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A legfontosabb földi érték az ember!
-------------------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja –
immár a 4. évfolyam 7. számát. Ebben folytatjuk az
AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi
szám megtalálható a www.aquilapart.hu, www.aqp.hu
honlap magazin fülénél. Kérjük, 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.
Hír és kérés
Az AQP megkezdte az országjárását, amit a következő választásokig folytat. Ne csodálkozzanak, ha az utcákon megszólítjuk Önöket, hogy szimpatizánsokat keressünk. Elkérjük
az email címűket is – már akinek van –, hogy hírlevelet
küldhessünk, és ezzel Önökkel
kapcsolatot tarthassunk.
Célunk, hogy megismertessük
az AQP életét, céljainkat és az
AQP korrektségét is.
Kérjük, ha megszólítjuk Önöket
– kitűző van rajtunk –, akkor
ha a politikai hitvallásukkal
nem ellenkezik, álljanak velünk
szóba, hallgassák meg a célkitűzéseinket.
Kérjük, ha valaki szívesen látna minket egy beszélgetésre,
jelezze, és mi megyünk.
Köszönjük, Vargáné Pável Márta,
az AQP elnöke
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Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke
Beszéljünk nyíltan: elvárások kontra teljesítmény, politikai
áldozatok
Gondolatok az életszínvonal, vehemencia és a szorgalom nyomán
Van egy nagy téveszme a világban, amit nem lehet tudni, milyen
szándékkal – még erősítenek is „liberálisék”; az a nagy álhumánum. Az AQP maximálisan humánusnak gondolja magát, mivel
nagyon is jól tudja, milyen érték, milyen lehetőség az emberi élet.
Éppen ezért tragikusnak látjuk, amikor millió számra születnek olyan gyerekek, akiket
utána nem tudnak etetni, sem rendesen ellátni, sem gyógyíttatni, sem taníttatni. Mi azt
gondoljuk, ez visszaélés a szabad akarattal, az emberi élet nemes céljaival. Persze ezt
ilyen szinten talán nem is értik, és senkit sem érdekel.
Mi is ez az álhumánum? Hát az is, hogy nem lehet csak úgy kimondani a valós okokat,
mert rögtön megtámadnak, és mindennek elmondanak magukat toleránsnak hívők,
akik persze abszolút nem toleránsak, csak abban, amit ők akarnak vagy mondanak. Ha
valaki a téveszméjükre bólogat, akkor befogadják és a megtévesztő brigád közé tartozhat, ha nem, akkor ellenség, akit kollektívan elvtársaikkal a végsőkig üldöznek.
Éppen beszélgettem egy józan, normális, iskolázott, baloldali barátommal, aki a mi a véleményünkön volt, és elmondta, hogy többször volt Afrikában, Dél-Amerikában, ugyanaz
a helyzet, mint egyes rétegeknél itthon is látható. Nem azzal szembesülnek, miért nem
mennek jól a dolgok, nem azzal, hogy másként kellene tanulni, dolgozni, intenzívebben,
átgondoltan családot tervezni (hiszen az emberi létforma egy nagy érték), összességben
megtervezetten élni! DE nem!
Én is, ha ezt bármikor előhozom, ökölrázás és személyemet veszélyeztető sértés lesz belőle. Márpedig senkit sem akarok bántani, csak fáj nekem a sorsuk, és meg szerettem
volna mindig is tanítani, hogy lehetne – igaz szegényen, de legalább – emberi módon,
tisztességben élni, s ennek egyik záloga a szorgalom és az akarat, de legfőképpen tudni
kell, ki is az ember. Míg az igazságot nem viselik el, és nem hajlandóak megtenni saját
sorsukért mindent, addig ebből semmi jó nem lesz.
Segíteni kellene, de ez többféle politikai okból szóba sem jön, előtérben van a nyerészkedés, a kizsákmányolás, a mindenáron való profitszerzés, mind ásványi anyagok terén,
mind humánus értelemben. Ezen felül még ott van a lakosság jelleme, vérmérséklete,
szorgalma és az adott kultúra, amely több száz éves szocializáció eredménye. Hiába
kapnak segélyeket, azok a kezek közt elvesznek, és kirablásuk, uzsorakamaton való tengődésük lesz az általános. A segélyekkel nem halászni tanítanak, hanem csak halat adnak, ha adnak! Az elszegényedett részeken pedig akkora a depresszió, hogy már nem is
akarnak semmit, talán erejük sincs hozzá, de reményük biztosan nincs, ezt is vissza
kellene állítani. Mindenki elhiheti, hogy azok meg, akik 40-50 évig mindennap reggel
felkelnek és estig dolgoznak, hogy ők is jobban szeretnének a napon vagy árnyékban heverészni, szexelni, csak azt már felmérték, hogy éhen halnának, így nem lehet emberi
módon élni. Itt nem hinném, hogy előítéletekről van szó, hanem összehasonlító tényekről. Be kell látni, a világban ma farkastörvények uralkodnak, és ebből (nagyon okosan)
kell úgy kikerülni, hogy az emberi lényeg ne sérüljön!
Akár Afrikában vagy Ázsiában, akár itthon nagyon sokat kell tenni azért, hogy európai
szinten élhessen valaki. Az ölbe tett kézzel való vágyakozás csak károkat okoz. A többség
most úgy menekül hozzánk Európába, mint felégett erdőből a szarvasok, tehát vagy
közvetlen üldözik őket, vagy a jólét utáni vágy hajtja őket. Úgy vélem, hogy igazán nem
is gondolják át, mi a helyzet, meg tudnak-e felelni ezeknek a kemény elvárásoknak, hogy
valósítható meg maguknak is a termékeny jövő. Nem hinném, hogy tudnák, milyen áldozatos munka ez, a „civilizáltan” elnyomott, robotoló, minimálbéren tengődő (magyar)
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népnek. Kérdés, meg akarják-e tudni, milyen napi 10 órát keményen, hathatósan dolgozni, vagy csak segélyeken akarnának lenni, ami tarthatatlan lenne! De ahhoz a tettrekészséghez, összefogottsághoz (ami még itt sem mindenkinél tökéletes) fel kellene nőni,
bele kell szokni, különben mindenki – még az eddigi jólétüket sok tanulással és kemény
munkával létrehozó európaiak is – nyomorogni fognak. NEM PÁR SZÁZ EMBER BORÍTANÁ
FEL A RENDSZERT, DE MILLIÓS BEVÁNDORLÁS MÁR IGEN, S EZ A BAJ.

