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A legfontosabb földi érték az ember!
---------------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja –
immár a 6. évfolyam 10. 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.
Pável Márta
ELÉG VOLT A MIGRÁNSOZÁSBÓL ÉS A SOROSOZÁSBÓL IS!
Igen jó riogatás ez, de ami sok, az sok!!! Minden nap a csapból is ez
folyik, nem lehet az MTV1-et sem nézni, mert szó szerint percenként erről
beszélnek. Hol vannak a normális emberi elméhez értő pszichológiai
szakértők? Úgy tűnik, erre nincs igényük, hogy legyenek, mert akkor ezt
nem tennék. Ez így tovább nem megy, ebből ELÉG VOLT.
Ez pont olyan, mint az én életemben, ami ellen aktívan mindig is ellenálltam, ellenállok és soha nem fogom meghallgatni, megnézni, mert erőszakolták, ilyenek: a Patyomkin páncélos, a Sorstalanság, és az összes hasonlóan erőltetett politikai és agymosás célú médianyomatás, meg az is, hogy mit ünnepeljek,
meg hova vigyek koszorút, mitől kell parancsra talpig gyászba borulnom…, NEM! Majd ÉN MAGAM eldöntöm, mit akarok. Világos? A többi ember nevében is, VILÁGOS? NEM vagyunk hülyék,
még ha magukból kiindulva ezt is gondolják. Könyörgöm, hallják meg: ELÉG VOLT! Mostanra az
összes migránsozás, bevándorlás túlcsordult, azt kell mondjam, hogy elég. Lehet, hogy ez jó
kampányfogás, de ellenkezésbe fog váltani.
Igen, valóban senki nem akarja, aki normális ebben az országban, hogy migránsok hada
lepje el hazánkat, és ezzel jogos félelmeket éljünk meg. Nem akarjuk, hogy nemzetünket, vallásunkat, békénket veszélyeztessék. Ez nagyon jó kampányfogás is, de csak egy darabig és mértékkel. Azt kell mondanom: ELÉG VOLT, hogy minden nap a tévében reggeltől estig ezt nyomják.
ELÉG AZ, hogy bárhova kapcsolok, a FIDESZ-ből mindig ezt beszélik.
HA annyira ismét nyerni szeretnének, miért nem azt mondják el, amit eddig NEM TETTEK
MEG, ami romokban van, s amin VÁLTOZTATNI KELLENE?!
Mondják el már azt is, AMIRE NAGYON VÁLASZT SZERETNÉNK KAPNI:
- Mit akarnak az egészségüggyel, azokkal a rettenetes kórházi állapotokkal? Nyugtassanak
meg mindenkit, hogy nem magánkórházakba akarják átjátszani a gyógyítást sok-sok pénzért, mert
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ez ma nagyon így néz ki! Ez lenne az, amit a szegények nem tudnak kifizetni, így marad a koporsó, és megoldották a nyugdíjas helyzetet is. A „szépen néző”, álnok lelkű miniszter nyájas szavaiból semmi igazság sem derül ki, mikor váltják le? Ugye nem ez az ördögi terv van a dolgok mögött?
- Hogyan változtatnák jobbra a sok szegény, éhező ember sorsát? A nyugdíjasokét, a vidéken élő, keresettel nem, vagy nagyon kevéssel rendelkezőkét, a sok százezer cigány ember helyzetét? S nem álmegoldásokkal, valódiakkal. Ha emelkednek a bérek, az árak is fognak, s aki
nyugdíjas vagy kiskeresetű, annak a nyomora még nagyobb lesz. Hogyan és mikor lesz a kompenzáció? Remélem lesz, DE előre közölni kellene, nem struccpolitikát gyakorolni.
- Hogyan tennék eredményesebbé az oktatást, hogy a gyerekek ne csak magológépek legyenek, logika, erkölcs és széles látókör nélkül?
- Hogyan szüntetnék meg az izmosítónak sem nevezhető mindennapos testnevelést, helyette olyan tananyagot, jó tankönyveket tennének, amik értelmes embereket eredményeznének.
