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 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 tarthatja a kezében – immár a 3. év-
folyam 5. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. 
Az összes eddigi szám a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél meg-
található. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat. A honlapon a teljes 

pártprogram is megtalálható. 
Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk 

értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 
 

 

Vargáné Pável Márta, AQP elnöke 
EU választások… 

Az AQP nem indított jelöltet.  

Okai: nincs rá sem létszámunk, sem pénzünk, sem erőnk. Legfőbb ok, hogy kissé 

szkeptikusak vagyunk ez ügyben. Sajnos nagyon nincs lehetőség a tisztánlátásra, tudatos 

http://www.aquilapart.hu/
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ködösítés folyik, így az, hogy mi az igazság csak kikövetkeztethető. Pl. nincs elérhető kö-

zelségben egy autentikus, elfogadható számítás a befizetés és visszakapott értékeket ille-

tőleg. Sokak szerint gyarmatnak kellettünk az EU-ba, sokak szerint a nagy Európa miatt 

egyenrangú partnernek. Vannak, akik szerint ez nekünk jó, mások szerint ráfizetéses stb., 

és meneküljünk. Ahányan nézik, annyi oldalról beszélnek.  

Az AQP véleménye erősen megoszlik e vélemények között. Mi azt gondoljuk, kell 

egy egységes Európa, jó a határok nélküliség, de nem így, és nem elégséges, nem meg-

győző pártatlanságú az, ami ma működik. Erős lobbi csoportok működnek – többnyire nem 

nemzeti érdekek mentén…– és így különböző, más érdekek érvényesülnek, sokszor az 

adott ország népének többségi akarata ellenére, amelyet ebben a szerkezeti működésben 

meg sem kérdeznek. Az sem megfelelő nekünk, hogy intenzíven, túlságosan is beleszólnak 

– és engedjük, hogy beleszóljanak, ezen változtatni kellene – az ország belügyeibe, nagyon 

egyen borotva megy, akár jó, akár rossz is a hatása. Nem lehetne a kullancsírtáson ke-

resztül az uborka formáját, a jellegzetes szokásainkat, pl. mákevés stb. beszabályozni. Ha 

keresztényként nézzük az EU működését, akkor azt látjuk, csak érdekek vannak, a szere-

tet, a megértés a legkevésbé sincs. 

Vannak bennfentes és vannak háttér országok. Van, akiknek sokkal jobban megy, 

míg mások maximálisan eladósodva (pl. Görögország) „élvezik” a külső diktátumokat. 

Mi az AQUILA Párt EU-val szembeni ellenállásának az oka, amiért nem szeretnénk, 

ha ebben a formájában az EU hazánkban tovább működne? /de más, emberibb, nemzetibb, 

megértőbb formában viszont igen./ Úgy gondoljuk, hogy a nyugatnak piackeresés szem-

pontjából nagyon is kellenek az újonnan csatlakozó országok, pl. nézzük meg Ukrajna ese-

tét. A meglévő, addig jól menő termelésre kvóta jön, pl. cukorgyárainkra, élelmiszer feldol-

gozóinkra, valamint miből mennyit termelhetünk stb. Olcsó pénzért kivágtatták a szőlőinket, 

az almafáinkat, ami addig 40-50 Ft volt egy kiló, most 200-300 Ft.  A termőföldeink ki-

zsákmányolása 100%-os, pihentetés, szerves trágya sehol, a földjeink 20-30 éven belül 

tönkre fognak menni. Beszabályozzák a gazdasági működtetés lehetőségeit, szinte enge-

délyt kell kérni, ha a magunk szája íze szerint akarjuk a dolgokat megoldani, s mint látszik, 

időnként nem is olyan rosszul. Nem lehetett volna ilyen feltételekbe belemenni, és ha 
akarják, hogy EU ország maradjunk, el kell érni a feltételek újratárgyalását. Sajnos azt lát-

juk, akiknek most ereje, pénze van bejutni az EP-be, azok nem ezt fogják kezdeményezni. 

Így az AQUILA Párt egyik jelöltet sem tudja támogatni. 

