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-

Aki nem volt anya, nem

áldozta fel kényelmét, idejét egy
édes kis jövevénynek.
-

Aki nem volt anya, nem tudja
milyen érzés az, amikor
legszívesebben „megzabálná” azt
az elvarázsóló tündért, aki a
gyermeke.

-

Aki nem volt anya, nem tudja
milyen állapot, hogy halálunkig

felelősek vagyunk a gyerekeinkért.
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- Aki nem volt anya, nem tudja milyen beteg gyermeke felett
átvirrasztott, átsírt éjszaka.
- Aki nem volt anya, nem tudja milyen öröm az, amikor puha kis
karjával kacagva átölel a gyermekünk.
- Aki nem volt anya, esélye sincs arra, hogy nagyanya legyen, hogy idős
napjait felvirágoztassa az új, friss élet közelsége, akinek a gyökere ő is
volt.
2

.
Pável Márta
LEHET-E OLYAN TÖRVÉNYT, RENDELETET HOZNI, AMELYIK
AZ EGYIK EMBERNEK MEGADJA AZ ÉLET LEHETŐSÉGÉT, A
MÁSIKNAK NEM?
Ez az én saját véleményem, és a továbbiakban ezt nem
hangsúlyozom, de lehet vele vitatkozni, viszont nem érdemes, mert úgysem
engedek, mert ez az én normám, amit Isten adott, s mivel mindenkiben Isten lelke
van, csak Isten döntheti el, hogy én meddig élek és hogyan élek. Minden embernek
egyenlő jogokat kell adni az életre, akár járvány van, akár nincs! Mindegy, hogy
hány éves valaki, és az más dolog, ha valaki azt mondja, hogy nekem már nagyon
elég volt az egészből, csak szenvedek már... stb., és én átadom egy fiatalnak
például a légzőkészüléket. Rendben, tegye meg, de nem kötelező, ha úgy érzi,
tegye meg, de elvenni tőle nem lehet. Az öregek anyák is és apák is, akik felnevelték
a most gyilkolni készülő nemzedéket. Micsoda hálátlan bűnös világ ez! Az én
erkölcsi normám ezt nem engedi meg, az én humánus normám szerint, minden
emberben Isten lelke van, senki, de senki nem dönthet felette, hogy te meghalsz,
te meg nem. Orvos és politika sem játszhat Istent!
Újabban hallani különböző országokban, és félek, hogy hazánkban is hasonló
törekvés lesz, hogy például a koronavírus kapcsán azokat az embereket hátrébb
teszik, vagy nem is foglalkoznak velük, akiknek most nem sok esélyük van, hogy
megmaradjanak, s nem adnak nekik lélegeztetőgépet. Az orvos döntheti el, ki élhet,
ki nem? Szerintem meg nem! Nem erről szól a hippokratészi esküje! A nagy baj

azzal van, hogy egy-egy kormány, egy-egy állam, a társadalom nem készült fel
megfelelően az egészségügyben a következő lépésekre, s ezzel azokat az
orvosokat,

