunkban 

áll felülvizsgálni. 

Energiaszektor:  

az összes lehetőséget maximálisan ki kell használni; szél-, vízerőművek, 

komposztenergia, napkollektorok, termálvíz stb. A belső – pl. földgázkitermelési – 

szerződéseket felül kell vizsgálni, lehetőség szerint a nemzeti érdek figyelembe 

vételével kedvezőbben újrakötni. Az olyan önkormányzati, állami képviselőket, 

akik ezt nem segítik vagy megakadályozzák, el kell bocsátani. 

Az AQP programpontjaiból 
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Az AQP ismertetése és lakossági 

beszélgetések végett most az ország keleti csücskébe 

utaztunk. 

Az edelényi kirakodóvásáron kezdtünk, ahol 

nagyon kellemes meglepetésben volt részünk. Eddig 

sehol sem találkoztunk ennyi nyitott, érdeklődő, 

jóindulatú, kedves emberrel. Meglepő volt, erre nem 

számítottunk, a szórólapjainkat nagyon rövid idő 

alatt elvették, kérték, nem is maradt. Nagyon is 

kellünk nekik, elfogadóak, sőt némelyek 

kimondottan lelkesek voltak, mikor elmondtuk, mit 

akarunk elérni. Többek közt egy férfival hosszasan 

Az országjárásunk során Edelényt, Miskolcot 

érintő körúton voltunk  

 
Vargáné Pável Márta 

Olyan gyárak, üzemek, bevásárlóközpontok stb. esetén, amelyek külföldi kézen 

vannak: a tulajdonossal vagy meg kell egyezni, hogy a nyereség egy része itthon 

maradjon (arányosan és adóztatva), és így a mi országunknak is gyümölcsöző 

legyen, vagy valami módon ki kell őket vásárolni. Megoldások közül az egyik 

lehetőség, hogy mellettük olcsóbb árukat értékesítő üzlet(központ) létesül, ha nem 

hajlandóak az egészséges kompromisszumra. 

Járjuk az országot, ha külön hívnak valahova, oda is örömmel megyünk. Ha tud 

a környezetében értelmes, megbízható embereket, akik munkatársaink 

lennének, kérjük, ajánlja nekünk, megkeressük! 
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beszélgettem, aki zoknikat és késeket árult. Elég értelmes volt, jókat kérdezett. 

Egy idő múlva azt mondta: Tudja, ez nagyon jó, nagy kár, hogy nálunk nem 

lehetnek, mert én román vagyok. 

Innen Miskolcra a Szinva Rádióhoz mentünk, ahol 2 órás élőadásban 

beszélgethettem a riporterrel az AQP-ról (a honlapunkon megtalálható az egész 

riport). Köszönet László riporternek, nagyon jókat kérdezett, profi és nyitott 

ember, remélem még találkozunk vele is. Találkoztunk régi tanítványokkal is, akik 

szintén segíteni fogják az AQP-t. 

Avasra is meghívtak, és ha elég érdeklődőt összeszerveznek menni is fogunk. 

Konklúzió: nem mindig az a nehéz, amit előtte annak hiszünk. Ettől az úttól kissé 

féltünk, de a legkellemesebb volt. Érdemes utazni és embereket, az életüket 

megismerni, mert nagy értékeket hagynánk ki az életünkből. 

Egy érdekes dolgot megjegyzek: a kirakodó vásáron minden 1500.-, egy darab 

vagy kettő, mindegy, de annyi, ez az összeg hangzik el a legtöbbet.  

Politikai meglátásunkból, véleményünkből 

Vargáné Pável Márta 

Nem ködösíteni  kel l ,  átlátható terveket,  végrehajtható 
programot kel l  adni  a magyar népnek!  

