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A legfontosabb földi érték az ember!
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Békés,
kegyelemmel
teljes húsvétot
kívánunk!
--------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját tarthatja a kezében – immár a 3. évfolyam 4. számát. Ebben
folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi szám a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél megtalálható. 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.
Vargáné Pável Márta, AQP elnök
Választási eredményünk:
eredményünk:
ELGONDOLKOZTATÓ
… nagyon kevés szavazatot kap
kaptunk, de folytatjuk!
folytatjuk!

Kedves Magyar Embertársaink!
Annak ellenére is meglepett minket az eredmény, hogy racionális ésszel is tudtuk; ezen a
választáson csoda nélkül semmit sem érhetünk el. Ha Isten csodákkal akarta volna meggyőzni az emberiséget, akkor csettintett volna egyet, és mindenki arra megy, azt tesz,

amit Ő akar, de nem ezt tette, mert a mi szabad akaratú döntésünk kell Neki. Ha csodával
akarta volna elintézni /tehette volna/, akkor nem halt volna meg a kereszten miattunk.
Amire büszkék vagyunk:
Semmiféle büntetést nem kaptunk, adósságunk sem keletkezett a kampány közben,

tehát józanul gondolkozva működtünk, ahogyan az országot is rendbe tudnánk tenni.
Nem vettünk fel egy fillér állami pénzt sem.
Az a 3 tucat ember, akik a tagjaink és rokonaik, úgy dolgoztak, mint a hősök.
3 fő vezette a kampányt és 3 fő vezette + 3 segítővel a médiát, az AQP-ben olyan
munkát végeztünk el, amit más pártoknál több ezer ember tett. Ez is mutatja az összeszedettségünket és Istentől kapott erőnket.
Sok kísértésnek ellenálltunk, és teljesen tiszták maradtunk.
Külső „okok”:
Tudtuk, hogy bűneink, gyarlóságaink miatt Istennek dolgozni kell, de erre mégsem számítottunk. Azt tudtuk, hogy a nép bezárkózott, megtéveszthető, és nagy része hálátlan is. Ha
csak saját oldalamról nézem, legalább 35 éve segítettem az embereknek a kerületben; több
ezren kaptak – és mindent ingyen! – lelki segítséget, sikerrel gyógyítottam a bajaikat, tanítottam őket a jóra, neveltem a gyerekeiket, szerveztem a karitatív egyesületet, melyben
betegeket lelkileg is gondoztunk stb.
Ennek ellenére a szavazataim száma 114. Azt hittem legalább 1500 lesz. Ekkor megértettem, aki Krisztust követi, nem járhat jobban, mint Ő, és ez is erőt ad.
Lásd a Biblia szavait: Lk 17, 12-17 És mikor egy

faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik
távol megállának: És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor
őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok
meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg
odamenének, megtisztulának. Egy pedig ő közülök,
mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval; És arczczal leborula
az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli
vala. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem
tízen tisztulának-é meg?A kilencze pedig hol van?
Nos, ez ugyanolyan, mint amikor Jézus gyógyított
és csak egy volt hálás a tízből. Szóval egy jött
vissza Jézushoz köszönettel. Hasonló az arány,
magam 1500-ra számítottam, és 114 lett. De
ugyanez történt egy vidéki jelöltünkkel is, aki valóban mindent megtesz a környezetéért, adományokat ad, nála esznek, isznak az emberek, és 44
szavazatot kapott. Sok minden megmutatkozik egy
ilyen történésben.
Külső vélemények szerint hibánk volt az
őszinteség, és magasra tettük a mércét (oda, ahol
élünk), nem volt bennünk semmiféle populizmus.
(Nem is lesz.)
Nem volt egy fillérünk sem /nem vettünk fel
az államtól semmit sem/, és ebben egyedülállóak
voltunk, mert így még az életben senki sem kampányolt!!! Itt mégis látszik az Isten segítsége, mert még ennyit sem érthettünk volna el pénz nélkül. Mutatja ezt az is, hogy sok ha-

