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A 2018-as országgyűlési választási jelöltünk Budafokon:
Szeibert Márton
Bemutatkozás
Indulok a 2018-as országgyűlési választásokon az AQUILA Párt színeiben.
Ezért értelemszerűen tájékoztatnom kell a választópolgárokat arról, hogy én
hogyan gondolkodom, hogyan látom a politikai helyzetet és miért gondolom
azt, hogy az AQUILA Pártnak, és benne nekem is, meg van a létjogosultságunk.
Jelen írással az a célom, hogy egy olyan átfogó képet adjak, mely minden
szükséges információt tartalmaz, ami segítheti a választópolgár döntését.
Személyes adatok:
Lakhely: Budapest
Születési idő: 1988
Végzettség, foglalkozás: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karán végeztem el az alap- és a mesterképzést. 2015 óta termelési mérnökként
dolgozom.
Szabadidős tevékenységeim: Önkéntes munkákat végzek az AQUILA közösségben: diákokat
korrepetálok matematikából, fizikából és kórházi elfekvő betegekhez járok lelki segélyt adni, valamint
segítem a párt honlapját szerkeszteni.
Politizálás:
Reál beállítottságú vagyok, a politikát nem igazán kedvelem, „szükséges rossznak” tartom. Én és a
társaim a választásokon egyrészt azért indulunk, mert a „szükséges” szót komolyan gondoljuk.
Szükséges a politikában részt vennünk, mert hiszünk abban, hogy a nagybetűs Emberhez méltóbb
életet is élhetünk, de ehhez elengedhetetlen, hogy legyen egy párt, amely képes emellett személyes
érdekek nélkül, tehát őszintén küzdeni. Másrészt azért indulunk, mert pártként ez törvényi
kötelezettségünk, még akkor is, ha nincs matematikai esélyünk, és tulajdonképpen számunkra
elsősorban a példamutatás, a közvélemény-formálás az elsődleges cél, nem a hatalom megszerzése.