Úgy gondoljuk, az országunk szuverenitása veszélyben van, mi nem akarunk Európai 

Egyesült Államokat. Itt piac, föld, víz van, a beruházóknak és legnagyobb hozzáadott érték 

a részünkről a már szinte rabszolga szinten/bérért dolgoztatott magyar nép. Európai bére-

ket akarunk, mert az áraink sokszor már olyanok. Ez gyarmati szintnek hat. Ilyet mi nem 

akarunk az országunknak. Egyenlő feltételeket, béreket akarunk. Mi ugyanolyan minőségű 

termékeket akarunk a boltjainkba, mint pl. Bécsbe, és nem a selejtet. Nem akarjuk ezt, a 

már szinte latin amerikai szerkezetet, ahol egyre nagyobb a különbség a tehetős és a kol-

dus nép között. 

Mi nem akarjuk, hogy külföldi, akár EU-s akár nem, adókedvezményt kapjon akkor, 

mikor szinte teljes mértékben kiviszi hasznot az országunkból. Azt a hasznot, amelyet az 

itt lévő olcsó munkaerővel, vízzel, energiával, földdel megtermelt, elvigye. Innen vette a 

lehetőségeket és nem elfogadható, a nemzet érdekével szembenálló, hogy ne itt ruházzon 

be, ne itt kölcsön, ne itt fejlesszen. Hogy ne legyen itt a dolgozó magyar népnek jobb fize-

tése, az AQP ezt nem támogatná. Az AQP szerint csak olyan kaphatna kedvezményt, aki a 

nyereségének évről évre emelkedő hányadát hagyná itt, tehát az országunkban maradna. 

Nem félünk attól, hogy világgá mennek, mert remélhetőleg a többi rabszolgaságban tartott 

ország is felébred, és együtt teszünk a profithajhászok ellen. Valamint nekünk hazai beru-
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házókat kell sokkal jobban támogatni – és nem külföldre üldözni őket -, nem a profit kivi-

vőket. Oda kell hatni, ne lehessen megtenni, hogy pl. egy nagyáruház, vagy bútorbolt 5-10 

év alatt nevet változtatva élvezi újra az adókedvezményeket. Oda kell hatnunk, hogy sem 

az EU-ban, sem belföldön ne legyen kenőpénz, ha valaki valamit tenni akar, akkor ne az 

legyen, hogy az illetékes előbb a markát tartja súlyos milliókért, és csak úgy, csak akkor 

tárgyal. Az ilyeneket le kell buktatni, s teljes vagyonelkobzással azonnal börtönbe kell 

vetni. 

Nekünk olyan törvényeket kell hozni, ami hazánk erőforrásait, létét, népét védi, és 

nem elárulja, kiszolgáltatja.  

Ha ez nem tetszik az EU-nak, akkor meg kell a néptől újra kérdezni, mit is akar. Ha 
pedig lehet józanul, elfogulatlanul, nekünk is hasznosan, jó eredményekkel tárgyalni, akkor 
ezt kell tenni. Nekünk igaz, korrupciómentes, élhető Magyarország kell. 

 
Szeibert Márton 

Kis filozófia – Élek? 

A biológiai fogalmaktól elrugaszkodva 

kérdezem, hogy élő lény vagyok-e? Mit 

nevezek – a biológiával ellentétben – én 

élőnek? Azt, ami túlmutat a fizikai ok-okozati 

törvényszerűségeken. Képzeljük csak el, 

hogy mi olyan lények vagyunk, akik bizonyos 

biokémiai reakciók szerint, bizonyos fizikai 

törvényeknek megfelelően végezzük a 

dolgainkat. Ahogyan a feldobott labdáról 

tudható, hogy le fog esni, ugyanúgy az 

ember viselkedése is megjósolható lenne, ha 

ismernénk teljesen minden atomját és 

minden környezeti ráhatást. Legalábbis a biológusok jelentős része így vélekedik. Ez 

azonban azt jelenti, hogy semmiben nem különbözünk a labdától, hiszen a labda azért esik 

le, mert valaki feldobta, ugyanígy mi is azért tesszük, amit teszünk, mert részét képezzük 

egy folyamatosan mozgásban levő rendszernek. Ez alapján tehát mi is élettelen tárgyak 

vagyunk, puszta robotok, amik a beléjük programozott alkalmazásokat hajtják végre.  