sonló alacsony eredményt elért /sokszor nem is egy éves, hanem több éves párt/ milliókat
kiszórva sem jutott előbbre.
A választókörzetünkben: egyrészt voltak szervezett gonoszságok ellenünk
/amelyekről a gonoszkodók eredete miatt nem teszünk említést/, másrészt vidéken pedig
az ismeretlenség volt az ok. Ha országos listát tudtunk volna állítani, jobban járunk, mert a
sors fintora, de azokon a területeken ismertek jobban bennünket, ahol nem tudtunk jelöltet
állítani.
Szerintünk volt egy csomó olyan manipuláció, emberek megtévesztése, emóciójukra
való hatás (etetés, ajándékozás, szállítás stb.), amilyet mi soha nem fogunk megtenni, ez is
a hátrányunk.
Belső okok:
Több tagot kellett volna gyűjteni, ehhez a következő 4 év elég lesz, mert jól meg kell
ismerni a felvételi szándékát jelző embert.
Az országmentési terveinket egyszerűbben kellett volna közölnünk.
Nem volt gyakorlatunk, de most már van.
Nagyon nehéz úgy pártoskodni, hogy teljesen másképpen működünk, ehhez semmiféle recept nem állt rendelkezésünkre, nekünk kell kidolgozni mindent. Mi nem a szokásos
egymásra mutogató, egymást szapuló stílussal élünk.
Pénzre hajtó, csaló, gonoszkodó emberekkel összefogni nem fogunk, és sem az
AQUILA Párt, sem a közösségünk nem akar olyan lenni, amelyik ezt a stílust elfogadja, sőt
nagyon elutasítjuk, megvetjük.
Belső baj a pénztelenség, de ez így is marad, mert ki adna Isten pártjának.
Még dolgoznunk kell a társadalomért, beszélgetnünk kell az emberekkel: hogy meghallják a józan, őszinte, valós megoldásokat kínáló szót, ötleteket. Ne féljenek az Istentől,
hanem szeressék Őt.
A feladatunk az is/és most szinte kivitelezhetetlennek tűnik/, hogy a keresztény
szellemre a válasz ne legyintés, ne szitokszó, hanem egy vágyódás legyen, olyan szép életet tükrözzön, hogy oda akarjanak tartozni az emberek. Nekünk ebben továbbra is példát
kell mutatni, és országosan az életünkkel kell reklámozni azt.
Nem mértük jól fel a lehetőségeinket, létszámunkat, feladatunk mértékét. A jelöltek
felének a kiválasztásánál némi kényszer alatt voltunk, mert előre jelezték, hogy túl sokat
nem tudnak segíteni, így mi magunk nem bírtuk.
Rossz volt a megközelítés, beláttuk, hogy a szórólapozás kevés eredményt sem hozott.
Teljesen más taktikát kell választanunk, ennek kidolgozása folyamatban van.
Melyek a további terveink?
Folytatjuk.
- Járjuk az országot és személyes kapcsolatot építünk ki.
Még alaposabbra átdolgozzuk a programunkat, hogy akik eddig is depónak nézték, tudjanak
honnan jó ötleteket meríteni, ahogyan – tagadják ugyan, de írás és dátum beszél… – eddig
is sokan tették.
- Világítanunk kell, nagyon erősen kell tenni Isten dolgát, hogy megvalósítsuk: a keresztény erkölcsiséget, a hazugságmenteséget, a korrupciómentességet.
- Előbb rendet kellene tenni, de a pártokat anyagilag támogatók miatt ez lehetetlen, így
valóban mi lennénk a hathatós megoldás.
- El fogunk mindenhova menni, ahova hívnak, előadásokat tartani vagy akár egy kerti partira is, hogy megismertessük, mit kíván az Isten ennek az országnak.
Kérjük, akinek füle van a hallásra, és felfogja mi az, amit mi képviselünk,
képviselünk, segítsen, hívjon
minket.

„ A nyomor egy aratógép: mindent felaprít bennünk, ami a másik emberrel való kapcsolat
megteremtéséhez kell, és otthagy minket üresen, minden érzéstől megfosztva.”
Muriel Barbery
Hirdetményünk, felhívásunk!
Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, 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 a mély intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen
tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

„Azok, akik sokszor csalódnak az emberekben, megkeményítik a szívüket, és elhatározzák, soha többé
semmit nem várnak a többiektől, hogy ne kelljen újra
csalódniuk.”
Laurent Gounelle
Kuzmich O.Kinga

Húsvétot a szívekbe
Ha „félig üres” módon gondolkodnék, azt mondanám a
választások lezárulásával: nagy munka végén vagyunk, és az egész nem hozta meg a gyümölcsét. De
Istennek hála „félig teli” gondolkodásmódom van, amit
természetesen Istenből merítek, így a tegnap esti közös elmélkedésünk alapján ezt mondom: nagy munka
elején vagyunk, ami később hozza meg a gyümölcsét.
Mennyire igaz, és mennyire reménykeltő! Reménykeltő ez a munkás számára, aki alig várja, hogy szüretelhessen, hogy lássa, munkája hasznos és jó volt, de türelemre intik, mert ehhez a
munkához is idő kell. És reménykeltő azok számára is, akik egy-egy körzetben
mellénk álltak, reményüket belénk vetették, de mégsem minket láthatnak a parlamentben. Velük is közösen kell tovább terjesztenünk az AQUILA üzenetét. Nagyon
szimbolikusnak érzem, hogy ez az
egész kampányidőszak szinte teljesen
a nagyböjt idejére esik. Mostanra látszólag teljesen visszautasítottak minket, velünk együtt Istent is. A sötétség
próbálja belénk törölgetni a lábát, de a
Fény mindig győzedelmeskedik, mindig ott a legsötétebb út végén a Feltámadás, aminek a fénye elsöpör min-

