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 VII. évfolyam 4. 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 az 

7. évfolyam 4. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) 

megismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 
www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kér-

jük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprogram 

is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni 

a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 
 

 

 

Ismételten KÉRJÜK ÖNÖKET, HA TETSZIK, AHOGYAN 

GONDOLKOZUNK, ÉS NINCSENEK MÁS FELÉ ELKÖTELEZŐDVE, 

SZAVAZZANAK RÁNK! HÁROM HELYEN TEHETIK: BUDAFOK, 

SZOLNOK , ÉRD ÉS KÖRNYÉKE. KÖSZÖNJÜK! 

 

- Aki mögött nem áll nemzetközi, gazdasági érdekhatalom, s 

nincs megvesztegetve. 

- Aki mögött nincs hazugság, kétszínűség, hazaárulás, végtelen 

egoizmus, nyerészkedés. 

- Aki szívében magyar és csak az emberek sorsát, érdekeit nézi 

és nem korrupt.  

- Aki nem hazaáruló és nem a nemzetközi, hazánkat elpusztító 

érdekeket szolgálja. 

- Aki nem engedi elpusztítani a kereszténységün-

ket, és nem engedi hazánkat mohamedán ország-

gá lenni. 
 

 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Mi az -ai, az Ő 
akaratából vagyunk, megalkuvás, 

hazudozás nélkül élünk, cselekszünk. 
Itt nincs 

köpönyegforgatás. 
 
Az AQUILA PÁRT logója lesz a 

szavazólapon  kérjük, ezt keresse, ha 
valóban őszinte, hazugságmentes, nemzeti, 
keresztény jövőt akar.  

Párt színekben sajnos nem indulunk, a szavazásnál  kérjük, 
hogy vegye figyelembe a fenti szempontokat, hazánk sorsát 
is. 

Elérhetőségünk: www.aqp.hu,  +36203274793  
aquilapart@aquilapart.hu 

Kérjük, olvassa el a honlapunkon a folyamatosan megjelenő 
cikkeinket, megújított programunkat.  

 
KÉRJÜK, KERESSE ezt A SAS JELET A SZAVAZÓLAPON!  

Kérjük, az egyéni jelölteknél szavazzon a  
SAS logós AQP jelöltjeire. 

Köszönjük.       VARGA Péterné MÁRTA az AQP elnöke 
 
 
 

Az  

SZOLNOK és KÖRNYÉKÉN 

 

 
 

                          Az  
          ÉRD és KÖRNYÉKÉN 

 

http://www.aqp.hu/
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Az jelöltje 

 

 

 
PÁVEL MÁRTA: MIT AKAR A MAGYAR NÉP? 

 
(Gondolataim az AQUILA Párt programja nyomán érkezett visszajelzések hatá-

sára. Régebbi, 2012-es cikkem, de ma is nagyon aktuális.) 

 

Több visszajelzést is kaptam programunk közzététele nyo-
mán. Néhány durva is volt, pl. „olyanok vagytok, mint Kádár”, „ná-

ci”, „tiszta szocialista”, „jobbikos duma”, „ez balos program”, 

„mindenki utálni fog benneteket”, „ki szavaz rátok?” Ezek persze 

ellentmondásban vannak egymással, mert valójában senkihez sem 

hasonlítunk, így akik mindenáron kategorizálni akarnának, azok-

nak ez nem lehetséges. 

Nos, ilyen és hasonló vélemények érkeztek eddig. Volt olyan roma származású 

hozzászóló, aki lelkesedett: lesz étele, szakképzése; és volt, aki legszívesebben az or-

szághatáron túl látna, lenullázott volna minket. Van olyan, aki azt mondja; ez meg-

mentené Magyarországot, de sokan hozzáteszik, akkora az ellenszél, hogy nem fogjuk 

bírni. 
Csak hallgatom, olvasom a reakciókat és lassan megkérdezem magamtól: mit 

akar a magyar nép? Ide értek mindenkit, nemzetiségétől, gazdasági állapotától füg-

getlenül! Egyet biztosan akarnak a magyar állampolgárok, jobban élni. De mit tesz-

nek ezért? 