 Valóban így lenne? Ha az embert pusztán testi lénynek fogom fel, akkor logikus a 

fenti állítás, de senki nem tudja bebizonyítani, hogy nincs lelkünk. És bár az ellenkezője 

sem bizonyítható egzakt módon, minden ember elcsendesedhet, magába nézhet, és minden 

ember eldöntheti magában, hogy minek tartja önmagát: tárgynak vagy élőlénynek. Ha 

élőlénynek, akkor viszont ez azt jelenti, hogy az 

emberi lét túlmutat a fizikai világon, így érdemes 

lenne mindenkinek, aki élőnek hiszi magát, 

elgondolkoznia azon, hogy mi lesz a fizikai lét után. 

Hiszen ha valóban élőek, azaz transzcendensek 

vagyunk, akkor már most, ebben az életben lehetnek 

transzcendens tapasztalataink is. Ez pedig nyilván 

mindenkinek fontos, aki kicsit is képes komolyan 

venni a túlvilág lehetőségét. Ha nem akarunk félni a 

haláltól, akkor jobb elébe menni, és megismerni azt 

az énünket, amelyiknek a halál nem idegen, 

amelyiknek a halál csak egy lépés.  
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R. Márkus Edit 

 „Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek…” 

A ballagási dal sokunk számára ismerős lehet. Manapság azonban sajnos nem-

csak ballagáskor aktuális. Egyre többször látni riasztó adatokat arról, hogy hány 

százezer ember megy ki külföldre munkavállalás és a jobb élet reményében. Nagyon 

sok fiatal még a pályaválasztás előtt úgy gondolkodik, hogy nem itthon, hanem kül-

földön próbál szerencsét. 

A külföldi tanulmányútnak évszázados hagyománya volt, s ez ma is jó dolog. 

Hiszen ahány országot, embert megismerünk, annyival gazdagabbak leszünk lelki-

leg. Az inas legénynek is kötelező volt egy évig járni a világot, tanulni, okosodni, 

tapasztalatot gyűjteni. A célja azonban nem az volt, hogy végérvényesen itt hagyja 

a hazáját, hanem az, hogy visszatérve megállja a helyét az életben, céhes mester-

ként. Ha napjainkban is ilyen cél vezérli a fiatalságot, akkor minden rendben van, de 

attól tartok, hogy másról van szó. A szomszéd kertjét mindig zöldebbnek látjuk, 

hogy egy újabb már-már közhelyesnek számító mondattal éljek, de tényleg, a meg-

szépítő messzeségnek nem szabad bedőlni. Nagy valószínűséggel az az ember fog 

külföldön is boldogulni, aki itthon is sikeres lenne. Más országokban is a jó munka-

erőre van szükség, nemcsak itthon.  

Való igaz azonban, hogy ugyanolyan képesítések, szaktudás mellett a külföldi 

fizetések jóval magasabbak, akár kétszeres-háromszoros különbség is előfordul.  

Sokszor értetlenkedve figyelem azt, aki itthon elégedetlen a munkájával, külföldön 

viszont nagy örömmel vállal el segédmunkákat is. Valószínűleg abban a reményben, 

hogy hamar feljebb juthat a ranglétrán, és ez csak egy ideiglenes állapot.  Igen, úgy 

tűnik, könnyebben lehet felemelkedni külföldön. Mindig csak a kérdés az, hogy mi-

lyen áron.  

A külföldön munkát vállaló elszakad a családjától. Erre persze lehet azt vála-

szolni, hogy ma már a kommunikáció világában nincsenek leküzdhetetlen távolsá-

gok, de a személyes közelséget mégis csak elveszti az illető. Adódhat olyan élet-

helyzet is, amelyben a nagyszülők, szülők ápolása is az életerős fiatalokra hárul. Mit 

tud tenni akkor a távol levő fiatal? Ha őseink életmódját megnézzük, kirajzolódik 

előttünk a bölcsességük. Nem véletlenül nem szakadtak el egymástól, nagy csalá-

dokban éltek, több generáció egymás mellett. Így tudtak csak túlélni, így tudtak 

csak megélni. Mindenkinek volt szerepe, senki sem volt felesleges: sem a kicsi, 

sem az idős.  