(Közbevetve: a napokban a tévében azt hallottam, hogy a görögök olyan kényelmesek,
lassúak, mit az afrikaiak – az is lehet, olyan melegben nem lehet európai vehemenciával
élni – és úgy éltek, mint az európaiak, és a csőd a meg nem termelt fogyasztásból is
ered. Én ehhez hozzátenném, hogy a kapitalista bankrendszer kirablásából is, meg az
állam meg nem tervezett működtetéséből is eredhet, sok más ok mellett!)
Ezekben az országokban (ahonnan a bevándorlók/migránsok jönnek) az iskolázottsági
arány alacsony, a plurális gondolkodástól távol állnak, ezek nyomán iszonyatos az elmaradottság, az a végtelen kosz és környezetükre való igénytelenség nem kérdéses, a nyomor, a végtelen szegénység, ahogyan nálunk is van, az országunk ÉK-i részein, ezt kár
tagadni.
(Erről ősszel egy riportot is közlök, csak meg kell keresnünk a bátor tanúkat!)
Ezen országokban is láthatják az elmaradottságban élő emberek – ha nem is mindenütt
– a tévében, hogy Párizsban, Londonban, Moszkvában, Budapesten hogyan élnek, milyen kocsikkal járnak és milyen szociális, anyagi stb. körülményeik vannak. Azt gondolják, ez nekik is jár, lehet, hogy erre még bujtogatják is őket. Az a baj – amint azt több
írásomban is jeleztem –, hogy a Földön felborultak az értékek, pl. a kötelesség, munka,
erkölcsiség, önmegtartoztatás, józan realitás, és felmérni, mi „jár” nekem és mire vagyok
képes, miért dolgoztam meg és miért nem. Mára ezek mind hibásan működnek, az önkritikus gondolkodás szinte kiveszett, ugyanis csak arról az asztalról lehet elvenni, ahova tettem is valamit.
Nagyot zuhant az emberiség, főleg akkor érzem a szakadékot, amikor Prohászka Ottokár
fennkölt gondolait olvasom.
PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT M. XIX. KÖTET. ÚJ ELMÉLKEDÉSEK, 93 o.