Ez a célunk, és ez sem szokványos. Mivel az AQP -nak nincs  
takargatnivalója,  a programot már fél  évvel a bejegyzésünk e lőtt  
kitettük a honlapunkra, amit időközben kissé módosítottunk, de a  
lényeg változat lan maradt.  Mi nem azt  mondjuk, nem ígérgetjük,  
hogy lesz tanár i  f izetésemelés,  vagy jobb lesz az egészségügynek, 
hosszabb munkanélküli  segélyidő (ahelyett,  hogy több 
munkahelyet akarnának…),  vagy, amit hal lani lehet még, hogy az 
oktatást lelakták,  majd ők jobban megcsinál ják (eddig sem sikerült  
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nekik,  és ahogyan most mű ködik,  nekünk ez sem megfelelő)!  Az a  
baj,  hogy a körbefogó garnitúrának minden tagja ismert,  és mitől  
lennének most jobbak, mint eddig? Mitől lehetne már hinni nekik? 
Történt valami lényeges velük,  ami a lapjában való változást 
okozott bennük? Ebben nem hi szünk. Többnyire  
helyzetelemzéseket adnak,  de hihető megoldási  javaslatok nélkül ,  
helyette csak az ígéreteket hal lani,  de hogy honnan lesz több 
pénz, milyen megszorítással  vagy kölcsönökkel kompenzál ják,  
erről nem esik szó. Ez nem megy!  

Az AQP elmondja,  ÚJ  –  nem 
szokványos és senkitő l  sem behatárolt  
–  meglátásokat ad,  mit kellene jobban,  
másként tenni,  hogy még 
elviselhetőbb, é lhetőbb legyen az 
országunk. Az AQP -nál ott  vannak a 
jogok mellett  a kötelességek is,  az is ,  
hogy együtt  mit kell  tenni,  hogy 
valóban működjön,  mert az nem 
normális,  hogy csak a kampány 

céljából össze -vissza mindent ígérgessenek. Mi ebben a 
felelőtlenségben sem vagyunk partnerek, mert az AQP lényegétől 
a hazugság, megtévesztés távol ál l .  Nos, ez  is  szokat lan, meg az 
is ,  hogy őszintén I stent hívők vagyunk.  

A polit ikával  foglalkozók lakossági  megítélése  

Ezt megélni nekünk a legmegdöbbentőbb.  
Míg csupán egyesületi  elnök, vagy hittanár voltam, mindenki 
t iszte lettel,  kedvesen,  segítőkészen beszélt  velem (s akik régről 
ismernek, azoknál most is  így van.)  Míg én ugyanaz az ember 
vagyok, de akik nem ismernek, azok most már az AQP elnökeként 
kezelnek, és náluk már olyan viselkedést tapasztalok,  hogy csak 
bámulok. Nem győzőm magamban kérdezgetni,  mivel érték el  a  
polit ikában élők,  hogy ennyire  leb ecsül jék,  gúnyolják,  semmibe 
nézzék, csalónak, fe lkapaszkodónak stb. vegyék őket és ezzel 
minket is.  Igaz,  tettek is  ezért:  a sok korrupcióval,  hazugságokkal,  
inkorrektséggel,  börtönbüntetésekkel  stb.  

Amerikában nívós kutatókkal való beszélgetés kapcsán –  
vagy húsz éve –  megütötte a fülemet az a megjegyzés,  hogy az ő 
köreikbe polit ikus  nem mehet be, mert  komolytalan, megvetett  
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népség. Akkor Magyarországon 
messze nem ez volt  a vélekedés,  
de most –  ha csak pénzügyi leg 
nem függő az i l lető –  már a saját  
bőrömön  ártatlanul is  érzem, hogy 
ez a vélemény. Utóbbi időkben 
már nem egy ízben tapasztaltam, 
hogy egy mezei újságíró is,  aki  
láthatólag pr imitív és  
felkészület len, érezteti  a  
hatalmát,  hogy az ő kezükben van 
a média,  és úgy beszél  az emberrel  

–  csak azért,  mert egy párt tagja  –,  mintha a cselédje vagy kutyája 
lenne. Velem eddig i lyen st í lusban nem mertek beszélni .  

Nem is értem, hogy jutottunk eddig. Holott egy valós,  igaz,  
jó polit ikus csapat felvirágoztathatja az országot.  Köztudott,  hogy 
primit ívség általánosítani és egy kalap alá venni mindenkit .  Tudom, 
aki  pártként működik,  annak sok mindent el  kell  v iselnie,  i lyen meg 
még i lyenebb dolgokat,  embereket,  és nem szabad a lelkére venni,  
mégis azt mondom, ez nem járja.  Nem mi ndenki azért a lapít  pártot,  
hogy jól  megszedje magát,  vagy azért ,  hogy non -stop hazudjon,  
vagy korrumpálja magát.  Talán hinni kel lene azoknak, akik még 
semmiben sem járatták le magukat (és nem is fogják).  Hogy lesz it t 
megújulás,  ha mindent elvetnek, ami ú j,  ha nem segítenek benne?  