dent. Talán az utunk most hosszabb lesz 40 napnál,
napnál, de biztosan tudom, hogy a vév
gén Isten vár.
Vargáné Pável Márta
Húsvéti gondolataim 2014
Megint itt a HÚSVÉT, a böjt, a keserkese
gés és a remény váltakozása, milyen
lesz; a jövőnk, az egészségünk, a hih
tünk, a végső egzisztenciánk (bár eze
zel kevesen gondolnak…)
Mi SAS-ok,
ok, akik Istennek fogafog
dalommal is mélyen elkötelezett
gyermekei vagyunk, és egy nehéz
feladat
adat közben vagyunk, Krisztus
megváltó művét elevenen kell tartatart
nunk az emberek, a társadalom lelkélelk
ben és létében. Ez a lényege a pártos
tevékenységünknek is! Ez azonban
nagyon nehéz, mert a világ egyre ini
kább istentelenné
tentelenné vált. A munkánk
első kezdeti
deti felvonása, a világ ellenelle
állása
lása miatt is vesztesnek tűnik. De ha
Jézus Krisztust figyelem, aki megtanított arra, ez csak magvetés volt – amit eddig tettünk –
, és miért gondolom, hogy termést arathatunk (ami különben is az Ő dolga...)
dolga
még a mag
kinövése, felnövése, a terméshozatal előtt.
Jézus az elmélkedésekben most is megmutatta nekünk, hogy mit tesznek ma az eme
berek az Ő keresztjével, a megváltó munkájával. Láttuk, ahogyan igyekeznek azt betemetni
a világgal, hogy semmi se látszódjon ki belőle. Láttuk, hogy gyalázzák, hogy mindent akaraka
nak, csak Őt nem. Le akarják a földig taposni, de Ő nem érhet a sárba!
Nekünk, az Ő Sasainak a feladatunk az is, hogy ezentúl a világban vinnünk kell az Ő
keresztjét, nem szabad engednünk, hogy a földi sárba, mocsokba érjen. Tennünk kell ezt
mindaddig, míg élünk.
Jézus
zus tudatta velünk, ez az Ő érte végzett szolgálatunk, hogy vissza
kell állítani a keresztet, a valós, nem pedig érdek kereszténységet, nem a
farizeusi,, hanem az igazi hitet az országban.
országban. Ebben a munkámunk
ban/szolgálatban
szolgálatban nem görnyedhetünk meg. Örömöt kell, hogy lelkünkben

érezzünk a felett, hogy segíthetünk Istennek a kereszt vitele közben. Ki kell
magamat húzni, felemelt
elt fejjel kell vinnem, s ha sarat dobálnak is ránk, meg kell
védenünk a kereszten függő Krisztust és értünk
értünk végzett szeretet tettét. Megértettem, ha így élünk és gondolkozunk, köztünk soha senki nem fog megállni, vagy tétovázni.
Megéreztem; dolgunk a kitartó, szeretetben végzett
ett szolgálat Istennek az embertársainkért, akiket ezzel megerőszakolni nem lehet, de szépen lassan a nem látás homályát is
le lehet törölni a szemükről, hogy a valóságot lássák, a feltámadás Fényével az Ő létük is
tartósan megváltozhat, emberibbé, boldogabbá
boldoga
és tartalmasabbá lehet.
Békés Ünnepeket kívánunk Önöknek: Isten SASAI!

Vargáné Pável Márta AQP elnöke
Választási eredmények, kinek a győzelme ez?

Ilyen az AQUILA Párt elnökének véleménye, világnézet
Most nagy az öröm az egyik oldalon, a másikon meg savanyú képek. /Ebben mi középen
állunk, és értehetetlenek vagyunk az emberek hálátlansága miatt, de most ez nem számít./

Nagyon erősen másképpen gondolom, és én ki is merem mondani, nem úgy, mint
azok, akik vagy ide, vagy oda elkötelezettek. (Magunkat, az AQP-t egyik oldalhoz sem kötöm, mert különben teljesen felesleges lenne a létünk.)
Alaphelyzetként bajnak élem meg a két párt vagy két évtizede tartó váltakozását,
akik már annyira megszedték magukat, hogy szinte légmentesen zárnak, mert anyagilag
tehetik; a média teljes területén, a betöltött kulcspozíciós állásokkal és agymosott, félelemben tartott, vagy megtévesztett emberekkel, s
mindezzel lehetetlenné teszik a leváltásukat.
Részemről pedig a belső alkuk meg nem létében sem
vagyok biztos. Lehet, hogy itt egy nagy cirkusz megy,
és a népnek a demokrácia álarcával tömik be a száját.
Napokban kaptam egy képet, melyről nem tudom
mennyire autentikus, de ahogyan magam is gondolom,
ez lehet a valós ábra. Ha ez ±10% eltéréssel is, de így
van, akkor nagyon nagy a baj, és sehol sincs a már
szinte fegyverként használt demokrácia, mert a 73%
felett döntött a 27%. Erre lehetőséget adott a jelenlegi
(meg az előző) választási törvényünk.
Régebben – vagy 15 éve – ha választani kellett volna, a
FIDESZ-t választom, most meg nagyon nem, mert felnőttem, látok, így egyik nagy pártot sem kellene választani! Meg azok sem kellenének,
akik ezekből sértődötten kiváltak, és ezer új párt néven akarják sütögetni a pecsenyéjüket.
Ja, és ezek a kivált sértődöttek – nem közlöm, hogy kik, mert nem szeretnék tárgyalásokra járni,
de ha kicsit gondolkoznak, kapásból 15 ilyet fel lehet sorolni… – olyan eszement, anyagi romlásba döntő tervekkel jöttek elő, amelyektől a hajam az égnek állt: adjunk ennyi meg annyi
pénzt, emeljük meg ezt meg azt, de, hogy honnan veszik el/vissza a pénzt, arról egy szó
sem esett, az „okoskák” nem is gondolnak ilyennel.
Így sem lehet. Látható, hogy a nép nagy része nem bírja a gondolkodókat, akik megzavarják sokaknak a kis eltorzított világképét, csak a látványos, populáris dolgok ülnek.
Hiába akartunk jót tenni, süket fülekre találtunk. Józanésszel tudom, el kellene menni ebből
az országból, de hova? Hiszen mindenütt ilyen szinten van a tömeg, a Földet meg nem állíthatom meg, hogy elég volt le akarok szállni, ezt sajnos nem tehetjük meg.
Mind a két „nagy” pártra jellemző – szerintem – pár kiragadott viselkedés illetve tett;