Nekem mindig az jut eszembe, amikor valaki gyorsan akar nagy spirituális él-
ményekhez jutni, minden erőfeszítés és saját maga megváltoztatása nélkül. Elmegy 

egy mindent megígérgető „mesterhez, guruhoz”, aki jó pénzért kábítja, amíg a pénze 

tart, és utána semmire sem megy az egésszel. Nekem ilyennek látszik az ország nagy 

része is. Választástól választásig a saját vére, ereje árán fizeti meg a „gurukat”, akik-

kel semmire sem megy, sőt egyre nagyobb lesz a nyomor. Mit értettek meg? Nem so-

kat, szinte semmit! Viszont baj az van, és ezt úgy élik meg, hogy felbujtva az utcára 

mennek a jogaikat követelni. A hatalmat akarók bujtogatnak, a hatalmon levők cini-
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kusan nem kommunikálnak, és ez váltakozva így megy évtizedek óta. A parlament egy 

gyűlöletgóc, a nép érdeke, amiért odaküldték a képviselőket, sehol. Rögtön elkezde-

nek a következő ciklus győzelmére gyúrni, és nem számít, hogy a nép ügye egyre 

rosszabb, és egyre több éhező van. 

Felbujtogatás, a nép agymosása megy, a tömeg beugrik és az utcán transzpa-

rensekkel a kezében kiabál. Tehetik, ha ez esik jól nekik, tegyék, de mi nem ezt akar-

juk! Az AQP elzárkózik az utcai politizálástól, a demonstrációkon való részvételtől. Mi 

nem szalmaláng módjára felbőszített tömeget akarunk magunk mögött, hanem meg-

fontolt, józan, intelligens, bátor, Istenre néző embereket. Egyes cinikusok megkérde-

zik: „nem akartok nyerni?”, Azt mondják: „elég kevesen lesztek, mert ilyen emberek, 
akikre ti számítotok, alig vannak!” Szerintem meg nem, csak alszanak! Vannak ér-

telmes, okos magyarok, talán csak elfásultak, de mi ébresztőt fújunk. Baj van, és ha 

ez megy tovább, az lesz a vége, hogy úgy fogunk élni, mint régen a rabszolgák, úgy is 

fog mindenki gürizni és nyomorogni. Nem szabad ezt megengedni! 
Most viszont mi a helyzet? Ha egy gondolatot másként fogalmazok vagy mon-

dok (pl. a romákkal kapcsolatban a beilleszkedni szót merem használni a más által 

megfelelőnek gondolt felzárkózni helyett), már kapom a durva, fröcsögő hangú leve-

leket. Ha senki nem akar a másikkal megbékélni, ha nem fogadják el, hogy alapjaiban 

változtatni kell, dolgozni kell, tenni kell, akkor jelentem, ez a világ el fog pusztulni. 

(Honnan van erre jogom, miért merem ezt írni? Egyszerű: Isten hatalmazott fel, és 

így tudom, mert minket 30 éve az Isten vezet, és tudom, látom, lassan összeomlik 
minden.) Szép lassan egyre mélyebbre süllyed az emberiség a maga végtelen sara, bű-

nei, habzsolása, egója és butasága miatt. 

Az egy országban élőknek egyforma jogaik és kötelességeik is vannak – és ez a 

kötelesség vállalása akár a beilleszkedést jelentheti az ország rendjébe és működésé-
be. Miért lenne baj ez? A jog és a kötelesség kézen fogva járnak, olyanok, mint a bi-

cikli két kereke. Ez akár tetszik, akár nem, így van, és ez ellen lehet ágálni, de nem 

érdemes, nem velem fognak kiszúrni. 
Mindenki megőrizheti a maga identitását, meg is kell – még az EU-n belül is! –, 

de alkalmazkodni kell, be kell illeszkedni a normák rendszerébe, mert a normán kívü-
li élet mindig konfliktusokhoz fog vezetni. A kötelességekre való felhívás sokaknak 

személyes sértést jelent, sőt, lehet, hogy kiforgatják majd a mondandónkat, és lehet, 

hogy ránk rontanak! Elmondanám, enélkül nem lehet rendet tenni! Én még olyat nem 

láttam, hogy az utcán valakik azért tüntettek, mert nem végezhetik a kötelességeiket. 