Kérem, adjanak azoknak is  lehetőséget,  ak ik komolyan gondolják. 
Mi ebben is  különbözünk a többi párttól ,  szokatlanok vagyunk, mi 
nem azért alakultunk,  hogy a tucatból egy legyünk. A honlapunkat,  
ha megnéznék, vi lágossá válhatna a z,  hogy mi tel jesen más 
megközelítésben gondoljuk a pártoskodást,  és nem szeretnénk 
erkölcsi ,  szel lemi,  lelki  sz ínvonalunkat ennek érdekében 
leszáll ítani,  és  másnak sem fogjuk megengedni ,  hogy ezt  sugall ják 
felőlünk.  
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MTI közlemény 

Ismertetjük Önökkel  is  az MTI -ben 2013. június 19-én kiadott 

közleményünket:  

„Az AQUILA Párt közleménye... elmúlt napokban a keresztényeket ért – 

beszédben megnyilvánuló – atrocitások miatt. 

Az AQUILA Párt, mint keményen hívő katolikus keresztényekből alakított 

párt, tiltakozik, és mélyen elítéli Gyurcsány Ferenc kirohanásait a keresztény világ 

ellen. Részleteibe nem mennénk bele a nekünk kulturálatlan, szeretetlen, mások 

vallási érzéseit el nem fogadó beszéd elemzésébe, Őt minősíti az, amit mondott. 

Elszomorító következtetéseket lehet levonni Gyurcsány beszédéből és abból is, 

hogy sokan csak hallgatnak....! Felhívjuk a figyelmet arra – bármennyire is nem 

szeretné elismerni a túlsúlyosan liberális világ –, hogy EURÓPA kultúrája, 

szocializáltsága stb. – még ha nem is tetszik, – mélyen keresztény gyökereken 

nyugszik. Ha ez megsemmisül, akkor az emberiség is meg fog semmisülni, mert 

akkor sehol sem lesz gátja azoknak a borzalmaknak, amelyekkel szembe ma – 

úgy-ahogy – a rendőrség létével, működésével és törvényekkel próbálunk meg 

fellépni, és nem fogjuk tudni visszatartani a már régen elkezdődött és egyre 

súlyosbodó folyamatot. Nem lesz élhető a föld! 

Mi, az AQUILA Párt, a jövőnkért, az élhető világért vagyunk! Ennyire 

szűklátóan nem lehet élni, főleg nem politikai vezetőnek lenni. Az AQP nem 

pártfogolja az ájtatos, farizeusi jelenségeket, de az isteni normák 

megvalósulásáért harcol. Sajnos, a napokban az is kiderült, hogy a keresztények 

elleni gyűlölet lefojtva, indirekt módon többekben is benne van.” 

Nyilatkozatot kiadta Vargáné Pável Márta, az AQP Elnöke 
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Néhány észrevétel a mai magyar 

tömegközlekedésről, tennivalók 

 Varga Péterné Márta 

Szegény honfitársaim, lehet, hogy mennem kellett egy kört, hogy újra 
emlékezzek, tudjam, hogy naponta mit szenvednek azok, akik tömegközlekedésre 
kényszerülnek. Az ország keleti részén lévő állapotokról még nem is írok. Viszont 
több emberrel beszélgetve megdöbbenve jöttem rá, hogy ez, amit tapasztaltam, 
a BKV-nál mindennapos jelenség: 10-30 percig levegőtlen, légkondicionálás 
nélküli, ablakot lehúzni képtelen járművökön szállítják az embereket. S erről 
mindenki hallgat. Ez egyenesen felháborító. Itt is tenni kell, és alapvetően sokat 
kell változtatni. Vannak már elképzeléseink, mit tennénk, a részleteket ki fogjuk 
dolgozni. 

Bevallom, 20 éve nem ültem magyar vonaton, és évente maximum 
egyszer ülök a BKV valamelyik járművén, mert két évtizedig szinte a szomszédban 
dolgoztam. Ha be is megyek Budapestre, hazaérvén már az ajtóban megállva 
mindent levetek és rohanok mosni, annyira koszos, gusztustalan, ragadós 
minden; az emberek egy része ápolatlan, büdös, némelyek koszos ruhával ráülnek 
a székre, még ha tisztának is néz ki, érezhető, hogy nem az, sokszor össze vannak 
kenve. A járművek egy része recseg-ropog stb. 