akikben

még

van

humánum,

emberség,

azokat

nem

kéne

rákényszeríteni halálos döntésekre (pl. abortusz elvégzésére sem). Erkölcsös,
becsületes orvosok (még vannak ilyenek is) tudják, hogy ez bűn, nem kéne
összetörni az ő hippokratészi esküjüket, mert ez az eskü még él akkor is, ha
módosítottak rajta. Menjünk vissza az alapokhoz, menjünk vissza a becsülethez,
menjünk vissza ahhoz, hogy mindent tegyenek meg az országért, az EMBEREKÉRT.
Általában a világban is, itthon is egymást váltó kormányokról felületesen mindig
kiderül mennyit tett el a maga hasznára. Már szinte azt nézi a nép, ki lopott
kevesebbet, azt választja. Nos ilyenek következménye az áldatlan egészségügy is.
A saját zsebeik tömésének mellőzésével, gátlástalan mohóság kiiktatásával, több
pénz juthatna arra, amire igazán kell. Öregek irtása helyett! A kórházakat
modernizálni kéne, újjáépíteni, s a kórházakban az orvosokat kéne magas szinten
tartani, erre nevelni a medikusokat is, a szakdolgozókat is, és nekik is megadni a
megfelelő pénzt, hogy ne 120-150.000-et vigyenek haza, amikor szaros pelenkákat
cserélnek. Ugyanakkor a Parlamentben most emelték megint a fizetéseket
(milliókra) meg az önkormányzatokban is: micsoda kifordított világ ez! Ilyen
körülmények között dönttetik az orvosokat? Mi alapján lehet eldönteni, hogy ki kap
lélegeztető készüléket? Nem személyes kiválogatással! Azt mondom, hogyha nincs
elég készülék, akkor érkezési sorrendben kerüljenek ellátásra. A sorrend nem
szelekció. Ha pl. sorrendben állnak a péknél, nem mehet ki a pék, mondván, hogy
nincs elég kenyerem, így csak a fiatalok kaphatnak, majd meg akinek kék szeme
van, meg aki nem zsidó, meg aki nem cigány, ekkor elérkeznénk a nácizmusig!! Jól
gondoljanak bele, ez a szelekció mindig valami rossz, diktatúrák, háborúk kezdete.
Ne menjünk ebbe bele.
Másik példa - hogy jobban érthető legyek -, az iskolában sem tehetjük meg azt,
hogy kiáll a tanár az ajtó elé, és azt mondja, hogy téged hülyének (nagyon
betegnek) nézlek, téged nem tanítalak (gyógyítalak). Az orvos sem játszhat Istent,
meg a kormányok sem, nem tehetik azt, hogy 65-75 év felett már nem
gyógyítanak, nem adnak nekik olyan kezelést, ami sokba kerül, vagy talán a mentő
ki se megy értük. (Van már ilyen ország, igaz nem keresztény!) Rémisztő, hogy
milyen korban élünk, hova jutottunk, mert ez a legembertelenebb dolog, amit el
tudok képzelni. Nem azért mert magam is idősebb vagyok, már rég nem érdekel
az emberi tett, Isten kezében vagyok, és ott én jó helyen vagyok, de a többi
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emberrel mi lesz? Mindig a rossz terjed el, nem a jó. Fiatalok, legyetek észnél, ebbe
ne menjetek bele, mert magatok alatt vágjátok a fát, ti is meg fogtok öregedni!
Ha ebbe beleegyezik a társadalom, ebbe a liberális, lélektelen, antihumánus,
antiszociális szemléletbe, akkor ez idő kérdése, és normává lesz. Akkor valóban
eljutottunk a modern Taigetoszig. Semmiben nem különbözik ez Hitler tettétől: ő
is válogatott az emberek között, ki maradhat életben, ki nem zsidó, ki nem cigány
stb. Ha életben és hatalmon maradt volna, jöhetett volna az, hogy ki barna szemű,
kinek nem zöld a füle, máris mehet a gázkamrába? Észnél kell lenni emberiség!
Gondolkozni kellene mindenkinek, ez soha senkinek nem engedhető meg! Ez náci
vonás, ez az igazi náci vonás, hogy egy ember, vagy rendelkezés eldöntheti, hogy
azért, mert valaki korosabb, mert az ő élete nem jelent annyit (nekik), ő ne kapjon
esélyt. (Gondolom a lelketlen, haszonelvű világnak útban van, „drágábba” kerül a
társadalomnak..., mint egy 30 éves.)
Sehogyan sem lehet szelektálni az emberek között, de csendben kérdezem
amúgy: és honnan tudja valaki, hogy ki, mennyit tett az emberiségnek, és melyik
fog szolgálni, és milyen haszna volt eddig is? Ha fekete és fehér ember között
különbséget tesznek, akkor a liberálisok egyből vernyákolnak, most miért nem?
Mert ők teszik, díjazzák?? Keresztény ember ilyet még csak nem is gondolhat! Pont
azokban az országokban csinálják meg, ami liberális, ez gyanús, felháborító.
Még egy dolog, ha anonim módon cselekszenek így, és sokszor ezt a csírázó
’pusztuljon az öreg’ szemléletet magán is véli érezni az ember, pl. mikor az orvos
közli velem, hogy elmúltam 70
éves, nekem már nem kell menni
mammográfiára

(???)

