Karácsonyi számunk
2013 / december

13. szám

Az AQP jogerősen bejegyzett párt.
Az AQUILA Párt (AQP) magazinja
Cím: 1222 Bp., Zakariás J. u. 3.,
Jelszavunk:

www.aquilapart.hu
Tel: +3620 327-4793

A legfontosabb földi érték az ember!

Vargáné Pável Márta

Karácsonyi elmélkedés
1. Isten kegyelmének megragadása. Ez az
öröm és a remény vonala.
Az éjszaka csendjében erősebben mennek a spirituális energiák, így jobban lehet
imádkozni, és megnézni Jézus Krisztust, miért
is mutatja meg nekünk évről évre az örök születés tényét.
Jézus Krisztus megérteti velünk, hogy a
lelke örök és idő nélküli. Ő, „amikor” felénk
közelített, ill. elhatározta Isten, hogy megszületik, akkor is örök volt, mikor Jézus Krisztusban volt, akkor is, és ma is az, mert Isten idő és tér nélküli. Nekünk semmi mást nem
kell tenni, hogy az örök születésben legyünk, csupán a halandó részünket hátrébb teszszük, és a halhatatlan lelkünkre koncentrálunk. Így a Jézus Krisztussal való folyamatos
létben megélhetünk mindent: az örök születést, az örök létét, az örök szenvedését, tanítását és az örök megdicsőülését is.
Jézus Krisztus megmutatja az utat, ami Benne vezet, amin ha járunk, soha nem vagyunk egyedül. Ez a mi jelképes vándorlásunk útja, örök vándorok vagyunk, semmi sem
marad ugyanolyan, és az idő is rohan. Megyünk egy ismeretlen felé, de Jézus ezt a megszületésével enyhítette, elmondta: értünk jött, az eltévedtekért, vár minket. Vándorlunk,
és ez az, amit mi észre sem veszünk, hogy távol és mégis Benne is vagyunk. Ez az út lehet egyszemélyes, az egész emberiség vagy a földi lét útja vagy az Univerzumé is…!
Isten időnként kegyelmeket küld. Olyan, mint amikor autózunk, és helyenként tejköd van, majd ahogyan jött, el is ment. Néha belekerülünk olyan élethelyzetekbe, amikor
nem tudjuk, hogy távol vagyunk az Istentől, vagy éppen a kezében visz. Nem tudjuk, mikor von be a butaság homálya, és mikor Isten tömény fényködje. Kegyelmi ajándéka Istennek, ha ezt felismerjük. De ebben is Jézus Krisztus segít, megszületik, beszél hozzánk, velünk él.
Isten velünk van, igaz, sokan nem, vagy csak különböző erősségekben érzik. Úgy
tűnik, hogy általában egy emberöltő alatt többször is ellepi az erős kegyelem a teremtett

lényeket. Ha ebből egyet is megragadna az ember, akkor olyan lenne, mint Szt. Pál, máris
hazamehetne Istenhez.
2. A XXI. századi ember hogyan válaszol az Isten végtelen kegyelmeire?
Az alábbiak egyéni véleményeim.

Gyalázatosan, mintha nem lenne ép a gondolkodásuk. Sokan habzó szájjal hirdetik:
nem kell vallás, nem kell Isten, nem kell Jézus, csak valamiféle deista megközelítés, vagy
az sem, csak simán erkölcsiség kell, de arra nem gondolnak az „okos” liberálisok, hogy
az mitől lenne, ha a hitet, az Istenre nézést kiiktatnák az emberek életéből. Már a tevékenységük, a silányságuk nyomán tömegek jutottak el odáig – mivel a gyenge ember a
könnyebb út felé tart, persze ennek a vége óhatatlanul zuhanás lesz… -, hogy a Karácsony Jézus születése helyett Télapó, Mikulás vagy krampusz vagy ki tudja, minek lett az
ünnepe…! Az senkinek sem jut eszébe, hogy akinek a születésnapja van, az kap ajándékot, helyette a télapós „szeretet” nevében egymásnak nagy értékeket vesznek. (A kereskedők jól élnek az egyre nagyobb divattá vált iszonyú költekezésből, és a családok hónapokra roskadnak meg anyagilag.)
Mit kap Jézus? Mire vár tőlünk? Eszükbe sem jut, hogy ekkor semmi mást sem kellene ünnepelni, mint egy óriási fordulatot, amit ebben az elgazosodott lelki világban is
meg kellene valósítani. Ha a keleti vallásokat veszem, ekkor van a fényünnep. Nekünk a
világ világossága, Jézus Krisztus érkezik. Isten minket várna, oda kellene magunkat adni
Neki. Ez lenne az igazi ajándék, mert éppen ezért szültette meg, értünk! De Télapóról,
Mikulásról szó sincs! Úgy fognak felnőni a fiatalok, hogy elfeledik mi az igazi lényege a
Karácsonynak. Ezért mindenki felelős: aki eddig a rossz tanítással engedte elfeledni a
lényeget és azok is, akik önmagukat szolgálják, s nem Istent!
Az ország szellemi, lelki, anyagi romlásának az ideológiája van kódolva ezekben a
zuhanásokban. Minden baj a fejekből, a rossz, kifacsart gondolkodásból ered. Isten ezt
nem hagyhatja, újabb embereket küld, felrázatni az Őt hordozó (a lelkünk Tőle van) emberi testeket. Mi megjöttünk, Isten nevében az igazi normát, az igazi értékeket szeretnénk visszaadni hazánknak, minden kedves honfitársunknak.
Igaz szeretettel kívánunk békés és boldog, sok kegyelemben eltöltött Karácsonyi Ünnepet.

Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – immár a tizenharmadikat.
Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) ismertetését. Akihez nem jutott el az első
12 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. A honlapon a teljes pártprogram is megtalálható! Kérjük, fogadja
szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk.
Támogatásukat reméljük.
Jobbközép pártként színesítettük a politikai palettát.

Vargáné Pável Márta AQUILA Párt elnöke
Az állami támogatás megvonásával ne kényszerítsék a pártokat arra, hogy megvesztegetési pénzeket fogadjanak el

(a teljes cikk a honlapunkon IDE kattintva elolvasható, itt csak részleteket közlünk.)

Naponta lehet újságok hasábjain olyan cikkeket olvasni /pl. most a Blikkben/,
amelyek szinte sokkolják az embereket azzal, hogy szinte minden új párt kamupárt, és
pénzért alakult. (Nekünk 15 hónapig tartott bejegyeztetni magunkat, és sokan vannak
ezzel így, a kamu pártok nem ilyen kitartóak.) (…)
Ha az állam nem segíti a választáson induló és még utána is tenni akaró pártokat,
akkor a tisztességes fennmaradás lehetőségét veszi el tőlük azzal, hogy támogatókat kell
keresniük – vagy feladják (egy diktatórikus országban persze ez is cél lehetne, de nem
ilyenben élünk, legalábbis ezt remélem). Ahhoz, hogy a következő választásokig fennmaradjanak (rezsi, szórólapok, szállítási költség, reklámok, bérlések stb.), és hallassák a
hangjukat, állami segítségre van szükség. A civil támogatók általában nem önzetlenek,
viszontszolgáltatásokat várnak el, és az ördögi kör folytatódik. Ezt nem akarhatja sem a
nép, sem az állam, mert ez megy most, és ennek látjuk a kárát. Kell az állami támogatás,
főleg, ha tisztességes, a népért politizáló embereket akarnak a honfitársak azon pozíciókba juttatni, ahol lehetőség van a cselekvésre. (…)
A másik kedvenc sajtótéma, amivel szinte lehetetlenné akarnának tenni egy nem
gazdag, nem külföldről és nem manipulatívan támogatott szegény pártot, hogy a vezetője feleljen anyagilag a gazdasági hiányért. Ki merne itt pártot vezetni, akinek a két kezével épített háza veszélybe kerülne, vagy bármit is tenni ezek után? Ez a legjobb módja
annak, hogy csak kétpártrendszer legyen, és egymásnak adják át a stafétabotot körbe-

körbe, ami – szerintem – ma is működik, csak négyen vagy öten játsszák ezt a meccset.
Ez egy antidemokratikus ötlet! Az igaz, hogy tűrhetetlen – és ezért az AQP ötlettel
is szolgál ez ellen –, hogy pártok százmilliós adósságokat hagyjanak maguk után, viszont ott van a felelőssége a Törvényszéknek is, meg az összes elszámoltatónak is, mert
ez az adósság nem az egyik napról a másikra keletkezett.

Megoldás lehetne szerintünk: törvényi/ jogi úton lehetőséget kellene teremteni,
hogy a nagyobb értékű ingatlanokat, pl. pártingatlant és ingóságokat, pl. államkötvényt,
pénztárjegyeket stb. csak akkor lehessen eladni, kivenni – ezt mindig ellenőrizni kell! –,
ha a pártnak nincs állami vagy egyéb adóssága, ha van, előbb törlesztenie kell. (...) megoldások a bővebb cikkben a honlapon.

