2018. május
VII. évfolyam 5. szám
Az AQP jogerősen bejegyzett párt.
Az AQUILA Párt (AQP) magazinja
www.aquilapart.hu
1222 Bp., Zakariás J. u. 3.
3620/3274793
aquilapart@aqp.hu
A legfontosabb földi érték az ember!
---------------------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 7.
évfolyam 5. 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.

BOLDOG
ANYÁK
NAPJÁT
KÍVÁNUNK!

1

Márkus Edit
Vakság és látás
A vakságot fogyatékként kezeli az ember, hiszen az egyik legfontosabb
érzékszervünk, a szemünk ilyen állapotban nem szolgáltat információt a külvilágról.
Az ókori felfogás szerint a vakság a bűn következménye volt, így a vak embereket
lenézték, nem tekintették egyenrangú embernek.
Jézus több vak embert is meggyógyított. János
evangéliumában (Jn 9,1-41) olvasható, ahogyan a farizeusok
csodálkozva kérdezgetik az addig vak fiút, mi történt vele.
Mivel nem tudnak napirendre térni a dolog transzcendens
volta felett, s talán magukban már-már hisztérikusan
beismerik, hogy itt bizony csoda történt, ezért kifogásokat
keresnek: Jézus szombaton gyógyított, így „nem Istentől
való”. Újra a fiút faggatják, hogy ő mit tart Jézusról. A fiú
bátran mondja, hogy prófétának tarja Jézust. Már látszik rajta
a csoda, kimondja, amit gondol, minden kertelés nélkül, még
akkor is, ha a válasza nem a farizeusok elképzelésének
megfelelő: „Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni.” A farizeusi
reakció erre pedig a kiközösítés lesz.
Azt üzenik a látó fiúnak, nem vagy már közénk való. Mindent úgy látsz, ahogy nem
akarjuk, nekünk kényelmetlen dolgokat állítasz. Így ez a fiú megérett arra, hogy
Jézusról lássa az igazságot, s azt mondja a fiúnak „Látod őt, és aki veled beszél, ő
az.” Ez egy olyan szent pillanattá alakult, ahol az addig vak ember először használta
küldetésének megfelelően a szemét, meglátta Jézust úgy, ahogy talán nagyon ritkán
láthatjuk csak meg, a lényegét, az isteni mivoltát, azt az erőt, amit csak nagyon
finomra hangoltan érzünk meg, s nem árt nekünk. Ha nem ebben a kegyelmi
állapotban ér minket el ez a villámhoz hasonló erő, akkor vagy meg sem érezzük,
vagy halálosan letaglóz minket. A farizeusok meg sem érzeték ezt az erőt, talán a
szelét érzeték, hiszen idegesen keresték a kifogásokat a tények elkendőzésére.
Jó lenne tudni, hogy élt utána ez a fiú, akivel a csoda történt. Örökre megváltozott a
szemlélete, a szemei már csak a lényeges dolgokon akadtak meg? Vagy néha azért
elgyengült, és egy időre megvakult, mert nem akarta látni a transzcendenciát?
Mindenesetre ettől a ponttól kezdve nem mondhatta, hogy sosem hallott még
Istenről, ez egy olyan gyújtópont lett az életében, amelytől nem szabadulhatott.
Felelős volt, hogy tényleg lásson. Karl Rahner fogalmazta meg csodálatosan:
„Immár nem tehetjük meg, hogy tisztelettel visszaadjuk a meghívót, s vagy azt
mondjuk, hogy ami érthetetlen, arra nincs szükségünk, vagy pedig egyáltalán meg
sem szólalunk. Valójában nincs mellékút: őt, a felfoghatatlan és kiszámíthatatlan
Istent kell életünk középpontjába állítani, őt kell keresnünk, benne kell remélnünk.”1
A másik nagyon szép példa a damaszkuszi úton történt. Az addig magát látónak
képzelő Pál megvakult (ApCsel 9,3-10) „Útközben azonban, amikor éppen
Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a
földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl
engem?” Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok
Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit
kell tenned.” A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a
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hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig
felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de
egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva
vezették be Damaszkuszba, és ott három
napig nem látott, nem evett, és nem ivott.”
Eckhardt mester mély értelmezése szerint Pál
nem látott semmit a világból, nem látott
semmit, csak az Istent. Azt az isteni fényt
nem látta Pálon kívül senki más: „Aki még a
kegyelem és a fény keletkezésében és
növekedésében él, az még sohasem jutott
Istenbe. Isten nem a növekvő fény, jóllehet az
embernek növekedés révén kell elérkeznie
hozzá. A növekedésben Isten nem látható.
Istennek olyan fényben kell láthatóvá válnia,
ami Ő maga… ebben a fényben a lélek
összes erői felmagasztosulnak… Pál semmit
nem látott, és ez volt az Isten… Látta Istent ott, ahol az összes teremtény semmi
volt. Semminek látta az összes teremtményt, mert minden teremtmény léte Istenben
önmagában van.” 2
Pál életében tehát ez volt az a „halálos ölelés”, melynek bűvköréből többé már nem
szabadulhatott. Nehéz volt átállnia erre az új útra, három napig nem evett, nem ivott.
Három napig nem fért el lelkében a régi és az új világ, csak a transzcendencia
töltötte be, ezalatt tanult meg vele együtt élni: hogy kell emberként élni, de a
transzcendenciát sugározni, hogy kell a világgal érintkezni, anélkül, hogy
megérintene, s eluralkodna a nehézkedés törvénye. Blaise Pascal az embert
„gondolkodó nádszálnakˮ nevezi3, mely törékenyen áll a semmi és a minden között.
Pál ezt a gondolkodó nádszálat végérvényesen a mindenhez kötötte, nem akart
tovább hajladozni, nem akart tovább hazardírozni. Végezetül megint csak Eckhardt
mester szavaival zárnám: „Istent azonban mint mód nélküli módot, mint lét nélküli
létet kell megragadni, mert híjával van a módozatoknak. Ezért mondja Szent Bernát:
Aki Téged akar megismerni, Istenem, mérték nélkül kell téged mérjen.”4