Hétfői napon volt „szerencsém” Szombathelyről Budapest Kelenföldig 
utazni. Egy gyorsvonat 30 perces késéssel 4 óra alatt tette meg ezt az utat. Ez 
nagyon sok idő, főleg, hogy a vonat szerelvényei még gimnazista koromból valók, 
és kinézete olyan, mintha egy afrikai országban közlekedne. Igaz, elsuhantak 
mellettünk jobbak is, ahogyan mondják, „piros” vonatok. A sínek nagyrészt még 
egy, maximum kétsávosak. Így, ha egy vonat elkezd késni, az összes többit 
késlelteti. Légkondicionáló maga az ablak, lelakottság mindenütt, de a vonat és 
BKV jegyek árai az égben vannak. Négy éve voltunk Spanyolországban, Avilában, 
vonattal mentünk Madridból, és magyar emlékeim miatt féltem tőle, de nagyon 
tiszta, hűtött, gyors és kellemes volt. Ők sem gazdagabbak, mint mi, csak talán a 
pénzt eddig ők jobban odajuttatták, ahova való volt. 

Ezt a kellemetlen MÁV-os utazásomat tetézte Kelenföldön a pályaudvar 
látványa, ami megdöbbentett, ahogyan leszálltunk – csak halkan jegyezném meg, 
ez már a főváros! – az a földalatti folyosó, mintha Chicago legrettenetesebb 
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részén mentem volna, tele falfirkákkal, koszos, lelakott, félelmetes, rettenetes.  
Apropó! Nagyanyám mindig azt mondta, mindent lehet, csak akarni kell. 

Nem értjük, hogyan lehet, hogy tehetetlenül szemlélik a graffitis fiatalokat, és a 
kábel tolvajokat se képesek elkapni. Főleg, ha a legforgalmasabb útvonalon végzik 
áldásosnak abszolúte nem mondható tevékenységüket. Nekünk, az AQP-nak 
lennének erre megelőző fizikai és törvényi ötleteink is, pár hónap alatt rend 
lenne. A pályaudvari alujárónál ott van az a sok közmunkás, oda lehetne irányítani 
őket, foghatnának festőhengereket, a lekapcsolt graffitissal együtt – nesze, most 
fesd ki magadat... – kifestetnénk az egészet, majd kamerákat szereltetnénk fel, és 
megteremtenénk a szigorú retorzió lehetőségét. Elképzelésünk szerint (amely 
részletes kidolgozás alatt áll), ha egy rendőr, polgárőr stb. területén a 
statisztikától eltérően sok lopás, festegetés, rongálás történik, valamilyen szinten 
felelősségre vonható lehessen. Meg kell vizsgálni ilyen esetekben, hogy elég 
szakszerűen és elkötelezetten végzi-e a munkáját. 

Mikor ebből a chicagói hangulatból kiértünk, jött a BKV-tól a következő 
elemi csapás. Ez a 141-es busz. Kint több mint 35 fok volt, a busz ablakai nem 
nyithatóak, és a kocsi nem hűt. Recseg, de nem hűt. Kezdek rosszul lenni. Egy nő a 
vezetőnél balhézik, mire a buszvezető válasza: ő már többször szólt, hogy nem jó 
a klíma, de nem csinálnak semmit. Egy nő megjegyezte: most szállt le egy másik 
buszról, mert az is ilyen rossz volt, de megint csak ugyanúgy járt, tehát ez 
általános jelenség. (Egy nő, akiről ömlött a víz, azt mondta, neki semmi gondja 
nincs, ő jól van így is – gondolom öntudatos kormánypárti lehetett. Bevallom, 
félve néztem rá, mikor esik össze, annyira izzadt.) Ki a felelős, ha itt valaki rosszul 
lesz ettől a gőzkamrától? Vagy az orvos az ingyen van? A mentő is? Hogyan 
indítható el így egy busz, ha még szellőztetni sem lehet? Mi ez, büntetőtábor? 

Látjuk, ahova csak nézünk, ott baj van. Nem jelenlegi hibákról van csak 
szó, hanem évtizedek óta minden pusztul, megy tönkre, mintha nem lenne igazi 
gazdája a fővárosnak, a MÁV-nak, a BKV-nak, és ezt sokáig sorolhatnám. Csak 
működtetik szívtelenül, de annyit, ami kellemessé is tenné, nem ruháznak be, de 
a magas jutalmakat, fizetésemeléseket, prémiumokat követelni / felvenni, az 
járja. 

