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Jelszavunk: A legfontosabb földi érték az ember!  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját tarthatja a kezében – immár 3. évfolyam első-
második összevont számát. 

Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Akikhez 
nem jutottak el a korábbi lapok, azok a www.aquilapart.hu honlap Magazin fülénél 
megtalálhatják. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, és ha tetszett, mutassa meg 
ismerőseinek is, hogy minél több emberhez eljuthasson. A honlapon a teljes 
pártprogram is megtalálható. Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, 
hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat 
reméljük. 

 

Választhat, MOST MÁR VALÓBAN VÁLASZTHAT, NAGYON KÖZEL VAN AZ 
IDŐPONT. Most eldöntheti 4 évre az országunk sorsát. Kérjük Önöket, adjanak 
a kis pártoknak is esélyt – de csak akkor, ha alaposan megvizsgálták, ki, mit 
akar, mert egy párt sem jó, ha túlnyeri magát. Az sem jó, ha azok az arcok 
cserélődnek, akikből már egyszer-kétszer kiábrándultak. Mi tettre készek 
vagyunk, és a honlapunkon látható programunk szerint tudjuk is, hogyan kell 
rendbe tenni az országot. Nálunk nincsenek megszorítások; csak nem 
engedünk lopni, korrumpálni, hazánkból a pénzt kivinni. 

Kérjük, nézzék meg a www.aqp.hu internetcímen a honlapunkat. Bízunk 
abban, ha elolvassák a 70 oldalas, szinte mindenre kiterjedő programunkat, 
nem fog számítani az, hogy kis párt vagyunk, vonzónak fog bennünket találni. 
Az AQP kovász akar lenni, aki a jóra, a humánus viselkedésre inspirálja a 
képviselőket is. 

Ha Önnek elege van, és a baloldali / liberális (a magát már eddigi 
tevékenységével bemutatott), demokratikusnak mondott, de csak adósságot 
halmozó pártokból, és nem kívánja többet hatalmon látni őket, vagy ha a 
jelenlegi kormánypárt sok mindenben irritálja, és elégedetlen velük, akkor itt 
vagyunk mi, az AQP! Egy olyan pártként, amely a túlzott hatalmat kiegyenlítené, 
és olyan irányba terelgetné az országot, amely nem korrupt, számon kéretné 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/


az országot kirablókat, kizárólag a magyar érdeket képviselné. Valós 
munkahelyek teremtése kiemelt célunk. Mi, az AQP, mérsékelt jobboldali pártként 
megbízhatóan, számonkérhetően Önökért jöttünk létre, nekünk csakis ennek 
az országnak a lakói és érdeke számít. Nincs köztünk olyan, aki 20 éven belül 
más pártnak tagja volt. 
 

 
 
Kis Enikő 
Az egyén politikai felelőssége 

Szórólapozás, beszélgetések során sokszor találkozom olyan emberekkel, 
akik az első félmondatom után elutasítanak: hagyjam őket, ők nem 
politizálnak. Az igazság az, hogy maximálisan meg tudom őket érteni. Mára a 
politika: „minden a legnagyobb rendben van” vagy „fúj, undok … párt, mi 
vagyunk az igaziak” szlogenű hazugságoktól, képmutatásoktól, önzésektől 
koszos-ragacsos közeg, amelybe becsületes ember nem vegyül. 

Na, de itt van a kutya elásva: ha nem vegyül bele – mitől várja, hogy jó 
legyen? Valóban jó-e tovább folytatni ezt a magyar struccpolitikát, amelynek 
még alig két éve magam is elkötelezett híve voltam? Vagy inkább igenis, 
adjunk hangot a – teljesen jogos – felháborodásunknak, tiltakozásunknak? Ha 
nem figyelünk oda, hogy mi történik, melyik fél (párt) hogyan viselkedik – 
hogyan fogunk felelősen dönteni a választások során, 2014-ben? Sajnos, a 
honfitársaink között egyre inkább eluralkodik egy másik, igen veszélyes dolog 
is: mi nem akarunk felelősek lenni semmiért. Félünk, hogy a nagy, mindent 
egybe mosó liberalizmusból kitűnünk vele, és kinéznek az emberek, ha meg 
merünk szólalni, vagy el merjük mondani, hogy ez azért mégsem járja. 

De vajon arra felkészültünk-e, hogy vállaljuk felelőtlenségünk 
következményeit? Ha ugyanis távol marad minden becsületes ember a 



politikától, senki sem vállalja fel a véleményét – akkor a magyar politikai 
közélet egyre mélyebbre fog süllyedni, egyre ocsmányabb lesz – és senki sem 
ébreszti tudatára a mai vezetőséget, hogy: Nem megvezethető a magyar, nem 
elégszünk meg azzal, hogy látszattevékenység mögé rejtett gaztettekkel 
kiszúrják a szemünket! 