Pável Márta
Anyák napi köszöntő
Bocsánatkérés minden meg nem értett anyától
Azt tudom, az ember sokszor késve, vagy soha nem érti
meg az anyját. A viszony sokszor inkább neveléssel
zsörtölődő volt, és örüljön az, akinek nem így volt. A
fiatal gyerek életkori sajtosságai miatt nem tud beleérző
2

Echart mester: Válogatott prédikációk, válogatta és fordította: Schneller István (Typotex, 2017.)
319.oldal
3
Nyíri Tamás: Az ember a világban (Szent István Társulat, Budapest, 1981.) 77. oldal
4
Echart mester: Válogatott prédikációk 319.oldal

308-

3

lenni. Nem látja objektíven az egészet, mert harcok dúlnak benne is a
hormonoktól eláradt testében. Sokszor az ekkor kapott – vélt vagy valós ‒
sérelmeket hordozza, és igazságtalanul ítél a későbbiek folyamán. Nem
minden szülő tud bölcs lenni. Lehet, hogy
arra sem látott példát, hogy kell nevelni,
csak úgy tette. Igen, hibázhatott is, de ő
adott életet, és ő biztosította Isten
segítségével, hogy felnőjön a gyerek. Ez
nagyon sok fáradság, álmatlan éjszaka,
lelki erő és anyagi áldozat is. Akkor
nagyon is jár a hála és a köszönet.
Mikor az ember felnőtt lesz, ha volt is
konfliktus, fellángolhat benne a megértés
tüze, és belátja, milyen nehezen nevelte
az anyja, talán apa nélkül, talán nagyon
szegényen, talán nagyon betegen, de nem
magával foglalkozott. Innentől nehéz már
utána kiabálni, hogy szeretlek.
Kérek minden gyereket és szülőt, ha eddig
bármiért is haragudtak egymásra, most az
legyen az anyák napi ajándék, hogy béküljetek ki egymással. Olyan rövid
az élet és ha már a sírba kerül az egyik, túl késő lesz, nem lehet neki
szemtől szembe elmondani, hogy szeretted. Tedd meg most!
Sík Sándor Nagymama
Ott látom ülni csipkés ablakában.
Édes sültalma-illat lengi át
A kályháról a tiszta kis szobát.
Táncol kezén öt karcsú tű vidáman.
Nagy ókulája kifelé tekint,
Mert a kertajtó csattan odakint:
S nekipirulva hógolyó-csatában,
(Lármás kutyuskák, egy a más nyomában),
Jönnek a lesett unokák.
Szeibert Márton
Egészségügy
Szerencsére egyelőre nincs sok személyes tapasztalatom abban, hogy
milyen a mai magyar egészségügyi helyzet. Ami azonban van, azt
megosztom, mert számomra megdöbbentő volt.
Két különböző történetet osztok meg, a csattanót igyekszem a végére
hagyni.
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Első történet:
A beteg, akinek gerincproblémája van, felhívja az Országos Gerincgyógyászati Központot,
hogy időpontot kérjen magának, ugyanis szegénynek annyira fáj a dereka, hogy a jobb
lábát nem bírja előre nyújtani, sőt zsibbad a lába, és nem bír lábujjhegyre állni. Ezekre a
bénulásos tünetekre nem csoda, ha megijed, meg hát a fájdalom sem kellemes, nyilvánvaló, hogy sürgős ellátásra van szüksége, és mivel az országban állítólag a leghozzáértőbb
emberek itt, a gerincgyógyászatiban vannak, ezért őket hívja fel. Az ügyfélszolgálatos közli, hogy első sorban egy háziorvosi beutalóra lesz szükség (ez eddig tiszta sor), viszont ha
ez meg van, akkor a legkorábbi szabad időpont 3 hónap múlva lesz. Ezzel ennek a történetnek vége.
Második történet:
A betegnek itt is ugyanazok a tünetei. Telefonon megbeszéli az ügyfélszolgálattal, hogy
másnap bemegy hozzájuk délután fél 5-re. Ott az orvos alaposan megvizsgálja, és beutalja MR felvételre, amit még aznap este 7-kor el is készítenek. A felvételeket még ott helyben megkapja a beteg egy CD-n. Az orvos még aznap este online megnézi a felvételeket,
felhívja a beteget este negyed 9-kor, elmagyarázza neki, hogy miket látott az MR felvételeken, és közli, hogy mik az azonnali teendők...
Nem, a második történet nem Katarban volt, hanem szintén itt, Magyarországon. Csupán
annyi a trükk, hogy nem az Országos Gerincgyógyáaszti Központot hívta a beteg, hanem
a Budai Egészségközpontot, melyben ugyanazok az orvosok adnak magánrendeléseket,
mint a gerincgyógyászatiban. Tehát ez utóbbi történetben a betegnek az orvosi látogatás
és az MR összesen 60.000 forintjába került, viszont megkapta azt a szolgáltatást, amelyről
naívan azt hitte, hogy a fizetett TB-vel amúgy is járna neki. Nem, úgy tűnik, a TB nem elég
arra, hogy egy beteg megfelelő orvoshoz jusson. A rendszer egyértelműen nem működik
jól, éppen csak annyira elég, hogy ne halj meg az út szélén, hanem csak miután bevittek a
korházba...
Amúgy muszáj megjegyeznem, hogy bár a kiszolgálás tökéletes volt a magánklinikán, az
orvosi motivációk sajnos ugyanazok. Tehát ha egy gerincsebész műteni akar, akkor rá fog
beszélni a műtétre akkor is, ha lenne más, akár jobb alternatíva is...