„A Krisztus Golgotáján éppúgy, mint a kultúremberiség mostani keresztútján ugyanazt érzem — azt, hogy a keresztnek mi vagyunk okai; gonoszságunk, önzésünk,
kultúrhazugságunk; no meg a végleg kompromittált nemzetközi testvériség s a köddé foszlott humanizmus mögött rejlő ősi barbárságunk az oka neki!”…

Rizmayerné Márkus Edit
Márkus Edit: Civil szféra sikertelensége Magyarországon
13 évig működött az AQUILA Kiemelten Közhasznú Egyesületünk,
melynek én is alapító tagja voltam. Ma is sokszor szomorúan gondolok
megszűnésére, pedig azóta sem tétlenkedünk, hiszen az AQUILA Párt
méltó módon viszi tovább a nevet, sőt többet dolgozunk, szélesebb körben
próbáljuk megszólítani az embereket.
Mégis úgy érzem, hogy ilyen jó dolognak nem szabadna megszűnnie.
Nagyon sok civil társaság, egyesület, alapítvány szűnt meg az utóbbi
időben. Persze, sokról kiderült, hogy botrányosan elcsalták az emberek pénzét, s a
vezetőket csak a meggazdagodás érdekelte. Ez utóbbiakért nem is kár.
De azok a szervezetek, amelyek támogatás hiánya, pénztelenség miatt szűntek meg, s
egy jó célt szolgáltak, azokért nagyon nagy kár. Kár, mert a tagok önkéntesen dolgoztak,
saját szabadidejüket, tudásukat ingyen adták. Kár, hogy nem inkább példaadó volt a
létük, hanem megszüntetendő. Kár, hogy ma csak az jut pénzhez, akinek jó
összeköttetései vannak. Kár, hogy nem a tettek számítanak, csak a szép szavak.
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Szeretem Magyarországot, de ilyenkor érzem régiónk szűkös kereteit, és azt a régi nagy
hibánkat, hogy a magyarok között nincs összetartás, hogy nem ismerik fel, minden
egyes polgárnak tenni kellene azért, hogy
jobb legyen. Ne várja mástól a segítséget,
mert nem érkezik.
Az összetartás mellett hiányzik sokakból a
nagylelkűség is, s a dögöljön meg a szomszéd
tehene is jelmondattal élik le az életüket. Ha
a fejekben nem lesz változás, ha nem fogunk
össze, minden marad a régiben. Kelet felé
haladva
az
emberekben
már
régi
beidegződésként él a szolgaság, a vezetőknek
való alávetettség és kiszolgáltatottság. Ezt a
létet meg lehet változtatni. Nem mindenhol
van ez így, s nálunk sem kell, hogy
törvényszerű legyen. A demokrácia szó
hallatán szinte ma már mindenki legyint,
hogy az csak elvben létezik. Igen, sajnos a
gyakorlat a demokrácia álarca mögé bújtatott
oligarchikus uralmat, kevesek jólétét jelenti.
Lehet, hogy csak a polisz keretei között
tudott igazán működni a demokrácia, s
tudott érvényesülni a polgárok akarata. Azt
azonban emberként nem adhatjuk föl, hogy
nem
próbáljuk
meg
igazságosabb,
demokratikusabb út keresését.
Kérem Önöket, támogassák az AQUILA
Pártot, ha az a gond, hogy nem ismerik,
szánjanak
időt
a
tevékenységünk
megismerésére. Igen, sok rossz, eltántorító
példát látunk pártokból is napjainkban, de
ez nem jelenti azt, hogy a reményt fel szabad
adni. Lépjenek ki a kényelemes elfordulásból
és zárkózottságból, s ezzel a nyitással valami
jobb fog elkezdődni, garancia erre az AQUILA
név.
A Szerkesztő, a volt AQUILA Egyesület elnökének megjegyzése:
Miért van bajban a civil szféra? Egy része, akik kiszolgálják a mindenkori hatalmat, vagy
politikai csoportok érdekeit, soha nem voltak és nem is lesznek bajban. Az
ellehetetlenítés azoknál jön be, akik politikai érdekek nélkül, csak a lakosság,
embertársaik érdekeit nézik.
Nos, az AQUILA Egyesület ilyen volt. A kerületi önkormányzat kijelölte a kb. 45 civil
szervezetből, hogy ki fontos nekik, ez kb. 25 volt, a többi pedig, mint mi is, támogatás és
az erre vonatkozó javaslat nélkül is megmaradtunk, annak ellenére, hogy heti 120 fiatalt
INGYEN korrepetáltunk a környező 7-8 általános iskolából és gimnáziumból is. Igaz, mi
nem jártunk be piározni, időnk és gyomrunk sem volt hozzá. Nos, ezek után nem lehet
csodálkozni.
Egy demokrácia ismérvei közé tartozik az is, mennyire függetlenek a civil szervezetek,
mennyire tudnak a civil lakosságért akadályoztatás nélkül működni. De mikor egy
kormánymegbízott – és ez mai – egy konferencián kijelenti, hogy minden civil szervezet
tartsa el magát, és én felugorva mondtam a magamét és megvonták tőlem a szót, akkor
nincs mit tenni. Ha pont azért vagyunk, hogy ingyen adjuk azoknak a tudást, akik
szegények, akkor mikor szerezzünk pénzt eltartásunkra (rezsi, fűtés stb., ami nekünk
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összesen csak évi 1,3 millió volt), ha munkahelyen dolgozunk, este meg ingyen
tanítunk?
Hát nem maradt más, mint függetlenebb, országos, be nem határolható civil szervezet,
párt lettünk. Én is kérem, támogassanak bennünket!