Talán még egy észrevétel: sok 

nagyvállalatnál értetlenkedve állnak a 

most pályakezdő fiatalok hozzáállásán. 

Egyből jó állásokat és versenyképes 

fizetéseket akarnak, a türelmet, a ki-

tartó munkát nem ismerik.  Ha egy 

diplomás fiatalt fénymásolásra kérik 

meg, egyből megsértődik. Higgyük el, 

hogy a kitartó munka és az alázat 

meghozza gyümölcsét. 
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Végezetül még egy gondolat: minden iskolai tanév elején és végén elénekeljük 

a Himnuszt és a Szózatot. Az ünneplő ruha és a vigyázz állás mellett csak ezt az egy 

mondatot jegyezzük meg: „Itt élned, halnod kell”. Nem kényszerből, hanem mert ide 

születtünk, itt talál meg minket a feladatunk, a keresztünk is. Nem nagy szavakkal 

kell kifejeznünk magyarságunkat, hanem tettekkel, akár mindennapi kis döntések-

kel. Higgyük el, hogy ebből az országból egy lakható, élhető ország lehet, csak azo-

kon múlik, akik itt élnek, akik nem igazolnak át egy másik hajóra!  

 
Pável Márta 

Riport egy volt jelöltünkkel, Csordás Ritával, aki szimpatizánsuk. 

Mi a véleményed, főleg most így választások után, hogy Neked 
nem tudtuk összeszedni az aláírásokat, te viszont segítettél másnak? 
Nézd, én külön jelöltséget többet nem vállalnék, de segíteni fogok. 

Véleményem lehangoló, mert Bp.-tól 30 km-re olyan sötét emberek-

kel is találkoztam, hogy nem hittem volna, hogy ilyen is van. De voltak 

jobb helyek, ahol kedvesek és aranyosak voltak. Azt látom, elfásultak, 

közömbösek az emberek, majd…gondolják, valaki csak csinál valamit, 

de ők ebben nem segítenek. Láthatod, kb. 40% el sem ment szavazni. 

Mit gondolsz, hogyan lehetne megváltoztatni a véleményüket? 
Megmondom őszintén, fogalmam sincs. Sokan csak néznek ki a fejükből, és egyik szidja a 

Gyurcsányt, odébb másik az Orbánra szórja átkait, de nem tesznek semmit sem, az új, amit 

mi kínáltunk, el sem jutott az agyukig. Sokan azt hiszik, hogy mindenki hazudik. 

Milyennek látod most Magyarország helyzetét az újabb FIDESZ győzelemmel? 
Nézd, ismersz jól, én soha nem akartam a politikusoktól függeni, és a magánéletemben, a 

gazdálkodásomban szorgalmasan, mindig elérem, amit akarok. Így olyan sokat engem, 

személy szerint nem érintenek. Ha az országot nézem, úgy már más a helyzet. Látom az 

egészségügy helyzetét, ami katasztrofális, csak azon imádkozom, kórházba ne kerüljek. 

Látom a bankok, az adózás anomáliáit, ma is ugyanúgy működő megvesztegetéseket, amik 

pofátlanul mennek. Viszont olyan, mint Gyurcsány idejében, hogy nyílt fegyveres harc volt, 

ilyen nincs. Igaz, az AQP jobb lenne, de nehéz a helyzet és még sokat kell tennünk. 

Te személy szerint mit gondolsz, hogy lehetne valamit elérni az emberekkel? 
Nehezet kérdezel, mert ismét mondom, nem tudom. Sok passzív van, ha azokat fel lehetne 

ébresztgetni, talán lenne remény. 

Végezetül, hogyan látod az AQUILA párt jövőjét? 
Én megdöbbentem azon, hogy 

Téged sokan ismertek, nagyon 

sok embernek önzetlenül segítet-

tél, több ezernek és csak ennyi 

szavazatot kaptál. A hála hiánya, 

a megtévesztés, az agymosás stb. 

minden együtt van. Nos, kb. eny-

nyi mindent le kellene küzdeni, 

akkor menne. Nagyon nehéz lesz 

pénz nélkül bármit is elérni. De 

szurkolok és segíteni is fogok. 