...,

gondoljunk bele a vírusnál. Most
mi

a

szöveg:

kik

a

veszélyeztetettek? Öregek, akik
magasvérnyomásos, cukros, szív,
érrendszeri problémával, szervi
bajokkal,

súlyos

betegséggel

küzdenek. Gondolkodjunk: Szinte
minden 60 éven felülinek vagy a
vérnyomása rossz, vagy az ere
rossz, vagy a szíve rossz, mert
sajnos annyit dolgoztunk, hogy
tönkre vagyunk hajtva, hogy ez
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az ország visszaépüljön. Mára a 60 éven felüliek így jártak, így vagyunk sajnos
eleresztve, s akkor mindenki halálraítélt, és lehet, hogy ők százszor többet tettek a
fiatalokért vagy azért a világért, ami most őket lelöki a szakadékba. Akkor egy 60
év feletti nyugdíjas korosztály csendes „népirtása” folyik, és csak az marad meg,
akinek szerencséje van, nem került a kezeikbe?
Gondolkozzanak emberek, mindenkiben Isten lelke van, nem győzöm ismételni,
senki sem dönthet a másik felett! Mindenkinek el kellene látni a legjobb tudása,
készsége szerint az embermentő feladatát, és az államnak kötelessége lenne ehhez
biztosítani mindent, de mindent! Hazudozás, félrebeszélés, félrevezetés nélkül,
hogy a jószándékú orvosokat se hajtsák bele abba, hogy halálra ítélik az
idősebbeket, vagy azokat az embereket, akikről azt gondolják, hogy nem gyógyul
meg...! S ha mégis?! Hol ennek a vége?
Ebbe nem lehet beleegyezni, ez nem lehet a jövő társadalom normája. Ha nem
szólok, akkor úgy érzem, hogy bűnös vagyok abban a világban, ami elkövetkezik,
aminek már nem szeretnék a tagja lenni.

Rizmayer Péter
MÁGUSOK
Bizonyára mindenki ismeri az evangéliumból (Mt 2,1–16) a
három napkeleti bölcs történetét, akik egy csillagot követve
elmentek a megszületett Megváltóhoz, hogy leborulva imádják Őt.
Máté evangéliumában Μάγοι από ανατολών – magoi apo anatolón-nak nevezi őket,
vagyis „mágusok keletről”. Az evangéliumban leírtakon kívül nem tudunk róluk
semmit, a szóhasználatból arra következtetnek, hogy babiloni csillagászok vagy
perzsa papok lehettek.
Bárkik is voltak, igen nagy tisztasággal rendelkeztek, igen bölcsek, Istenben
előkelőek

lehettek,

mert

megadatott

nekik,

hogy

a

gyermek

Jézussal

találkozhassanak, és tisztában voltak azzal, hogy ki született meg erre a világra. A
hagyomány szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona hozta el
keletről a csontjaikat és ajándékozta a milánói püspöknek. Amikor Barbarossa
Frigyes császár 1164-ben kifosztotta a várost, az ereklyéket a kancellárjának, a
kölni érseknek adományozta.
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A mágusok tisztelete a Rajna mentén oly mértékben elterjedt, hogy a zarándokok
áradata miatt Köln városa egy hatalmas katedrális, a kölni dóm megépítése mellett
döntött. Bizonyos források szerint a dóm tervrajzát a nagy természettudós – akinek
mágikus képességeket is tulajdonítottak – Albertus Magnus (Nagy Szent Albert,
1200 körül – 1280.) készítette. A legenda szerint éppen a rendház étkezőjében
törte kétségbeesetten a fejét megbízatásán, a dóm megtervezésén, amikor az
étkező fala hirtelen megnyílt és négy alak jelent meg a nyílásban, egyik Szűz Mária,
a másik három pedig egy-egy férfi, egy ifjú, egy élete virágában lévő és egy
aggastyán. A férfiak az étkező falára felrajzolták az építendő dóm alaprajzát, amely
mágikus fényben világított. A dóm alapkövét 1248-ban tették le. Mélyen
elgondolkodtató, hogy a mágusok, csillagászok ereklyéinek otthont adó épületet
több mint 1200 évvel később egy olyan szent „tervezi meg”, aki kiemelkedő
természettudós, és akinek mágikus képességeket tulajdonítanak. Olyan, mintha a
kölni dóm magas boltívei az időt is áthidalnák, és összekötné a mágusokat. Mindez
persze csak sejtés.
Órigenész egyik homíliájában nem a napkeleti bölcsekről, hanem a pásztorokról
(akiknek hírül adták Jézus születését, Lk 2,8-12) írja, hogy rejtett értelemben olyan
angyalok voltak, akik egy-egy területen (pl. Makedónia, Egyiptom) az emberi
ügyeket kormányozták, de erőfeszítéseiket kevés siker koronázta, és már annyira
elfáradtak, hogy nem tudtak szolgálatuknak eleget tenni. Ekkor született meg az
Úr, az igazi pásztor, aki segített az angyalokon, akinek köszönhetően a
tartományokban sokan keresztények lettek. Órigenész értelmezésén elgondolkodva
vajon nem lehetséges-e az, hogy a napkeleti bölcsek nem is emberek voltak,
hanem más világok képviselői, akik a megszületésekor hódoltak Istennek? És ők
nemcsak azt tudták, hogy Isten a földre született, hanem azt is, hogy ennek milyen
univerzális jelentősége van, amiről talán még a mai napig sejtelmünk sincs? De ha
emberi síkon gondoljuk, értelmezzük át az eseményt, akkor valójában a nagy
szentek, akik szerelmesek voltak Istenbe, akik tudták, hogy ki Ő, nem
térdepeltek/térdepelnek folyamatosan a világra született kis Jézus előtt? És
valójában nekünk nem az ő példájukat kellene követnünk?
Irodalom:
•