Pável Márta
A keresztény filozófus támadása a magyar migránsmegítéléssel
kapcsolatban
filozófus a
http://www.merleg-digest.eu/az-uj-jobboldal-fenyegeti-a-demokraciat/ Katolikus
politikai kereszténységről – HANS SCHELKSHORN, Frankfurter
Rundschau.
A cikk egy posztfasiszta működéssel hozza egybe Orbán Viktort és
ezzel nem Orbán Viktort akarom védeni, hanem magunkat, akik kb.
80%-ban azt valljuk, amit ő.
uo. „Schelkshorn úgy látja, Jörg Haider halála, valamint Silvio Berlusconi bukása után mára
Orbán Viktor tornászta fel magát az új jobboldal kulcsfigurájává.” Nekem a cikkben leírtak,
hazánk megítélése hazugságokat tartalmaz úgy, hogy nem a teljes igazságot veszi,
hanem a liberálisan elferdítettet. uo. „Schelkshorn úgy fogalmaz: mivel az új jobboldali
ideológia belülről veszélyezteti az egyetemes emberi jogok iránt elkötelezett jogállami
demokráciát, „szabatosan szólva »posztfasizmusnak« nevezhetjük, avagy – amint ezt
Orbán nyíltan hangoztatja – »illiberális demokráciának«.” A „lehetséges félreértések
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elkerülése végett” ugyanakkor fontosnak tartja leszögezni, hogy Orbán nem fasiszta, egy
ilyen állítás rágalmazás lenne. Ám „a Fidesz nem is egy »normális« kereszténydemokrata
párt többé, még ha az ideológiai határok képlékenyek is.”
Nem gondoltam volna, hogy keresztény oldalról is lehet ilyen vélemény. Rögtön az elején,
erre a liberális, egyházi köntösbe bújtatott, migránspárti cikkre fel is hoznék egy példát. Ha
a Vatikán befogadta a migránsokat ‒ nem tudom, mennyit, pár családot…‒ akkor miért
válogatták előtte hetekig, hogy kik legyenek azok? Ha előtte mi is hetekig válogathatnánk,
hogy kit fogadjunk be, valószínűleg többen is megtennénk.
A másik az, hogy ha én építek magamnak egy lakást, amit szépen, tisztán tartok,
erőmmel, időmmel, már megszerzett tudásom eredményeként létrehozok egy aránylag
elfogadható légkört, környezetet magamnak, akkor ‒ és biztos, hogy Schelkshorn úr is így
cselekedne a nagy szemforgatásában…‒, adott esetben az első, az utcában szembejövő
vagy erőszakoskodó csavargót, migránst vagy bárkit /mi eddig ezt láttuk belőlük…/, aki
büdös, koszos, köpköd, késsel a kezében hadonászik, állandóan elszórja a szemetet, nem
dolgozni, hanem élősködni akar stb. nem fogja behívni. Nem is fogom beengedni sem.
Akkor beszéljen a cikk írója, ha ő nem így viselkedik és tele van a lakása velük. Biztosan
nem fogja tudni teológiai, filozófiai és klasszika-filológiai tanulmányainak hasznát
érvényesíteni és közben írogatni ezeket az idegesítő, agylobot okozó cikkeket. De ha vele
és környezetében is lakik kb. 5 migráns család és mégis így gondolkozik, akkor én is
felülvizsgálom a vélt igazamat, DE addig nem. Akárki akármit is mond, ez az országunkra
is ugyanígy vonatkozik, csak nagyban, mert mi megdolgoztunk a hazánkért, és igen, így mi
döntjük el, hogy ki mehet be és ki nem. Ebben abszolút igaza van a Fidesznek, Orbánnak
és nekünk is. Azt, hogy ezt különböző német, osztrák, Merkel fertőzte felfogásban hogy
ítélik meg maguknak, az az ő dolguk, de a miénkbe ne szóljanak bele! Az író Orbán
lehúzásával próbálja veszélyeztetni vagy megtorpedózni azt, amiről a magyar nép nagy
többséggel döntött. Kedves teológus, filozófus és klasszika-filológus úr, az ön szemében
hol van a szabad akarat, az életünk, hitünk féltése, az erkölcsiségünk megőrzésének
akarása? Mindez hova lett, de én – mivel úriember vagyok és józan ‒ nem
posztfasiztázom le önt.
uo. „Schelkshorn nem rejti véka alá, hogy „a magyarországi keresztény egyházak kezdettől
fogva támogatták Orbán Viktor politikáját. Ám ami történelmi okokból talán érthető volna,