Őszintén gondolom, hogy nem ülhetünk ölbe tett kézzel, egyetlen 
kedves szavazni jogosult honfitársam sem! Nem fellázadni kell, mikor már nem 
bírjuk, hanem nyugodtan, méltóságosan felemelni a fejünket, és csöndesen, 
nyomatékosan annyit mondani: ELÉG. 

 
Mi emberhez méltó, becsületesen végigdolgozott, színvonalas életre 

vágyunk. Ezért megköveteljük a vezetőinktől is, hogy igazmondó, 
felelősségüket vállaló, méltóságos és becsületes emberek legyenek. 

Nemrég beszélgettem egy nagyon kedves ismerősömmel, aki szintén 
irtózik a politikától. Megkérdeztem tőle: „Mondd, neked nincs jogod ahhoz, 
hogy emberhez méltó módon neveld a gyermekedet?” A kemény, becsületes, 
gyermekét egyedül nevelő – de munkanélküli asszonynak könnyes lett a 
szeme. 
Válaszolja meg kérdésemet a kedves olvasó: 
Önnek nincs joga emberhez méltó, becsületes módon megteremteni a saját és 

kedves családja tisztességes kis életét? 
 
 
 
Pável Márta, kat. hittanár/AQP elnöke 
Lelki egészségügyi tanács rovat. 
Hogy nézzünk szembe a félelemmel? 

(A képet Madridba készítettem egy szobrról, ahol az 

ördög így fél az Istentől, a Fénytől.) 
Sok mindentől félünk, van olyan 
embertársunk is, aki állandóan fél valós vagy 
vélt okoktól. 
Azt tudjuk mondani, legjobb szembenézni a 
félelmeinkkel. Gondolkodjunk, ha éjjel zörög 
valami, mikor tudunk nyugodtan tovább 
aludni, ha megnéztük mi az, vagy ülünk és 
remegünk, mi lehetett az. Erre is a legjobb 
megoldást a Biblia adja: 
2Mózes 4,2-4 „Az Úr pedig monda néki: Mi az a 
kezedben? S ő monda: Vessző. Vesd azt - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lőn 
kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle. Monda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet 
és fogd meg a farkát! És kinyújtá kezét és megragadá azt, és vesszővé lőn az ő kezében.” 
A félelem akár bottá is változhat, mert kiderül, nem valós. Ha megfogjuk 



félelmünk tárgyát, ha logikusan elemezzük, eloszlik, mert nem tehet mást, az 
van, amit mi akarunk. 
Az unokám még vagy 3 éves volt, éjjel velem aludt, és kimutatott az ablakra, 
ott van egy valami rém, gonosz, sötét és hajladozik befelé, be akar jönni. 
Felkeltem, megfogtam a kis kezét, kivittem az erkélyre és megfogattam vele a 
sötétben sejtelmesnek tűnő hajladozó ágat, jót nevettünk, „kivégeztük a 
szörnyet”, és ezzel vége is lett a félelmének. 
A sorsunktól sem kell félni. Egy valaki van csak felettünk, Isten, csak Vele kell 
„jóba lenni”, csak az Ő akaratát kell figyelni, és gondjaink, félelmeink 
szertefoszlanak. Annyira, amennyire Neki adtuk magunkat, persze ehhez idő 
kell, mert ki kell tisztulni, át kell alakítani az életünket is közben. Azok, akik 
megtagadják, akik elüldözik maguktól Isten irgalmas jóságát, azok járhatnak 
orvosokhoz, félhetnek, sok bajuk lehet. Mindent lehet, csak Isten nélkül nem 
lehet élni! Ha oda adtuk Neki az akartunkat, és ha az Ő akarata teljesedik be az 
életünkben, rosszul nem járhatunk. 

Végezetül, ha most magunk fölé olyanokat választanak, akik 
engedetlenek a legfelsőbb hatalommal szemben, akik nem az Ő parancsai, 
normái szerint élnek, azoktól NE várjanak a semmiféle javulást, mert nem lesz 
rajtuk Isten áldása, segítő keze. Fontos, hogy az eszközként használt 
keresztény szó felvétele, emlegetése, a félrehajtott fejű, recitáló, kenetteljes 
farizeusi viselkedés nem Istentől való! Ide igaz szó, ellenőrizhető élet, valós 
tett, tiszta szív, okos agyak kellenek. Akkor Önöknek sem lesz okuk semmitől 
sem félni, legfeljebb a saját maguk tetteitől. 

