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-------------------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját tarthatja a kezében – immár a 3. évfolyam 6. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését.
Az összes eddigi szám a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél megtalálható. 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
Magyarország kb.
50%-nak problémája;
éhezünk és számlát
fizetünk
Meglett a választás eredménye és az
otthon maradt szkeptikus, közömbös, csalódott, egész lakossági
szavazókhoz képest kb.
30%-nyi NEM szavazó
miatt ismét többségben
ülhetnek azok a Parlamentben, akik ezt a
problémát nem is akarják látni sem, tudomásul
venni sem, mert itt minden szép és jó, ja… dübörgünk stb.
Naponta kapom, mint barát, ismerős vagy pártelnöki minőségben az elkeseredettebbnél elkeseredettebb leveleket.
Jelenleg nem tudunk mit tenni. Kevés időnk volt (egy év semmi), pénzünk is semmi
ahhoz, hogy tudjanak rólunk, hogy vagyunk, és higgyenek is nekünk, habár ez könnyebb
lenne, ha a hírünket tudnánk vinni. És ez a zárt média viszonyok között nagyon nehéz, mert
/rengeteg tapasztalattal a hátunk mögött elmondhatjuk/ aki nem akar állástalan lenni, az

1

nem mert országos, neves lapban (vagy nagyon ritkán…) komoly riportot készíteni velünk.
Sok pénz nélkül nem lehet nyilvánosságra jutni. Marad az internet, de akiknek nem jut
ételre sem, azokhoz nem tudunk így eljutni.
Mi tudnánk mit tenni (ott a programunk, ami 2 héten belül újra alkotva, felfrissítve a
lakosság rendelkezésére áll majd a honlapunkon), mert mi valóban a népért akarnánk dolgozni, mert mi, az AQP nem is tehetnénk mást, mivel Isten által vezéreltek vagyunk.
Reggel olvasom az INDEX cikkét, hogy „620 ezer gyerek otthona rohad” (2014. 06. 04.)
innen idézek is majd pár sort, akik a Habitat for Humanity Magyarország felmérését/ éves
jelentését használták. Sokszor elgondolkoztam, az igénytelenség, a pénztelenség vagy a
tehetetlenség, depresszióval keverve okozza-e azt, hogy aki tehetné, sem renoválja, festegeti (akár a legolcsóbb mésszel sem) a lakását. A házak előtt is még mindig kátyúk, szemét, az udvarokon lomhalmazok stb. Persze nem járunk a nagyon szegények cipőjében, és
nem tudhatjuk, mennyire tört már meg a lelkük a nagy nyomorgásban, reménytelenségben. 2
Igen, itt a nagy rezsicsökkentés, ami percenként hangzott el a választási időszakban.
De akik szegényebbek, vagy a fűtésrendszerük erre állt be, fával fűtenek, azoknak valóban
nem csökkent egy fillért sem a fa ára, és a széné sem tudomásom szerint. uo. „Évente 200250 ember megfagy”, akikről tudunk…!
Akinek az áramot is kikötötték – sokan vannak ilyenek –, azokon hogyan segített a
rezsicsökkentés? Igen, valóban igaz az INDEX cikke: „Nem éri el a szegényeket a rezsicsökkentés.” Magam is éltem – vidéken 60 évvel ezelőtt – olyan körülmények között, hogy
nem volt külön fürdőszobánk, de hogy ma se legyen kb. 500 000 embernek, ez durva.
Meglátásunk szerint munka kellene, minden áron, hogy lehetőséget adhassunk a
„feltámadásra”, az élni akarásra, a megújhodásra. Segély, egyéb támogatási rendszerek
szerintünk még tűzoltásra se
jók.
Végezetül, a TV-ben láttam: egy idősebb férfi bankot
rabolt (ott sem sokat). Utána
nem diszkóba ment, nem kocsmába ment magát földig leinni,
nem, rögtön a rablás után ment
a másik helyre, hogy kifizethesse a csekkjeit és a többi pénz
meg is volt otthon nála. Rémes,
siralmas, szívem szerint nem
büntetném meg, nagyon elgondolkoztató; mekkora elkeseredés kell ehhez. Rögtön el is
kapták, nem bűnöző fajta, csak
végtelenül elkeseredett, nyomorúságosan szegény. Nem
hallik fel a földi „felsőbb hatalmasságokhoz” ezeknek a dolgoknak az üzenete, hogy nagy
baj van az országban. A szegénység szinte minden második embert érint valamilyen formában.
Ezeket nem látja az uralkodó réteg, nem rendül meg a szíve? Sokszor csak azt nézem, egy-egy áruházban mi van mások bevásárló kocsijaikban, és 100%-ig ki tudom találni