Ma sok gyerek az iskolákban butul el, kötelező erővel kiveszik a szülő kezéből, és jönnek ők, az
agymosó semmivel! Most az izom a cél, agyfejlesztés nulla, kinek jó ez? Miért nem ezekről beszélnek? Miért nem gondolják újra az elkövetett hibáik kijavíthatóságát?
- Hogyan és mikor hagyják abba a sportra való túlzott költekezést, stadionok stb.?
- El kéne mondani, hogy a korrupciót hogyan szüntetik meg, erre még az akarat sem látszik!
- A saját elveikkel meredeken ellentmondó gyalázatos bevándorlási kötvényeket mikor
szüntetik meg? A gazdag ember is lehet terrorista meg hitvány is, sőt!!
Ezekről kéne éjjel-nappal beszélni, ami bosszantja az embereket, nemcsak a migránsokkal
ijesztgetni állandóan.
Vagy vallják be: a „kinti hatalmasságok” tán úgy döntöttek, ennyi elég volt, most a többi
szedje meg magát, így veszteniük kell, s akkor ez a legjobb módszer erre. Emlékszem, mikor anno utolsó pillanatban Orbán visszalépett a miniszterelnök-jelöltségből Bod Péter Ákos javára, az
indok ez volt (?...) http://index.hu/belfold/orban260/# „Dávid Ibolya az első forduló után egyértelműen jelezte,
hogy jelöltjeiket nem léptetik vissza a Fidesz javára, "Orbán Viktort nem segíti hatalomra", ami
szinte lehetetlenné teszi, hogy a Fidesz győzni tudjon a második fordulóban.” Előttem és sokak
előtt is világos volt, hogy a nép közül ezt az MDF-es „nyáladzást” nagyon kevesen, vagy tán nem
sokan akarták, így egyből nem is nyertek, pedig nem sokkal vesztettek. Gondolom, így kellett tenni, s egyik kivitelező ‒ azóta tudjuk milyen ‒, Dávid Úrnő volt, és most mi a helyzet, uraim? Ha
veszteni akarnak, akkor így veszteni is fognak, mert ez már nem megy, ez nagyon idegesítő, elég
volt!
Nem tudom, milyen tanácsadóik vannak, de a jelekből az látszik, hogy rosszak! Megtévesztik Önöket, akik ezt a módszert javasolják. Ha már józanul gondolkodni nem tudnak: a nép, még
ha le is nézik őket, akiknek a szavazataival ott ülnek, ahol, nem annyira hülye, hogy ne tudja, hogy
migránsokat nem lehet beengedni, de már annyira elege van belőle, szabályosan kifárasztották
őket ezzel, oda sem fognak figyelni, ha netán valami értelmeset is akarnának mondani.
Nem beszélve ezekről az ismételten küldözgetett konzultációs ívekről. Most fognak nagyot
koppanni, túl sok ennyiszer egy évben, biztos vagyok benne, hogy kevés fog visszaérkezni, s meg
is érdemlik. Öngól lesz. Ez a gyengeségük jele, hogy ilyen megerősítéseket akarnak. Ezt most
mondom, nem kéne, mert ez is sok!
Mi, az AQUILA Párt, mindenre tudjuk a jó, kivitelezhető megoldást, hogy mit kellene tenni,
de pénz hiányában nincs tömegbázisunk, és sem a hazudozásokban, sem a kóklerségekben nem
vetélkedhetünk a többiekkel. Mi így csak ötletelhetünk, de azt is csak úgy veszik át, fogadják meg,
hogy a maguk kis korrupciója a háttérben megmaradhasson, úgy meg nem működik.
Miért írtam ezeket? Végiggondolva a gyenge lehetőségeket sajnos egyik sem sokkal jobb a
másiknál, csak rosszabb és még rosszabb. Ha ezeket rangsorolom, hogy mit szeretnénk, hogy
legyen, világos: számunkra elsőnek az AQP lenne a jó. Mivel ez nem kivitelezhető, a maradékból
legelfogadhatóbb – ha mindent egybevetek –, sajnos még mindig a FIDESZ. Köztük legalább van
pár jó szakember, akit mi is szívesen vennénk, persze nem a Balog úr az, és még van jó pár köztük olyan, akiket azonnal el kellene tüntetni.
Tessék módszert váltani, különben nagy baj lesz!