Itt egy újabb megoldandó feladat. Az AQP tudja a megoldást – mielőtt 
tönkre nem megy minden teljesen, neki kellene fogni –, ez nem a vezetőknek 
lenne nyereséges, hanem a népnek. 
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Bemutatkozik a Fővárosi Bizottság egyik 

oszlopos tagja,  

 Pável János Péter 

38 éves vagyok, gépészmérnökként végeztem 
a Műegyetemen. Az AQUILA Párt gyökerének 
nevezhető Budafok-felsővárosi hittancsoportra – 
amiből később az AQUILA Egyesület is kifejlődött – 
rokoni szálak útján találtam, ugyanis Pável Márta, az 
AQP elnöke, az unokatestvérem. Ennek már lassan 20 
éve. 

A csoport és Márta igen mély benyomást tett 
rám, hiszen hetente 2-3-szor legalább találkoztunk és mondhatni, együtt nőttünk 
fel, együtt váltunk – természetesen ki-ki a maga habitusát megtartva – felnőtté. A 
külső szemlélő is biztos egyetért azzal, hogy életem legjelentősebb történései 
összekapcsolódtak a csoporttal. Itt töltött évek alatt: diplomát szereztem, 
válogathattam az állásajánlatok között, megismertem a feleségem, aki még régebb 
óta tagja a csoportnak, megszületett Barnabás fiam, aki már 11 éves lesz ősszel, 
majd megszületett Ágnes, aki már ősszel iskolába megy. 

Szokták mondani, hogy az ember a rokonait nem válogathatja meg, de a 
barátait igen. Én is meglehetősen kritikus embernek tartom magam, sokszor 
makacsul kérdezek és ellenkezek, de a csoport tagjait barátomnak, sőt 
testvéreimnek tekintem, akikkel nyugodt szívvel megoszthatom örömöm és 
bánatom. 

A Párttá alakulás kapcsán először borsózott a hátam, rögtön éreztem, ez 
túl nagy feladat, nagy tisztaság, erős jellem kell. Nem vagyok egy félős, befelé 
forduló ember, korábbi munkahelyeimnél is rengeteget kellett emberekkel 
foglalkoznom, de eddig mindig olyan dolgokkal kellett embereket megismertetni, 
ami mérhetően és számokban kifejezve is jobb és előnyösebb volt a többinél. A 
Párt kapcsán azonban olyan Isten által vezérelt feladattal találtam magam 
szemben, ami nagyon nehezen dekódolható a hétköznapi ember számára előnnyé: 
mindenkinek legyen munkája (valaki szeretné, valaki inkább a segélyt választja); 
akkor se legyenek kacsalábon forgó paloták, ha mindenkinek lesz fedél a feje felett 
– mert ahogyan Ferenc Pápa könnyed iróniával mondta „Még sosem láttam 
költöztető kamiont egy temetési menet mögött” –,  a fekete, csilliárd lóerős, 



  

hiányzó vagy külföldi rendszámos autók is álljanak meg a piros lámpánál stb.. 
Mindentől függetlenül meg vagyok róla győződve, hogy az AQP-ra és 

szellemiségére igen nagy szükség van, mert szemmel látható, hogy a mai 

rendszerek Magyarországon, legyenek azok akár bal, akár jobboldaliak, nem tudnak 

a legfontosabb elvárásnak: „Legfontosabb földi érték az ember.” megfelelni. Mindig 

az ember és a szakmaiság fölé kerekedik a politika: a mecénások kiszolgálása, az 

ego fényesítése, a következő választás megnyerése. 
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Hogyan adjunk munkatársainknak a 
munkájukkal kapcsolatban visszajelzést...,   egy 
ilyen témájú munkahelyi előadáson döbbentem 
meg pár nappal ezelőtt. 

Az előadás szerint pszichológiai kutatások 
során megállapították, hogy mikor egy ember hibás 
tettét, egy rossz döntésének, téves eljárásának 
hatásait jelzed vissza a jövőbeni javulás, változás 
reményében, akkor a következő reakciót várhatod: 
1. tagadás, 2. érzelmi reakció, 3. racionalizálás, 4. 

elfogadás, 5. változás. A legtöbb ember mind a négy lépcsőfokon átmegy mire a 
beismeréshez és a változás szándékához ér, vagyis először tagad (nem az ő hibája 
volt, csak a körülmények áldozata, sőt valaki támad, másokat vádol), majd ha 
tovább tud lépni, érzelmileg reagál (van, aki elsírja magát, de van, aki nyomban 
hisztériás viselkedéssel von falat maga köré). A racionalizálás, a kívülről való 
rálátás a szituációra és önmagunkra már egy józanabb lépcsőfok, ami jó esetben 
annak elfogadásával zárul, hogy hibáztunk és a változás belső igényével: a jövőben 
másként teszem, az elhatározás a cselekedeteimben is megmutatkozik.  