------------------------------------------ 

Az AQUILA feladata az is, hogy a Parlamentbe 
bejutva bujtogasson a jóra, nyitogassa a 
képviselők szemeit az igazságra, tehát a 
harácsolás és az egó túltengése felől, az 
emberek bajainak, megaláztatásainak, 
kizsákmányolásának a felismerése felé. Tudom, 
tapasztalom, meg lehet ezt tenni, csak 
megfelelően, a jót vonzóan kell megismertetni. 
Minden pártban vannak jó ötletek, az irányba 
kell majd hatnunk, hogy ami jó, az 
megvalósuljon, ami rombol, külföldi 
érdekeknek kedvez, az ország erkölcsi, lelki szétzilálása, a fiatalok 
nihilistává tétele felé hat, vagy korrupt, azt meghiúsítsuk. Ha Önök az 
AQUILA Pártnak adnak lehetőséget, megtesszük, mert a Parlamenten 
kívül nem lehet ezt a lelki tisztogatást végrehajtani. Ahogyan Ferenc 
pápa is mondta, hogy utánfutóval nem vihetik a túlvilágra a megszerzett 
vagyont, hasonló módon mi is presszionálni akarjuk őket lélekkel és 
logikával, hogy nemesedjenek, hogy lássák, más, igazi értékek is vannak. 



Mivel a fejétől bűzlik a hal, itt kell kezdeni az elme, az erkölcsök 
tisztogatását. 
Avilai Szent Teréztől az AQUILA lelki anyjától idézem, ami Önöknek is 
remény lehet: „Semmitől se 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!” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke/ katolikus hittanár 
Paksi atomerőmű-fejlesztés 

Paks miatt megy az ereszd el a hajamat, és megint csak 
politikai érdekekből keveregnek azok is, akik 4-5 éve éppen ezt 
akarták. Az AQP, ha valami igaz, azt elismeri, ha nem, akkor nem. Itt 
van a kampányidőszak, mindent megragadnak egy kis balhéért, még akkor is, 
ha csak pár ezren állnak mögéjük. Nagyon igazuk volt a rómaiaknak, kell a 
cirkusz a népnek. Mi ettől sokkal komolyabban és felelősségteljesebben 
gondolkozunk. 

Az igaz, hogy semmit sem tudunk a körülményekről, de még a 
Parlamentben ülők sem, mert ilyen ez a nagy demokrácia. 

Ezzel együtt az AQP nem ellensége a paksi fejlesztő tevékenységnek – 
főleg, ha a beruházás valóban olcsóbb így, mint ha EU-s források mentén 
működne. Vagy ha nincsenek olyan háttéralkuk, amik eddig nem ismertek, és 
lehetetlenné tennék – részünkről – a dolgok helyeslését. 

Nagyon fontos, hogy önálló energiaforrásunk legyen. 
Magam hosszú ideig az OSSKI-ban dolgoztam, többek közt paksi 

dolgozók véreit vizsgáltunk, előtte pedig onnan jött vizet mértem. 
Elmondhatom, tisztább volt, ami kijött az atomerőműből, mint ami bement a 
Dunából, lásd az ott lévő halastavat is. Mindenkinek mondom, ha a szabályokat 
betartják, nem lehet gond. Földrengés, elemi nem várt károk mindenütt nagy 
bajt okozhatnak független attól, milyen erőműről van szó. A mai biztonsági 
elvárások szigorúak, ez is reményt ad, hogy nem lenne gond. 

Tudjuk, a legtisztább energia jelenleg az atomerőművekből nyert. Lehet, 
hogy lesz jobb is, de jelenleg ez van (most már részletesen kidolgozott 
tapasztalatokkal bírnak felőle). Mindenhol lehetnek rendelkezéseket, 
előírásokat be nem tartók – bármelyik munkahelyen van ilyen, ha nem 
figyelnek oda, kiket alkalmaznak…-, a baj csaknem mindig ezekből származik. 
Ez viszont nem az erőműé, hanem személyi hiba. 
 
  



A tisztább energia érdekében van 
még tennivalónk 
 

Az AQP nagyon támogatná a 
hazai szélgenerátorok fejlesztését, 
ahogyan Győr környékén is látható. 
Sok helyen ki lehetne használni a 
víz erejét, több vízi erőmű kellene. 