objektív okokból megbocsáthatatlan. Mert a népi elv nemcsak az emberi jogok eszméjével,
hanem a kereszténység erkölcsi univerzalizmusával is szöges ellentétben áll.” Miért
forgatja ki a szavakat és miért nem viselik el, hogy egy nép józan és nem megtévesztett,
mint – szerintem ‒ ő? Válaszul azt írnám le, hogy minden kiforgatás és filozófiai
csűrcsavar nélkül nagyon egyszerű ez a képlet. Ha látnának, nemcsak bámulnának, s
különböző okok miatt nem hazudoznának önmaguknak. Ez tapasztalati tény ‒ amit
Orbánnal vagy Orbán nélkül megtapasztalt a nép ‒, amikor végig mentek mint egy horda
az országon. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, mindenütt mocsokhegyek, eldobált
iratok, ruhák hevertek, letarolták a nép termését, leszedték a fákról a gyümölcsöt, az
embereink féltek. Láttuk, hogy mi volt a Keleti pályaudvaron. Hangsúlyozom, mi ezt láttuk,
ehhez nem kell Orbán. Mi magyarok felnőttek vagyunk, eldönthetjük, hogy mi ezt nem
akarjuk, ha valaki akarja, magának tegye. HA valaki ide akar jönni, VISELKEDJEN ÚGY,
HOGY BEFOGADHATÓ LEGYEN! EZ FELTÉTEL! A Mennyek Országába sem mehet be
rabló, kéjelgő és gyilkos sem! Gondolom, kedves teológus úr, ismeri ezt a részt: „Bizony
mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek,
semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.” (Máté 18,3) Így ne alkosson új
elveket, amikért minket elmarasztalhat.
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Követeljük, minket senki se posztfasiztázzon, s ne erőszakoskodjon velünk, ezt kikérjük
magunknak, ez a mi döntésünk, amit a nép szavazott meg, önnek is tessék elfogadni.
Hogy a magyarok ellen miért nem fordult a saját országuk papsága, annak a fent
leírtakban van az oka, meg hogy tudnak
józanul gondolkodni, talán csak ennyi!
Az, hogy Schelkshorn milyen elméleti
összemosásokat tesz, és miket ragad ki a
saját igazának bizonyítására a katolikus
filozófiai irányzatokból, és hogy a II. Vatikáni
Zsinatra hivatkozik, senkit nem hat meg. Aki
akár egy napot is nem élt
velük (a
migránsokkal), nem számít mit beszél. Ha
én is egy toronyban lennék, és tudnám, hogy
ott mindent megkapok, akkor lehet ‒ de nem
hiszem ‒, hogy olyan felelőtlen tudnék lenni,
hogy ne nézzem az őslakosság igényeit,
amikor ők is felerészben nagyon szegények.
A mi Alkotmányunkból semmit sem kell törölni, mert a keresztény nem szükségszerűen
hülye, nem öngyilkos, és attól még senki sem fasiszta, hogy megszabja, kit akar
beengedni, és kit nem.
Magyarországon a magyar nép sok külföldi emberrel él együtt, ők bekérték magukat,
rengeteg kínai van, sok távolkeleti, és sokan a környező országokból is. Senkivel semmi
bajunk sincs, a nemzetiségekkel sem. Mi befogadóak vagyunk, de ehhez a másik félnek is
tenni kell. Magyarországon, aki valóban menekült volt, az megkapta a menekültjogi
státuszt. Tehát nem teljes mértékig zárjuk el a határt, aki valóban menekült, annak
segítünk. Látható az eredménye a nyugati országokban az esztelen migrációs politikának.
Miért fáj az, hogy mi merünk józanok lenni? Könnyű az EU-ban beszélni, meg ellenünk
mindent felolvasni, hazudozni, csakhogy a saját nemzetirtásunkban részt vegyünk, hát
nem! Most talán először tettük meg azt, amit kellett, emellett ki kell tartanunk.
Remélem, nem élem meg, amikor a nemzet és a kereszténység halálát akaró liberális
réteg győz, mert akkor távozni kellene innen, de hogy hova, nem tudom. Akkor a halál is
jobb lenne.
Vigaszom: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől,
amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 8, 38)
Lelkiségi rovat
Pável Márta