a kis farhátból, az olcsó gyenge minőségű kajákból, hogy egy nyugdíjas tologatja szomorú
szemekkel a kocsiját számolva a pénzecskéjét, még mennyit vehet.
Mi, remélem 4 éven belül, eljutunk odáig, hogy meggyőzzük Önöket, meg fogjuk változatnia dolgokat, de segíteni, támogatni kell minket.
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Kis Enikő
Interjú
Azt gondolom, hogy manapság hazánkban igen nagy probléma, hogy a politikából, közéletből kiábrándult fiatalok külföldön keresnek megoldást. Több tehetséges újságírót, informatikust, tanárt stb. ismerek,
aki ezen gondolkodik. Vannak olyan fiatalok is, akik egyszerűen csak önmagukat szeretnék kipróbálni. Így
vagy úgy, komoly, nehéz döntés áll a háttérben.
Mostani interjúalanyom kalandvágyból ment külföldre, Hollandiába, azonnal az egyetem elvégzése
után. Talán érdekes lehet, hogy ő hogy élte meg ezt a döntését, mit tart vonzóbbnak odaát, mint itthon.
Miért döntöttél úgy, hogy egy időre Hollandiába költözöl, mi az, ami ott vonzóbb, mint itt, Magyarországon?
Hát, egyértelmű, hogy a kalandvágy és az, hogy világot lássak. Azáltal, hogy új környezetbe kerülök,
új kihívások elé nézek, azáltal magamat is jobban megismerem. Már a tanulmányaim alatt voltam kinn egy
félévet, megízleltem a kinti létet… Hát, ott valami elkezdődött. Az ember megismeri a kultúrát, az embereket, valamit elkezd felépíteni, s vonzó volt, hogy ezt a tudást elmélyítsem.
Volt-e rá lehetőséged, hogy itt Magyarországon egy számodra kedvező életpályát elkezdjél?
Hmm… volt lehetőségem egy életpályát kezdeni, de, hogy ez mennyire kedvező, azt nehéz eldönteni, hiszen, amíg az ember egyetemen tanul, csak részben tudja felmérni. De otthon a kaland nincs meg anynyira, hiszen ismerős a környezet. Külföldön belecsöppensz egy teljesen új világba, ahol neked kell megtalálnod a helyedet.
Volt-e munkalehetőséged kilátásban itthon?
Nem is nézegettem, nem is jelentkeztem álláshirdetésekre. Amiket hallottam, nem volt olyan köztük,
ahol úgy igazán láttam volna magam. Volt, amit esetleg kipróbálnék, de nem mélyedtem el benne, hiszen
előbb külföldön szerettem volna megpróbálni, mielőtt itthon bármibe kezdtem volna.
Ha jól értettem, Hollandiában nagyon rövid idő alatt találtál magadnak megfelelő munkát…
Valójában ezzel nagyon nagy szerencsém volt, ez egyáltalán nem jellemző odakinn sem.
Rövid vagy hosszú távban gondolkodsz, vagy ez még eldől?
Hát, a mai világban rugalmasnak kell lenni, még csak most mentem ki, nem szeretném, ha ez most
derékba törne, kudarcnak élném meg. Egy-két évig legalább szeretnék ott élni.
Ha most adódna egy lehetőséged itthon valami hiper-szuper munkára, hogy felépítsél valamit, visszajönnél-e?