E havi igaz, szép, lelket emelő gondolatok
Várnai Zseni
Ne irigyelj
Ne irigyelj, púpos ember,
amiért egyenes vagyok,
a lelkemen oly nagy púp van,
hogy majd belé szakadok.
Te nem látod, de én érzem,
hogy ez a púp mily nehéz,
bele van ám gyömöszölve
egy mázsányi szenvedés.
Te vak ember, ne haragudj,
én sem látok messzire,
bukdácsolok, botorkálok,
s nem találok semmire.
Fogadj engem testvérednek,
szegény néma, s hidd nekem,
én is csak dadogva szólok,
s nem érti meg senki sem.
Szeressetek engem, bénák,
nyomorultak, szegények,
ügyefogyott vagyok én is,
össze-vissza beszélek,
képzelődöm, álmodozom,
mint az őrült, s azt hiszem,
üvegből van, s összetörik,
összetörik a szívem.

5

Thomas Merton
Nem állítom azt, hogy eljuthatunk a transzcendens vagy misztikus fokon az összes vallások tökéletes egységére, sem azt, hogy különböző dogmatikus rendszerekből indulva
ezen a csúcson végül mindnyájan találkozni fognak. De azt nyugodtan mondhatjuk,
hogy ha vannak is feloldhatatlan ellentétek a tanításban és a megfogalmazott hitrendszerben, mégis igen nagy hasonlóságra és megfelelésre bukkanunk a vallási tapasztalat
terén. Semmi új sincs abban a megfigyelésben, hogy olyan szentéletű emberek, mint
Szent Ferenc és Shri Ramakrishna (hogy csupán kettőt említsek), a lelki tökéletességnek
olyan fokára jutottak el, amelyet bárki fölismerhet, s amelyből mindazok gazdagodhatnak, akiket érdekel a lét vallási dimenziója is. A kulturális és tanbeli különbségek természetesen megmaradnak, de mindez nem teszi érvénytelenné a nagyon is valóságos egzisztenciális hasonlóságot.