70 éves vagyok
Megdöbbentő, hogy elfut az élet, s még megdöbbentőbb az, hogy lelkileg mégis fiatalnak érzem magamat. Idős testben fiatal lélek. Az Isten adta elmélkedéssel töltött utolsó 40 évem megtette a magáét,
belül tele vagyok erővel, az agyam nagyon is fog, gyorsan tanulok,
ergo jól meglennék…, ha a fizikai leépülés nem lenne. Sajnos a test
öregszik, csikorog, fáj, nem rugalmas. Sokszor annak ellenére, hogy
abszolút nem vagyok irigy, de mégis irigylem a macskát, amilyen
rugalmasan megy. De köszönhetem Istennek, hogy eddig olyan bajaim voltak, amik csak abban akadályoztak meg, hogy a földi hívságoknak éljek, s ez járt is nekem.
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Azt érzem, hogy rengeteg dolgot el tudok még mondani, megtanítani.
Mikor 60 éves voltam, ezt írtam: „El vagyok kényeztetve az Úrtól, mégis ma nagyon szomorú a lelkem. (…) Velem szemben senki sem tud közömbös maradni, vagy erre, vagy
arra, de kilendül.” Már semmitől sem vagyok szomorú, ez a világ összement, kevés ahhoz,
hogy el tudjon szomorítani ‒ maximum 1-2 órára ‒, de utána megint Isten fénye ragyog
bennem. Isten világa kinyílt, tudom, közeledem a Krisztus ajtaja felé, hogy majd végleg
kilépjek az Ő végtelen birodalmába. Hogy mikor lesz, még nem tudom, csak egyet tudok,
bármikor is lenne, addig engedelmesen, meghatottan és örömmel végzem azt, amit Isten
rám bízott. Nagyon nagy dolgokat tett rám, nem fogom hagyni, hogy csalódnia kelljen bennem.
Már vagy 30 éve megtanultam, nem tervezek, mindig azt teszem, amit Isten mond és akar.
Régen orvos akartam lenni, végül a Pázmány teológiát végeztem el, s a lelkek orvosa lettem. Nagyon is igaznak bizonyult a mondás: ember tervez, Isten végez. Így csupa meglepetés az életem.
Viszont Isten olyan magas szintre vitt, hogy csak
szabódóm, hogy nem érdemlem ezt, Uram, de Őt
nem érdekli, én mit mondok. Én odaadtam magamat
Neki és Ő ezzel él. Tudja, nem hazudok, s ha valamit
mondok, az úgy van, így tudja, megbízhat bennem.
Ennyi idősen sok mindent másként látok, de nem
szeretném újra végigélni ezt az életemet. Nehéz,
küzdelmes és sokszor nagyon fájdalmas volt. Nagyon
nagy kegyelemeket, csodákat kaptam az Úrtól ezalatt
a 70 év alatt, fantasztikusan fejlődő,
emberfeletti
élet van mögöttem.
Igaz, rengeteg üldöztetéssel, bántással, félremagyarázással, rágalommal, de Istenre nézve
mindent kibírtam, és én győztem. A. Szt. Teréz után én
is mondom: Krisztus és én, mi vagyunk a többség. S ez
így is van! A. Szt. Teréz lelki anyám segítségével elérte
bennem is azt, amit Teréz is tudott :
„Ha Isten a tiéd, semmid sem hiányzik: Isten egyedül
elég!”
Köszönöm Uram, hogy velem vagy, kérlek ne hagyj
magamra, úgy bármit kibírok, amit nekem szánsz. Kérlek, segítsd a hátralévő életem is, legyél velem, a TE SASoddal. Hálásan köszönöm, drága
Istenem!