Szeretnénk, ha a politika szó nem azt jelentené az embereknek, amit ma jelent, amitől a legtöbbünknek
a gyomra is felfordul, hanem egy pozitív eszközként tekinthetnénk rá.
Meggyőződésem, hogy hathatósabban tudja képviselni az emberek érdekeit az, akinek a motivációja a
szívében van, mint az, akinek a bankszámláján. És ezzel nem akarom azt sugallni, hogy valamelyik párt
valamelyik képviselőjelöltjét a pénz motiválja, hiszen ezt nem tudom, és amúgy sem lenne jogom
senkit ilyesmivel vádolni, hanem inkább azt próbálom érzékeltetni, hogy miért jelent garanciát az
AQUILA Párt támogatása. Azért, mert önzetlenül, pénzbeli támogatók nélkül dolgozunk, szolgálunk
évek óta (jómagam 10 éve, a társaim már 20 éve). Ez a bizonyítéka annak, hogy mi mindig őszinték
maradunk, hiszen elsősorban Istennek akarunk megfelelni. Távol áll tőlünk a gyűlöletkeltés: céljaink
elérése érdekében mindenkivel együtt szeretnénk működni, politikai hovatartozásától függetlenül,
viszont koalícióra nem lépünk senkivel.
Platón kifejti Az állam című művében (nem sokkal a híres barlanghasonlat után), hogy azokat az
embereket, akik lelki életet élnek (Platón más szavakkal fogalmazott), kényszeríteni kellene arra, hogy
közszerepeket vállaljanak, hogy politizáljanak, mert pont ők, akik ideálisak lennének arra, hogy
ezekben a szerepekben igaz módon dolgozzanak, pont ők nem akarnak ebben részt venni, nem érdekli
őket a hatalom.
„Ám mindennél bizonyosabb, hogy csak kötelességből vállalják az uralmat, nem úgy, mint az államok
jelenlegi uralkodói. [...] csak ebben az államban uralkodnak majd a valóban gazdagok, akik nem
aranyban dúskálnak, hanem amiben a boldogoknak kell dúskálniuk: jó, értelmes életben. Ám ha a
koldusok és magánjavakon kapó népek kerülnek össze a közéletben, arra sandítva, hogy majd onnan
harácsolhatnak, már nem valósulhat meg ez az állam, mert ha az uralomért huzakodni kell, az ilyen
belső harc, ha meghonosul, nemcsak a viaskodókat, hanem az egész államot elveszejti. [...] épp az kell,
hogy ne az uralkodás szerelmesei uralkodjanak, különben vége-hossza sincs a vetélkedésnek. [...] Kiket
másokat kényszerítenél az állam őrzésére, mint [...] akiknek egyéb tisztségük is van, és életük különb a
politikusokénál?”
Bár indulok a választásokon, és így a politikába szükségszerűen beleálltam, sőt a politikára ezzel hatni
is akarok, valójában nagyon távol vagyok a politikától. Szkeptikus vagyok minden hírrel szemben, ami
a médiában megjelenik. Olyan ember vagyok, aki szeret meggyőződni valamiről, alaposan körbejárni
egy témát, mielőtt véleményt formál. Ami szerintem igazán fontos, amit a politikusoknak is üzenek:
meg kell tisztulni! Lényegében nincs más mondandóm.
Végül még egy korábbi cikkünkből idézek:
Mi, az AQUILA Párt tagjai, Prohászka Ottokár szellemében is élünk. A tőle származó sorok segítik az
olvasót, hogy megértse, miért, milyen céllal jött létre az AQUILA Párt.
Prohászka Ottokár: Iránytű: Keresztény nemzeti feltámadás. (1920)
„[...] Mi hiszünk a keresztény nemzeti feltámadásban, mi hirdetjük a keresztény kurzust, fennen
magasztaljuk az erkölcsi ébredést, a társadalom szanálását, az életenergiák feltámadását; de mikor ezt
tesszük, szemeink előtt lebeg a nagy szimbolikus igazság is, hogy annak, ami rothadt, ami korrupt, ami
csak színre keresztény, de tényleg pogány és alávaló, annak a magyar feltámadásban része nem lehet [...]
A keresztény kurzus nem lehet szóáradat, mely erkölcsöt s megújhodást s szeretetet hirdet, de azt tényleg
sem nem éli, sem nem gyakorolja. A keresztény kurzus nem lehet csak külső szertartásokban való
részvétel s a felséges programnak csak ajkkal való megvallása, hanem annak az egész vonalon a krisztusi
törvény uralmának s aszerint való életnek és cselekvésnek kell lennie. Ebből még nincs elég. Ellenben a
korrupció, a panamázás, az uzsora, a személyes érdekek hajszolása, a munkanélküli meggazdagodás
tébolya, a sápolás, a stréberség még divatban, még, teljes kurzusban van, szemben a tulajdonképpeni
kurzussal. Úgy látjuk, hogy az egész világ beteg ; betege a materializmusnak s ami azzal jár, a
korrupciónak s az élvezetvágynak. [...]
A spiritus rector e feltámadásában mindenestre kell, hogy oly pártképviselet és pártszervezet legyen —
akár egy, akár kettő van belőle — melynek szelleme a hit, az erkölcs, a tisztesség, a tisztaság s a szociális
igazság s mely nem tűr meg kebelében senkit, akihez a panamáknak s a korrupciónak még a gyanúja is
férkőzhetik. [...]”

Az AQUILA Párt / Katolikus Csoport / közösség nyaralása
17-en voltunk, és nagyon jól éreztük magunkat Görögországban, ami nem került többe, mintha
a Balatonon nyaraltunk volna. 10 nap busszal 60 000 forint, tehát az átlag magyarnak is
elviselhető ár. Mi nem is vágyunk drágábbra, aki egymással boldog akar lenni, így is sikerülni
fog.
Röviden SASnak hívom innentől magunkat.
A képeket a SASok készítették.