A jobb és kevesebb energiafelhasználás érdekében, már ismertek azok a 
kutatások, ahol a nagyvárosok hőszennyezettségét ez eddigi tetőkre helyezett 
zöld felületek, fák beiktatása mellett fehér háztetőkkel is csillapítanák. Ez 
kevesebb légkondicionálói működést jelentene. 

Le kellene állítani minden olyan beruházást, építkezést, ahol az 
épületnek nincs ablaka, nincs lehetőség természetes fényforrásra, 
szellőztetésre. Ezt még nézni is rettenetes, természetellenes, hogy ilyen házak, 
üzletek, bevásárlóközpontok 
épülhettek. Vannak tavaszi 
és őszi hónapok, amikor egy 
ablak megléte vagy annak 
kinyitása bőven elegendő 
lenne, mind fény, mind hő 
tekintetében. Tiszta 
pazarlás, fölösleges 
energiakidobás az, ha nincs 
ablak az épületen. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Parlamenti választások nehézségei, akadályok 
Plakát kitevési anomáliák 
 

„Szuper” ötlet – ha diktatúrára hajlamos lennék, én is éppen most 
hoztam volna meg ezt a rendeletet… -, hogy szinte sehova sem lehet plakátot 
tenni. Ötletes, így kell megakadályozni, hogy lássák, más is van, nem csak ők, 
hogy ne láthassa a nép a választékot. A sajtó zár, főleg a kiemelt adóknál csak 
pár párt szerepel mindennap, a többinek majd lesz összesen 10-15 percnyi 
ideje. Valóban „szuper”! Az is „kiváló” ötlet – mármint a jelenlegi kormány 
részéről… -, hogy azt a pénzt, amit a pártoknak ad kampányfinanszírozásra, a 
másik kezével visszaadja FIDESZ-es vagy közeli vállalkozóknak. Erre több 
eszközük is van, például a plakátrendelet, amely megnöveli az óriásplakátok 
iránti keresletet, s amely így az ebből élők profitját emeli meg. Döntöttünk, 
nem lesz óriásplakátunk. 

Mi, az AQP, kijelentjük: nem fogjuk a jelöltenként adandó 1 milliós 
támogatást azért felvenni, hogy ebben a kézi vezénylésben egy olyan zsebbe 



kerüljön, amit nem kívánunk. Inkább maradjon állami keretek között, azzal el 
kell számolniuk. 
  

Választópolgár Testvéreinkhez 
Az AQUILA Párt az alapszabálya szerint nem szövetkezhet, nem lépünk  senkivel sem 
koalícióra, mert minket Isten akart, csakis az ő tiszta akarata szerint dolgozhatunk, 
cselekedhetünk. Mi semmikor sem alkuszunk, így természetesen az AQUILA 

egyedül fog szerepelni, amihez kérjük az Önök jóságos segítségét, aláírását és 
igenlő szavazatát is. 

 
 
 
  3 szem krumpli… 
http://www.hirhatar.hu/hir/harom-
szem-krumpli-es-a-zero-tolerancia   

A cikkben olvasom; egy 
öreg bácsi 3 szem krumplit 
„lopott”, elkapták. Micsoda 
hőstett, micsoda 
igazságszolgáltatás. Akik ellopják 
az erdőket, leszedik a huzalokat, 
megölik az időseket az 

otthonaikban, akik szétlopták az országot, azok szabadon vannak, többnyire el 
sem kapják…! De az éhező 80 éves bácsival elbírtak. Lesülne a bőr képemről, ha 
én lennék egy áruház vezetője, és engedném, hogy ilyen éhező idős embert 
meghurcoljanak. 

Könyörgöm, nem téliszalámit lopott! Akinek 3 krumpli kell, az nagy 
bajban van, hova jutottuk…! Változtatni kell, utolsó 
percekben vagyunk. 

Igen, dübörgünk, minden oké, csak hír ne legyen 
a rosszról, ami nagyon is létezik. 

Az AQP ezentúl a programjába iktatná, aki ilyen mennyiségű, és ilyen 
egyszerű filléres ételt „lop”, mert valóban éhezik, annak 2x annyit kell adni és 
ezzel hazaengedni. Ennyit minden üzletlánc megengedhetne magának! Nemes 
lélek kell, és van káló is. Azokra koncentráljanak, akik „felöltözve” mennek 
haza, alul drága márkás ruhákban, ők viszik el a hasznot, nem a 3 szem 
krumpli. 
 