 

Köszönöm a riportot. 
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Pável Márta 
Egy kis gondolkodásra serkentő 

Mátrix ébredése. Mindenki dolgozzon saját magán, ez lenne az ideális. 

Úgy tudjuk, hogy kb. 100 évvel ezelőtt Albert Einstein hosszú órákig tartó munka után 

hátra dőlt székében, és teljesen magába roskadt: Atyaúristen! Hogyan fogom én ezt 

elmagyarázni az embereknek? A gondolatok lázasan rohangáltak a fejében, de sehogyan 

sem tudta megérteni, amire rájött. Olyasmire jött rá, amiről tudta, hogy igaz, de felfogni 

még neki is nehezére esett?  

Nekünk, amikor Isten újabb és újabb dolgokat mutat/tanít meg, mi is ugyanezt 

érezzük. A többi embernek tudni kellene, de a legelső, amit tennének, ha elmondanánk, 

amit tudunk, hogy hülyének néznének, s a többség a maga meg nem valósultsági szintjén 

gúnyolódna stb. 

Einstein visszaemlékezett gyermekkorára, a legnagyobb élménye az volt, amikor 

apja megmutatta neki, hogyan működik az iránytű. Azonnal elkápráztatta, hogy létezik egy 

ERŐ, ami láthatatlanul is képes hatni a tűre. Azóta nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy a 

világ nem csak az, amit a szemünkkel látunk. 

Nekünk az Isten kegyelmén kívül a szüleink, a neveltetésünk, az Egyház mutatta 

meg, hogy van egy láthatatlan erő, ami mindent ural, és jó Vele jóban lenni, ha egész 

életünket nem nyomorúságban akarjuk eltölteni. Istennek szolgálni öröm. 

Einstein pedig rájött valamire, amiről elképzelni sem tudta, hogyan lehetséges, 

annyira viszont bízott a számításaiban, hogy igaznak fogadja el. Úgy tudjuk, hogy arra is 
rájött, hogy sem a tér, sem az idő nem (úgy) létezik, hanem pusztán gondolati 
teremtmények. Egy hatalmas illúzió, ráadásul olyan tökéletesen megszerkesztve, mely 
illúzióban mindenki abban hihet, amiben csak akar, mindig igaza lesz. 

Mi is tudjuk minden illúzió; az ország rabsága, az emberek nyomorúsága is, mert 

elhitették velük, hogy ez jár nekik, hogy ez természetes. Mi SAS-ok pedig mondjuk, ez 

nem igaz. Ők egy rossz illúzióban élnek, a valóság pedig Isten és az Ő világa. 

Einsteinnek ekkortájt hagyta el a száját az a mondat, amit azóta sokszor idéznek 

tőle: „Csak két dologban hihetsz: vagy abban, hogy a világon minden csoda, vagy abban, 

hogy semmi sem csoda.” 

Nekünk pedig csoda az életünk, mit az összes hazánkbeli testvérünknek szeretnénk 

átadni, de eddig csak süket fülekre találtunk. 

 
Pável Márta  
Hogyan gondolkodik mai serdülő.  
Riport egy 14 évessel.  Ez a fiatal aránylag rendes gyerek, de a mai iskolarendszer ilyen 
nihilista hatást hoz elő.  
 

Hogyan látod, mi az életed célja?  
Különösebb célja nincs. Most nem látom, nem is érdekel. 

Mit gondolsz az emberiség jövőjéről? 
Egyre fejlettebbek leszünk, addig megy ez, míg mindent 

gépek végeznek el, hogy minket kiszolgáljanak. 

Mit szeretnél magadnak kb. 20 év múlva? 
Sok pénzt, mert ha az van, minden van. 

Hogy állsz az emberekhez? 
Barátokat kell keresni, de ha szemétkednek, el kell taposni 

őket. Ha olyan helyzetben vannak, segíteni is kell őket. 