Zavarba hozol. Nagyon el kéne rajta gondolkodnom. Ezen a ponton talán még nem, mert úgy élném
meg később, mintha feladtam volna a harcot odakinn és kudarcot vallottam volna.
Kicsit úgy hangzol most nekem, mint a mesebeli hős…
Igen, mert azt meg kell vallani, hogy külföldön egyáltalán nem könnyű, teljesen magadra vagy utalva, neked kell feltalálnod magad, rájönni az ország, a rendszer működésére. Azért vannak nehézségek. Nagyon szépen hangzik, hogy külföldön dolgozom, keresem a helyem, de emellett érzelmileg nagyon sok minden van. Nem egy leányálom még ma, attól függetlenül, hogy nagyon sokat tanulsz magadról és a felnőtté
válásban is elég nagy húzóerő. Ezt nem csak én mondom, hanem többen is, akikkel kinn beszélgettem, hogy
ez azért érzelmileg nagyon hullámvasút.
Ha pár év múlva bebizonyítod magadnak, hogy igenis meg tudod állni a helyedet a világban, a mostani elképzelésed szerint, a mostani körülmények között visszajönnél-e?
Ha itthon meg tudom tartani a nekem megfelelő életkörülményt, a munka megfelelő, jól érzem ma4
gam a csapatban, és meg tudom valósítani a magam szerény anyagi elképzeléseit – amelyek nem nagyok,
csupán annyi, hogy ne kelljen folyton az árakat nézni, számolgatni – ez eléggé mérvadó. Ha lenne egy elfogadható munkahelyem, akkor el tudom képzelni, hogy igen.
Vannak-e olyan részei a holland rendszernek, amelyeket szívesen megvalósítanál itt,
Magyarországon is?
Abszolút! Abszolút, vannak. Szerintem
pont ez a lényege annak, hogy az ember külföldre megy és világot lát, hogy nyilván lát jó
dolgokat, amelyeket érdemes bevezetni. Mondjak példákat?
Légy szíves, igen.
Ami nekem kinn tetszik: a munkakörnyezetnek és az embereknek a nyugodtsága és
kiegyensúlyozottsága. Nem stresszelnek, nem
idegesek, hogy ha jön egy probléma, nem
mennek rögtön fejjel a falnak, hanem nyugodtan leülnek, átgondolják. Amit mindenképpen
javasolnék itthon nagyon sok embernek, az az,
hogy kritizáljon és fogadja el a kritikát, és beszéljünk meg mindent. Ennek szerintem nagyon nagy jelentősége van az emberek magánéletében is és az élet minden társadalmi szintjén. Lehessen mondani, és ne csak az legyen, hogy a levegőbe
beszélünk, hanem, hogy a másik elfogadja. Szerintem minden emberi téren nagyon fontos, sok konfliktus
elkerülhető lenne így.
Végül hadd kérdezzem meg, hogy hogyan állsz a politikához?
Hát, kb. így. Viszont, amit kinn is láttam, hogy igenis fontos, hogy az ember akkor is odafigyeljen és
gondolkodjon a dolgokon, ha kiábrándult. Érdemes tájékozódni, nem kell feladni, azt mondani, hogy: ó,
majd valahogy lesz… Mert, oké, hogy az ember csak egy csepp a magyar tengerben, de sok csepp van, amiből a tenger lesz. Fontos, hogy az ember tudatos állampolgár legyen és átlássa a helyzetet, még akkor is, ha
ez nem mindig úgy van, ahogy ő elképzeli, vagy várja. Lehet, hogy egy következő generáció idejében oldódik meg, de fontos, hogy az állampolgár kinyilvánítsa az akaratát és azt meg is hallgassák.
Van-e olyan megoldás a holland parlamenti rendszerben, amit itthon is alkalmazható lehetne szerinted?