Az Olymposz hegye, amit
közülünk 13-an meglátogattak,
ebből 5 fő kb. 1500 méter
magasra ment fel, 4 lány 2866
méter magasra (Skala csúcs), és
4 férfi társunk pedig a
legmagasabb csúcson járt, azaz
2918,8 méteren, a Mítikaszon,
lásd a fotókat.
Igazán kemény a terep a
Mítikaszra, a végefelé már csak
sziklák, gördülő kövek, férfinak
való…

Megérte a küzdelmet!

Ők a Skala csúcson
megvárták a fiúkat, akik
átmásztak a Mítikaszra
is.

Hógolyózni is
lehetett, pár nap
múlva meg lehűlt
és havazott is egy
kis ideig júliusban
az Olymposzon.

Egy kis pihentető csapatkép
lefele menet.

Ez nagyon aranyos, B.L.
fotója, aki felvitte az
istenek hegyére kedvenc
maciját, így ő is járt a
hegyen. 

Hazaérve kissé fájt mindenük… 

S végül a tenger, ahol minden
szabadidőnket töltöttük, a víz 2628 fok, a Nap ragyogott, mi kell
még…?

Vargáné Márta Lelki rovat
Mit akarok én…, sorsrontók…
Ismerhetjük a nagyon találó közmondást: ember tervez, Isten végez.
Lelki segély adásaim közepette megfigyelhettem, hogy nagyon sokszor az
emberi keserűségek, tragédiák mögött helytelen ítéletek húzódnak meg, amit
nem Istenben hoznak meg. Sokszor a józan ész helyett ösztönök, végtelen
buta konokság, rossz nevelés, helytelen beidegzések dominálnak.
Közben arra is rájöttem, mi, az AQUILA egy burokban élünk, ami Istenre
nézésünk, Vele élésünk miatt lett körülöttünk, és ebből másként látszódnak a
dolgok, mint egyébként. Így tisztábban láthatjuk a következményeket is.
Sajnos a rossz döntések hatása sokszor végzetes, és tapasztalható, hogy
számtalanszor bekövetkezik, pl. egy rossz házasságkötés, megcsalások,
egoizmus stb. Okai amúgy is még szerteágazóbbak. Pl. nem ismeri fel valaki jól, reálisan a
helyzetét, emóciói, ösztönei /szerelmes volta/, kapzsisága, butasága stb. irányítják. Vagy éppen
ez itt és most nem jár neki, nincs benne a „sorsában”, de erről nem tud, nem képes még arra,
hogy információhoz jusson. Vagy éppen Isten másként vélekedik a dolgokról, más a célja az
emberrel, aki erről még nem tud, mert nem emlékszik…, másként mennek a dolgok, mint