Vargáné Pável Márta
Telefonbeszélgetés egy kisebbségi hölggyel
R = riporter
A = alany

A: Azért hívom, mert mikor legutóbb vidéken találkoztunk (igen,
egy országjárás során meghívott egy kávéra, és nagyon kedvesek
voltak) megígértem, hogy megkeresem.
R. Parancsoljon velem (habár nem mondtam, mert nem is kérdezte, hogy zavar-e, hogy vidéken vagyok, éppen órát tartok, és most nagyon zavar).
A: Találkozni, beszélni akarok Önnel.
R: Rendben már ott megadtam címemet, egyeztessünk időpontot, kedd jó lenne?
A: Nem tudom a címet (én közben ismét elmondom, vagy még kétszer, mert nem
érti…). Én most a város másik felén vagyok a rokonomnál, nincs kocsim.
R: Rendben, üljön járműre (és ismét elmondom, hogyan kell idejönni).
A: Jaj aranyosom, nincsen jegyem, sem pénzem sincs rá.
R: Akkor most nem tudok mit tenni, ha hazamegyek, hívjon fel vonalon és beszéljük meg, amit szeretne mondani.
A: Az nem jó, mert én hétfőn visszautazom. Nem tudna eljönni értem kocsival,
meg vissza is hozni?
R: (Elképedtem, eltévedt ez a hölgy, nem vagyok taxis!) Nézze hölgyem, én is kevés nyugdíjból élek, erre sem időm, sem pénzem nincs, valamint mindenhol eltévedek, ilyen messze el sem mernék indulni.
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A: Akkor most mi lesz?
R: Ha úgy gondolja, hívjon fel, köszönöm.
No komment!
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Tanulságos/cinikus mondások
- Az óceánban több repülőgép található, mint
tengeralattjáró az égen.
- A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal,
az orvos meg földdel.

- Finom a Kinder tojás, csak a sárgáját nehéz lenyelni.
- Több ezer telefonszámot tudok fejből, csak nem tudom melyik
kié.

- A boldogság egyetlen akadálya a valóság.
- A kutya az ember legjobb barátja. Nem ad tanácsokat, nem kér kölcsön és nincs rokonsága.

- A kulcstartó egy olyan hasznos kis szerkezet, amely segít a kulcsaidat egyszerre
elveszíteni.
- Ezt az életet nem szabad túl komolyan venni, mert még úgyse élte túl senki.
- Minden ember életében van két jó év. Ezeket a sírköve tünteti fel.
- Az élet olyan, mint egy cigi. Néha jól meg szívjuk.
-- Az Úr nekem feladatot adott, mikor erre a világra küldött. De annyira le vagyok
maradva, hogy valószínűleg örökké fogok élni.