Vagy 20 éve voltam Izraelben, és ott az alábbi esemény nagyon megragadt bennem. 
Szépen megterített asztalok, a csoportunk vacsorához készült mikor a pincérek kérték, 
várjunk egy kicsit. Érdekelt, miért. Bent láttam, hogy egy ápolatlan, öreg zsidó bácsi a 
nagy, fehér abroszos, előkészített ételes asztaloknál egymagában komótosan eszik. 
Mikor végzett, fizetés nélkül távozott. Nem sürgette senki, nem vitték el a rendőrök, sem 



a biztonsági őrök. Utána leszedték az asztal, ismét megterítettek és mi bemehettünk. 
Az idegenvezetőt kérdeztem, mi volt ez. Ő elmondta, hogy itt a szegény zsidókat így is 
segítik. Ha úgy érzi, éhes, bemehet enni, kibírják, belefér a költségvetésükbe. Itt is ez 
történt. Ma a 3 szem krumplit olvasva nagyon elszomorodtam. Nem tehetnénk mi is 
így? 
 

 
 
Kertész Lóránt 
Miért vagyok AQUILA tag? Múlt idéző 
 

A SAS-okkal való kapcsolatom több mint húsz éves, bár akkoriban még 
nem pártként működtünk. 

1991-ben hallottam, hogy van egy hittanár Budapesten, aki nem csupán 
megtanítja a hittan egyház által előírt tételeit, hanem meg is éli azokat. Más 
szavakkal „rendhagyó” módon személyes és misztikus Istenkapcsolatban él, és 
ez a hittanóráin is meglátszik. Ekkor még nem tudtam, hogy az élő és ezáltal 
misztikus kapcsolat az Istennel, némileg nem tetszetős  cselekmény 
Egyházamban (római kat.), így előítélettől mentesen meglátogattam egy 
hittanórát. Ez meghatározó élmény lett számomra, és egész életemre döntő 
befolyással bír mind a mai napig, vagyis megbizonyosodtam róla, hogy a hírek 
igazak. Azóta vagyok tagja a közösségnek, mely ma már Aquila Párt is egyben. 

Eleinte havonta utaztam Budapestre, hogy részt vehessek a lelket építő 
órákon, de ez elég fárasztó volt, mert több mint 200 km volt a távolság, és nem 
is volt elég hatékony, legalábbis én többre vágytam. Egyszer aztán vettem egy 
nagy levegőt, és döntő lépésre szántam el magam – bár ekkor még nem tudtam 
mennyire meghatározza majd sorsomat – és Budapestre költöztem. Ez 18 éve 



történt, azóta folyamatosan részt veszek az eseményekben. Kezdetben az 
orvosi elektronikai iparágban dolgoztam, majd váltottam, és a közlekedés lett 
a fő profilom. 

Politikai nézeteimet meghatározzák ifjúkori élményeim, melyek még 
középiskolában kezdődtek, jóval a rendszerváltás előtt. Szüleim nem 
világosítottak fel gyermekkoromban a politikai rendszert illetően, később, 
mikor ez szóba került, azt mondták: Meg akartak kímélni a konfliktustól, mely 
abból adódhatott volna, hogy mást tanítottak az iskolában, mint amit ők 
tudtak. 

Azért szerencsére az Isten ezt másképp látta, és gondoskodott róla, hogy 
megismerjem a dolgokat a maguk valóságában. Hála egy osztálytársamnak, aki 
egyszer köntörfalazás nélkül kimondta a véleményét a rendszerről, bennem is 
megindult egy visszafordíthatatlan folyamat. 

Azt látni kell, hogy egy 15 éves gyerek, aki eddig mást sem látott maga 
körül, mint a Kádári szocializmust, és hogy ez milyen jó, és az egyetlen út, ezt 
sulykolták belé az iskolában 10 éven keresztül, és a médiákból is csak ezt 
lehetett hallani, és az őt körülvevő felnőttektől sem hall mást, annak elég 
nehéz ebből az altatásból felébredni, és meglátni az igazságot. 

Végül is elkezdtem másképp látni a világot, és ennek hatására a 
szüleimről és a rokonaimról is hamar kiderült, hogy ők bizony sok mindent 
tudnak a meghamisított történelem valódi arcáról, sőt többeknek konkrét 
tapasztalataik voltak. Sokat hallgattam őket, és sok mindent megtudtam. 
Megnyíltak a vidéki rokonok, és beszéltek a kommunista rendszer gaztetteiről, 
melyeket maguk is átéltek, pl. hogy kuláknak nyilvánították őket, ezért be 
kellett sok mindent szolgáltatni. Egy rokonom gyárban dolgozott, mert a 
kevéske földből nem lehetett megélni, és a fizetéséből vette a boltban azt a 
tojást, amit aztán be kellett szolgáltatni, merthogy a gazdag paraszttól el kell 
venni, amit termel. Senkit nem zavart, hogy nem volt mit elvenni, ha túl 
akarták élni a helyzetet, így oldották meg. Azt is elmondták, hogy vagy 
beléptek az emberek a TSZ-be, vagy megverték a rend őrei. 