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Márkus Edit
Az Irma hurrikán margójára…
forrás: http://index.hu/tudomany/2017/09/15/osi_indian_kenut_hozta_felszinre_az_irma_hurrikan/

Mélyen megrázott ez a természeti katasztrófa, hiszen egyre több történik
szerte a világon. Életek, amiket teljesen felborít a szél és a víz – az addig
békés és élethez szükséges elemek ‒, tulajdonok, ingóságok és
ingatlanok, amelyek szertefoszlanak egy szempillantás alatt. A merev fa
eltörik, a rugalmatlan anyagból készült ház összeroppan, az ember, aki
ezekhez ragaszkodik, csendben vagy ordítva beleőrül a változásba. Talán csak az ad
reményt, hogy elmúlik a vihar, a szél szellővé csendesedik, és lehet újra elölről kezdeni
mindent. Sovány vigasz, hiszen benne van a ciklikusság és az időlegesség. A romok az
elején friss mementóként jelzik a világunk törékenységét. Aki megúszta, örül, hogy nem ő
volt soron, aki benne volt, reménykedik, hogy legközelebb őt már elkerüli a vihar. Csalfa
remények, ahogy Csokonai mondaná, „Isten véletek”. Nem adnak örök és biztos alapot.
Egyre tanítanak meg, ha van időnk a tanítást befogadni: „ne ragaszkodj hozzánk,
tárgyakhoz, mert csak időlegesen maradunk veled, csak egy darabig tesszük kellemessé
vagy éppen kellemetlenné
az életedet.”
A romok közül előkerült egy
ősi indián kenu. Jelenléte a
szemét és hordalék között
olyan megrázó. Egy ősi,
dicső múlt, gazdag kultúra
talán utolsó fájó sebe most
került felszínre. Az a kultúra is
elenyészett, több száz meg
ezer vihart átvészelt, s aztán
végleg elsüllyedt. Azok az
emberek is reménykedtek,
újjáépítettek,
megtapasztaltak és tanultak
a látottakból. S most mi, az
utódok, látjuk az ő „utolsó
szavaikat”: „mi is itt éltünk,
gazdag, megélt, sokszínű
világunkból ez maradt még, ez a kis kenu. Ez összeköt minket, illetve ezzel még üzenünk
nektek utoljára. Itt jártunk, nyomot hagytunk, de útra keltünk, mert az ember dolga, hogy
végigjárja a transzcendens utat, s az anyagot erre csak eszközként használva, végül
hátrahagyja a csónakját, átkel a vízen, felülemelkedik az anyagon.”
Talán fájdalmas, de a legszebb üzenet ez, amit ember embernek hagyhat az elemek
segítségével. S ha így figyelünk, és egyre érzékenyebbek leszünk, talán egyre több eddig
rejtett jelet ’látunk meg’, az ősök hagyatékát, merre kell menni, merre kell emelkedni.
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Rizmayer Péter
Emléktöredékek ’56-ról
Kemény emlékek… (Szerk.)
Megkértem édesapámat, hogy meséljen az 1956-os forradalomban
átélt emlékeiről. Ő akkor nyolc éves volt. A család a VIII. kerületben, a
Sárkány utcában lakott, a Ludovika mellett, nem messze a Corvin köztől.
Akkor még a Ludovika a katonatisztek kiképző helye volt. A forradalom
előtt sokszor nézte, ahogy a növendékek ott lovagoltak.
A forradalom alatt már egészen más volt a helyzet. A felkelők és az oroszok egymást
szorították ki a területről. Egyszer az oroszoké volt, másszor a miénk. Mesélte, hogy amikor
a forradalmároké volt, a környékbeliek mindig vittek számukra lekvárt és mindenféle más
ennivalót. A Diószegi Sámuel utcában állt egy többemeletes épület (a ház ma is áll).
Amikor az oroszoké volt a Ludovika (amely az utca másik oldalán volt), akkor a
forradalmárok bekéredzkedtek a lakásokba és onnan lőtték őket. Az utca másik oldalán
(a Ludovikán belül) volt egy lapostetős épület. Az oroszok erre a lapostetőre állították fel a
géppuskájukat és innen söpörték végig golyózáporral az egész utcát. Volt, amikor aztán
fordult a kocka. Időnként egy-egy tank dübörgött el az utcán. Éjjel-nappal figyelték a
puskaropogást.