Így bármelyik is jutna hatalomra, egyiknek sem fogunk gratulálni, mert mi csak szívből teszünk ilyet, de a SAS nem hazudhat.
Csak a hatalom, a pénz és a gőg kell, de az minden áron.
Nagyon is tudnak egymással riogatni (ez a jól megtervezett cirkusz része), s ezzel
elvenni a kispártoktól, az új dolgoktól a lehetőséget.
Egyiknek sincs konkrét elképzelése, mit tegyen az ország érdekében. /Nekünk a
honlapra kitéve jó egy évvel ezelőtt 70 oldalas komplex tervünk volt – ez persze a nem
gondolkodó szavazókat egyáltalán nem érdekelte, csak emócióból döntöttek!/ Pl. A FIESZ-nek csepegetett, kósza, szinte semmitmondó tervei voltak – csak a rezsicsökkentését
tudta mondogatni, amiről mindenki tudja, hogy hosszútávon nem fenntartható. Az EGYÜTT

2014-nek is – az a tömörülés, mely a választás után rögtön szétment, hiába, a szeretetlenség nagy úr… – pár hónapja lettek innen-onnan beollózott, kósza tervei. Egyikkel sem lehet megmenteni az országot, főleg velük nem. Egyik sem hajtott végre – egyszer sem, akkor sem, amikor hatalmon volt – teljes anyagi elszámoltatást, mert innen-onnan a másik
beszólt, és aki zsarolható, az soha nem tesz rendet. Néha mindegyik oldalról bedobtak
egy-egy áldozatot, a nép pedig hitt, ebben hitt, és nem Istenben, a tisztaságban, amiben
kellett volna. (Mi tisztán állunk, meg tudnák tenni, de mint látható, ez alig érdekelt valakit.
Úgy látszik, Adynak igaza van, szeret szenvedni a nép. De nem mi.)
Egyik sem ígérte meg a nyugdíjasoknak a nyugalmas, megbízhatóan megtartott
nyugdíjat, sőt kivezették a jogi rendszerből. De a nyugdíjasok csillogó szemmel rájuk szavaztak. (S mikor a kampány alatt figyelmeztettem őket, hogy – 10-15 év alatt – lecsökkenthetik a nyugdíjakat, azt válaszolták „ezt már nem érem én meg…”, nos, erre mit gondoltam magamban, azt most inkább megtartom magamnak…)
Egyik sem monda, hogy az egészségügyet javítólag felforgatják; pl. megszüntetik a
listákat, a hálapénzt, és kivételezést, ahogy a betegek elmondása szerint 500-1000 forintért tesz tisztába az ápolónő stb.! Nem riogatni akarok, de jó lenne tisztán látni, ebből mi a
pletyka, és mi a színtiszta, félremagyarázás nélküli igazság. Ne az legyen, amit tegnap is
hallottam, hogy az orvos szólt a betegnek; siessen megműtetni magát, mert rövidesen 75
éven felül csak életmentő műtéteket fizetnek. Ha ez igaz, akkor hova jutottunk? Már pedig
nem hiszem, hogy az orvos hazudott volna. Az már e-mailen pár hónapja körbejár, hogy ha
egy rákos beteget az orvos csoport nem tart megmenthetőnek, nem költenek rá annyit,
mint a megmenthetőkre. Nos, az orvos sem Isten, hogyan dönthet az élet felett, amikor
mindenki befizette a járulékát. De a nép, az Isten adta nép csak rájuk szavaz, hol az egyikre, hol a másikra. No comment, mert rondákat írnék.
Mitől féltek a szavazók? Sokan elmondták: mindegy ki, csak ne az MSZP-sek. (Nos, talán
ezért lett ennyi a szavazatuk.)
Nézzük sorra a két nagyobbat és a kisebb pártokról is beszéljünk:

Mi a probléma az MSZP-s vonulattal?
Előzőleg is nekik köszönhettük a FIDESZ nagy győzelmét – meglehet, hogy most is...-.
Ugyanis, anno olyan koalíciós behatás alatt voltak, hogy a kisebbség dirigálta a többséget,
és látványos tehetetlenség uralkodott rajtuk. Gyurcsány kivételével – aki pedig hadonászik,
csapong, mint egy őrült lepke – nincs karizmatikus egyén jelenleg köztük, de – szerintem –
igazán önállóan gondolkodó sem, mert mind a két nagy pártban a külföldről vezényeltek
vannak jelen. Idejükben /SZDSZ áldásos tevékenységével/, Budapest a romokban volt, a
Rákóczi út bedeszkázva, az adósság külső esztelen diktátuma alatt nyögtünk (ma is…), s
minden úgy történt, ahogyan a kinti bankok, csoportok diktálták. Ezt ők feltétel, alkudozások nélkül támogattak. Azt minden józan, elfogulatlan gondolkodó láthatja, hogy amit az
EU-ban gazdaságilag tesznek az maga a csőd. Meg kell nézni pl. fővezér José Manuel
Barrosonak mi a képzettsége, mivel foglalkozott előzőleg, de végignézhetnénk az összes
hangadót. Az AQP csak szakembereket tenne a megfelelő posztokra, s nem politikusokat.
Látható, a nagy szakértelem mellett sorra mennek tönkre, végzetesen eladósodnak az országok (lásd, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Portugália stb.), ezt tovább senki
sem akarhatja.
Az MSZP és kis társai jelenleg, akik összeálltak, pontosan azokból állt, akiket 2/3 arányban
az előző választásokkor elűztek. Nem volt egy átütő erejű, új arc sem! Az MSZP-ben miért
nem tudtak megújulni, korrekt, időben adott programot írni – volt idejük is, pénzük is, mi
akadályozta meg őket? –, amely valós megoldásokat kíván nyújtani? Ha pedig erre képtelen

bármelyik párt is, mit akar az ország irányításában tenni, további csődöt? Ez azonban minden pártra ugyanúgy vonatkozik.
Nem hinném, hogy egy európai, még keresztény szellemű országban ez kellene hallanom,
amit alábbiakban leírok: Miért hangzik el Tőlük – és ebben egységes a baloldal – egy fórumon, ahol mint jelölt élveztem
végig a sok rettenetet…,
hogy a nagy liberális elvek
alatt, legyen megengedve az
abortusz, mindenki azt tehessen a testével, amit akar stb.!
Ez így hangzott el. Ekkor,
mint keresztény, „kirohantam” és elmondtam: az élethez még a liberálisok szerint
is mindenkinek joga van!
Akár tetszik, akár nem, ez
még keresztény ország, és a
Ne ölj!, mindenkire érvényes
parancs. (Látták-e az embriót, ahogyan menekül az őt szétvagdosni készülő kés elöl… gondoltak-e az orvosra, akivel
naponta több megfogant életet megöletnek?) Megkérdeztem a baloldaliakat, ha most az ő
anyjuk is így gondolkodott volna, itt ülnének-e? Akkor, mint nem szalonképes hozzászólótól /aki személyeskedik/, elvették a felszólási lehetőségemet. Ugyanakkor a baloldali másik
kis drága jelölt is elmondta, van megoldás, szedjenek /sk. véleményem: a mai erkölcstelen
fertő miatt, amit viszont nagyon is támogatnak/ a lányok 13-14 éves kortól fogamzásgátlót.(!!!) Hát ja, had pusztuljon a nép, legyen agyembóliájuk, legyen ki nem fejlődött szervezetük, legyen a mellvizsgálatkor kimutatható mellszerkezeti elváltozásuk stb. Na ennyi
eszük van, és ezt nyilvánosan el is mondják. Ilyen humánus a liberális, demokratikus baloldal, de sorolhatnám napestig.

Mi a probléma a FIDESZ párttal?
Nagyon sok. Nekem az a szemforgató keresztény máz/magatartás melyben; egyik
ciklusba térdre csuhások vannak, most meg ott tapsikolnak az úgymond „keresztények”,
hát ezt ne!
A koalíciós partner: Nem hallottam olyat, egyet sem, aki valós keresztényként (nem
elbutított ájtatosokról beszélek, akik a legnagyobb gonoszságokra is képesek, lásd, van
nálam egy káplán 04.06-án éjjel írt mocskolódó levele, amit szívesen odaadnék a Püspökének, ha kérné) elismerően beszélt volna a KDNP vonulatról. Sőt olyan Istent megutáltató
viselkedés jellemző rájuk, hogy az emberek legyintve azt mondják, ezek nem keresztények, és sorolják a tagjaik antikeresztény tetteit.
Így valóban nem lehet. A nem katolikus embereknek irritáló az erőszakos, valódi hit nélküli
hiterőltetés is a farizeusi, ájtatos, lovon üldögélő stílusukkal.
Másrészt a FIDESZ nagy gőgje is nagy probléma. Orbán Úr elvesztette a néppel való
élő kapcsolatot, csak közvetítőkön át szűrt dolgokat tud. Hogy engedhette meg ezt magának? Mindig visszaütő modortalanság az, ahogyan a Parlamentben beszélnek a többiekkel a
Nekem mindent szabad stílusban. Közben a nép nem mert jelöltséget vállalni, mert féltette
az állását, ezt magam tapasztaltam! A haverjaikat, a hithű beosztottaikat nem ellenőrzik le,
pl. ha akár egy egész üzemben csak 4 órában bejelentetteket alkalmaznak, minimálbérét, a
szabadság kiadása nélkül. Hogy lehet ez? Milyen rabszolgaságot valósítottak meg? Leg-