Vargáné Pável Márta
Emberi sokféleség „lélekvész”, az okosság és a bölcsesség
mellett tudálékosság, butaság, hamisság, többnyire ájtatos
gyávaság érezhető.
Optimista embernek gondolom magamat, habár mostanában
elgondolkozom, jogos-e a szemléletem? Sok olyan dologgal nézek
szembe, amit el sem tudnék képzelni, hogy ilyen is van, és így is
lehet viselkedni? Férjem, ismerőseim szerint én egy nagyon jól
szeparált, kulturált emberekből álló világot építettem ki maga körül. Többször ért
vád is, hogy elitet képzek. Így aztán a politikai feladatot (Istentől) megkapva, keményen érnek a hatások, és csak tágra nyílt szemekkel nézek ki az „üvegburám”
alól. Valószínűleg ezt is meg kell élnem.
Eszembe jut Prohászka Ottokár (Faragott képet ne csinálj magadnak! című írásból): „A lelki embert
manapság ez a lélekvész bántja. Valahogy idegen lett a saját maga fajtájában,
mintha azt kérdezné: hát ilyen vagyok én is, mint ezek? … Szinte megtapogatja
magát, hogy hát ő is embere-e, ember azok közül, kik egymást pusztítják,...”
Az AQP-t vezetve, az országot járva, emberekkel beszélve, hamis ígérteteket kapva
stb. nagyon sok csalódás ér. Rájöttem – ha csak nem az AQUILA tagjai közül való
valaki –, szinte senkinek sem lehet hinni. Világossá vált, hogy nagyon is jó az,
amit először gondoltunk, nem AQUILA párti tagokat gyűjtünk – a tagdíj nem ér
annyit, mint az állandó vívás a programunkat meg nem értettekkel – hanem szavazókat, és majd nagyon megvizsgált emberek lesznek tagok, a tisztaságunk és
szellemiségünk megőrzése érdekében. Fájnak ezek a csalódások, mert ezzel is úgy
vagyok, ahogyan Prohászka uo. „... a mi csinált s megálmodott képzeteinkkel (sk.
ugye, az emberről) nekiütközünk a sivár valóságnak, ezekkel a mi faragott s megaranyozott képeinkkel nekimegyünk a falnak, s fáj a lelkünk, amikor darabokra
törnek.”
Azzal együtt sok jó emberrel is találkoztam, de mostanában úgy vélem, elbújtak
valahova jó mélyre. Mostanában inkább olyan emberek kerülnek a látóterembe –
a jók mellett, csak ez számomra elképesztőbb... –, mint alább leírom. Tudom,
nem adhatjuk fel, mégis tenni kell az országért, mert az emberek akkor sem voltak jobbak, mikor Jézus Krisztus a földre jött megváltani minket, és mégis megtette, pedig az ő áldozata elképesztően nagy volt, míg mi csak a bűneinket dolgozgatjuk le azzal, hogy Istennek tetsző tetteket teszünk.
Ugyanakkor hiszek abban, hogy az emberekben feltámasztható a magasabb szellemiség, az igényesség, a bennük lévő jó is, csak most sokan elvadultak, megkeményedtek, begubóztak, lelkileg elfonnyadtak. Nem akarok általánosítani, de talán lesznek olyanok is, akik felébrednek, legalább is remélem.
Pár példa a kiábrándító emberpéldányokból, kissé elkeserítő, amit tapasztalunk.
- Riporterek. Riport után egy órát beszélgetünk, szinte mindenben egyetértenek. Mindkettő ragyog, attól, amit mondok, kérik a könyvemet, ingyen elküldöm. Majd azt látjuk, a könyvért köszönet sem jön, meg a riport sem jelenik meg. Okai? Csak vélhetőek, gondolom, az állása veszélybe került. (Ha
ilyen rebellisnek tűnő nőszemélyt segít, mint én? Vagy ki tudja?) Mégis, nem
gerinces dolog ez, akkor adjon jelzést, vagy színház volt az egész?
- Okosnak képzelt okoskodó. Ez is konkrét eset. Találkozás után szinte egyszerre kimondva, magunk között elneveztük „sunyi bácsinak”. Magát maga-
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san kvalifikáltnak képzelt öregúr,(lehet, hogy a saját falujában ő a császár)
elhív magához minket Dél-Magyarországra. Megérkezvén ő maga elé néz, és
hosszasan nem szól egy szót sem, miközben a neje karvaly szemekkel pásztáz minket. Oldani próbálom a dolgot, kínos feszengés stb. Majd elkezdi a