Akkoriban nem is a lakásban, hanem a lakás alatti pincében laktak. Egyszer volt
egy nagyon veszélyes helyzet. Ez már a fordulat, november 4-e után volt. Orosz
páncélautók járkáltak az utcákban, a páncélautókban mindig ült egy-egy ávós, aki
irányította, hogy merre menjenek A forradalmárokat a karszalagjukról és puskájukról
lehetett felismerni. Egyszer két forradalmár jött be hozzájuk. Puska már nem volt náluk,
valószínűleg elrejtették vagy eldobták őket. Nem sokkal később megjelentek az ávósok.
Sorba állították az egész családot és elkezdték megmotozni őket. A sorban ott állt a két
forradalmár is, zsebükben a nemzeti színű karszalaggal. Az volt a szerencséjük, hogy
hamar elunták a motozást és a két forradalmárig már nem jutottak el. Ki tudja, mi lett

volna, ha megtalálják a zsebükben a karszalagot. Egyszer, amikor apu kivitte a szemetet a
kerítés mellett lévő szemétkupacra (akkor nem volt közszolgáltatás, a hulladékot nem
vitték el, a kerítés mellett gyűjtötték, utána ezzel fűtöttek), észrevette, hogy géppisztoly
lőszer van odarejtve.
Csendesebb időszakban apukájával többször elmentek
megnézni a környéket. Mesélte, hogy sok halott volt az
utcákon, sokat el sem vittek a közeli Kerepesi úti temetőbe,
hanem helyben, a Losonci téren ástak el. A sírokat fakeresztek
jelezték. Egyszer elmentek a Kerepesi úti temetőbe is.
Gyerekként megrázó élmény volt számára, amit ott láttak. Az
elhunyt forradalmárok hullái gúlában hevertek, 2-3-asával
egymáson, kötésben. A gúla teteje le volt takarva nemzeti
színű szalaggal.
Ugyanilyen megrázó élmény volt számára, amit a Corvin közben látott. A szűk
utcákban az orosz tankok nehezen mozogtak és a forradalmárok Molotov-koktélokkal
felgyújtották őket. A tankokból kiugráló katonákat
lelőtték. Ami gyerekként megdöbbentette, az a
baba nagyságúra összeégett orosz katonák
holttestei voltak. De jártak a Köztársaság téren is a
pártház elfoglalása után, mesélte, hogy mivel
elterjedt annak a híre, hogy a föld alatt
kínzókamrák vannak, az emberek hallgatóztak,
ástak, gépeket hoztak az ásáshoz, de a kamrákat
nem találták meg.
Voltak családi tragédiák is. Anyukája
családjából többen meghaltak, amikor gránát
vagy bombatalálat érte a házukat (ugyanúgy a
környéken laktak). Keresztapját – Marci bácsit –
tüdőlövés érte, amiből aztán felgyógyult.
Mesélte, hogy később, a forradalom után, az
iskolában Svájcból érkezett élelmiszersegélyből
kaptak enni (rámaszerű vajat, kenyeret, kakaót).
Mindez persze nem feledtethette a
történteket, amelyeket a forradalom tüze égetett
bele a nyolcéves kisfiú lelkébe.
-------------

Pável Márta
AVILAI SZENT TERÉZ
OKTÓBER 15-e
A MI DRÁGA LELKI ANYÁNK NÉVNAPJA ÉS MINDEN
SZINTEN VALÓ ÜNNEPLÉSE. Az AQUILA Közösségnek
Istenen kívül a legmeghatározóbb lénye Avilai
Szent Teréz, végtelenül szeretjük és hálásak
vagyunk NEKI.
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MEGHÍVÓ
Nagy szeretettel meghívjuk 2017. október 15-én,
vasárnap de. 12 órakor tartandó zenés irodalmi
ünnepségünkre és az azt követő agapészerű kis
étkezésre, VENDÉGSÉGRE,
beszélgetésre,
szeretetben való együttlétre.
„Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen. Minden
elmúlik. Egyedül Isten marad ugyanaz. A türelem mindent
elér. Ha Isten a tiéd, semmid sem hiányzik
Isten egyedül elég!”