Órigenész: XII. homília, In: Ókeresztény Írók sorozat XIV. kötet, Órigenész: Az imádságról és a
vértanúságról, Szent István Társulat, Bp., 1997, 286-289.

•

Michael Hesemann: A NÁZÁRETI JÉZUS Régészek a megváltó nyomában, Szent István Társulat, Bp.,
2010.

•

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1115.html

•

https://hu.wikipedia.org/wiki/Napkeleti_b%C3%B6lcsek

https://hu.wikipedia.org/wiki/Albertus_Magnus
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Oroszi-Kuzmich Kinga
ISTEN TÜRELMES
Isten a szeretet, és ahogy a szeretethimnuszban olvashatjuk, a
szeretet türelmes. Isten tehát türelmes. Nem úgy tűnik a mostani
szorult helyzetünkben? Hát lehet, hogy most nem tűnik türelmesnek,
de talán azért látszik így, mert a jelenlegi, számunkra kedvezőtlennek tűnő
eseményeket környezetükből kiragadva, önmagukban igyekezzük szemlélni (csak
hogy magunkat felmentsük, ártatlannak tüntessük föl, valaki másra háríthassuk a
felelősséget).
Isten márpedig türelmes. Türelmes volt, mikor az évezredekkel ezelőtt adott
parancsait emberek nemzedékei sorra szegték meg, és mindnek egyenként
bocsátott meg engedetlenségéért, ha kérte. Türelmes volt, mikor az évtizedes
tanítás, elmélkedés után is még az emberi természet gyengeségeivel küzd a lélek,
és csak igen lassan jut ötről a hatra. Türelmes, mikor hétszer hetvenhétszer
megbocsát. Türelmes, mikor mindig ad új lehetőséget, még ha a lehetőségek közti
átmenet számunkra fájdalmasnak és félelmetesnek látszik is. Türelmes, mert a
pokol mélyéről is kiragadna, ha kérném, ha
képes lennék őszintén és véglegesen kiáltani
Hozzá.
Isten nagyon is türelmes. A hiba bennünk van,
bár előszeretettel igyekszünk megfeledkezni
róla. Isten másra sem vágyik, mint hogy végre
észre vegyük és ténylegesen, teljesen átadjuk
Neki magunkat. Mi pedig lekötjük magunkat, a
figyelmünket a világ dolgaival: időtöltésekkel,
kötődésekkel,

tevékenységekkel,

melyeket

roppant fontosnak tartunk és élünk meg. Isten
nem tesz egyebet, mint végtelen türelmében
megpróbál valahogyan eljutni hozzánk, mert Ő
örökké próbálkozik. Ha a jóban nem vettük
észre, legalább a bajban vegyük észre, mit kér
tőlünk, legalább a bajban kapjunk a fejünkhöz
és ismerjük fel, mit kell tennünk. Ha a baj kell
ahhoz, hogy észre térjünk, akkor jöjjön a baj,
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csak a vége legyen az, hogy visszatérünk Hozzá. Isten épp eleget várt már ránk,
ne várakoztassuk már tovább!