Pedig azért lehetne, jogos lenne a tüntetés, hogy mindenkinek legyen munkája, hogy 

tisztességesen élhessen. Miért nem jut sokak eszébe az, hogy az állandó jogok hango-

zatásából, következményeiből előbb-utóbb tragédia lesz. Pl. nem lehet keményen ne-

velni a gyerekeket, szinte senkinek sem lehet elmondani, hogy rossz, ahogyan él; 

hogy esztelen a költekezés, eladósodás, hogy a reklámok diktálnak, Isten számukra 

nincs stb. De beléjük nevelték, hogy nekik jogaik vannak, ezért többnyire csak a bil-

lentyűzetet, távirányítót nyomogatják, és mára azt sem tudja a fiatalság, hogy milyen 

a termőföld illata és hogyan terem a krumpli. Nem baj! Ne hallgassanak rám, de jel-

zem, a botnak két vége van, az idősebb nemzedék lassan kihal, ők pedig éhen halva a 
mobiljuk, gépük, kábítószerük mellé lesznek temetve. Ez jó lesz? Ezt akarják? 
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Gondolkozzanak, könyörgöm! 

Már ebben a nagy elferdült liberaliz-

musban odáig jutottunk, hogy senki 

sem szólhat semmit, mert valamelyik 

oldalon biztosan kiforgatják, senki 

sem akarhat semmit, mert vagy lená-

cizzák, vagy lekommunistázzák. Miért 

nem magukba néznek? Nem lehet, 

hogy ott belül bújik meg az, amit any-

nyit emlegetnek? Mikor lesz már bé-
ke? Mikor szólalhat meg – mindenféle 

mocskolódás elszenvedése nélkül – az, 

aki jobbító szándékkal változtatni 

akarna, aki ki meri mondani az iga-
zat? 

Hogy mit akar a magyar, még nem állítom, hogy tudom, csak szeleteket látok. 

Félnék is, ha nem tudnám, hogy Isten velem van. Remélem, lesz feltámadás, újra lesz 

ebben az országban ragyogás. Jézus Krisztus mindig a kezét nyújtja felénk, nem kel-

lene tovább szenvedni, rá kellene nézni, követni kellene, és ha Ő segíti a tetteinket, 

remélhetjük, hogy áldás lesz a munkánkon, az életünkön; hogy gyümölcsöző lehet az 

országunk élete. 
Békességet kívánok, JÓ DÖNTÉST és Istenre nézve tettrekészséget! 

Mi Isten szerető szolgáiként/gyermekeiként önzetlenül segítsünk, tegyük együtt. 

 

 
Szeibert Márton 

A szőlő példája 

Húsvét vasárnapja az idei évben április 1-jére esett. A hónap Krisz-
tus feltámadásának ünneplésével kezdődött. És úgy tűnik, a termé-

szet és a tavaszi munkák is most nagyon megindulnak. Kapcsolód-
junk be a tavaszi ébredésbe aktívan! Én személy szerint az ősszel 

szőlőt ültettem, és most elkezdtem metszeni. Az első pár év a törzs 

és a kar kialakításáról fog szólni. Soha nem foglalkoztam eddig sző-

lővel, csak olvastam egy gyorstalpalót, és megdöbbentett, hogy bár 

egyfelől mennyire összetett és sokrétű tudás kell ehhez, másfelől viszont mennyire 

logikusan vagy inkább érthetően működik a szőlő. Abban bízom, hogy sok utána olva-

sással és hozzáértők szaktanácsaival pár év múlva saját szőlőt ehetek majd. De nem 

is ez a lényeg, hanem a szőlő viselkedése az, ami nagyon tetszik, és amiről példát ve-

hetünk. 

A szőlő eredetileg a Kaukázuson túli vidékről származik. Ez a kúszó lián a ligeterdők 

fáinak koronájába nőtte be magát. A szőlő a Nap felé tör, amit a szakirodalom polari-

tásnak nevez. A lényege abban áll, hogy a magasabban levő rügyek hajtanak ki erőtel-

jesebben, az alsó rügyek alva maradnak. Az ember részben azért metszi a szőlőt, hogy 
az ebből fakadó gyors felkopaszodást megakadályozza. És ha a vesszőt metszés he-

lyett leíveljük, akkor az ív felső pontján lesznek a legerősebbek a hajtások. 