Mi érdekel jobban a szórakozás vagy a kötelességed? 
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Szórakozás, a kötelesség másodlagos. Más majd megcsinálja a kötelességet. 

Miért adjanak neked?  
Mert eloszlik a kötelességvállalás eredménye. Olyan céget hoznak létre, amiből tudat alatt 

adnak nekem is. 

Nem gondolod, hogy te önző vagy?  

De az vagyok. Nem zavar. Tudom, sokan ilyenek. 

Te más hátán akarsz szörfözni?  

Aha, így van. 

Nem aggaszt, hogy nem értesz a földműveléshez, sem az állattartáshoz? 
Nem, mert nem lényeges, vannak emberek, akik ezt teszik, vannak, akik mást tesznek, ki-

egyenlítődnek a dolgok, így ez engem nem vonz.  

Te létrehoznál-e pártot, hogy segíts az embereknek? 
Nem, mert nem érdekel, nincs ínyemre, nem hozna lázba. 

No comment! 

Kis Enikő 

Isten védő tenyere  

 

Amióta megtértem, többször ért az a vád, hogy gyáva vagyok, a világ problémái elől 

menekülök Istenhitembe. Általában hitetlen emberek mondják ezt. Ugyanezek az emberek 

pár mondattal odébb közlik, hogy a vallás, a hit az elme- vagy idegbaj egy formája, ami a 

gyenge embereket érinti és gyógyítani kéne, vagy legalábbis kényszerzubbonyban elvinni 

a hívő embereket. Érdekes gondolat: gyáva vagyok, de ugyanakkor elég bátor, hogy 

minden hasonló előítélettel szemben 

megvalljam a hitemet. 

Ma reggel a zsoltár olvasása közben 

döbbentem rá, immár sokadik alkalommal: 

tényleg menedékem az Úr. Tevőleges, 

érezhető menedéke az özvegynek, az 

elhagyottnak, az árvának, akit a magát jónak, 

logikusnak, erkölcsösnek tartó és magyarázó 

embertárs, látván, hogy földi támasza nincs, és 

ellenszegülni nem mer felháborítóan 

szemtelenül használ ki és aláz meg, gondolván: 

elég buta, hogy ne lásson át a terveimen. 

Csakhogy Isten nem egy bábu, vagy üres 

képzet. Ő a lehető leghatalmasabb társ és 

védelmező, aki ténylegesen segít az ilyen 

embertársakból kikacsintó gonosz ellen. 

Számomra a legkedvesebb pártfogásai 

Istennek azok, amikor szorult helyzetemben 

hirtelen odaküld valakit, hogy segítsen. 

Például, mikor a buszon utazom rengeteg 

csomaggal, és pont akkor szakad el a 

legnehezebb szatyor füle, mikor sürgős a leszállás, és rögtön ott a segítség. Vagy, mikor a 

rengeteg csomagom alól ki sem látszom, és a gyereket is fel kell vonszolni a hegyre egy 

félreeső lépcsősoron és a lépcső alján ott egy gúnyolódó csoport, akiből egyszer csak 

kiválik egy, és elveszi a legnehezebbet, hogy ő azt felviszi helyettem. Egy másik hasonló 

eset, mikor otthon voltam a pici, beteg gyerekemmel, teljesen reménytelen volt, hogy 
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eljussak az ügyeletes patikába hétvégén. Hirtelen azon találtam magam, hogy a szomszéd 

roma asszonynak segítő hajléktalan ott könyörög az ajtómban, hadd menjen el az 

orvosságért. 

De ettől sokkal nehezebb, kilátástalanabb helyzetekben is ott van az Úr. Volt már 

olyan eset, hogy embertársam, aki miatt már többször majdnem igen nagy bajba kerültem, 

éveken keresztül üldözött a maga jogosnak vélt vádjaival, hirtelen, számomra érthetetlenül 

pálfordulatot tett (mint kiderült később, egy borzalmas élmény állt a háttérben) és 

pártfogómmá vált. Ez az élménye, paradox módon őt is megvédte attól a rossztól, amelyet 

elkövetni készülhetett még. Az már másik elmélkedés tárgya, hogy azóta, sajnos, már 

elfelejtette a figyelmeztetést - ez az ő döntése, válasza Istennek. Olyan is történt már, 

hogy számomra ismeretlen emberek győztek meg valakit az igazamról - így kellett 

belátnia, milyen buta kegyetlenséget követett el velem szemben. 