Mindezek fényében senki ne csodálkozzon, hogy nem szimpatizálok az 
ál-baloldali pártokkal, és valójában most már egyetlen politikai csoporttal sem, 
mert mind ugyanazt akarja; hatalom, pénz, lopni, csalni hazudni (ezt némely 
politikus nyíltan fel is vállalta). Csak az Istenben lehet bízni, és abban, aki az Ő 
akaratát cselekszi. 

Mivel az Aquila Párt (AQP) az Isten parancsára jött létre, nem emberi akaratból, 
ezért ez az egyetlen politikai erő, ahol helyem lehet. Ez az én rövid történetem. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



Vargáné Pável Márta, katolikus hittanár 
Mit tesz Szűzanya? Csak nem sír? 
 

Ez kép 2004.05.08 -án  Jánoshida-i 
temetőben készült (saját felvétel), és többször 
is meglátogattuk a Szűzanya szobrát, akiről 
most olyan hírek jöttek, hogy hosszú 
áthelyezések után most bevitték a falu 
plébániájának egy sötétebb átjáró 
folyosójára. Csak mise körül látogatható. 

Mi a Szűzanyának ott a temetőben 
fogadalmat tettünk, ha a szobornál tett 
kéréseink meghallgatásra találnak, akkor 
tanúbizonyságot teszünk hivatalosan is 
mellette. Meghallgattatott a kérésünk, de 
tanúbizonyságunkat nem vették figyelembe. 

Csak egy kis kedvesség Szűzanyától, 
amit ott tapasztaltunk: Mikor odaértünk, 

esett az eső – és az egész országban is, – meg utána is esett, de amikor ott 
voltunk, és imádkoztunk, csak arra a kis időre elállt az eső, és kisütött a Nap. Utána, 
mikor kimentünk a temetőből, megint esett, s ettől a ténytől mi eléggé 
kiborultunk. 

Míg ott elmélkedve imádkoztunk, mit is láttunk? / lásd a képet is/: 
Amit nagyon megfigyeltünk, hogy a Szűzanya oldalra hajtott fejének a 

fentebb álló szeme teljes hosszába valami sárgás-barnásan (mintha oxidált 
fehérje és véres lenne) maszatos, a másik szeme (a bal), csak a szemzugból félig 
lefolytan „könnyes” (de ezek nem klasszikus könnyek…, valami másból 
vannak.) 

Tehát a Szűzanya álla alatt, a jobb szeméből kifolyt valami kb. 1,5 cm 
hosszan megszilárdulva lóg…! 

Ha nagyítóval megnéztem a szemét (csak a fedő üvegen át lehetett 
látni), hogy a jobb szeme félig telve van ettől a fátyolos valamitől. 

Utána hiába esett Pestig az eső, belül valami meleg Nap ragyogott…. 
Összegezve ott még – a kéréseink teljesedése előtt – kissé tanácstalanok 

voltunk, mert 50-50%, bármi is lehet. Tanácsot kértem az orvos kollégáimtól, 
lehet-e ez igazi beszáradt könny (?) Válaszuk: igen! (Nem célom, nem akarom 
az Egyházat sem bántani, sem a véleményemmel presszionálni, de ezt nem is 
engednék. Ezek csak a mi józan meglátásaink.) 

Az igaz, hogy Isten szemérmes, és a szabad-akaratot meghagyja, hogy 
nem erőlteti ránk magát, csak gyengéden, ahogyan ezt is, ha akarom hiszem, 
ha akarom nem, de … nem tudom. 

Most, mikor ezeket a sorokat írom az eddigi, közben történtek fényében 
részemről már biztos vagyok abban, hogy ez a jelenség valódi, de hangsúlyozom, 



ismétlem, ez a mi véleményünk, mely nem előzheti meg az Egyházunkét. 
Tehát akár igaz is lehet, mert a színe és állaga is passzol, bár nem ismerem az 
elemzések eredményét, ha voltak…, de a könny összetételében - tudomásom 
szerint - vannak olyan fehérje jellegű anyagok, aminosavak stb., amik a 
levegőn állva, így elszíneződhetnek, és töményen ilyen állagúak lehetnek. 