Pável Márta

LELKISÉG
2020.04.29. szerda: SZIÉNAI SZENT KATALIN Európa
társvédőszentje

„Isten azért vált emberré, hogy az ember Istenné válhasson...
Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdesz valamibe, hanem egyedül és
csakis akkor, ha kitartasz mellette.” (Sziénai Szent Katalin)
---------------------------------------------------------Szt Ágostontól:

Vallomások: „VII. FEJEZET…

1. Ez volt Ponticianus elbeszélése.
Te pedig, Uram, míg ő beszélt, visszaerőszakoltál engem önmagamhoz;
megfordítottál, mert háttal voltam önmagam felé, csakhogy ne kelljen látnom
magamat,

szembeállítottál

önmagammal,

hogy

meglássam

szörnyű

rútságomat, torz, szennyes, foltos és keléses mivoltomat. Irtóztam, mikor
mindezt megláttam, de nem volt hová menekülnöm önmagam elől. S ha el is
akartam fordítani magamról tekintetemet, Ponticianus tovább mondta
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elbeszélését, s te megint csak elém állítottad önmagamat s szinte beleverted
szemeimbe, hogy meglássam és meggyűlöljem gonoszságomat. Nem volt az
nekem ismeretlen. De rejtegettem, visszaszorítottam és feledni próbáltam.
...Mert féltem, hogy hamar meg találsz hallgatni, s hamar kigyógyítasz testi
beteges vágyakozásaimból, pedig nem annyira kiirtásukat kívántam, mint
inkább kielégítésüket. Közben pedig a kárhozatos tévely gonosz útjait jártam;
- nem volt ugyan bizonyosságom róla, de eléje tettem az igazságnak, az
igazságot pedig ellenséges érzülettel támadtam, ahelyett, hogy alázatosan
kutattam volna utána.
------------------------------------A buddhizmus tanításai az emberi kapcsolatokról
1. Ne érezd magad rosszul azért, mert vannak, akiknek csak akkor jutsz eszébe,
mikor szükségük van rád. Érezd magad kiváltságosnak, hogy te vagy elméjükben
a gyertya, amely akkor gyullad fel, mikor sötétben van elméjük.
2. Mindig lesz olyan ember az életedben, aki nem bánik veled jól. Köszönd meg
neki, mert erősebbé tesz.
3. Ha valaki rosszul bánik veled, emlékezz:
Vele van valami baj, nem Veled. Egészséges emberek nem pusztítják el egymást.
„...Akkor még nem tudtam, hogy a rossz a jóban levő hiányosság s hogy a rossz a
jón kívül önmagában egyáltalán nem létezik...” (Szt. Ágoston)