Természetesen nem mindenki és nem minden helyzetben megy át minden 
lépcsőfokon, (és az sem biztos, hogy elérünk a végéi, a változásig, van, amikor 
beleragadunk mondjuk a tagadás fázisába), de átlagosan jellemzőek ránk ezek a szakaszok.  

Ami megdöbbentett: ráismertem erre a pszichológiai modellre! Ugyanezek 
a fázisai a veszteség, a gyász feldolgozásának, annak, ha egy közeli szerettünket 

Az ego kishalála 

Marton Janka 



  

Kis humor:  Egy száguldozást kedvelő ember beviszi az 
autóját a szervizbe. A mesternek panaszkodni kezd:  
- Ha túllépem a kétszázas sebességet, akkor kopog valami a 
motorban. A szerelő hosszasan elgondolkozik, majd pedig így 
válaszol: - Bizonyára az ön őrangyala kopog, uram 

elveszítjük, vagy ha saját halálos betegségünk hírével kell szembe néznünk. (Kivéve 

az utolsó szakaszt, ami ott a belenyugvás.) A haldoklókkal való több mint egy évtizedes 
foglalkozás alatt megtapasztalhattuk, hogy ezek a szakaszok ezer formában 
mutatkoznak meg, de valóban léteznek.  

És e kettő információ összeért bennem: ha egy embert önmaga hibájával 
szembesítenek, pszichésen ugyanúgy reagál, mintha egy halálhírrel szembesülne… 
Ha tükröt tartanak elénk és abban éppen nem szépet látunk: azt az egonk kis 
halálaként éljük meg…! Pedig az önreflexió az, hogy be tudjuk látni, miben nem 
haladunk a helyes úton, a feltétele a fejlődésünknek… Jézus mondja: „Aki utánam 
akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét minden nap és úgy kövessen” 
Az önmegtagadásnak számos formája van, sokak által kedvelt a böjtölés, az 
önsanyargatás, a látványos áldozathozatal. Ám a mindennapi élet önmegtagadásai 
talán nehezebbek, de értékesebbek is ennél: amikor egy-egy tettünk után Jézus 
szemébe, mint tükörbe tudunk nézni, amikor lelki vezetőnk vagy barátaink 
visszajelzésére úgy tudunk reagálni: hogy nem állunk meg a tagadás fázisában, 
hanem eljutunk a belátásig és változásig. Ez olykor nem könnyű, de ha megtesszük, 
Jézussal kézen fogva nem egy helyben fogunk topogni életünk fonalán, hanem 
folyamatosan előre tudunk haladni az Ő útján. Mi az AQP-ban ezt vállaltuk. 
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Avilai Szt Teréz, Belső Várkastély, 1. lakás, 1. fej. 

„Isten csak azokat dédelgeti, akik nem szabnak 
határt az Ő mindenhatóságának. Ne is essetek 
soha ebbe a hibába, nővéreim; azoknak mondom 
ezt, akiket az Úr nem vezet ezen az úton. Ezek 
után térjünk vissza már most a mi gyönyörű 
várkastélyunkhoz s nézzük, vajjon miképpen 
lehetne bejutnunk.... Amennyire én képes vagyok 
a dolgot megérteni, a lelki várkastély belsejébe 
csak egy kapu vezet s ez az imádság és az 
elmélkedés.” 
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Az AQUILA Pártról... 
14.981sz.  /2013. márciusban jogerősen bejegyzett párt.  

Rövidített neve: AQP 
 

Kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra  
vágyóknak a pártja. 

AZ AQP nem szokványos párt, másképp „pártoskodunk”! 
Elmondhatjuk, hogy mi Isten akaratából, az emberékért vagyunk. 

Az AQP valóban igazmondó párt, s ami a honlapon lévő programunkban 
részletesen olvasható, az lesz a mi megvalósítandó célunk, nem fogjuk 

visszavonni, csak ha kell, pontosítani fogjuk. 
 