Avilai Szent Teréz
Ismét közeleg Avilai Szent Teréz ünnepe és az Alföld
szívében lévő kis templomunk 6 éves évfordulója. Ez
alkalomból ismét Teréz napi „búcsút” tartunk. Szeretettel várjuk Önt is. KÉRJÜK,
ÜNNEPELJEN VELÜNK!
Helyszín: Tószeg, Fürj utca közepe, külterület
Telefonon
kalauzolunk,
és
kérdezhet
is
(+36-20-327-4793).
Amennyiben
tömegközlekedéssel érkezik, kimegyünk Ön elé a szolnoki vasútállomásra.
E-mail: martapavel@gmail.com
Szeretettel várja az AQUILA Közössége.

Tószegen a
templomunk elötti
kereszt ilyen
virágpompában áll.
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Pável Márta
Kis szösszenetek
A szolnoki piacon egy kis aranyos, idős cigányasszony gombát árul, szegfűgombát. 500 Ft egy fél liter, amit még egy marékkal
meg is tetéz. Csalogatásnak azt mondja:
- Jöjjön csak közelebb, nézze, ott szemben 600-ért adja és nem
is tesz rá, most mondja meg… ‒ suttogja jelentőségteljesen.
Ránézetem a vékony kis „csábítóra”, szeretem a kis huncut, szegény, de tettre kész időseket, meleg lett a szívem körül;
- Jó, kérek gombát.
Boldogan adja, csillog a szeme, milyen kis ügyes, gondolom magamban. Majd
hozzáteszi:
- Ha nem esik, nem lesz tovább gombám, s nem fogok tudni jönni…
Láttam rajta, ez az élete. Kívántam neki sok gombatermő esőt. Jó érzés volt ez a kis
epizód. Szeretek piacokra járni, mert ott kötetlenül kerülök emberek közé, sok baj
és öröm is van a lelkükben.
Kettősség…
Ha az ember nem éhezik, nem nyomorog, szerényen megvan, elégedett, akkor az
is eszébe jut: amiből több van, szívesen adnék másnak is. Ilyenkor Isten mindig szavamon fog, és ez így történt ma is.
Kinézek és látom, jön egy férfi zacskóval és szedegeti a diófám alól az utcára hullott diót, napok óta annyira teszi, hogy még egy szemet sem volt alkalmam felszedni. Évek óta ezen bosszankodom; én öntözöm, nevelem stb., kertemben nagy
helyet foglal, mégis fele termést más szedi fel. Mielőtt elöntött volna a méreg és
szóltam volna neki, valahogy… eszembe jutott „szívesen adnék másnak is”. Hátha
ez az alkalom az adásra, hátha ebből van neki ennivalója, hogy eladja, hátha ez
az adás, amit kívántam magamnak.
Megvallom, kicsit szégyenkeztem, hogy milyen az ember.
Lelkiségi rovat
Francis Bacon: Istentelenül -- értéktelenül
A kevés filozófia eltávolít a vallástól, a sok
visszavisz hozzá. Az első, amit Isten a hat
nap munkájában alkotott, az érzéki
megismeréshez szükséges fény volt, az
utolsó pedig az értelem fénye. Senki sem
hiszi, hogy nincs Isten, csak az, aki
szeretné, ha nem volna Isten. Az
istentagadók az emberi nem nemes
voltát és méltóságát tapossák porba.
Mert az ember teste kétségtelenül rokon
az állattal; ha tehát lelkében nem
hasonul Istenhez, akkor minden
magasabb érték nélküli, közönséges
teremtmény.
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Alexis Carrel: Ima
Hálát adok neked, Uram, amiért hosszabbra nyújtottad életemet, mint a legtöbb
kortársamét. Mielőtt becsuknád a könyvet, engedd meg, hogy előbb elolvassam
még mindazt, amit ez ideig nem tudtam elolvasni.
Pusztaságnak látom eddigi életemet, mert nem ismertelek Téged eléggé. Add,
hogy ez a pusztaság kizöldüljön és kivirágozzék, ha életemre rá is borult az ősz.