Szűzanyának a sírásra – míg ember van a földön – mindig lesz oka. 
Most megmutattuk Őt, és mi továbbra is kérjük Őt is, imádkozzon azért a 

szándékért, amiért Isten 
küldött minket, hogy a 
szegények javát, hogy Isten 
valós igaságát, erkölcsiségét 
képviselhessük, akár a 
Parlamentben is. 

--------------------------------- 
 
Vargáné Pável Márta 
Gondolatok a Pálos rendi 
Zsongor Atyáról 

 
Zsongor Atyának hálásak lehetünk, mert Ő az, aki mindig jó tanácsokat 

adott, csillapított, bölcs derűvel óvott minket a bajainkban. Ő volt, akinél 
fogadalmat tettünk Istennek, és Ő áldoztatta meg elsőként kisgyerekeinket is. 

A gyóntatásai csupa biztatások voltak, megértette mit kért tőlünk az 
Isten, és ezt támogatta is, pedig elég meredek, szokatlan mély dolgokat hallott. 
Nem ájtatos, nem szemforgató, hanem őszinte volt velünk, sokszor csak 
mosolygott, és mindig igaza lett. 

Most nagyon beteg, félünk, hogy elveszítjük. Igaz, senki sem a miénk, 
mindenki Istené, Ő rendelkezik velünk, mikor kell menni, de nagyon 



hiányozna. Imádkozunk Istenhez, az Ő akarata legyen meg, Ő tudja, mi miért 
kell, mi belenyugszunk. 

Lehet, hogy mikor ezek a sorok a honlapra kerülnek, már nem él, mert a 
betegsége olyan nagyon elhatalmasodott, hogy elviszi a boldogabb világba. 
( Ez a kép az egyik társunk esküvőjén készült vagy 8 éve, akkor még semmi 
baja sem volt.) 

Akár mi is lesz, Zsongor 
Atya, mi, SAS-ok mindent 
hálásan köszönünk, és 
kérjük Istent, mindig 
mellette álljon, és 
sokszorosan áldja meg. 
 
 
Utólagos kiegészítés: 
Zsongor Atya 2014.02.05-
én 5 órakor eltávozott 
közülünk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kérjük a kedves Választópolgárokat, gondolkozzanak 
és majd a fülkékben döntsenek bölcsen! 

Nem szabad egy pártot sem túlnyertetni! 
Mit tehetnek Önök? Nem azt, amit most a jelenlegi nagy pártok 

nyomatnak, hogy „ne aprózzák el a szavazatokat”. De igen, támogatni kell a jó 
célú kis pártokat, mert az nem elaprózás, hanem az ő kizárólagos hatalmuknak a 
csökkentése, ha új, friss erőknek adnak lehetőséget. Jól nézzék meg,  és legyen a 
voksuk feltétele az, hogy ki nem köt koalíciót, mert az biztos, hogy sehova se 
fog beállni bólogatni, hanem egy józan fék lenne. 

Mi, az AQP, mivel Isten akaratából vagyunk, csakis az ő normáját, törvényeit, 
igazságát akarhatjuk - és több ilyen párt nincs, ez egy népet mentő misszió -, 
tehát abban biztosak lehetnek, mi nem fogunk sehova sem betagozódni, mert nem is 
tehetnénk.  



Az AQUILA feladta az is, hogy a Parlamentbe bejutva bujtogasson a jóra, 
nyitogassa a képviselők szemeit az igazságra, a harácsolás és az egó túltengése 
felől az emberek bajainak, megaláztatásainak, kizsákmányolásának felismerése 
felé. Tudom, tapasztalom, meg lehet tenni, csak megfelelően, a jót vonzóan 
kell megismertetni. 

Csak úgy érhetjük el ezeket a jó célokat, ha Önök adnak az AQUILA Pártnak 
lehetőséget, mert a Parlamenten kívül nem lehet ezt a lelki tisztogatást sem 
megtenni, hiszen a fejétől bűzlik a hal, itt kell kezdeni az elme, az erkölcsök 

tisztogatását.  

Az AQUILA Párt friss szellemű, korrekt, 
megvalósítható, logikus programmal rendelkezik és 

józan tervekkel, amikkel lassú, de szisztematikus 
javulást érne el, az adósságnövelést mellőzve és csak 

magyar érdekeket szem előtt tartva. 
Kérjük a választókat, gondolkozzanak, és adjanak lehetőséget az országnak a 
mókuskerékből (csak a jelenlegi, egymást cserélgető pártok zártságából) való 
kiszabadulásra is! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Márkus Edit: 
Megbeszélés vagy elbeszélés 
 

Nem régiben kommunikációs tréningen vettünk részt egy nagyon 
kedves pszichológus barátunk jóvoltából. Nem sokat vártam ettől, hiszen annyi 
ilyen tanfolyamról és fejtágításról hallani. Mégis sok jót kaptunk, több 
mindenre fogunk odafigyelni. 