utóbb egy hölgy, aki 36 évesen 50 évesnek nézett ki, 8 éves szakadatlan szabadság nélküli, éjszakai munkában szintén ilyen körülményekről számolt be. Kértem őt, jelentsük fel a
munkaadót. Nem lehet – mondta – kirúgják, és másutt még ilyen állás sincs.
Így könnyű. És most megint ők nyertek. Gratulálni lehet minden rájuk szavazónak.
Ez nem demokrácia. Itt – szerintem – kacagva játsszák ki az emberek demokratikus jogait.
A rezsicsökkentés meddig tarható? Ki nem kap majd eü. ellátást, nyugdíjat, fizetésemelést
a nagy adakozás miatt? Miért adóznak a gazdagok annyit, mint a szegények? /Tudják-e
mennyit takarítanak meg azzal a 16%-kal, amit az AQP befizettetne?/ Sorolhatnám napestig ezt is.

A kis pártokkal mi baj?
Szintén sok. Magam, mint elnök tapasztaltam, amit nem hittem volna, hogy valóban
nagyon sokan csak a pénzért alakultak meg. Ez látható is, hogy közben nem kampányoltak,
maximum a végén tettek ki valami plakátot, vagy kiadtak egy újságot, de sokan azt sem. A
sok alkudozó, sötét dolgokra csábító telefonhívást, amit a választások kiírása után kaptam,
elképzelni sem tudtam volna.
Ezek közül sokan vannak sértődöttek, akik a nagy pártokról szakadtak le, akik vagy
összeálltak választási szövetségbe, vagy nem. Lényegtelen, sehogyan sem mentünk volna
velük semmire. Fél kezemen meg tudom számolni, akikkel szívesen dolgoznánk együtt.
Mindenütt túlteng az ego, a gondolkodás nélküliség. Ez látszik abból is, mennyi büntetést
szedtek össze maguknak. (Megjegyzem, mi semmit sem.)
Volt köztük – szerintem – rendes is, remélem, nekik menni fog, ahogyan magunknak is remélem. De ehhez sok munka és Isten segítsége is kell.
Végezetül a kezdő kérdésemet teszem fel ismét: kinek a győzelme ez? Hát nem az
országé. Azoké, akik emocionálisan, farizeusi módon döntöttek, az egészhez viszonyítva
27%-ban nyertek, és ők uralnak mindent. Megint ilyen hatalmas arányban, ami még nagyobb lehetőséget ad a diktatórikus megnyilvánulásokra, mint eddig. 4 évig megint folytatódhat a farizeusi, Istent megutáltató lelkület. Mikor lesz itt normális ország? Nem tudom,
de azt tudom, nem élem meg, mert ehhez nagyon sok idő kellene. Lehet, hogy ez a nép
évszázadok óta ezt érdemli.
Mi marad nekünk, az AQP-nak? A sok munka, az emberek meggyőzése egyesével – már
akik nem teljesen elvakultak, vagy süketek a hallásra… –, hogy lehet emberibb életet
akarni maguknak. Látom azonban, az emberek annyira önbizalom vesztettek, vagy lelkileg
leépültek, hogy ez nagyon sziszifuszi munka lesz. Már csak az Isten segíthet.

Sík Sándor A látogatásról
Lásd, tudtam, hogy ma újra eljössz.
Hogy kopogtatni fogsz s betérsz
Botorkáló bús gyermekedhöz.
És amikor már este volt
És ott kint, úgy, mint az én arcom,
Bús boldogsággal mosolygott a
hold,
Éreztem, hogy valaki ott áll,
Hogy ott állsz kint a küszöbön.
S Te ajtómon bekopogtattál.
És akkor némán, nesztelen
Bejöttél, betetted az ajtót

És megálltál szemben velem.
Néztelek és az ajkad lestem.
De Te csak néztél szótalan.
És akkor a lábadhoz estem,
És úgy sírtam keservesen.
Te jobbkezed fejemre tetted
S megsímogattál csendesen.
Szerettem volna porrá lenni,
Hogy rám taposs, hogy rám taposs,
És lépted alatt énekelni.
Nem, édes, én nem vagyok az,
Nem, én nem vagyok. Menj ki tőlem;
Menj, menj! Hisz vár ezer igaz.
Várnak a méltók és a szentek,

A fehérlő homlokukon
Elsurranó kenettel kentek,
Akiken a jeled ragyog.
Azokhoz menj. Mit akarsz nálam?
Édes, lásd, én nem az vagyok.
Én rossz vagyok. Én nem szeretlek,

Szemedbe nézni nem tudok.
Csak – szeretlek. Nagyon szeretlek.
Csak el ne menj. Csak el ne hagyj.
Hova leszek nélküled? Nem eresztlek!
Foglak, én Uram, hogy enyém maradj.