Semmi mást nem kérek már a magam számára, mint te kegyelmedet, hogy kezedbe ajánlhassam azt a keveset, ami vagyok. Teljesen, minden fenntartás nélkül.
Tégy velem tetszésed szerint. Úgy, ahogyan a szél cselekszik a füstgomolyaggal.
Mit akarsz, hogy cselekedjem? Hová szólítasz? A sötétségben tapogatódzva szünet
nélkül csak téged kereslek. Ha vakon is, igyekszem hívásodat követni ‒ ó Uram,
csak mutasd a helyes utat! Mindent megteszek, amit akaratod sugall. Adj olyan
világosságot értelmemnek, hogy megfelelhessek hívásodnak! Ha fel akarsz használni, örökké áldalak érte. Ha elutasítasz, azért is áldalak. Legyen meg a Te akaratod. Engedd, Uram, hogy új fejezetet fűzhessek ahhoz a silány műhöz, ami az életem volt.
Felajánlom neked mindazt, amim még megmaradt. Szívesen és készséggel adom
áldozatul életemet, mint valami imádságot. Arra kérlek, vezess engem a helyes úton, az egyszerű emberek útján.
Az olyan emberek útján, akik szeretnek,
dolgoznak és imádkoznak. Bocsásd
meg, hogy eddig úgy kóboroltam az
élet útjain, mint egy vak koldus.
Engedd, Uram, hogy még hátralevő
napjaimat a te szolgálatodra szentelhessem, s azokéra, akiket szeretek.
Adj nekem világosságot és erőt.
--------------------------------------------------------Kis Enikő
Correctio filialis
A történelem során egy élő és pápai trónon lévő pápa irányába
megfogalmazott korrekció igen ritka. Az utolsó ilyen eset 1333-ban
történt, XXII. János pápával, aki később vissza is vonta tévedéseit.
Eredetileg 40 hierarchikus és laikus teológus Isten és Egyház iránti
szeretetéből írta meg azt a levelet, amelyben Ferenc pápa eretnekségre okot adó
szavaira kérnek helyesbítést. Akadémikusok, professzorok, filozófusok, tudósok,
tanult emberek - hívők. A 25 oldalas levél alázatból a „Gyermeki helyesbítés”
címet kapta. Augusztus 11-én eljuttatták a Szent Márta házba, a pápa lakhelyére –
és nem kaptak választ. Ezért szeptember 24-én nyilvánosságra hozták, de ekkor
már 62-re duzzadt az aláírók száma, amely egyre nő, szeptember 28-án elérte a
156 főt. A levél honlapján (http://www.correctiofilialis.org/) lehet csatlakozni az aláírókhoz.
A dokumentum tulajdonképpen gyermeki tiltakozás a pápa Amoris laetitiae
kezdetű levele, valamint olyan szavai, kijelentései, tettei és mulasztásai ellen,
amelyek révén eretnekséget állított a házassággal, az erkölcsi élettel és a
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szentségek vételével kapcsolatosan, és ezen eretnek vélemények terjedését
okozta a Katolikus Egyházban.
Főként a pápának a szentségi házasságra vonatkozó kijelentései és tettei ellen
emelnek szót, amelyek által tulajdonképpen egyszerre két szentség: a házasság és
az Eucharisztia, valamint a kegyelmi élet profanizálásához járul hozzá.
Ilyen tévedés lenne – a fent említett levél megfogalmazása szerint – az, miszerint a
lelkiismeret meg tudja ítélni, hogy a világi törvény szerint házas emberek, akik közül
egyik vagy akár mindkettő szentégi házasságban él másvalakivel – állapota
morálisan helytálló, szükséges vagy éppen Isten által megkövetelt. Vagy egy
másik pontja a levélnek: azon keresztények, akik világi törvény szerint elváltak és
újraházasodtak, de szentségi házassági kötelékben vannak előző házastársukkal,
viszont partnerükkel élnek, a helyzetük teljes tudatában, nincsenek feltétlenül
halálos bűn állapotában, megkaphatják a megszentelő kegyelmet.