Ember! A szőlő tudja, hogy akár milyenek is a körülmények, mindig felfele kell nőni, 

de mi nem tudjuk?! Mi, főleg magyarok, hajlamosak vagyunk az elkeseredésre, ahe-

lyett, hogy a szőlő példáját követnénk. Ahogyan a szőlő a Nap felé nő, úgy kell nekünk 
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az Isten felé növekednünk. Sok baj, és tragédia ér minket az életben? Talán ezek a 

szenvedések megfelelnek annak, mint amikor a szőlő hosszú vesszejét mindössze 2 

vagy 1 rügyre visszavágják. Tudja a földműves, hogy mi használ a szőlőnek, de ez a 

harmónia csak akkor működik, ha a szőlő mindig felfele akar nőni, és nem foglalkozik 

mással, nem keseredik el, hanem azt csinálja, amivel „megbízták”, ami a feladata. 

Minket, ha Isten a célunk, akkor ő fog minket metszeni a kellő időben. Nem azért 

szenvedünk, mert Isten gonosz. Legyünk alázatosak, és idővel be fogjuk látni, hogy a 

szenvedés oka mi magunk vagyunk, és általa leszünk nemesek, még akkor is, ha az 

nem ebben az életben válik láthatóvá. Erre mondja Jézus, hogy aki meg akarja men-

teni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét énértem, megtalálja azt. Ha nem ra-
gaszkodunk a földi dolgokhoz, ha el tudjuk engedni azt, ami valójában nem is a mi-

énk, akkor a szenvedések mértéke is csökken, és harmonikusabban élhetünk, Isten-

ben lehetünk boldogok, és ez a boldogság mindent felülmúl. 

Krisztus feltámadása legyen a szemünk előtt, ő nem fogja hagyni, hogy a lelkünk kárt 
szenvedjen, de ehhez rá kell bíznunk magunkat. Ezt kívánom mindenkinek április 

elején! 

 

Forrás: A metszés ábécéje, Czáka Sarolta – Valló László, Mezőgazda Kiadó, 2000 

 

 

 

Vargáné Márta 
 

2018. ÁPRILISI VEGYES MEGLÁTÁSOK 
 

Tavaszi társadalmi anomáliák 

Ahogyan élek ebben az országban, egyre szerteágazóbb bosszantó 

dolgok, furcsaságok törnek fel. Ezekből egy kis tavaszi csokor. 

Ellentmondó hírek halmaza 

Nem lehet megbízni szinte már semmi hírben sem. Ugyanazon a napon két sajtófelületen 

két ellentétes hír jelenik meg a kávéivás kapcsán. Például 3 kávé tisztítja az artériákat, 

vagy a kávéban olyan méreganyag van, ami miatt pert nyertek Amerikában, hogy ki kell 

vonni belőle. Még régen, amikor patikában dolgoztam, azon nevettünk, hogy már alig van 

olyan vegyszer, amiről ne állították volna azt, hogy halálos, meg az ellenkezőjét is. A józan 

ész azt sugallja, hogy mindenkinek be kellene azt tartani, hogy – persze ha nem kimondot-

tan mérget fogyaszt  – normál ételeket mértékkel fogyaszt és variálja, mit honnan eszik, 

akkor nagy gondot nem okozhatnak. 

Persze nem kimondottan káros anyagokat is kifoghatunk, meg koszosan elkészítetteket is, 

de a ”neves brit” és egyéb anonim tudósokra NE hallgassunk, azt valaki unalmában csak 

kitalálta. 
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Belvíz 

Szolnok megyét járva megdöbbentő a nagy belvíz a telkeken. De hát országosan is ez 

van, ahol lapályosabb, így állhat a víz. Látom, hogy olyan emberek sem tudtak a kisker-

tekben sem ültetni, pl. mondjuk retket, borsót, hagymát, ergo semmit sem, akiket máskor 

kissé irigyeltem, hogy milyen fürgék és ügyesek. Ők általában meg szoktak előzni engem, 

de most nem tudják megcsinálni, mert egyszerűen nem lehet lemenni a telekre, és vízbe 

meg nem lehet vetni. Valószínű, hogy később lesz minden. De hát ki tudja, mi a jobb, ha 

van víz, vagy ha nincs. Csak az a baj, hogy a szélsőséges időjárás hatására most sok van, 

nyáron meg – mikor nagyon kéne a növényeknek – van olyan időszak, hogy egy hónapig 

sem esik. De nem mi rendezzük el, végül is kiszolgáltatottabbak vagyunk a Földünknek, 

mint gondolnánk. 