Cégek igen sok pénzt fordítanak a hatékony kommunikációra, de az 
eredmény nem látványos, egyáltalán nem. 

Nagy szavaknak tűnhet, de ma az emberek nem beszélgetnek egymással, 
hanem elbeszélnek egymás mellett. Pedig sokan igénylik legalább azt, hogy a 
másik meghallgassa, hogy odaforduljon hozzá, hogy egy kicsit az ő cipőjében 
járjon, legalább egy percre. Mondhatjuk erre, hogy kevés az időnk, vagy azt, 
hogy és az én problémáimat pedig ki hallgatja meg, de ez nem megoldás. A 
másikra fordított idő megtérül! Gondoljunk csak bele, ha mindenki egy nap 
csak egy pici figyelmességet kapna egy embertársától. Milyen kis lépéseken 
múlik az, hogy a világ megváltozzon! 

Sokan vagyunk, szóval csak egy kis lépés lenne mindenkinek . 
Persze, az is nehéz egy igazi párbeszédben, hogy a másikkal nem 

vagyunk egy nézőponton, nem úgy látjuk a világot, ahogyan ő. Újabb 
kulcsfontosságú szabály: a szabadsághoz, a más véleményhez mindenkinek 



joga van. Intelligensen vitázni viszont jó dolog! Megismerem a másik érveit, 
megismerem a saját érvrendszerem gyengeségeit. És ha a vita nem „ölte meg” 
az én nézőpontomat, megerősödve jöhetek ki abból. 

Kishittanosként is már azt tanította nekünk Márta néni, hogy 
kérdezzünk, vitatkozzunk, hogy szilárd alapokra építkezzünk. A szabad akarat 
tiszteletben tartása a vita során is szent dolog. 

Egy vitapartnerrel pedig nem is állunk ilyen alá- vagy fölérendeltségi 
viszonyban. Az viszont felelősségünk, hogy kiálljunk az igazság mellett. Ha 
nem mondjuk el, ha nem vívunk érte, akkor könnyen érhet az a vád, hogy de 
hát miért nem mondtad, ha tudtad. 

Réges-régen nagyon fontosnak tartották a vitatkozás művészetét. Aki 
nem tanult dialektikát, az fel sem szólalhatott a közgyűlésen. 

Ma is fontos lenne ezen szabályokat megtanulni, és betartani főként a 
politikában és a közéletben. Így talán olyan hely lehetne a Parlament, ahol 
nagy emberek nagy dolgokról nagy vitákat folytatva az igazság útját keresik. 
Az igazság nem változékony és nem egyesek igazsága, hanem nekünk az az 
igaz, ami Isten univerzális igazsága. Talán utópisztikusan és idealisztikusan 
hangzik, naivitás is azt várni, hogy az általánosan elfogadható, mindenkinek 
használható, jóléti, humánus normákban (ami Isten normája is felénk) 
megegyezzünk. Bennünk van jó is, akkor merjük használni a kincseinket! 

--------------------------------------------------------------------- 

Egy kis humor 
A sas anyuka megkérdezi a fiókáit, mit szeretnének reggelire. 
- Vércsét, vércsét! 
Az anyuka elmegy, hoz nekik vércsét. 

Délben megkérdi, hogy mit szeretnének ebédre? 
- Vércsét, vércsét! 
Elmegy, hoz nekik egy vércsét. 
Este nem kérdezi meg, hogy mit szeretnének, hanem minden szó nélkül 
elmegy, és hoz egy héját. 
- De mi vércsét akarunk! Vércsét! 
- Gyerekek, ezt is meg kell enni! A héjában van a legtöbb vitamin! 

-------------------------------------------------------------------- 

 Na, hogy megy a lányodnak az autóvezetés? 
- Mint a villám! 
- Olyan gyorsan? 
- Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik. 
 
  



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. 
 
Impresszum: 
Kiadó: AQUILA Párt, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 
Honlap: www.aquilapart.hu    
E-mail: aquilapart@gmail.com  
Telefon: +36 20 – 327-47-93 
Fő és felelős szerkesztő: Varga Péterné, AQP elnöke 
Szerkesztők: Szeibert Márton, Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit 
Nyomatásra rendezte: Horváth Olivér  
AQUILA Párt fogadó órái: szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig,  

Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk. 
Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk 

rendületlen. 
 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
mailto:aquilapart@gmail.com