kérdezősködést és vizsgáztat, mint egy rendőr, majd ellenőriz, mintha csalók
lennénk, és közben olyan beszűkült a tudta, hogy kezelni kellene. Mikor betelik a pohár és helyre teszem, akkor elkezd lényegtelen, pitiáner dolgok
halmazáról beszélni (amin nem csodálkozom, hogy eddig senki sem reagált
rá), végén indirekt módon kiderül, okoskodó FIDESZ-esek voltak.
- Vagy távoli ismerős hölgy (aki megkapta „sunyi 2” kitüntető címet tőlünk) az
országjárás napján kétszer is felhívott, hogy menjünk be hozzájuk, sőt öszszehoz emberekkel. Rendben, pár óra és arra megyünk. Kéri, hogy előtte –
mikor a közelükbe érünk – szóljunk telefonon, és a helyszínre visz minket.
Odaérünk, többször is nem veszi fel a telefont, sms-re sem reagál. Majd
amikor jó messze járunk tőle kb. egy óra múlva telefonál, azt pedig én nem
veszem fel, visszahívni sem fogom. Miért teszik ezt? Miért nem lehet következetesen őszintének lenni? Ha esetleg a férje tiltotta meg, mondja meg, de
ez így sunyiság. Ha egy hívő keresztény ember, felsőfokú végzettséggel ilyen,
akkor mit várjunk a többitől. Mint látható; sem a hit, sem az iskola, semmi
sem jelent semmit, ezek jellemhibák.
- Keresztény hívőkkel – egyik helyen – jó a viszonyunk, gratulálnak, puszilgatnak, ha beszélek velük. Meghívjuk őket az ünnepünkre, azt ígérik jönnek. Egy sem jött. Másnap egyik elszólja magát, bizonyos illetékes szervezkedett ellelnünk. De hát miért? Mondom az érveimet, erre elcsodálkozik.
Igazad van – mondja –, hogy erre nem gondoltam. Ez pedig a „felsőbb” hatalom melletti tisztelet, aki megtévesztheti a jó szándékú időseket. Mi ez?
Agymosás eredménye?
Sorolhatnám, de nincs értelme, mert ez még messze nem a legrosszabb, ez csak
finomabb köröket illető rossz. Akkor még sehol sincsenek a brutális tettek, mint
ölés, verés, rablás, prostitúció stb., pedig tudjuk, ez is van.
Világossá válik, hogy Prohászka ráérzett arra, mi következik, uo. idézem: „... s
módosítsuk a biblia szavát így: Emlékezzél meg ember, hogy állat vagy, s hogy
bármilyen magasra emelkedel, az állat mindig kiüt rajtad.” Kemény sorok, de sajnos sokszor ez látszik. Olyan életet élnek, mintha soha nem halnának meg,
mintha csak ebből a földi fogyasztói világból állna az egész létük értelme.
Nekem istengyermeki feladatom, hogy szólni kell, az ember ettől sokkal több, túlvilági egzisztenciájukért kellene küzdeni, aminek mára még a tudatát is teljesen
leépítették. Többnyire még a hívők sem tudják, miről beszélek.
Nekünk olyan emberek kellenének, akik segítik az embertársaikat magasabb
szellemi, erkölcsi szintre emelni, Krisztus tanítása jegyében. Mi, SAS-ok, csak jó
embereket keresünk, vagy megtanítjuk őket jobbá lenni. Viszont amikor olyanokat találok, amiket leírtam, akkor nagyon aktuálisnak érzem a biblikus mondást,
sok az aratnivaló, de kevés munkás.
Nem depresszió szól belőlem, mert Isten annyira érezhetően velem van, hogy erre
nincs okom. Ami bánt, az, hogy nem tudok több eredményt elérni, mert sokszor
nincs meg az emberekben az a színérzék, amivel az isteni gyönyörű életlehetőségének a színpalettáját érezhetnék, hogy megmutathatnám a felsőbbrendű emberi
életet, egyszerűen nem fogják fel, nem látnak...!
Bánt, hogy a farizeusi, lebutított lelkiség, az arrogáns, farizeusi viselkedés, a
gondolkodási képesség hiánya, a félelem lebénítja az embertársaimat. Nem adom
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fel, mert nem is tehetem. Mi elmegyünk oda, ahova hívnak, és elképzelhetetlen
sunyiságokkal, hamisságokkal, butasággal, farizeusi lelkülettel is találkozunk.
Rájöttem, a nép átlagszintje a megtéveszthetőségnek kedvez.