Viszont azt újra leszűrtem, hogy nem jó, nem biztonságos dolog földművesnek lenni, és 

ezért meg is kéne őket erősen becsülni. 

A Kétfarkú Kutya Párt  

Egy riport kapcsán egymást kerültük, pár szót beszélhettünk. Egy nagyon normális képvi-

selőjétől megkérdeztem, hogy miért volt jó neki az, hogy végig kotkodácsolták az M1-esen 

nekik szánt négy-öt percet. Ő azt mondta, hogy szatíra a pártok meg az állam felé, vagy 

valami ilyesmit. Megkérdeztem tőle, hogy ha esetleg bekerülne a parlamentbe egy vagy 

két ember, az is végig kotkodácsolni fog? Erre elég meglepetten nézett rám, úgy véltem, 

hogy ő sem számít arra, hogy bekerülnek. Azt mondta: hát akkor majd betesznek helyettük 

valaki mást, egy orvost. De hát, mondom, azt nem lehet; akit megszavaznak, az mehet be. 

Tehát látszik, hogy ez az egész egy kicsit pankrációra megy, ezért meg kéne nézni a sza-

vazóknak, hogy tényleg kire szavaznak és mit érnek el vele. 

A sajtó obszcénsága 

A magyar médiafelületek obszcénsága számomra már elkeserítő méreteket ölt. 

Nem tudok olyan lapra menni, régen még az Index, az ORIGO olyanok voltak, ahol nem 

ennyire gyomorforgató cikkeket lehetett olvasni. Ha komoly egy ember és némi tartalomra 

vágyik a közéletből, akkor legyen pár olyan lap, ahol nem ilyen cikkeket olvasunk. Csak 

pár – nekem felháborító – példa: hogy a házassági tanácsadó szerint minden különösebb 

gond nélkül elereszthetnek egymás előtt egy-egy „galambot”. Könyörgöm, ez titok, belső 

dolog, teszi vagy nem teszi, de ezt valahogy nem kellene még meg is szellőztetni. Ha már 

annyira üres a feje a többségnek, hogy ezt igényli, hogy már ez is hír, akkor adjunk azok-

nak is médiafelületet, akik igényesebbek. A köreimben olyan emberek vannak, akiket NEM 

ÉRDEKEL, hogy ki mit csinál az ágyban vagy hány centivel növelte meg a micsodáját, 
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vagy hogy vasaltatta ki (szánalom) stb. Nem hiszem el, hogy mindenki dagonyázik a po-

csolyába, és ne lenne szüksége nemesebb, korrektebb, tudományosabb írásokra, hírekre. 

Jó lenne, ha külön válnának, mindenki tudja, hol keressen és mit talál. 

Az undorító, megtévesztő cikkek és mellékletek, képek halmaza is némileg idetartozik. 

Ezekkel tele van Facebook. Van olyan, hogy az érdeklődést felkeltő cím mögött nincs is 

cikk, vagy csak pár sor, és tele van reklámozott szerekkel pl. nyüzsgő férgek, gombás lá-

bak, szemölcsök stb. rettenetes, gyomorforgató képek vannak. Mindent elkövetnek, hogy 

el tudják adni a nyomoronc termékeiket, amik nagy része nem is hat! Megtévesztés miatt 

szinte mindet be kellene tiltani, megbüntetni. Nem sorom fel, de vagy 15 ilyen szánalmas 

felület van. 

Karácsony Gergely butítási törekvése 

Karácsony Gergely ígérgetése, hogy ha nyer, akkor kevesebbet kell tanulni a gyerekek-

nek. Úristen, még ettől is? Micsoda jövőkép! Hát az, hogy a gyerekek lassan a nullán áll-

nak, lassan semmi életrevaló dolgot sem tudnak, még azt sem, hogy kell tanulni, és ha 

megtanulják, kifolyik a fejükből. Mára az, hogy a számítógépet mindenki megtanulta kezel-

ni, semmit sem jelent, de attól még nem ért meg alapvető dolgokat. A mai fiatalságot egy 

hét alatt a kezükben mobiljaikkal éhen lehetne halasztani, mivel oktatásuk olyan, hogy ab-

szolút nem életre valóak. Tehát még hogy kevesebbet, NEM, hanem mást és többet kéne 

tanulni, viszont nem kellene minden nap torna, nem az a cél, hogy izmosak és buták le-

gyenek. Viszont kötelezővé tennénk a sakkot, hogy 

előre tudjanak gondolkodni. Meg kellene tanítani a 

gyereket gazdálkodni, nem ismerik azt, hogy hogyan 

kell beosztani a pénzt. Nem érzik az értékeket és a 

mögötte lévő munkát, most virtuális világban élnek, 

aminek semmi köze sincs a valósághoz. Ezeken ké 

ne, de nagyon gyorsan és hathatósan változtatni. 