Ami nekem egyelőre szimpatikus, hogy egy javaslat a kormányon és az ellenzéken kívül is több kézen átmegy, több csoport vitatja meg, beszél róla, így érvényesül a kritika is, és több szemszögből vitatják
meg. Azonban jobban nem ástam bele magam…
Vargáné Pável Márta
Pünkösdi gondolataim
2014-es
évben
Pünkösd napjára már rég
lehullottak a pünkösdi
rózsák, sőt már ezek a
szép rózsák is hervadóban vannak. Más idők
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vannak a természetben is,
az emberek életében is.
Azon
gondolkoztam, igazán mit is jelenthet mára az emberek tömegének ez a szép ünnep.
Sajnos arra jöttem rá,
hogy a szabadnapot jelenti, lehet fürödni menni,
kirándulni stb., s talán
búcsúkra is lehet menni,
de hogy mennyire van ott
az egészében a lelkük is,
azt nem tudom. A Pünkösd igazi lényege nagyon kevés emberhez
juthat el.
Mi is ez az erőteljes erőt adó nap?
Prohászka Ottokár: Új elmélkedések: Hiszek a Szentlélekben:

„Mintahogy a régi föld mélységei ki-

törtek s fölmerevítették Alpesekké legmélyebb rétegeiket: úgy az Istenség mélységeit
kitöltő, forró s feszülő élet kitört s beleállította a szellemi világba a Szentlélek erőit s
műveit… Mint ahogy az erdő lehelete telítve
van illattal s a tenger lehelete telítve van
párával és sóval: úgy van telítve a Szentlélek
az Istengyermekségnek s Istentestvériségnek szellemével; ezt hordja szét s ezt adja.”
Mi is történt az apostolokkal? A félelmet az
erő, a bátorság, az ego levetése, és Istenért
való lángolás váltotta föl. Az a lángolás, ami
nem a maga hasznát nézi, hanem végtelen
erővel, égető tűzzel lobogás Istenért, az Ő
akaratának beteljesedéséért. Ez olyan bo-

gárszerű fénygyújtás volt bennünk, ami nem nézi, mi lesz vele, csak vonzza és bele fog
zúgni a Fénybe, az isteni Fénybe.
Most lelkemben hallom, a hitetlenebbek kérdezgetik, miért éppen az Ő akaratának
kellene meglennie? Egyszerű a válasz. Mi, emberek annyira nem vagyunk birtokában az
igazságnak, hogy mi magunknak igazán jót, csak Isten akaratán át akarhatunk, így külön
partizánkodni kár. És ezt még csak nem is az alázat körébe sorolnám, hanem a jól felfogott
érdekünk körébe.
Uo: A szentlélek temploma: „Minél őszintébben fordulok feléje, annál inkább megszáll «a

fegyelem szentlelke», ki «szívem igaz vizsgálója és nyelvemnek hallója» (Bölcs. I. 5,6.) s
láthatja, hogy ahogy szeretem az életet s a szeretetet, a napsugárt s a dobogó, meleg szívet, a gyermekszemet s a virágot: úgy imádom mindezek elgondolóját, kedvelőjét s teremtőjét, a Szentlelket.”

A Pünkösdkor felidézve az örömöt /jelenséget, ismételjük meg a lelkünkben azt, ami- 6
kor a Szentlélek intenzíven elöntötte az apostolokat. Egyházi, évente megismételt főünnep,
ami arra is hivatott, hogy hátha valaki most ébred fel emberi mély kómás álmából, és meghallja azt dübörgő erőt, amivel Isten mindenkit folyamatosan megkörnyékez, hogy a kinyújtott kezét megfogjuk, és magához hazavihessen.