Amikor a pápa kijelenti, hogy Isten kegyelmének birtokában lehetetlen eleget
tenni a parancsolatok objektív követeléseinek, amelyek teljesíthetetlenek a
megigazultak számára, és Isten kegyelme, mikor megigazulást okoz valakiben,
nem elégséges a súlyos bűnből való megtéréshez és az attól való teljes
elforduláshoz, egyrészt Istent kegyetlen zsarnokként állítja be, aki olyat kér tőlünk,
amire képtelenek vagyunk, másrészt viszont a kegyelem erejét is kétségbe vonja.
Szerencsére, mivel a pápa nem a Katolikus Egyház kifejezett tanításaként közölte
ezen eretnek kijelentéseket, sem nem állította, hogy ezekben a katolikusoknak a
hit hozzájárulásával hinniük kell, nem teljesítette a pápai tévedhetetlenség
kritériumait. Ugyanakkor a katolikus törvény előírja, hogy amennyiben az Egyház
pásztorai félrevezetik a nyájat, az arra kompetens személyek nem hallgathatnak. A
levél írói modernizmussal vádolják a pápát és tanításaiban Luther Márton
tanításait vélik felismerni. Tisztelettel ragaszkodnak ahhoz, hogy ítélje el ezen
hereziseket, amelyeket direkt vagy indirekt módon állított.
Viszont ezen a ponton merül fel egy másik bökkenő: ez a levél hetedik a sorban.
Levelek, kihallgatás-kérések sora, amelyek nyilvánosságra jutottak. Az elsőben
2015. szeptember 29-én közel 800 000 keresztény kéri a pápát, hogy vessen véget
annak a félreértésnek, miszerint az Egyházban nyitás történt a házasságtörés és a
homoszexualitás irányába. A pápa egyikre sem reagált. Ezért volt szükséges és
nagyon sürgős a jelenlegi korrekció, hogy a Katolikus Egyház tanítása a
házasságról és a családról ne csorbuljon.
A hétköznapi keresztény fejében önkéntelenül is felmerül a gondolat: milyen
irányba kormányozza a jelenleg a pápai címet viselő Ferenc Krisztus Egyházát? Az
amúgy is hatalmas erkölcsi zűrzavarban, ami körülvesz minket, ez a „Gyermeki
helyesbítés” lámpafény az éjszakában. Keresztény hívőkként kötelességünk
kitartani Krisztus tanításában és ebben segíteni testvéreinket is. Hogy Szent Pál
Korintusiaknak írt levelét idézzük: „Nos, azt írtam nektek, hogy ne keveredjetek
össze olyannal, akit testvérnek neveznek és mégis parázna, vagy kapzsi, vagy
bálványimádó, vagy szitkozódó, vagy részeges, vagy ragadozó, az ilyennel együtt
se egyetek.” (1Kor 5.11)
https://www.lifesitenews.com/news/breaking-62-scholars-correct-pope-francis-for-propagating-heresies (20170928)

9

Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedő ötletek
Sok apró és nagy munka vár ránk a kertekben.
Mivel nehéz nagy halom elszáradt növénnyel egyszerre foglalkozni, így azokat a paradicsomokat, amik száradnak vagy
vélhetőleg már nem érik be a termés rajtuk, apránként kihúzom. Ha van ilyen lehetőség, helyben komposztálni lehet,
vagy zacskózva elküldeni feldolgoztatni.
A zöldparadicsomot le kell szedni, savanyúságba príma, kis
kertben termett zöldségekkel lehet eltenni, meg a kis zöld dinnyéket is, ha van... :-)
Nagyon jó a beledobálós hordós recept, gyors és finom a savanyúsága.
Nem szoktam eddig ezzel foglalkozni, de egy hónapja hozattam egy kocsi jó földet, egyből elkapott a buzgalom és ültettem bele zöldborsót (ami most virágzik,
lehet hogy még beérik?), retket (nagyon nagy, szép retkek lettek, már meg is ettük
őket) és a zöldhagyma is kinőtt. A cékla is kibújt, remélem a petrezselyemmel
együtt tavaszig szép virulens állapotban megvárnak.
Mindig valami örömet okoz a kert, jó kertészkedést!

Rizmayer Péter
Édesapám tanácsai
Következő időszak feladatai a kertben
Beköszöntött az ősz. Kezdődik a
szabadgyökerű gyümölcsfák, díszfák, bokrok telepítésének időszaka
a hónap második felétől, és ez tart november
végéig, a fagyok beköszöntéig.