 

A férfiak nagy részének a bunkósága, udvariatlansá-

ga 

Ahogyan megfigyeltem, az 50 év feletti férfiaknál egy-

re gyakrabban észlelem a végtelen udvariatlanságot, 

ami annyira gyakori, hogy elcsodálkozom, ha egy 

normális, udvarias egyeddel találkozom. Az okát nem tudom. Az, hogy bemegy előttem az 

ajtón. Az mindennapos, az, hogy sokszor, ha teheti, s ha nem menekülök odébb, fel is lök, 



 

9 

ez sem ritka. Nekem tolják sorra a bevásárlókocsijukat, és odébb nem állnának, ha útban 

vannak – többnyire keresztben állnak a kocsijukkal –, sőt visszaszól, ha kérem rá, hogy 

engedjen el. Hogy elsöpör, ha egy pultnál állok, az 

is sűrűn  megesik. Nem tudom elképzelni, mi lett az 

emberekkel. Egyre gátlástalanabb, agresszívebb 

egyedekké váltak. Ezekről senki ne higgye, hogy 

egy munkásruhás „szaki” / ők a legrendesebbek/, 

vagy csavargó, vagy eleve bugrisnak is vannak öl-

tözve. Nem! A többség kb. középvezetőnek néz ki. 

S ez még nagyobb baj. Egy része szinte remeg az 

erőszaktól. Mi hiányzik itt? Kidobták az állásából? 

Viselkedése miatt elhagyta a családja? Egoizmusa 

elviselhetetlenné tette és magányossá lett...? Mi a baj? Elveszett belőlük a hit, a szeret, a 

másikra figyelés képessége, létünk közös megélése, a kötelező jólneveltség hiányzik? 

Nem tudom eldönteni, de elkeserítő. 

 

 

Lelkiségi rovat 

Válogatta: Pável Márta 

Prohászka Ottokár: Magasságok felé. 127-128. o. 

„Kergetném a napot s nem venném észre, hogy az a nap az égen nem 
azért van, hogy őt nézzem, hanem azért, hogy a földet lássam, s hogy 

tessék meg nekem ez a világ, melyet a napsugár erőbe s szépségbe öl-

töztet s telehinti fényekkel, színekkel s ingerekkel, hogy belém kössön s 

munkára s küzdelemre kényszerítsen. Maga az a nap az égen csak 

olyan, mint egy nagy, fényes pók, mely villámgyorsan nő, ezer meg ezer napsugár-

lábbal dolgozik, színhálókat lenget, ráakasztja fényszálait minden ágra-bogra, fűszál-

ra és levélre, minden élre s szélre ; kiakasztja, kiteregeti szövedékét, lent a nehéz, 
perzsa szőnyegeket gyepből, pázsitból, lombból, hínárból; ezek fölé a finomabbakat 

aranykalászból, virágból; azok fölé pedig teleaggat erdőt, mezőt leheletszerű fátylak-

kal s fényekkel. Azután pedig belebök a szemembe napsugárral s ezer életingerrel 

settenkedik körülöttem. Birizgálja idegeimet; ráncigál, lök, húz, mint egy pajkos gye-

rek, kacag a szemembe, ezer kérdést tesz, talányokat ad föl, a szépség s a misztikus 

lét ezer problémájával táncol körülöttem. Ezt az életizgalommal telített világot tere-

geti ki elém az én napom, amely nem búcsúzik, hanem folyton elém jön, s hív, éb-

reszt, mert missziója van hozzám! 
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Én tehát nem kergettem a napot, 