Kis Enikő
A megoldás
Az éppen lezajlott választások és az új kormánnyal szembeni
bizalmatlan,
lázadó
tüntetések
kapcsán
kellene
mélyebben
elgondolkodni. Az ember nyilván azt szeretné, ami mindenkinek a legjobb,
s mégis: mára már messze mentünk a politikai erkölcstelenségben.
Azt hiszem, eljött annak az ideje, amikor a nép szintjén is meg kell
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tapasztalnunk, hogy emberben nem bízhatunk. A sok rossz közül a legkevésbé ártalmasat
kell választanunk, és akkor már csak egy maradt hátra: bízni abban, aki a legrosszabb
dologból is tudja kihozni a jót: Istenben egyedül.
A mostani választások egyik legfontosabb szempontja számunkra, magyarok számára a
migráció elodázása. Kétségtelen, hogy ez egy megállíthatatlan, megfordíthatatlan
folyamat, hiszen többnyire földi hatalmasság akarata rejlik mögötte.
Az érkezők hite, vallása megtartó, összekovácsoló erő, még akkor is, ha ez számunkra
idegen és megérthetetlen, elfogadhatatlan értékeket hordoz, és még akkor is, ha a mi
kultúránk, életstílusunk eltörlésére irányul.
Ez ellen a mi ‒ amúgy is szándékosan leépített ‒ katonaságunk nem tud harcolni, és a
fegyverek nem méltó ellenfelei a hitnek. Egyszerű tény, amelyet a kereszténység
történelme évszázadok óta igazolt. Ez ellen a mostani vész ellen fegyverekkel nem tudunk
harcolni.
Mármost láthatjuk Orbán Viktor úr mindennapi politikáján, hogy a helyezkedő beszédnek,
tárgyalásoknak, országszintű pereskedésnek sincs valami nagy hatása, az ellenzék pedig
még ezt is legyengíti, ahelyett, hogy összefogásra buzdítana. Ráadásul ki tudja, mikor,
honnan éri őt egy olyan hatás, amely hozzáállása megfordítására bírja? Bármennyire is
szeretnénk bízni benne, hosszú távon ez sem fogja tudni megállni a helyét.
Akkor mégis mit lehet tenni? Hiszen azt írtam a cikkem elején: van megoldás!
Van a magyarnak egy figyelemreméltó, igen jó tulajdonsága: bármennyire is széthúzunk,
viszálykodunk, amikor a nagy vész beüt, a magyar összefog. Most is erre lenne szükség.
De nem csak egy földi nagy összefogásra, hanem arra is, hogy végre felegyenesedjünk és
lerázzuk magunkról az élet útporát, a bűneinket, hitetlenségünket. Emeljük fel végre a
tekintetünket ‒ na nem Orbán Viktorig!, hanem ‒ egészen az Égig. Tudtuk mi ezt nagyon
jól, az évszázadok során sok veszedelemtől mentett meg Ő minket, tanúi ennek a
vártemplomok, pestis keresztek, a törökvész csataterei, Sissi királyné emléke stb.
A mostani vész ellen nem fegyverekkel, nem is tárgyalásokkal vagy politikai
bravúrkodással, végképp nem álszent, mindent megengedő liberális szemforgatással,
hanem egyes-egyedül keresztény összetartással, imával, hittel-lélekkel győzhetünk.