A pártoknak legyen folyamatos, éves, mind gazdasági, mind tevékenységi beszámolási kötelezettsége a meghatározott hatóság felé – úgy, mint az egyesületeknek, de

előtte és közben élni kell hagyni a pártokat, hogy ne ez kösse le az összes erejüket. Ha
már itt hiány van, akkor az állami szerveknek lépni kell! (…)
Fontos lenne, ne engedjék /törvényileg akadályozzák meg/, hogy a pártok kölcsö-

nöket vehessenek fel. Mindig annyit költhetnek, amennyijük van. Hogy akarnak az országban gazdálkodni, ha még a pártban sem tudnak kölcsönök nélkül élni. (…)
Kérjük a lakosságot, bármilyen nehéz is, ne vegyen minden pártot egy kalap alá.
Ha nem adnak lehetőséget a tisztességes pártoknak, nem lesz változás az országban.
Marad a munkanélküliség, a korrupció, a gőg, a munkások és a nyugdíjasok bizonytalanságban tartása.

Segítsen nekünk, az AQUILA-nak, bízzon bennünk, nem fog csalódni. Mi nem
pénzt kérünk Öntől, csak egy IGEN-t, hogy mi is tehessünk Önökért, mindannyiunkért!

Márkus Edit
Gondolatok az igaz beszédről
A beszéd, a nyelv az emberre jellemző eszköz, amellyel annak lehetőségét adjuk meg, hogy két ember
egymás között jól kommunikáljon.
A világot, amelyben élünk, lefedtük
általunk kitalált szavakkal, fogalmakkal. Egyes nyelvek közti különbség az életmódbeli különbségeket mutatja. Például
egy tenger mellett élő népnek több tucat szava lesz a tengeri jelenségekre, míg az északi
népek mindezt csak egy-két szóval tudják kifejezni. Pszichológusok szerint a beszéd
fejlődésével fejlődik az ember gondolkodása is, sőt a mozgásával is összefüggésben van,
hogy tud beszélni.
Rendelkezésünkre áll tehát egy eszköz, amellyel nagy dolgokat vihetnénk végbe. Erre
lenne szüksége a politikai életben is. Kellene és fontos lenne az őszinte beszéd. Megoszthatnánk egymással a tapasztalatainkat, a tudásunkat, a gondolatainkat, beszélgethetnénk az igazságról, a problémákról és a megoldandó feladatokról. Az őszinteség eszköze lehetne a beszédünk, ehelyett a szavak elfedik, elhomályosítják a valóságot.
Talleyrand püspök a francia forradalom idején élt, és megállapította, hogy „A beszéd a
gondolatok eltitkolására való.”
Alapvető igazság, hogy a problémát meg kell ismernünk, ki kell mondanunk létezését, és
aztán lehet megoldani, rámutatni a valóságra, és őszinte beszéddel és igaz tettekkel
megtalálnánk a megoldást. Erre törekszik az AQUILA Párt, nem is tehet mást, mert az az
Isten vezérli, aki lerombolta az emberi büszkeség bábeli tornyát, és lángoszloppal mutatta az utat a kiválasztott népnek.
Ne építsünk tornyokat hazugságból és hamisságból, sziklára épített házakra van szükség, ezeket egy-egy vihar nem tudja összedönteni, szilárd talajon állnak a küzdelmes
időkben is.

Kis Enikő
Új orvosi megoldások
A beteg ember támaszkodni szeretne az orvosaira, a tudományra, sokat is várunk
tőlük. Szinte naponta látnak napvilágot újabb felfedezések, fejlesztések, amelyekkel próbálják a beteg ember életét teljesebbé, vagy legalábbis elviselhetőbbé tenni.
Vessünk hát egy pillantást az orvostudományi kutatás jelenlegi helyzetére. Cikkemben két ígéretes újdonságot mutatok be, amelyekkel remélhetően pár éven belül az
orvosi rendelőkben is találkozunk.
A diagnosztika terén már olyan szintre jutottunk, hogy hamarosan bizonyos laboratóriumi vizsgálatokat egy csepp vérből a helyszínen (kb. 15 perc alatt) elvégezhet az
orvos, egy kis portMD-nek nevezett készülék segítségével. A vizsgálat 0,5-1 euróba kerül jelenleg, de a tudósok arra törekszenek, hogy a lehető legolcsóbb – s ezáltal széles
körben alkalmazható - lehessen.
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(biokompatibilis) elektróda hálózatokat a gerincvelőre helyezve próbálják megoldani,
hogy gerincszakadásos bénák ismét járni tudjanak. A huzalokkal hidalják majd át az elpusztult részt, így a beteg
ismét tudja irányítani a saját lábait. Pillanatnyilag az állatkísérletek folynak, de abban reménykednek, hogy pár év
múlva már embereket gyógyítanak vele.
Az orvostudomány előrehaladása sok esetben vezet
elképesztő eredményekhez – az együtt érző szeretetet
mégsem képes pótolni, ez tehát a mi feladatunk!

Vargáné Pável Márta
Párbeszéd a lakossággal, néhány megdöbbentő, egymásnak ellentmondó vélemény
(A teljes cikk a honlapunkon IDE kattintva elolvasható, itt csak részleteket közlünk.)