KERTÉSZET
Rizmayer Péter
Édesapám 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. A jelenlegi súlyos szárazság,
aszály azt eredményezte, hogy elkezdtem a fákat locsolni. Természetesen ez elsősorban a frissen telepített fákat és bokrok locsolását jelenti, de a "korosabbak" is
nagyon meghálálják.
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Elvirágoztak a gyümölcsfák. Ideje megvizsgálni a lombozatot. Amennyiben olyan
ágrészeket találunk, ahol a levelek és a virágzat is "kókadt-leforrázott" képet mutat,
az a monília kártételét mutatja. Ezeket a részeket az egészséges részig vissza kell
metszeni és a fertőzötteket el kell égetni (nem ledobni, avagy kidobni), az erős
továbbfertőzés kizárása véget.
A fák lombkoronája dúsul, a levelek nőnek, amíg el nem érik a végleges nagyságukat. Az újonnan nőtt plusz felületek is igénylik a védelmet, tehát permetezést szükséges folytatni, kiegészítve lombtrágyával ebben az intenzív növekedési periódusban.
Diófáinkat a szárazságon túl erősen károsítja a gomba és a baktériumos fertőzés.
Javaslat a réztartalmú szerekkel a védekezés a levél- és hajtásfejlődés időszakában.
Ez praktikusan 3-4 permetezést jelent június végéig.
A megkötött virágokból kialakult gyümölcskezdemények megvédése a rovarkártevőktől szakembert is próbára tevő feladat. A cseresznye és meggy esetében védekezni szükséges a levéltetvek, a cserebogarak és a cseresznyelégy ellen. Ez utóbbi
tömeges rajzásának kezdetét a korábban kihelyezett "sárga ragasztólapokról" leolvashatjuk. Vásárolható felszívódó, rövid EÜ várakozási határidejű szer. A korai cseresznyénél 1 alkalommal, a későbbieknél – június közepén-végén érők esetében –
2 alkalommal javaslok permetezni. Ebben az időszakban támad az almamoly, a
barackmoly, a szilva-, gyümölcsdarázs, ezek ellen is a felszívódó permetszerek a
javasoltak. A varasodás és lisztharmat elleni védekezés fontos, és időjárás függően végzendők. A cseresznyelégy elleni védekezés nagy odafigyeléssel végzendő.
A sárgalapos előrejelzést követően 5-7 nappal kezdjünk el védekezni felszívódó és
hosszabb hatástartalmú készítménnyel. A középérésű fajtákat (pl. Germersdorfi) a
színeződéskor kell másodszor permetezni rövid hatástartalmúval. A késői érésűeket (pl. Katalin) mérlegelem, volt, amikor harmadszor is megpermeteztem. A rovarölő permetezéseket mindig kénnel kombinálom. A „sárga ragasztólapokat” a
cseresznyelégy invázió előrejelzésén túl nagyon hatékonyan használom különböző
fajú és méretű legyek, darazsak gyérítésére is.
Bár a szőlőhajtások még csak néhány centiméteresek, az ő növényvédelmüket is
meg kell kezdeni (kén, bordóilé, rovarölő felszívódó).
Lehet, hogy túlzásnak tűnik a sokszori és sokféle permetezés, mindenkinek saját
szájíze szerint kell a saját kompromisszumát kialakítania (a vegyszerrel kezelt és a
"bio" kezelési mód között.)
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Zöld kincseink környezetünkben
Ebben a részben csak emlékeztetőül, esetleg figyelemfelkeltés céljából, felsorolásszerűen említek néhány "zöld kincset". Tágabb környezetünkben fellelhetők, gyűjthetőek. A gyógyhatásukról javaslom utánaolvasással meggyőződni!
• Gyermekláncfű (pitypang) virágzás előtt a levelét használhatjuk, virágzáskor a szárát rágjuk, különben a gyökerét főzzük teának.
• A bodza virága frissen vagy szárítva teának, szörpnek is nagyon finom.
11

Varga Márta

PÁR KÉPET KÖZLÖK ERRŐL a szép TAVASZRÓL.

AQUILA HUMOR
Ilyen ügyvédek is vannak…?
Ügyvéd: Doktor úr, igaz, hogy ha valaki alvás közben meghal,
akkor csak másnap veszi észre, hogy meghalt?
Tanú:
Ügyvéd:
Tanú:

Mondja, ön tényleg el tudta végezni az egyetemet?
Jelen volt, amikor lefényképezték?
Ugye csak viccel?

Ügyvéd: Ugye 3 gyereke van?
Tanú:

Igen.

Ügyvéd: Ebből mennyi fiú?
Tanú:

Egy sem.

Ügyvéd: És mennyi lány?
Védenc: Bíró úr, kérek egy új ügyvédet!
Mindenkinek jogában áll hülyének lenni, de Te bántóan visszaélsz a lehetőséggel.
A napilap főszerkesztőjét letartóztatja az Államvédelmi Hatóság. A kihallgatáson a
főszerkesztő megkérdezi:
– Elvtársak, nem értem, miért hoztak be ide, mit vétettem én a párt és Rákosi
elvtárs ellen?
– Jobb, ha nem kérdezi! – felelik azok fenyegetően.
– De hát elvtársak, én már az illegális párt tagja voltam, és azóta is töretlen lendülettel építem a népi demokráciát, az újságban rendszeresen közlünk cikkeket
Rákosi elvtársról, például a tegnapi számunkban is hírül adtuk, hogy Rákosi elvtárs látogatást tett a minta-sertéstelepen.
– Hát éppen ez az!
– Ezt hogy értik?
– Nézze csak meg a fényképet!
A főszerkesztő megnézi, Rákosi épp egy disznóólban szemléli az állatokat. Aztán a
pillantása a képaláírásra esik és elfehéredik, amikor elolvassa: "Rákosi elvtárs a
disznók között. Balról a harmadik Rákosi elvtárs."
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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, mielőtt rendes tag lehetne.
Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk
egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők...
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó
munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
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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