Kertészkedés
Rizmayer Péter
Édesapám kertészeti tanácsai:
Április végével a szabadgyökerű fák, bokrok ültetését már befejeztük. Kezdetét veszi az új
"jövevények" fokozott gondossággal történő kezelése. Ez alatt elsősorban a locsolást és a
fa tányérjának gyommentesen tartását értem.
Most erősödik fel a "csata" a növényeink és a jövőbeni termés megóvásáért. A hirtelen jött
meleg és nedves időjárás miatt nagyon fontos a védekezés a gombás megbetegedések
és a rovarkártevők ellen. Virágzáskor támad a monília (már nem csak a meggyfákat, hanem a mandulát és a kajszit is) és evvel párhuzamosan a lisztharmat és egyéb gombás
betegségek (pl. a tafrina az őszibarackon). A védekezés felszívódó és kontakt szerekkel +
a "ragasztó" növényi olajjal, esetleg étolajjal lehetséges.
A rovarkártevők sem restek, tevékenykednek. Ez az utolsó pillanat, hogy védekezzünk a
pajzstetvek ellen. Úgyszintén fontos, hogy a fáink termékenyült virágait, esetleges gyümölcskezdeményeit a felszívódó és kontakt szerek együttes használatával megóvjuk.
Bár a szőlőhajtások még csak néhány centiméteresek, az ő növényvédelmüket is meg kell
kezdeni (kén, bordóilé, rovarölő felszívódó).
Az általam fontosnak tartott tányérok (a növények körül) gyommentesen tartása lényeges,
és fűnyesedékkel kell betakarni max. 8-10 cm vastagságban.
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Táperő: a növényeink lombozata jelzi, ha a tápanyagok hiányoznak (alacsony növekedési
habitus, világos színű levélzet stb.). A pótlásra rendelkezésre állnak a különböző fajta
lombtrágyák. Amennyiben a növényzet "kinövi", azaz gyorsan túlnövi a már permetezéssel védett lombfelületet, akkor indokolt lehet a hónapon belül egy megismételt védekezés.

10

AQUILA HUMOR

Menj csak az orvoshoz, betegséged majdcsak akad !!! (Vietnami közmondás)
---------------Már olyan fejlett az orvostudomány, hogy manapság ritkán hal meg valaki orvosi
segítség nélkül. (M.Kupecký)
-------------------------

Egy szőke nő hazaér a munkából, és megdöbbenve látja, hogy kirabolták a lakását.
Azonnal hívja a rendőrséget, akik megígérik, hogy hamarosan jönnek. Nemsokára meg is
áll a ház előtt egy rendőrautó. Kiszáll belőle egy rendőr, pórázon vezetve egy nyomozókutyát. A szőke nő áll a kapuban, s a fejét fogva zokogni kezd.
- Kiraboltak, mindenemet elvitték, kihívom a rendőrséget, és erre, tessék: kit küldenek?
Egy vakot!

Az esküvő előtt azt mondtad, hogy én vagyok az istennőd ‒ mondja a feleség a férjének.
- Úgy is volt, de azóta ateista lettem.

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
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