A fajtaválasztás szempontjai:
• ökológiai megfelelés: az ültetendő fa igénye és az ültetés helye /talaj minősége/ összhangban legyen. Amire konkrétan gondolunk:
o
meszes/nem meszes
o
kötött laza szerkezetű pangó víz borítja/nem borítja,
o
száraz vagy nedvesebb talaj,
• a fa igényli-e napsütést /például a dió
erősen/, avagy jobban érzi magát félárnyékban /például szilva/,
• szárazságtűrő avagy sok nedvességet
igénylő /alma, körte,dió/.
A fafajta választás szempontjai:
• az első természetesen az íz, a méret és a
terméshozam,
• tisztázandó, hogy a fajta önbeporzó-e
vagy szükséges-e porzó fa ültetése.
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• rezisztenciával /lisztharmat, varasodás, egyéb gombabetegségek/ rendelkezik-e vagy sem,
• Az érő gyümölcs két hétvége között folyamatosan hullik-e, vagy sokáig a fán
marad,
• A termett gyümölcs utóérő vagy sem.
A facsemete kiválasztása:
• ne legyen husáng, mert ez minimum 3 év késedelmet jelent a termőre fordulásban,
• fontos a formás korona, az arányos gyökérzet, az egyenes törzs és a rajta levő árudai címke, ami a vírusmentességet, a fajta nevét és a fa alanyát is kell,
hogy tartalmazza.
Az ültető gödör: mérete 80x80 cm és minimum 60 cm mély kell, hogy legyen. A
gödör kiásásnál a felső és alsó 30-30 cm földet külön-külön kupacba rakjuk. Ültetéskor a felső 30 cm-i föld kerül alulra. A kiásott gödör eső hiányában jól belocsolandó. A gödör aljára szerves trágyát kell és nehezen mozgó műtrágyákat
/kálium-foszfor/ beszórni. A beszórást követően vékony földréteget kell ráteríteni.
Az ültetés: fontos, hogy a faszemzése északi irányba álljon. A sérült gyökérzetet le
kell vágni és a túl hosszúakat lerövidíteni. A beültetett fát függőleges irányba meg
kell mozgatni, hogy a gyökérzet közé bekerüljön a föld, majd óvatosan a földet
megtaposni. Ezt követi a beiszapolás majd a végleges felkupacolás. Indokolt az
újonnan telepített fa karózása és a bekerítetlen területeken nyulak stb. elleni védekezésül műanyag hálóval körbekeríteni a törzset.

AQUILA HUMOR
Egy faluban új bolt nyílik. Egy riporter interjút készít a tulajdonossal:
- Uram, gratulálok az új üzletéhez. Tulajdonképpen mit
árulnak itt?
- Fegyvert és trombitát - mondja a tulajdonos.
- Érdekes párosítás. És melyikből vesznek többet, fegyverből vagy trombitából?
- Hát úgy fele-fele arányban.
- Hogyhogy?
- Ha egy ember vesz egy trombitát, a szomszédja két napra rá vesz egy puskát.
Piroska levetkőzik este s indul a zuhanyozni. Anyaszült
meztelenül meglátja a papagája és felordít:
- Jaj, mit láttam! Mit láttam! Piroska meztelen!
- Te, ha nem kussolsz, kitépem az összes tolladat!
De a papagáj folytatja:
- Mit láttam! Mit láttam! Piroska meztelen!
A nő erre fogja a madarat és
megkopasztja, majd elmegy
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fürödni. Közben megérkezik Piroska kopasz fejű barátja. Erre a papagáj:
- Mi van haver? Te is láttad?
Egy régi vicc:
Összeütközik a német Mercis, a francia Renault-s, meg a magyar Trabantos.
A német kiszáll, megnézi a kocsiját, és rezignáltan mondja:
- Kéthavi munkám odavan.
Megnézi a francia is a kocsiját, legyint:
- Félévi munkám oda.
A magyar elkezdi tépni a haját, és üvölt:
- Egész életem munkája odaveszett!
Mire a másik kettő ráförmed:
- Úgy kell neked! Minek vettél ilyen drága kocsit!

Hirdetményünk, felhívásunk
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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