ahogyan a teremtett ember elképzeli. Sok dolog ütközhet itt is.
Többnyire az emberi keserűségek alapja, hogy nem az történik, amit ő elképzelt magának.
Ismétlem, meg kell kérdezni magamtól, hogy jól képzeltem-e el, de még akkor sem tudhatok
mindent. Ez a megkérdezés csak igazán lelkileg cizellált embereknél működik, sajnos... Sokszor
jönnek jelek, hogy valamit ne tegyünk, mert Isten szeret minket és ezekkel meg akarna óvni.
Anélkül, hogy babonába fulladna, figyelni kell az intő jelekre.
Egy konkrét eset vagy 30 éve volt. Görögországban nyaraltunk, amikor megérkezett egy
szegény NDK-s család. Nagy vihar volt, csapkodtak a villámok, mikor ez a szegény család
éppenhogy kb. 2500 km után beesett a kempingbe. Elmondták: egész úton baj érte őket,
annyiszor megbüntették a rendőrök, hogy már csak pár napra maradt pénzük, megalszanak és
2 nap múlva menni kell vissza, mert nem maradt több keretük. Ez is elszomorító volt,
tudhattuk, mit tesznek a szerbek útközben a turistákkal. Utólag tisztán látszott, Isten nem
akarta, hogy ideérjenek, de mégis megjöttek. A férfi hulla fáradtan kiszedte a sátrat és kezdte
összerakni a viharban a vasakat, hogy tudjanak hol aludni. Nem múlt el 10 perc, a villám
belecsapott a sátorvasba és a férfi meghalt. Iszonyat. Mindenkit megrendített, és segítettek az
árva családnak, hogy vissza tudjanak menni. Ez nagyon jellemző példa volt.
Vagy egy másik jó példa. Anno közvetlen a felszállásnál lezuhant egy repülő Bécsnél. Egy nővel
előtte volt egy riport, aki éppen ott sírt, hogy lekéste és lemaradt a gépről. Röviddel utána egy
másik riport, ez a nő lett az egyetlen túlélő. Nos, mikor kell sírni?
Többször megtapasztalhattam Isten végtelen szeretetét abban, hogy bármennyire is kértem
valamit, nem teljesítette, majd jó pár év múlva, mikor megláttam az okát, sírva mondtam
köszönetet, mert ledermedtem, mekkora tragédia lett volna, ha akkor Isten megengedi ezt
nekem. Bízni kell, rá kell hagyatkozni, Ő az egyedüli, aki tudja, mi a jó nekem. Már eljutottam
odáig és tanítványaimnak is ezt tanítom ‒ persze nem mindig fogadják meg, így bele is
szaladnak a tragédiájukba ‒, hogy előre, mielőtt bármi lényegeset tennének, hallgassák meg
Istent, mit szól a tervükhöz. Ellenzi-e vagy elfogadja? Drága nagymamámnak volt egy nagyon
jó mondása: „aki szerelmes, annak szar van a szemibe”. Mekkora igazság ez! Pláne meg kellene
hallgatni azt, aki józanul lát.
Látom, tapasztalom, sokszor, mikor hót szerelmes valaki, nem akarja tudni Isten véleményét,
mert úgysem fogadná meg. Nos, amikor jönnek a könnyek, a csalódások, akkor – kellemetlen
lényként ‒ emlékeztetem őket engedetlenségükre vagy megelőző bűnös tetteikre. Ha jön egy
pár hónapos terhes, hogy most mit tegyen… Most már semmit, vállald fel! Nem most kellene
megkérdezni, már túl késő.
Tudom, nem vagyok egy kedves, bűnnek, földnek bólogató lény, de nem is akarok az lenni, és
csak az Isten igazságát szeretném elmondani az embereknek. Önfejűségünk helyett
hallgassunk, figyeljünk rá, hogy minél kevesebb baj érjen minket.
Rém kellemetlen, de minden bajunk okozója nem az Isten, nem őt kell szidni, nem felé kell
rázni az öklünket, ugyanis nem ő veri meg az embert, hanem tulajdon butaságunk,
engedetlenségünk hullik vissza, maximum Isten nem hárítja el, ami igazából bumeráng
módjára járt az egyénnek! Aki bajainkat okozza, szemben áll velünk a tükörben, még akkor is,
ha nem emlékszünk a tetteinkre, meg a következményeire sem, és azt hisszük, mi ártatlanok
vagyunk, nos messze nem így van.

Olivér kis vidámsága:
Ha nem locsolod, a virág is kiszárad 
Miért kell inni*?