(...) Az egyik helyi piacon a már pakoló vállalkozó /és neje/ aki, mint elmondta, a
helyi ipakamara egyik oszlopos tagja, fél órát üvöltött velem a pártunk miatt. Egy éve járjuk az országot, eddig még – úgy 95%-ban – kedvesen fogadtak, és örültek nekünk, néhány ember volt csak, aki beszéd nélkül elutasító volt. (…) Nekem teljesen szektás vonás
volt, hogy bármit mondok, süket fülekre talál, és csak üvölt, és csak szajkózza a magáét,
a logika nem hat rá. Társaim megkérdezték: miért nem hagytam ott egyből?
Kettő okom volt rá: az egyik az, hogy kíváncsi voltam, az emberi elvakultságnak és
gyűlölködésnek hol az alsó határa, most gondolom megtaláltam, a másik ok pedig az,
hogy, amikor el akartam menni, állandóan utánam üvöltötte, hogy meghátrálok, elfutok,
mert most nem tudok neki válaszolni. Hiába mondtam, hogy nem vitaképes, nagyon elfogult, bármit mondok neki, mint egy szektás, süket rá, csak a magáét hajtogatta. Így fél
órát tartott ez vircsaft a piacon, amelyből csak részleteket közlök.

Mit is mondott ez a „józanul gondolkodó” úr: Miért most kellett nekünk, a senkiknek, megalakulni, mikor nekik (vélhetőleg a ma hatalmon lévő pártnak) most jól megy,
mi bajom nekem most velük, mi bajom a KDNP-vel? Mielőtt szólhattam volna, üvöltözni
kezdett, hogy én belefojtom a szót – még nem is szóltam! –, minket az MSZP hozott létre, hogy züllesszük szét őket. Csapkodta a lapunkat (bele sem olvasott, ergo ismerte a
nevünket!), és üvöltözte, hogy amikor ez a kis senki, alig egy ezrelékes párt megalakult,
azt ellenük tette. Mondtam, amíg túl nem kiabált:
- Minket senki más nem hozott létre, mint Isten – cinikusan röhögött, ugye egy keresztény pártnak, aminek ők magukat nevezik…, logikus reakciója ez Isten nevének hallatára… – , és a szegény népért vagyunk. Amúgy miért félnek tőlünk, ha tetteikben minden

ok? Visítva válaszolt:
- Itt nincs szegénység, ez hazugság! (?!) Mikor a 3 millió szegényről beszéltem, tagadta,
azt mondta, hogy ő dolgozott a szociális osztályon is, itt senkinek nem kellett a segély.
Kérdeztem:
- Az, aki most maga mögött éppen kukázik, az nem szegény?
- Ja, ez senki, azok lusták, akik kocsikkal járnak segélyért. (Nos, valakik mégis járnak
segélyért? Össze-vissza beszélt, ezek mondják magukat kereszténynek? NÉVLEG azok,

mi pedig a valóságban vagyunk azok, hát ez is a konfliktus oka, ez is a különbség!)
- Könyörgöm – mondtam – ők is olyan emberek, mint maga.
- Nem – kiabálta –, azok a használt ruhákat is csak azért hordják el, hogy azzal fűtsenek.
- Igen? Szóval nincs tüzelőre pénzük?
- De van – mondta ő –, ők ilyen haszontalanok.
- Uram! Önnel nem lehet beszélni, percenként meghazudtol, és nem mondhatna ilyet
embertársainkra. Nem lehet általánosítani, magyar nemzetiségű embereknél is sok a
szegény, nincstelen, éhező, mindenkinek lehetőséget kell adni, segíteni kell. Válasza erre
az volt, hogy miért éppen most hőbörgünk itt, miért éppen most alakultunk meg, amikor
az országban minden rendben van (?!), mi a cél, ki küldött engem ide hőbörögni.
Közöltem, hogy Isten, és Ő tudja, miért most alakított meg minket.
(…) A „csendes” szavú férfi el sem olvasta a lapunkat, csak ránézett a névre, és
üvöltött. Valami nagyon fájhat nekik a SAS miatt…! Mi ezt jó jelnek vesszük.
(…) Az alábbi idézetet erre a fent leírt „keresztény” viselkedésre írom. Ferenc Pápa
mondta: „Nincsen abban semmi baj, ha a vallás párbeszédet folytat a politikai hatalommal, baj csak akkor van, ha behódol előtte és titokban összeszűri vele a levet.”
Most jön az a rész, amikor kedves, tenni akaró emberekkel beszéltünk, akik való-

jában rettenetes tapasztalatokról számoltak be nekünk. (…)
Megvallom, most is azt éreztem, amit az első beszélgetés után, csak teljesen más
okokból. (...) Most azt is megláttuk, amit eddig nem, hogy itt, ebben az országban a korrupció túlnőtt mindenen. Nem állította meg senki, sőt csak növekszik, már mindent befed a csalások sorozata. Ez nem mehet így tovább, mind el fogunk pusztulni. Higgyék el,

iszonyatos baj van. Jobban elterjedt és kb. annyira kiirthatatlan, mint a parlagfű. Károkozásban azonban össze sem hasonlítható a korrupció a kis növénnyel.