„Minden válságban meg kell halnia valaminek bennünk. Meghalnak az illúziók, amelyeket életünkről alkottunk magunknak: az illúzió, hogy mi magunk is kézbe tudjuk
venni életünket; az illúzió, hogy megfelelően élve minden nehézség elől kitérhetünk.
(...) A válságban mindig meghal énünk egy darabja.”
Anselm Grün

Kis Enikő
Isten nevében
Így, a kampány végén az ember visszatekint, átnézi a munkáját, az eredményt. Ha
nincs kampány, talán sohasem szólítunk meg Isten nevében ennyi embert, talán nem
hintünk el ennyi magot a szívükben. Lehet, hogy ez a mag csak később szökken
szárba, érik be.
Kislángon egy úriember azt mondta nekem: „ide még egyszer sem jött ki politikus, hogy megnézze, hogyan élünk”. Abban a faluban sokan munkanélküliek, vagy
elképesztően alacsony éhbérért ingáznak, dolgoznak éjt nappallá téve, hogy eltartsák a családjukat. Addig nem tudtam, hogy ilyen körülmények között is élnek emberek hazánkban – azazhogy, tudtam, csak nem tapasztaltam meg ennyire élesen. Talán ezért kellett a sok munka, nem is az volt a cél, hogy képviselők legyenek a parlamentben a mieink, hanem, hogy reményt vigyünk az ország legelrejtettebb zugában élőnek is.
Találkoztam Budapesten is teljesen reményvesztett emberekkel. Annyira reményvesztettekkel, hogy még akkor sem szólalt meg a szívük, mikor Isten nevében
kopogtattam az ajtajukon. Több diplomás, több nyelven beszélő, tapasztalt szakemberek, akiket talán egyetlen hiba mentén, talán ártatlanul küldtek az utcára, s most

kukáznak, adósságokat fizetnek, elárverezett lakásukat siratják. Akik kénytelenek
számukra lejárató munkát, vagy éppen közmunkát vállalni, hogy a gyermekük éhen
ne haljon.
Aztán
tán beszéltem olyan emberekkel
embere
– szintén értékes, tanult emberek –, akik
elmenekülnek az országból, nem várják meg, hogy az előbb említett társaik sorsára
jussanak.
nak. Meggyőzhetetlenek, már döntöttek: nem adnak a hazájuknak, szülőföldszülőföl
jüknek több esélyt. Nem foglalkoznak a hátramaradó embertársaikkal,
bertársaikkal, ők maguk kek
resnek új helyen új lehetőséget.
Végül beszéltem olyanokkal is, akik elégeel
dettek. Nekik most jó, így jutnak több pénzhez,
pén
jobb feltételekhez és nem látják meg a tátongó
t
sötét gödröket, amelyek
lyek embertársaikat
embertá
elnyelik.
Ők majd csak akkor fognak kétségbeesetten
kétségb
kiabálni, mikor a saját bőrükhöz érnek a lángok. Más
nem is igen érdekli őket, csak saját boldogulábo
suk.
A kampány alatt számomra a legmegrendílegmegre
tőbb az emberek fájdalma volt. Nem tudtam, nem
is gondoltam korábban, hogy ez ennyire
en
képes
fájni. Hogy ilyen mély, ilyen sötét a reményter
lenség az embertársaim számára – és ilyen fontos, hogy mindig
dig akadjon egy váll, amin sírni lel
het és egy kéz, amely még képes simogatni.
Hogy ennyire kell a megértő szó, a támasz, a viv
gasz.
A Sasok nem állnak meg. Vagyunk. Itt vagyunk. A munkát felmértük, most már
csak neki kell állni és végezni. Isten nevében.

Sík Sándor
Mit mondanál?
Ha ablakodat megkoccantaná
A Hűvös Angyal,
S avval a csöpp lélekharanggal
Becsengettyűzne födeled alá,
Amelyet mások meg sem hallanak,
Csak akiket immár szólítanak, Lelkem, mit mondanál?
Mondanád: Így jó!? mondanád: Elég!?
Ajtód kitárnád?
Vagy fejedre vonnád a párnát
És dideregve suttognád: Ne még,
Legyetek türelemmel angyalok,
Még lenni és zümmögni akarok? Semmit sem mondanék.
El sem köszönnék, mint egy átfutó
Nyáréji vendég.
Még kalapot se vennék,
Mint aki csak a szomszédban lakó.
Szökellenék, mint lomha tél után
A nap, a fű, a fürge szél után
A mámoros csikó

Kis Enikő
Interjú
A médiában elsősorban sztárok, különleges emberek nyilatkoznak, gyakran nem is
érezzük már magunkénak a témát, a válaszokat, mintha egy egészen távoli világból
érkeznének. Innen fakadt a gondolat: megszólaltatni valakit, akivel vállvetve visszük
a mindennapok keresztjeit. Ebben az interjúban alanyunk egy nagy családos hölgy,
aki kizárólag a nyugdíjából él. Ebből tartja el magát és még a gyerekeit és unokáit is
segíti, ahol tudja.
Szokott politizálni?
Tudja, már beszéltünk arról, hogy nagyon nem értek a politikához. Jó ideig egyáltalán nem érdekelt, most pedig ránk van kényszerítve, a vízcsapból is politika folyik.
Mint nyugdíjas, hogyan látja a lehetőségeit a jelenlegi rendszerben? Milyen kilátásai
vannak?
Arra, hogy nyugdíjasként hogy látom a lehetőségeimet: hát, egyáltalán, ebben a
korban (jajjj!) milyen lehetőségekről lehet szó?
Ön sokat dolgozott az idősgondozás terén. Mi a véleménye, milyen az idősek élete
napjainkban?
Az idősek élete nagyon siralmas. Ez nem most kezdődött, régi adósság, de véleményem szerint semmit nem javult, sőt, egyeseknek romlottak ez életkörülményei. A
házi gondozáson nagyon sokat kellene javítani, az intézményekről nem is beszélve.