mikor elment, hanem inkább vá-

rom, amikor jön. Ébren várom, 

mert hozzám jön. Így jön felém 

minden, ami enyém, ami nélkül 

meg nem lehetek, a lét, az élet, az 

Isten; így gördülnek elém a világos-

ság s a levegő hullámai, a nagy er-

kölcsi értékek, s vájkálok bennük, 

mint a mesebeli királyleány a 
gyöngyökben; mélységek fölött já-

rok, melyek visznek s el nem nyel-

nek, mint ahogy a tó mélyei el nem 

nyelik a rajtuk úszkáló hattyút; rám 
ömlik a csillagos világok étheri fé-

nye, az eszmények, a jóság és szép-

ség, s a legnaivabb vagyok, mikor e 

csodás, misztikus létnek öntudatára 

ébredek, melyből ép eleget értek, 

annyit, hogy egészen gyerek legyek. Ha a nap után mennék, s fényt, világosságot 

szomjazva futnék és szaladnék, végre is kiszaladnék a világból, az én világomból, 
mely miatt ugyanaz a nap ott fönn jár az égen, s azért jár fönn, hogy én lenn marad-

jak.” 

 

Hamvas Béla: Scientia sacra II. 57. o. 
„A Li ki azt mondja: "Ha a királyi székben hivatott ember ül és belőle életadó szellem 

sugárzik, az emberek között nincs betegség, a háziállatokat nem támadja járvány, a 

gabonát nem lepi el a gyom és a rozsda, a tartományok hercegei nem viszálykodnak, 
és a nép között nincsen szükség büntetésre." ‒ "Ha pedig az emberek között fellép a 

betegség, a háziállatok között a járvány, a gabonát ellepi a gyom és rozsda ‒ azért 
van, mert az ég csillagai nem járják törvényes útjukat, de hogy az ég csillagai nem 

járják törvényes útjukat, azért van, mert a templomok csarnokait elhanyagolják." 

 

 

 

Kertészkedés 

Rizmayer Péter 

Édesapám tanácsai 

 

Az időjárás csúszásban van, és sajnos a hideg, csa-

padékos idő miatt sok teendő a "körmünkre ég". 

Az előző hónapban elvégzett lemosó permetezés 

után újabb szükséges és fontos permetezést kell el-
végezni. Ez a virágzás utáni permetezés. A gyorsan 

melegedő időben a gombafertőzések és a rovarkár-

tevők gyorsan szaporodnak. A permetezést kontakt 

kén, felszívódó lisztharmat és rovarölő szerekkel végzem (+10 fok feletti hőmérsék-

let és szélcsendes idő esetén végezhető). 
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A szabadgyökerű facsemeték és bokrok ültetését a hónap közepével be kell fejezni. 

Akinek nincs lehetősége szerves trágya kijuttatására, annak javaslom a fák alá Péti-

sót beásni. Ahol tápanyagban hiány mutatkozik (a fa növekedési erénye, lombozata 

mutatja), ott az N-P-K műtrágya a javasolt. 

Javaslom a fák alját kitányérozni és folyamatosan gyommentesen tartani. A fák tá-

nyérjait a fűnyírás alkalmával keletkező nyesedékkel kell beborítani. 

A leandereket ki lehet már tenni. A beteg gallyakat le kell metszeni, a tetveket szap-

panos vízzel lemosni. Ez a növény is igényli a tápanyag utánpótlást. 

                                                                                  

                                                                                                                                          
 

AQUILA HUMOR 

A templomról, pap bácsiról, gyónásról beszélgettünk. Mire az egyik iparos a 
sör mellől megszólal: 

– Ha elmondom a bűneimet, nem csak engem zárnak be, hanem a pap bácsit is. 

- Az esküvő előtt azt mondtad, hogy én vagyok az istennőd - mondja a feleség a férjének. 

- Úgy is volt, de azóta ateista lettem. 

 Egy házaspár elmegy egy csodakúthoz. Először az asszony hajol be a kútba, és 

elsuttogja a kívánságát. Aztán a férj következik, de túl mélyen behajol és beleesik a kút-

ba. Mire az asszony felkiált: 

- Nahát, ez működik! 

 

 
Hirdetményünk, felhívásunk 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakoz-

zon tagnak az AQUILA Párthoz! 

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

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

denki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kér-

jük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó 

munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 

Várjuk a kedves párttársakat. 

 

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 Ma-

gyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pár-

toskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért va-
gyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogra-

munk is ott olvasható: 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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