Pár példa, melyet vidéki városokból, falvakból gyűjtöttünk, reméljük, nem 100%-ig
van így, mert tudjuk – és ez a remény -, vannak becsületes kivételek is:
 Ha orvoshoz mennek a betegek, ahhoz, hogy szóba álljon velük, vagy elküldje őket
vizsgálatra, rögtön zsebpénzt kell adni. A vidék nem olyan, mint Budapest, hogy a
beteg el tud menni másik orvoshoz, ott nincs rá lehetősége, mert nincs pénze
utazni, vagy annyira beteg stb.
 A munkahelyeken – amit az állam pár hónapig támogat, hogy legyen munkája az
embereknek… – regisztrálják őket, de a valóságban nem dolgozhatnak ott, csak
azért, hogy csöndben legyenek, havi 5-10.000 forintot adnak nekik –, de nem dolgozhatnak. Így nincs több valós munkahely, csak papíron! Ezt nem lehet nem látni,
mi mindent ellenőriznénk. A cég vélhetően felveszi a támogatást – különben minek
tenné? –, még ha ki is fizeti a munkások után a járulékokat, a regisztrálással és az
állam felé való elszámolással havonta min. 30 000 forintot nyernek fejenként az
ilyen csalások útján.
 Az üzletekben, irodákban nem, vagy csak alig fűtenek, ha a dolgozók betegek, elbocsátják őket stb. Ezek a csalások egy kis – le nem fizethető – ellenőrzéssel egyből lebuktathatóak lehetnének…

Pályázatok: mindegy hogy EU-s, vagy nem az, kinek írták ki, kinek nem, a pénz
nagy részét elveszik a vámszedő csalók, és nem jut el a célig. A korrupció az egekig ér! A
javaslatunk továbbra is az – ami a programunkban olvasható –, hogy ne legyenek kiírt
pályázatok, mert most nem elég erkölcsös hozzá a társadalom. Látható, ami sok kézen
megy át, és ez tapasztalható szinte mindenütt (tisztelet a kivételeknek), abból mindenki
elvesz valamit. Ez pont olyan, mint amikor egy liter olajat egy nagyobb csövön folyatunk
1 km-en át, és a végére semmi sem érkezik meg, mert elfogy. Nos, ilyen a pályázati pénzek sorsa is.
Nézzük meg, mi az eredménye a romákat felzárkózató, a drogprevenciós vagy a
hajléktalanokat támogató stb. pályázatoknak. Semmi! (Ötleteink a programunkban találhatóak, megoldást jelentő javaslataink vannak!) A beszámolókban megszépített eredmények találhatóak. A valóságban azonban ezen kezdeményezések eredmény nélküliek. Javasoljuk, érjük el, hogy amit kapunk az EU-tól, az egy az egybe menjen az államadósság
csökkentésére. Majd ha beruházásra kell a pénz, akkor az illetékes szaktárca egyenesen
odateszi, és ők maguk közvetlenül ellenőrzik is a folyamatot. A cél az, hogy a pénz rögtön, közvetítők nélkül egyenesen a helyszínre jusson. Szigorúan, ha kell retorzió alkalmazásával kell mindezt ellenőrizni. Míg az emberek egy része korrupt – főleg akik olyan
helyen dolgoznak –, addig nem lehet mást tenni. (…)
A cél olyan emberek megkeresése – mert hála Istennek ilyenek is vannak! –, akik
nem ilyenek, vagy ki kell őket nevelni, hogy éljék meg, ismerjék az erkölcsi normákat.
Olyan emberekre van szükség, akiknek a fejükben, szívükben rend van, akik visszahúzódtak (egyelőre!) ettől a rettenetes világtól, őket kell elővenni és csatasorba állítani a
sötétség ellen. A pártoknak nem tömeget kellene gyűjteni, akik majd hatalomra jutva jól
megszedik magukat, hanem az országot mentő becsületes, nem korrumpálható embere-