* jó értelemben véve 

1) Csak. De ez nem elégséges magyarázat.
2) Nem ’kell’. Rajtad múlik, de ha nem teszed, véged van.
Hogy miért van véged?
3) Mert az embernek szüksége van rá, e nélkül nem lehet
élni. Hogyan is élhetnénk anélkül, ami lényünk 90%-át – de
nem lehet pontosan meghatározni – alkotja. Benne kell
lennie a vérünkben, minden porcikánkban, de gondoljunk
csak a szemünkre. Abban is látszódik.
4) Igen, mondják, hogy nélküle kibírja egy ideig az ember, de
ez csak a látszat.
5) Ezt a folyamatot, amikor a szervezet nem kapja meg a
legfontosabb táplálékát, hívják szakszerűen ’kiszáradásnak’.
Van, hogy az ember észre sem veszi, és ezáltal nagy bajba
kerül.
Ezért érdemes azokra hallgatni, akik figyelmeztetnek, ha
elhanyagoltuk.
6) Sosem késő pótolni! Amíg még van visszaút (amíg élünk ), bármikor megtehetjük. Persze
nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, nem várt következményei lehetnek.
7) Sőt! Minél rendszeresebben, folyamatosan tesszük, annál nagyobb hasznunkra válik. Azt
mondják, hogy nem csak akkor van szükségünk rá, amikor a szervezetünk már jelzi, hogy
’szomjas’. Az már kicsit késő. Ne várjuk meg a jelzést.
És most jön a lényeg:
8) Eddig az 1-7 pontokban egy kényszerűségről beszéltünk, egy szükséges dologról, amit ha
akarunk, ha nem, meg kell tenni. De az ember, ha ’megérzi az ízét’, akkor nem szükségből fogja
tenni, hanem mert jól esik, lénye felfrissül és örömét leli benne. Akárcsak egy nagy pohár hűs
üdítő vízben ezen a mai nyári hőségben.
Elnézést most nézem, hogy történt egy apró elírás:
Az ’inni’ szó elől véletlenül lemaradt egy ’h’ betű.
Egyébként minden változatlan. 

Pár szép gondolat a szeretetről
A szeretet egy madár.
Amikor kalitkába zárjuk,
Emberi szeretetnek hívjuk.
Ha megengedjük neki,
Hogy a mindent átható
Tudat égboltján repüljön,
Akkor isteni szeretetnek hívjuk.
Sri Chinmoy

Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel
jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs
szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok
legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik.
Weöres Sándor
Kérlek, ne vágd ketté azt, ami egy... A szeretet benned van, mégsem tudod szavakkal
körülírni. A legbátrabb képzelőtehetséggel sem tudsz mesélni arról, mit érzel, amikor
szeretsz. A szeretet - akárcsak a boldogság, a hűség és az igazság - egy magasabb
világból érkezik, onnan, ahol nem kell hozzá szó, hogy érezni tudd, és kifejezd. A
szeretet létezéséhez nincs szükséged szemre, fülre, kézre, színekre, hangokra,
mozgásra; ahhoz, hogy élni tudj vele, nincs szükséged semmire magadon kívül. A
szeretetnek azonban szüksége van rád: te vagy a szeretet küldötte. A földre érkezvén,
magaddal együtt a szeretet hírét is elhoztad - így te magad lettél a szeretet.
Tatiosz Hioszi
Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz. [...] Ha, teszem azt, délután négykor