Végül egy kis történet, amelyet munkatársam mesélt nekem: a metró aluljáróban egy 

nagyon elesett külsejű nő rongyokban vonszolta magát nőnapon. Az ismerősöm azt is 

gondolta róla: „Ezt biztosan senki sem fogja megajándékozni nőnapon, egy ilyen hogyan is 

kaphatna bárkitől bármit, ahogy kinéz?” Abban a pillanatban egy pont ugyanolyan külsejű 

férfi jelent meg, a háta mögül előkapott egy csokor hóvirágot és boldog nőnapot kívánt a 

nőnek. 

Nos, kedves, szkeptikus barátaim: ti látjátok-e már Isten tevőleges jelenlétét az 

életetekben? Ha meg nem, csak figyeljetek: ott áll Ő minden nyomorult oldalán, ott van 

mögöttetek is. A tenyerét mindig oda tartja, vigyáz, hogy ne essetek el, de arra is, hogy ne 

kövessetek el nagy gonoszságokat. 

 
Olvastuk, megosztjuk 
http://tudnodkell.info/az-egyik-leghasznosabb-eheto-izletes-kerti-virag/ 

(2014.04.13.) 
Az egyik leghasznosabb ehető, ízletes kerti virág! 

 

“Ezt a növényt szinte mindenki ismeri, hiszen 

csaknem minden kertben ott virít. Ezért sokan úgy 

gondolják, hogy valamilyen közönséges növénnyel 

van dolguk, pedig erről szó sincs” 

(Johannes Gottfried Mayer, a würzburgi egyetem 

botanikusa) 

Magyarországon a parasztházak kertjeiben egykor 

általánosan elterjedt dísznövény volt. Virágai le-

hetnek aprók, nagyok, szimplák vagy teltek. Ha-

gyományosan sárgák vagy narancsszínűek, de 

újabban egyre több színváltozat ismert: vörös, rózsaszín, vagy akár kétszínű is. Magját áp-

rilis közepén vetik, a növény májustól októberig folyamatosan virágzik. Szegélynövényként, 

balkonládába vagy kosárba ültetve is gyönyörű látvány. 

Dr. Petrik Marina orvos-természet-gyógyász, fitoterapeuta: 

“A sarkantyúka igénytelensége miatt nagyon népszerű kerti növény, de gyógyhatását keve-

sen ismerik. Ahol nem permeteznek, ott nyugodtan termeszthetjük és szedhetjük salátákba, 

szendvicsekbe, hiszen az illóolajok nyersen fogyasztva érvényesülnek. Ha teát készítünk a 

növényből, leforrázzuk és 15 perc múlva megisszuk, akkor bár nagyon sokat veszít a ható-

anyagaiból, de gyulladásgátló hatása még így is érvényesül – ezért is alkalmazzák sokszor 

teakeverékekben. Nem tudunk olyan mellékhatásairól, melyek miatt bárkinek is ellenjavallt 

lenne. Szoptatós anyukák és állapotos nők is fogyaszthatják. Nyersen nagyon jó vas- és C-

http://tudnodkell.info/az-egyik-leghasznosabb-eheto-izletes-kerti-virag/
http://tudnodkell.info/az-egyik-leghasznosabb-eheto-izletes-kerti-virag/
http://static.tudnodkell.info/2014/03/sarkanty1.jpg
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vitamin-forrás, vérszegénység esetén nyáron rendszeresen ehetjük. Íze a rukkoláéra emlé-

keztető, kicsit kesernyés, de salátákban, szendvicsekben ez már nem annyira érezhető. A 

sarkantyúka erős gomba- és baktériumölő hatását Oroszországban tinktúrákban használják, 

amit itthon is könnyen elkészíthetünk: egy a tízhez arányban kell kevernünk, tehát ha a 

nyers növényből búzafűléprés vagy húsdaráló segítségével kipréseljük az illóolajokat, abból 

egy milliliternyihez kilenc milliliternyi jó minőségű pálinkát vagy 70%-os alkoholt kell ke-

vernünk. Majd ezt a tinktúrát egy sötét üvegben a hűtőszekrényben tároljuk. Egy-két évig 

biztosan eláll, bármikor elővehetjük, baktériumfertőzés esetén naponta háromszor tíz csep-

pet keverjünk belőle egy pohárnyi vízhez.” 