GARANTÁLJUK, hogy: 
• Minden ígéretünket betartjuk, így a szavunk igaz lesz, és mindig, 

mindent hazánk népének jobb sorsáért teszünk. 
• Mindig párbeszédben maradunk Önökkel.  
• Mi valóban a Hazánkért leszünk, és megszüntetünk minden eddigi, 

az állampolgárokat bosszantó intézkedést. 
 

Az AQP korrupciómentes, tudatos és  
könnyebben élhető Magyarországért jött létre. 

 
Kérjük, nézzék át honlapunkat, és akarjanak jobban megismerni minket,  

hogy azt mondhassák: 
 

IGEN, EZT KERESTEM! 
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Kivonat az AQP programjából 

Államadósság: Minden országos államadósságunkat ésszerűen újra kell 
tárgyalni, és a lehető legnagyobb mérséklést kell elérni, ez a gazdasági 
függetlenségünk egyik záloga. Ha beruházások miatt szükséges, akkor 
új, más hitelezői források után kell nézni, hazánknak jobb, 
legelőnyösebb feltételek mellett kell tárgyalni. 
A liberális eszmék: Addig, míg építően hatnak, a szabadságot növelik, 
elfogadhatóak, amikor szabadosságba mennek át, és így erkölcsileg, 
társadalmilag rombolóak, elutasítottak. A Biblia a mérvadó. 
Alaptörvénybe kerül: a munkához való jog, az egészségbiztosításhoz és a 
nyugdíjhoz való jog. Ezek – ha Önök támogatnak bennünket, akkor – 
nem csak adhatóak lesznek, mint ma, hanem törvényileg járnak, mint 
régen. 
Munkaadó kontra munkavállaló: A jelenlegi törvényi szabályozást felül 
kell bírálni, meg kell változtatni. El kell érni az ismételt 3x8 órás napi 
beosztást, ugyanis „ki nem élezett kaszával nem lehet kaszálni...” Ezzel a 
gyerekvállalási, nevelési kedv is növekedne. 
Cigánykérdés: Hazánk népességéhez tartoznak Ők is, ahogyan a többi 
nemzetiségű is, és ha itt élnek, egy homogén ország lakóiról beszélünk, 
akikre azonos kötelességek, elvárások (beilleszkedési hajlandóság) és 
jogok érvényesek.   
Gazdasági tanácsot fogunk működtetni képzett, szakértő idősek és 
gazdasági zsenik részvételével, és az ő véleményüket nagy súllyal kell 

Mit is akar az AQP? Egy igazságos, élhető, nem korrupt, a magyar érdekek 

maximális érvényesítését nyújtó, és minden embernek lehetőséget, munkát, 

megélhetést adó Magyarországot szeretnénk újjáteremteni.    

Az AQP programja magáért beszél, ezt el kell olvasni!  Az AQP programjában 

pontosan az is ott van, hogyan teremtenénk több munkaalkalmat, hogy lenne a 

nyugdíj, hogyan lenne jobb a közoktatás stb! 
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figyelembe venni és nem kapkodó politikai döntések lesznek. 
Kiadások csökkentése: Ebben a politikai vezetőknek kell az élen példát 
mutatni! Senki se legyen nyertes, csak a magyar lakosság. Úgy kell 
gazdálkodni, hogy hazánkban gyermek, nyugdíjas ne éhezzen, senki 
ember ne haljon éhen és ne fagyjon meg. Mindenki dolgozhasson, aki 
akar... (Munkalehetőségek teremtésnek részletei a programunkban 
olvasható.) 
Adóztatás: Meg kell szüntetni a büntethetőség keresését (pl.: formai 
hibákkal, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eltúlzott, kötekedő 
vizsgálatok), hogy az adóellenőrzés ne csak pénzbeszedési céllal 
működjön. Ezzel vissza kell adni a vállalkozásokhoz a kedvet, 
állampolgárbarát, de szigorú, korrekt ellenőrzési rendszer kell. Az 
adóztatás rendszerét meg kell változtatni, akár a többkulcsos 
adórendszer újragondolásával.  
 

Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk! 
Kérjük, ha tud erkölcsileg, emberileg, és ha módja van rá, anyagilag is támogasson 

bennünket. Ha tetszését megnyertük volna, várjuk tagnak is. 
Üdvözlettel Varga Péterné (Pável Márta) az AQP elnöke 
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