Akinek – nagyon keveseknek – magas a nyugdíja, annak több lehetősége van: maszek gondozónő vagy az egyre szaporodó, úgynevezett emelt szintű gondozóházban
nővérrel, konditeremmel, orvosi felügyelettel, mindenféle luxussal ellátott helyekre
bevonulni, ami nagyon jó, de elérhetetlenül drága. A zöme az, aki kevés nyugdíjból
vegetál, nem is gondolhat ilyesmire. Nekik marad a heti 2-3x fél óra házi gondozás,
ha pedig az már nem elég, hosszas procedúra és várakozás után bekerülhet egy önkormányzati idősotthonba, ahol kap egy éjjeliszekrényt, egy szekrény 1/3 részét,
egy komódból az egyik fiókot, és ellátja őt egy halálosan fáradt, kizsigerelt, frusztrált, keveset kereső gondozónő. Van kivétel, de sajnos kevés.
Orvosi ellátás egyszer egy héten, ahol pl. a mi orvosunk jelszava az volt, hogy kivárunk. Egyik esetben megállapította, hogy egy néni csak hisztizik, mindenáron lábra akarta állítani egy elesés után, végül én vettem észre, hogy combnyaktörése van
a néninek, amivel műtét előtt vétek lábra állítani.
Mit gondol a választásokról, azok lebonyolításáról, eredményeiről?
A választások eredménye nem lepett meg, de elkeserítőnek tartom, és hazugnak a
lózungokat. Nem értek egyet a külföldön élő magyarok szavazati jogával. Szerintem
mindenki ott szavazzon, ahol él, és a saját bőrét viszi a vásárra. Persze, kapjanak
állampolgárságot, de ne szóljanak bele az életünkbe, ha nem őket érinti. „Kibicnek

semmi sem drága"!
Mint édesanya, milyennek látja a gyerekei, mint nagymama az unokái jövőjét a mai
Magyarországon?
A fiatalok jövőjéért nagyon aggódom, mert ha felsőfokú intézményben akarnak tanulni, az többnyire egy rakás pénzbe kerül, és utána nagy szerencsével találhatnak
csak állást. Ha pedig nem tudnak továbbtanulni (nincs mindenkinek kiváló tehetsége), akkor meg végképp nem látom a lehetőségeket.
Mi a véleménye a kis pártokról? LenneLenne-e Ön szerint helyük a Magyar Parlamentben?
A sok kis pártot nem ismerem, nem tudom, mennyi belőlük a "kamu" párt. Gondolom, nem ártott volna egy-kettőnek bejutni a parlamentbe, hogy színesebb legyen a
paletta és ne legyen senkinek 2/3-a, de ez nem jött össze.
Milyen lenne Ön szerint egy ideális Magyar Parlament?
Lehet, hogy utópia, de az én vágyam néhány igazán független képviselő, aki tényleg
sem jobb, sem baloldalon nem áll. És főleg nincs helye szerintem a gyűlölködésnek,
kizárólag észérvek vezetnének eredményre, meg persze a korrupció és a mutyizás
visszaszorítása, de hogy ennek mi a módja, arról fogalmam sincs.
Milyen gondolatokkal indul a közelgő Húsvétnak?
A húsvéttal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, nagyon kételkedő és bizonytalan
vagyok a vallás dolgában, ezt már biztos máskor is észrevette.

Egy kis humor
Egy kutya gondolatai:
- Itt lakom ezzel az emberrel, aki etet engem, meleg szállást biztosít,
simogat és szeret engem. Ezek szerint ő az Isten!
Egy macska gondolatai:
- Itt lakom ezzel az emberrel. Etet
Etet engem, simogat, takarít, szállást biztosít. Ezek
szerint én vagyok az Isten!
……………………………………………………………
Éjfélkor csöngetnek, az öregember ajtót nyit, de nem lát senkit. Lenéz a lábtörlőre,
lábtörl
és megrettenve látja, hogy ott áll a kis halál. Ugyanolyan,
Ugyanolyan mint az öreg kaszás, csak
kicsiben. Méret ide-oda,
oda, az öregember nagyon megijed, de a kishalál megszólal:
- Nem kell megijedni, csak a tengerimalacért jöttem.

14.981-es számon
ámon 2013 márciusában jogerősen
sen bejegyzett párt. Az AQP a
kiábrándultaknak,
rándultaknak, igazmondásra és élhető
élhet Magyarországra
Magyaro
vágyóknak a
pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”!
„pá toskodunk”! Elmondhatjuk, mi IsI
ten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék
sék meg a honlapunkat –
a részletes pártprogramunk
pár
is ott olvasható: www.aquilapart.hu Itt minden
információt
formációt megtalálhat
megt
rólunk.
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