Oroszi-Kuzmich Kinga
A protekció
Manapság minden a kapcsolatokról szól. Munkahelyre,
iskolába való felvételnél mindig jól jön egy (lehetőleg
rangosabb) ismerős néhány szava. Hát persze, mint egy
ajánlólevél, hiszen senki sem szeret zsákba macskát venni,
mindenki inkább azt választja, akiért valaki mintegy jótáll,
akiért valaki garanciát vállal.
De hogy is működik ez valójában, tényleg a minőséget
szavatolja a jó időben felemelt telefon vagy a személyes
beszélgetés? Sajnos azt tapasztalom, hogy sok esetben nem erről van szó. Az igaz,
hogy mivel ez a szokás már teljesen általános, sokszor a valóban tehetséges
embereknek is szükségük van az eféle protekcióra, ugyanakkor gyakran csak
arról van szó, hogy a rang kihasználva hivatalából adódó pozícióját adott
feladatra alkalmatlan embereket is bejuttat. Épp úgy korrupció ez, mint ha
pénzzel vennék meg az illető helyét. Ami külön bosszantó, hogy a tehetségtelen,
de protekciós egyén elveszi az értékes helyeket a tehetséges, ám protekcióval nem
rendelkező emberektől. Ráadásul a versenyfutás már az iskolában elkezdődik. Ha
a gyerek adott tantárgyból rosszabbul áll, mint szeretnénk, mi sem egyszerűbb,
mint egy telefon az osztályfőnöknek, a szaktanárnak, a megfelelő kifogás mellett
talán célravezető lehet.
Elhibázott gondolkodásmódnak érzem ezt. Nem hiszem, hogy a gyerek akkor fog
boldogulni az életben, ha a szülő rábeszélése
éri el számára a jobb eredményt, főleg, ha a
jegyen még semmi sem múlik, de a gyerek
nem dolgozott meg érte. (És természetesen
itt nem a jogos indokokról beszélek, hiszen a
szülőnek kötelessége a gyermeke érdekeit
védeni.) Szerintem a hozzáállásban van a
hiba. Nem az az alapvető, hogy teljesítsek,
és tegyek meg mindent, ami tőlem telik,
hanem az, hogy kifogásokkal minden
helyzetből
győztesen
lehet
kikerülni.
Fordítani kellene a helyzeten, azt tanítani –
nem csupán szóval, hanem személyes
példamutatással –, hogy eredményt csak
akkor várhat az ember, ha letett valamit az
asztalra. Ezzel az üzenettel a tarsolyában
talán a következő nemzedék is többre
menne.
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Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedő ötletek
A rózsák visszavágásának ideje. Nagymamám nagy kertész
volt, a maga falusi módján nagyon is értett hozzá. Ő volt az,
aki rózsákkal való praktikákra megtanított. Pl. tavasszal ne felülről
nézzem, mit vágok le, hanem a tőtől kifelé számoljam a szemeket, hogy 3-8 szemre hagyom-e meg, attól függően, milyen erős a törzs, stb. Attól a tudástól, amit
Nagymamámtól kaptam, nagyon szépek lettek a virágaim.
Valóban illatos, kecses, szép virág a rózsa, de ha elvirágzik, az már nem olyan
látványos, és nem is praktikus a száron hagyni a virágmaradványokat. Ugyanis
akkor megakadályozom, hogy új virág legyen, helyette a termését növelgeti. Tehát
virágzás után mindig visszavágom az eredetihez megközelítő magasságba. Akkor
kb. 30-50 nap múlva (ez eső, öntözés, napfény stb. függvénye) új, szép virágot
láthatunk, és így szinte egész évben virágzó rózsáink vannak.

AQP humor
Ha tilosban parkolsz, ne kapcsold ki az ablaktörlődet! Mozgó ablaktörlő alá nem
lehet betenni a büntetőcédulát.
A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak,
hogy kimutasd a fogad fehérjét.
Egy macskát mindenre megtaníthatsz, amit ő szeretne
csinálni.
Sosem értettem, miért szopják a babák az ujjukat. Aztán megkóstoltam a bébiételt.

11

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
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