ket. Ők, igaz, kevesen vannak, de vannak, csak így lehet egy párt hiteles. Másképpen
nem. Különben mi lesz az országunkból, a világból? Ezt a negatív folyamatot meg kell
állítani. Olyan emberek, pártok nem fogják tudni megtenni, akik zsarolhatóak, mert benne voltak valamilyen ügyletben.
Az AQUILA tisztakezű, így lassan, szisztematikusan, okos módszerekkel – ha mögé
áll a józan nép, akkor, de csakis akkor – meg tudná állítani a korrupciót, mert nem piszkolódott be semmitől sem. Lehet, hogy ezt ismerik fel azok, akik üvöltöznek velünk. Nem
baj, akkor minden rendben van, jó úton járunk!
--------------------------------------------------------------------------BEMUTATJUK A KÉPVISELŐJELÖLTJEINKET
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AQUILA Párt
A XXII. kerület lakosa, kat. hittanár, az AQP elnöke és a kerület
küldötte vagyok.
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A legfontosabb földi érték az ember!
Isten felé fogadalommal elkötelezettek (katolikusok, mindenki felé nyitottak, s befogadóak), igazmondóak, és szigorúbb, őskeresztényekhez hasonló életet élők vagyunk. Mi nem
erőszakolunk senkit hitre – soha sem tettük és irtózunk a képmutatástól, a hazugságtól, a
farizeusi, köpönyegforgató viselkedéstől –, de ha valaki kérdez, vagy közénk akar állni,
akkor a legnagyobb nyitottsággal válaszolunk, szeretetettel fogadjuk. Nem gyűlölködünk,
de ha kell, megvédjük Istent és magunkat is, akik elkötelezettek vagyunk Felé.
Programpontokból:
Az AQUILA Párt a szegények, a munkanélküliek, nyugdíjasok és fiatalok érdekeit képviselők
pártja. A programunk széleskörű és megvalósítható megoldásokat kínál.
 Korrupciómentes Magyarországot, munkahelyek teremtésével a szegényeknek megélhetést adó, igazságos, isteni elveken működő országot akarunk létrehozni.
 Célunk, hogy az Alaptörvényben újra benne legyen:
- tisztességesen működő és alapjogon járó egészségügyi ellátás
- jogosultság a kiszámítható, biztosan folyósított nyugdíjellátásra
- gyermekek, fiatalok jogainak biztosítása, magas színvonalú oktatás és szakmai képzés
- kombinált tevékenységgel arra törekszünk, hogy mindenkinek – aki dolgozni akar – legyen munkahelye, és pár év múlva törvénybe is iktathassuk a munkához való jogot! Ehhez sok munkahely kell, de megvalósítható ötleteink vannak, pl. adórendszer megváltoztatása, 3 kulcsossá tétele: 5 -15 - 32%.
 8 órás munkaidő betartatása, így több gyermek is vállalható, mert van idő felnevelni.
 A parkolási díjak, a kötelező kamarai tagság eltörlését szorgalmazzuk.

Minket senki sem küldött, senki sem pénzel, senki felé nem vagyunk elkötelezettek, senki sem parancsol , csakis Isten, és A Törvényszék, ahol bejegyeztek.