A kerti sarkantyúka (latin nevén Tropaeolum 

majus) baktériumok, vírusok, gombák szaporodását 

gátló, valamint a vérkeringést serkentő hatá-

sú gyógynövény. 

A rikító sárga, és narancssárga virágú kúszónövény 

fogyasztása részben helyettesítheti az antibioti-

kumok szedését, ezáltal csökkenti a gyógyszerrel 

szembeni rezisztencia kialakulásának az esélyét. 

A keresztesvirágúak rendjén belül a sarkantyúka-

félék családjába tartozó egynyári növény Peruból 

került Európába. 

Nemcsak gyógyhatása miatt hasznos. Joggal ne-

vezik a kertek álomvirágának, mert gondozást alig igényel: magjait elszórva minden évben 

újra kihajt.  

Gyümölcsfák törzse köré vetve távol tartja a vértetveket, emellett a paradicsomot és a bur-

gonyát is védi a kártevőktől.  

A kerti sarkantyúka mustárolajat (egyfajta növényi antibiotikumot), illóolajokat, káliumot, 

C-vitamint, és olajat tartalmaz. 

A magjában lévő antibiotikum a bélflóra károsítása nélkül pusztítja el a légzőszerveket 

megtámadó baktériumokat. 
A növénynek minden föld feletti része ehető: leveleit pikáns, fűszeres ízük miatt salátaada-
lékként használják. 
A virág íze az édes borséra, illetve a retekére emlékeztet, sajtokkal, salátákkal együtt fo-
gyasztják. 
Ecetes-sós lében tartósított virágbimbóinak az íze a kapribogyóéra emlékeztet. 
Fogyasztani csak nyersen ajánlott, ugyanis sütve-főzve vagy szárítva elvész az aromája! 

AQP humor 

 
 
Kiszáll a NAV a tanyára, hogy ellenőrizzék az illegális szeszfőzést. Az öreg gazda mondja 

nekik, hogy bárhova bemehetnek, csak a gépszín háta mögötti mezőn lévő fészerhez, oda 

ne menjenek. 

Na, erre nagy arrogánsan előhúzza a pénzügyőr a szolgálati igazolványát. 

- Látja ezt az igazolványt bátyám! Én ezzel minden mezőgazdasági létesítmény, akármelyik 

részlegébe bemehetek úgy, hogy nem maga fogja megmondani nekem, hogy mit csináljak. 

- Rendben van, maga tudja. 

http://static.tudnodkell.info/2014/03/sarkantyuvirag.jpg
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A pénzügyőr átlép a kerítésen, és eltűnik, majd kisvártatva 

üvöltözve rohan visszafelé, mögötte a svájci díjnyertes te-

nyészbika. 

Láthatóan az életéért fut, és a bika minden egyes méteren teret 

nyer. 

Az öreg azonnal eldobja a kezéből a vödröt, rohan a kerítéshez 

és teli torokból kiáltja neki: 

- Az igazolványt, mutassa neki az igazolványt! 

Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter elé kerül. Kér-

dezi tőle: 

- Miért kellett ilyen fiatalon meghalnom? 

- Fiatalon? - csodálkozik Szent Péter - Hiszen az ügyfeleidnek felszámolt 

munkaórák szerint már legalább 168 éves vagy!  

 

Hirdetményünk, felhívásunk! 

Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, csatlakozzon tagnak az 

AQUILA Párthoz! 

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt 

egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkén-

tes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában 

erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagje-

löltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 

Várjuk a kedves párttársakat. 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

 
14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt. Az AQP a 
kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra vágyóknak a 
pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Is-
ten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – 
a részletes pártprogramunk is ott olvasható: www.aquilapart.hu Itt minden 
információt megtalálhat rólunk. 
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