érkezel, már három órakor elkezdek boldog lenni. Amint halad az idő, egyre boldogabb
leszek. Négy órakor már izgulok és nyugtalankodom; felfedezem a boldogság árát! De
ha meghatározatlan időben, bármikor jössz, sohasem fogom tudni, melyik órában
öltöztessem ünneplőbe a szívemet...
Antoine de Saint-Exupéry
Pável Márta
Miért különleges az, aki mélyen hisz?
Két rádiós és két másik előkészített riport kapcsán öntött el a szégyen és a
fájdalom. Az már az emberi társadalomra nézve baj, hogy valaki attól lesz
"ismertebb", hogy Istent hiszi és vallja, holott ennek alapállapotnak kellene
lennie.
A tegnapi Katolikus Rádiós riportban nem tudtam szó szerint idézni, most – alább ‒ pótlom
azt, amiről beszéltem. Tamás evangélium1
Jézus mondta: A világ közepén álltam, és testben jelentettem ki magam nekik. Mindnyájukat
részegen találtam, nem leltem köztük senki szomjúhozót, és fájt a lelkem az emberek fiai miatt,
hogy vakok szívükben, és nem látnak. Hiszen üresen jöttek a világra, és arra törekednek, hogy
ismét üresen menjenek ki a világból. Ám most részegek. Amikor borukat eltávoztatják, akkor
fognak bűnbánatot tartani.
Iszonyúan fájdalmas beszéd ez, ami újra és újra megrázza a lelkemet, tagadhatatlanul
felismerve, hogy én is ennek az emberi közösségnek a tagja vagyok. De ha már kijózanodtam,
talán a süketségem sem akkora, így mint jó nővér legalább megpróbálom felrázogatni a többi –
nem teljesen süket ‒ embert is.
Tudom, talán soha nem mondhatta el az emberiség, hogy alapállapota volt az istenhit. Azt,
hogy melyik időben mennyire mondhatta el, arról sincsenek autentikus adataink, csak
vélhetőségeink. Hogy ez így van, az csak az első könyvemben 2 leírtakat erősíti.
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Mindig azon fő a fejem, hogyan lehetne egyre több embert kiszedni abból a posványból,
süketségből, amit már természetesnek vesz, és – azt hiszi, így jó… és ezért ‒ jól is érzi magát
többnyire benne. Ugyanakkor – állítólag a közvélemény hatására mennek ‒ ezek a számomra
botrányosan nihil, sőt negatív oldalt maximálisan erősítő valóságshow műsorok ‒ amikről
számtalan újság beszámol, mintha hír lenne... ‒, amik miatt nekem az emberiség nevében pirul
az arcom. Ilyenkor kérdezem: ‒ Uram, hova is kerültem? Mit tudok én, a szegény nő itt tenni?
Megfigyeltem azt is, hogy az emberek sokszor láthatólag ok nélkül is hívnak, és tudom, ez
egyfajta segítségkérés is lehet.
Pár napja a rádiós riport után felhívott egy idősebb hölgy azzal, hogy ő zsidó származású és
ateista. Magamban széttártam a karomat, és arra gondoltam, eddig rendben, ilyen is van, ez a
saját dolga, de most, drágám, én mit tegyek veled, én meg hívő katolikus vagyok. Csak
hallgattam, miket mond – kissé felsőbbséges kioktatással ‒, és tőle értesültem arról is, hogy
én, a katolikus teológián tanult ember végre megtudjam, hogy : „Jézus Krisztus, akiben maga
annyira hisz, nem egyéb, mint egy zsidó rabbi, aki a zsidó vallásból alapított egy másikat.” Erre
már nem bírtam tovább hallgatni, megkérdeztem:
‒Milyen vallásról beszél, ha Ön ateista, a zsidó vallásnak éppen az a szépsége,
egyedisége, hogy mélyen elkötelezett volt Isten felé, de ha ez nincs, akkor éppen a
lényege nincs meg, és csak egy emberi fajról beszélünk ‒ amiből több száz van ‒, nem?
A másik: Jézus Krisztus Isten egyszülött, értünk emberré lett Fia volt, aki Isten, és a mai
napig is az!
De ezek után mélyen elgondolkoztam; mit akarhatott a hölgy tőlem? Nem hiszem, hogy
bántani akart volna, inkább furán kivitelezett keresés volt ez? Lehet, hogy sokan vannak így
ezzel, és mi nem csak Isten felé, de egymás felé is süketet és vakot alakítunk, mégpedig eléggé
meggyőzően.
Ismét a Tamás evangéliumból:
Jézus mondta: Amit hallani fogsz füleddel, {a másik füllel} hirdesd azt tetőitekről! Hisz senki sem
gyújt lámpást, s teszi azt véka alá, sem nem teszi azt rejtett helyre, hanem gyertyatartóba teszi
azt, hogy mindenki, aki bemegy és kijön, lássa annak a fényét. (Mt 10,27; 5,15; Lk 11,33)
Magam is eszerint cselekszem, és köszönöm a társaimnak, a média intelligensebb, jó szándékú
részének: a Kossuth Rádiónak, a Katolikus Rádiónak, a Duna TV-nek és a lapoknak, hogy
ebben az emberiséget felrázó, javító, erkölcsileg felemelő misszióban társaimmá, segítőimmé
szegődtek. Ebből is látható: a média nem csak szidható, hanem nagyon megértő, hasznos is tud
lenni. Viszont azt nem volt alkalmam elmondani, mennyit fejlődtünk megélt hitünk
mélységében, mennyit lehetne az embereknek segíteni, hogy boldogabban élhessék meg a
napjaikat.
Jó lenne, ha nem csak a celebeknek lenne nyitva a média, vagy nem csak az lenne hírértékű, ki
hol vált el vagy kivel paráználkodik, hanem az is, hogy ha valakik tudnak magasabb rendű
emberi életet élni. Ezt szívesen megosztanánk mindenkivel. Köszönöm.
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Akinek füle van a hallásra, az hallja meg