-----------------------------------------------------------Vargáné Pável Márta

Olvastuk, megosztjuk: a DIÓ!
Nem hinném, hogy sok olyan ember van, aki annyi diót evett meg életében, mint én. Meg
is van a hatása, a csontjaim 60 éven túl is 120%-osak. Az orvos kérdezgette, hogy mit
eszek, hogy ilyen erősek csontjaim, sok sajtot, tejet?
- Nem, utálom őket – elcsodálkozott –, de akkor mit – kérdezte?
- Hát diót.
- Mennyit, mikor?
- Nagyon sokat – válaszoltam – még zöld, de már ehető
kb. napi 20-at, utána mindenkor, mikor elém kerül – ez
gyakori, mert több diófát tartok –, sokszor kenyérrel és
szőlővel ezt reggelizem.
Rájöttem, a zöld dió burkától, ha kelés van vagy nehezen
gyógyuló seb, akkor beledörzsölöm az is elmúlik, egy
nap és hűlt helye van. Szóval a dió egy csoda.
forrás

http://viragcenter.hu/index.php/gyogynoevenyek-hatasai/3923-tudta-oen-

„A
dió megvédi szívünket és érrendszerünket, mérsékeli a
magas vérnyomást, de ezen kívül remek antioxidáns forrás is, sőt emésztésserkentő hatása
is van és a májat is megdolgoztatja. A vérszegény illetve legyengült immunrendszerrel
rendelkező gyermekeknek is javasolt a fogyasztása.”
Jó termék, a uo. „dióolajat sajnos ritkán találjuk meg boltok polcain, pedig hidegen sajtolva
remekül passzol a salátákhoz. A dióolajat soha nem szabad melegíteni, mert hő hatására
megavasodik és megkeseredik. A dióolaj nyugtatja az idegeket, és erősíti szervezetünket,
sőt mézzel együtt fogyasztva valóságos vitaminbomba.”
Uo. „A diónak nem csak a termését lehet és érdemes fogyasztani a leveléből készült tea is
nagyon egészséges. … A naftokinon a K vitamin egyik fajtája, a véralvadáshoz nélkülözhetetlen. A diólevél ezen kívül csersavat, flavonoidokat, és illóolajat is tartalmaz.
A teához szedjünk a kertből két-három nem permetezett tiszta zöld diólevelet, tegyük bele
hideg vízbe, forraljuk fel 1 percig, majd hagyjuk kihűlni. A diófalevél remekül fertőtlenít,
sok benne a C-vitamin, és a pattanásos bőrt is szebbé varázsolja.”
hogy-a-dio-vedi-szivuenket-es-a-magas-varnyomas-ellen-is-hatasos

Tudjuk fűben-fában orvosság, a dióra ez még jobban érvényes.

AQP humor
Elkészítik a világ legnagyobb számítógépét, ami már mindent tud. Az átadási ceremóniára
újságírókat is meghívnak, akik tesztelhetik a gép tudását. Az egyik elhatározza, hogy megtréfálja a gépet:
- Hol van az apám? - írja be a billentyűzeten.
A számítógép néhány másodperc után nyomtatja is a választ:
- Floridában horgászik.
- Ez egy buta gép - mondja az újságíró a többieknek. - Megette ezt a beugrató kérdést,
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apám ugyanis már meghalt.
Az egyik programozó mondja neki, hogy a gép talán félreértette a kérdést, próbálja meg
másként megfogalmazni.
- Hol van anyám férje? - teszi fel a kérdést a trükkös újságíró.
Ismét néhány másodperc gondolkodás, majd jön is a válasz:
- Anyád férje 3 éve meghalt, apád meg még mindig Floridában horgászik.
--------------------------------------Te Józsi, cigizik a lovad?
- Nem, miért?
- Akkor ég az istállód...
--------------------------------------Egy férfi fegyverrel a kezében beront egy bankba és az összes készpénzt követeli, amit a rémült pénztárosnő át is ad neki. Miután megszerezte a pénzt,
körülnéz és megkérdezi a mellette álló férfit:
- Látott maga engem itt bankot rabolni?
- Igen uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a mögötte álló férfihoz fordul:
- És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot?
- Én nem, de a feleségem látta...

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 önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, 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 bejegyzett
párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra
vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a
honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu Itt minden információt megtalálhat rólunk.
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