Az AQP az erkölcsiségnek, a népet és országot megtartó tisztességnek a helyreállítója,
amitől Magyarország egy élhető, humánus, kellemes, korrekt vezetésű országgá válhat,
ahol lenne munka, nem lenne éhezés, lenne tisztesség, és az embereknek méltósága, öntudata, nem lenne hazugság, korrupció.
Kérjük, látogassa meg honlapunkat, és aláírásával, szavazatával támogasson minket.
Kérem Önöket, a XXII. kerület (Budafok, Baross Gábor telep, Rózsakert és
Nagytétény) és a XI. kerület (Alberfalva, Kelenvölgy és Kőérberek) tisztelt lakóit, hogy szavazataikkal támogassák az AQUILA Pártot és engem is.
Varga Péter Miklósné (Pável Márta)
Az AQP engem jelölt Budapest XXII. kerület küldöttének, szószólójának.
Jelenlegi foglalkozásom és a múltam: Az elmúlt 20 évben nem
politizáltam, egy pártnak sem voltam tagja. Jelenleg nyugdíjas katolikus hittanár vagyok, és az AQP elnökeként tevékenykedem. Közben könyveket írok (jelenleg a 3. filozófiai, teológiai témakörű könyvemet írom), vezetem az 50 fős (gyerekek, felnőttek, fiatal
felnőtteknek) mélylelkiségű katolikus csoportot, lelki, filozófiai
előadásokat tartok, lelkigyakorlatos táborokat szervezek.
1972-1984-ig az „SZTK” melletti kerületi gyógyszertárban gyógyszerkiadó szakasszisztensként dolgoztam. Majd az OSSKI -ban folytattam – nyugdíjamig – a
munkámat analitikus szakasszisztensként, ahol közben tanulhattam is. Eközben katolikus
hittanárként is működhettem Budafokon és Nagytétényben is. Ezt abbahagyva, megalapítottam az AQUILA Egyesületet, ahol saját jogi felelősségünk mellett működve tovább
dolgoztam, Istenről tanítottam (ma is ezt teszem), és ahol 13 évig egyesületi elnökségi feladatokat láttam el. Itt oktattunk szinte mindent, karitatív munkát végeztünk – a mai napig
tesszük – elfekvő, haldokló betegekhez járunk engedéllyel a Szt. Imre Kórházba, ahol lelki
segélyt adunk.
Politizálás: Ilyen vallási tevékenység után lelkiismereti okokból (Istenhitem miatt) kezdtem
el politizálni, így személyes ambícióim, céljaim nincsenek, csak az emberekért való szolgálat a fontos. Megbízhatóságunkat jelzi, hogy 15 éve katolikus templomban, pap előtt fogadalmat tettünk Istennek a szigorúbb (egyfajta világi szerzetesi) életre és az Istennek tetsző, embert, hazánkat mentő munkára. Ezt a mai napig tartjuk. Az AQP-t nem az Egyház
hozta létre, így valószínűleg nem is támogatja – mert nekik van támogatott párjuk –, mi kizárólag
Istennek dolgozunk, az ő akaratából vagyunk, fogadalmunk is ezt jelzi.
Miért én leszek itt az AQP küldötte? Több mint 4 évtizede Budafokon lakom. Életem meghatározó helyszíne, és az AQUILA Pártnak, aminek elnöke vagyok, itt van a központja. Szeretnénk a kerületnek tisztességes, korrupciómentes, barátok, haverok előnybe részesítése
nélküli létet adni.
Az észlelt és a változtatásért kiáltó problémákból párat említek:
 Kommunális adó csökkentése, mert a budapesti kerületekhez képest a XXII. kerületben
a legnagyobb, ugyanis az alapterülettől függetlenül lakásonként 25 628 forintot kell
évente befizetni. Még a legnagyobb második kerületi rózsadombi villa után is kevesebbet kérnek,
mint a XXII. kerületben, mert a II. kerületben évi 9000-17 245 forint adót kell fizetni területnagyságtól függetlenül. A XII. kerületben az adó mértéke 13 900-25 500 forint között van, továbbá a IV. kerületben
szednek kommunális adót, ahol a terület nagyságától függetlenül évi 17 728 forintot kell fizetni. Sok ke-



rületben nem is kell fizetni kommunális adót.
A közbiztonság további javítása: bár a statisztikák azt mutatják, hogy a város legbiztonságosabb kerületeihez tartozunk, nagyon nem így látszik. Lakossági panaszok nyomán azt
kell mondanunk, – sok felderítetlen bűnügy van, és – továbbra is nagy a lopások, autólopások, autófeltörések, garázs- és lakáskipakolások száma.



Ami most a peremkerületek és a XXII. kerület problémája is, hogy a hajléktalanok egyre
jobban kitolódnak a város pereme felé, mert a központi kerületek kitiltották őket. Az
AQP ezt úgy orvosolná – ami megvalósítható is lehetne –, hogy közmunkát biztosítanánk számukra, és
akik dolgoznak, azoknak szállást adnánk, például lakható, 2 személyes, speciális kisházakat telepítenénk
egy közműves, ellenőrzött területre. (Lásd a programunkat.)




Terület- és környezetvédelmi rendezések is a céljaink között vannak. Nagyon sok út és
utca (földes utca) még mindig járhatatlan vagy gödrös, és szilárd burkolatra szorul.
A régi Budafoki mozi rekonstrukciója és kulturális események helyszínévé alakítása, ahol
komolyabb előadásokat, komolyzenei esteket, művészfilm vetítéseket és egyéb rendezvényeket tudna lebonyolítani a kerületi lakosság olcsó, egyedi bérlést lehetővé téve.

Kérjük, segítsen az aláírások adásában is, s ha megtetszettünk, szavazzon az AQP-re!
Egy kis életmód