Kis kerti munkálkodás AQUILA módra
Édesapám kertészeti tanácsai
A következő időszak feladatai a kertben:
 A letermett fák, bokrok gondozása (cseresznye, meggy, kajszi,
ribiszke, egres). Nagyon fontos, hogy
a szüret után a különféle betegségektől, kártevőktől megvédjük növényeinket. Javasoljuk az ökotermesztésben is engedélyezett bordói lével és kénnel, valamint felszívódó
rovarölővel lepermetezni a fákat. A szüret utáni úgyszintén fontos tevékenység a metszés elvégzése. Most alakulnak ki a termőrügyek, másrészről a metszett felületek gyorsan begyógyulnak, és így gombafertőzésre nem kerül sor.
 Ugyan kissé késő van, de ahol meg lehet tenni és a sok gyümölcs indokolja, szükséges
gyümölcsritkítás elvégzése (késői körte-, almafák esetén).
 Néhány gondolat a paradicsom termesztés aktuális teendőiről. Fontos a lombozat lombtrágyával történő permetezése és a gyökérzet tápoldatozása kb. kéthetenként. A növényvédelmet a bordói leves permetezéssel tudjuk elérni. A paradicsom alján esetenként fellépő foltosodás, beszáradás mészhiányt jelez. Ezen problémát egy rész tej két
rész víz keverék kéthetente történő kipermetezésével orvosolható.
 Darázscsapda. Augusztus hónapban az érett gyümölcsöket és elsősorban a szőlőt dézsmálják. Az edényeket lehet vásárolni, de bármely más PET palackos megoldás is jó. A
lényeg a csapdában lévő folyadék. Az általunk használt arányok: 1 evőkanál ecet, 1 púpozott teáskanál porcukor, 2,5 deci sör és ugyanennyi víz összekeverve. Ez a keverék a
darazsakon túl a legyeket, molyokat is megfogja.
 A 24. órában vagyunk a diófalevél gyűjtésével teának. Az ép, nem beteg, új leveleket
most még lehet szedni. Ezt követően szellős, meleg helyen – de nem napon! –kell szárítani, a levelek többszöri forgatása szükséges. Ha bebarnulnak, akkor sajnos ki kell dobni
őket. A tea gyógyhatásai pl. Szabó Gyuri bácsi – a bükki füvesember – könyveiből kiolvashatóak.
Rizmayer Péter

AQP humor
Hátha valaki nem ismeri 

Hirdetményünk, felhívásunk
Alább pár általunk működtetett internetes oldal elérhetősége található, amikben változatos, érdeklődésüknek megfelelő cikkeket olvashatnak, és amelyeket állandóan frissítünk.
A www.aquilapart.hu honlapon található a TÚLLÉPÉS című negyedévi tudományos lapunk,
amiben nagyon nívós cikkek olvashatóak.
Valamint a http://www.sasmarta.eoldal.hu-n vegyes jellegű cikkek, lelkiség, társadalmi jelenségek, politikai észrevételek is találhatóak.
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu, ezen az új lapunkon valós UFO jelenségekről és egyéb érdekességekről olvashatnak.
sasgondolat.blogspot.com, itt pedig főleg irodalmi, lelki cikkeket, idézeteket közlünk.
JÓ OLVASÁST!
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, 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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