Kis Enikő
Téli kísérőnk: a fekete retek
Januárra már az emberek többségének elege lesz a
télből, a megfázásos betegségekből. Már eléggé megéhezünk arra a jó, zamatos friss zöldségre, amire még jócskán
várnunk kell tavaszig. Ugyan a nagyáruházak polcai roskadoznak a friss zöldégtől, bevallom őszintén, engem ilyenkor nem vonz sem az üvegházi paradicsom, sem a messzi
tájakról érkezett, agyonkínzott paprika.
A télen is frissen maradó fekete retek igazi C-vitaminbomba (100 grammban 2050 mg van). Már az ókori Kínában és Japánban is nagyon kedvelték, gyógyszerként használták, és sok étel alapját képezte. A Földközi-tenger vidékén is nagy népszerűségnek
örvendett a retek, ami az ókori egyiptomiaknál a hagyma és a fokhagyma mellett, a piramisépítő munkások napi étrendjének szerves részét képezte.
Olyan, mint egy falat fekete burokba rejtett fény: ízletes, friss zöldség – és gyógyszer is. A következő recept alapján kiváló és jó ízű, köhögés és torokfájás elleni szert
készíthetünk belőle, amit még a gyermekek is szeretnek.
Egy nagyobb, szép retekgumót jól megmosunk, kés segítségével üreget vájunk a
közepébe és az alját is egyenesre vágjuk. Tányérra állítjuk és mézet töltünk bele. A mézzel együtt lassan lecsordogáló lé az igazi orvosság. Ha már elfogyott belőle a lé, újra
tölthetjük mézzel, míg összetöpped. A keletkezett folyadékot kiskanállal tetszés szerint
adagolhatjuk.
Kiváló immunerősítő, vesetisztító, étvágygerjesztő és az emésztésre, májra is jótékony hatással bír. Megfázás ellen baktérium- és gombaölő hatása hasznos.
Február végétől ültethetjük konyhakertünkbe, s ne feledjük a népi figyelmeztetést
sem: "reggel méreg, délben étek, este orvosság”, ne együk éhgyomorra, üresen, gyomorbántalmak esetén pedig kifejezetten vigyázzunk vele.

Irodalom:
http://www.hazipatika.com/taplalkozas/zoldseg_gyumolcs/c
ikkek/retek_reggel_sem_mereg/20070406123336
http://hu.wikipedia.org/wiki/Retek
http://www.mindmegette.hu/teli-vitaminbomba-a-retek47746
kép: hannakonyha.blogspot.com

Vargáné Pável Márta
kat. hittanár
Lelki egészségügyi tanács rovat
Ne engedjük magunkat felbosszantani,
lelkileg (se) kínozni
Vannak olyanok, akik szeretik ezt embertársaikkal tenni. Hát sajnos a szeretetlenség miatt egyre többen vannak az ilyen kínzók. Van pl. olyan is, aki – tudat alatt - azért
idegesíti fel a másikat, mert nem volt kávé a közelben – és alacsony a vérnyomása -, és
ezzel veri fel, azzal nem törődve, hogy mire ő éppen jól érzi magát, a másikat megüti a
guta. Van egy hasznos, nem éppen katolikus megoldásom, amit most átadok.
Van egy iszonyú jó, buddhista mondás; az ökörre sem lehet haragudni, ha megrúgott. Megvallom, ez nekem a lelkileg nem cizellált embertársaim elleni védekezésben nagyon hathatós módszer volt. Miért is? Mikor akarva-akaratlanul, vagy csak szimplán buta, érthetetlen valaki, vagy gyűlölködő, és piszkálja, kínozza, bántja a másikat, nos, akkor kell ezt a módszert elővenni. Ismétlem, nem éppen karácsonyi keresztényi gondolat,
de lehetnek olyan vendégek is, akik viszketegséget okoznak a tetteikkel.
A módszer alkalmazása vizualizáción alapszik. A kellemetlenkedő pácienst elkép-

zelem egy ökörnek, aki rugdal, kapál a lábával, fujtat az orrán, forognak a buta szemei.
Közben haláli nyugalommal, szánakozva nézem, mennyire szenved saját magától. Tapasztalatom, hogy miközben nyugodtan szemlélgetve nézem, mit is tesz, egy idő után az
„őrjöngő” megdöbben. Mi ez? Nem ilyen reakciókhoz szokott. Lassan abba is hagyja.
Többször tapasztaltam, kissé félelem lesz benne irányomban. Ami ugye nem akkora baj,
mert legközelebb már nem velem próbálkozik.
Hát jó vizualizációt! Próbálják ki, működik!

Egy kis humor:
Szenteste összeül a család, és az ajándékokat bontogatják.
Az anyós sikoltva felkiált:
Jaj, micsoda szégyen! Egy csomag vattát kaptam.
Mire a veje:
Hát nem azt mondta anyuka, hogy fülbe valót kér?
---------------------------------------------------------------------------

- Képzeld, agyoncsaptam három legyet, két hímet és egy nőstényt - mondja a
férj.
- Honnan tudod a nemüket? - kérdi a feleség.
- Kettő a sörösüvegen ült, egy a telefonon.
--------------------------------------------------------------------------Melyik a legsárgább madár?
- ???
- A citromhéja.

BÉKÉS KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Kedves Magazinunkat olvasó Embertársunknak! Az
14.981sz., 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt.
Az AQP a kiábrándultaknak, az igazmondásra és élhető Magyarországra vágyóknak a
pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az
emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat, ahol minden információt megta-

lálhat rólunk, a részletes pártprogramunk is ott olvasható.
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