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-----------------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja –
immár a 3. évfolyam 10. 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,
ahol a teljes pártprogram is elolvasható.
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.
Ismét ősz van.
Ez a szám 1956-hoz, halottak napjához, választásokhoz és lelkiséghez
tartozó gondolatokat tartalmaz.
Vargáné Pável Márta

Az AQUILA Párt
közleménye az önkormányzati választások elé
befejező rész
Már csak bő egy
hét, és ismét urnák
elé járulunk. Eredménye borítékolható.
Mára a baloldal
„bölcsen” szinte felrobbantotta magát, de nem baj, mert így tartalom nélkül nem is sokat értek,
valamint így lehetne lehetőségük egy új építésére, ha jól fognák fel, ha jól
raknák össze a morzsákat, és konklúziókat vonnának le a jelenlegi
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katarzisükből. Jelenlegi sokféle szétdaraboltságuk sem viszi egyik pártot sem
előbbre, de amit Gyurcsány akar, az sem. Az igaz, Gyurcsány a maga szintjén
jól kavar, a hatalom megszerzéséhez ért, de nem tud vele mit kezdeni (szerintem, nekem ez a véleményem).
Ugyanis nézzük meg, amikor miniszterelnök volt, lemondott az
utolsó évre a Bajnai javára, mert
(szerintem) fogalma sem volt mit
tegyen, az SZDSZ meg azt tett vele,
amit akart, és ezek együtt (is)
okozták a FIDESZ ilyen nagymértékű győzelemét. Tehát a baloldalnak ő sem megoldás, mert van/lehet némi hatalom a kezében, de
nem tudja értelmes, érdemeket
hozó tartalommal kitölteni, így
nem vonzó. Kérdés, észhez tudnak-e térni vagy nem, mert akkor
egy időre ennyi volt...
Mi, az AQP itt vagyunk, de nem baloldal, hanem Isten centrumaként. Ez
idő alatt meggyőződhetett, aki akart: tisztességünkről és arról, hogy amit ígérünk és vallunk, ahhoz mérten élünk. Igen, ez így van, de jelenleg a létünket
nem tudjuk országos szinten tudatni a néppel. Sajnos nincs módunk hallatni
magunkat. Pénz, és megint csak pénz kellene a reklámhoz, riportokhoz, ami
nincs.
A feltűnéskeltés kedvéért sem fogja az AQP lóval a háttérben nyakon
borítani magát vízzel, nem fogunk a Hajdú műsorában táncikálni, nem fogunk fehér lovon bohóckodni, és nem fogunk az utcán hőbörögni stb., mert
egyik sem a mi stílusunk. Ugyanakkor – még ha ezzel még kevesebb támogatónk is lesz – elmondhatjuk, nem vállalunk sorsközösséget a csalókkal, a népet nyomorítókkal, az embereket kizsákmányolókkal, sem azokkal, akik csak
eszköznek használják embertársainkat, pl. szavazógépnek.
Kívánjuk az embertársainknak; szavazzanak bölcsen, józanul és megfontoltan. Talán nem a felejtés lesz az uralkodó, hogy talán végre nem olyanokra szavaznak, akik párszor már kimutatták a foguk fehérét.
Ránk most sajnos országosan nem lehet, mert csak Budapesten pár kerületben és Érden van jelöltünk. Ígérjük, 4 év múlva több jelöltet állítunk.
Addig is kérjük, ahol indulunk, ott támogassanak minket!
Ne feledjék; mi soha nem hazudtunk, nem is fogunk, mindenki képzett,
bízhatnak bennünk, és a jelenlegi tagság 70%-a Istennek fogadalmat tett világi „szerzetes”. Önöké a döntés, mi zokszó nélkül elfogadjuk.
Varga Péterné, az AQP elnöke
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MEGHÍVÓ
Avilai Szt. Teréz ünnepére, mely okt. 25.-én Tószegen a kis templomunkban lesz megtartva, ahol irodalmi, zenés, lelki, agapés ünnepséget tartunk. (Bővebben a honlapon talál infókat).
Szeretetettel meghívjuk Önöket és kedves családjukat.
www.aqp.aqp.hu, +36203274793
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Szeibert Márton
Híradó vagy színdarab?
Este a TV-ben nem találok híradókat. Szépen felöltözött emberkék beszélnek
az ellenzék ballépéseiről, vagy az országban elkövetett különféle rablásokról,
betörésekről, gyilkosságokról, vagy utcai balesetekről, tűzesetekről stb. Olyan
híreket közölnek, melyek egy-egy kis család életéhez szorosan kapcsolódnak,
de amelyeknek semmi releváns információtartalmuk sincs az átlag magyar
emberre nézve, egyszerű hatásvadászat az egész (tisztelet a kivételnek).
Ki tudja, talán fenyeget a 3. világháború, de egy szó sem esik sem Ukrajnáról, sem Közel-Keletről, sem semmi egyéb, valóban fontos hírről.
Nem kapunk információt arról, hogy ki mikor kit miért bombázott le.
Nem tudunk róla, hogy háború van sok helyen. Nem látunk semmit.

Minden nap hallani különböző műsorokban, filmekben egy 70 éve történt népírtásról, vagy egy 13 éve történt állítólagos terrortámadásról. Nem
kérdőjelezem meg, hogy fontos ezekről beszélni, de miért nem hallhatom azt,
hogy ma, tegnap vagy a múlt héten hány embert öltek meg a hitük miatt,
hány embert végeztek ki a származásuk miatt, vagy miért nem láthatom, hogy
a nagyhatalmak kiket bombáztak le pusztán azért, hogy bevételhez jussanak?
Szeretném látni a valóságot, de úgy érzem, egy színházat építettek körém, és
nem nagyon hagynak mögé látni.
Ha a TV-ben vannak állítólag híradók, akkor miért az internetet kell
böngésznem értelmes hírek után kutatva?
Sajnos ez a cikk nem ad válaszokat. Nem ásom magam bele egyik témába sem, mert ez nem ennek a magazinnak a célja, ez a híradók feladata
lenne. Jelen írás inkább csak egy felkiáltás, egy panasz, amit remélem, minél
többen meghallanak.
A cikk gondolataihoz a főszerkesztő megjegyzést fűzött.: Ugyanez áll a
többi TV-műsorra is, hiába van 120 csatorna, ugyanaz a semmi megy rajta.
Celebek üresfejűsége forog páternoszterszerűen körbe (tisztelet a kivételnek),
obszcén műsorok, tartalmatlan zene, Retikül, vagy hasonló nyomorúságok
(ez a véleményem) őrjítik az embert. Egy értelmes beszélgetés, fajsúlyos műsor sem hangzik el. Ott tartunk, annyira kiüresítették az agyakat (a magukat
megalázó, csúszós levekben ugráló, visítozó típusú műsorokkal), hogy ha komoly műsor lenne, nem lenne nézettsége, és ez a fontos szempont. Pedig a
nép kulturális alapszintjének emeléséért áldozni kellene. Visszatérülne a bűnözési lista csökkenésével, a korrupció leépülésével stb. Jó lenne ismertető
műsorokat hallani, olyanokat, amelyek a tudományágak fejlődéséről, a fizika
új csodáinak megismertetéséről, filozófiai beszélgetésekről, a csillagászatról,
a komolyzenével való megismerkedésről stb. szólnak. Ma, ha az ember mégis
TV-t akar nézni, megnézheti századszor a Monk felügyelőt, vagy Terence Hill
valamelyik filmjét és ennyi. A többi amerikai faházas, amerikai zászlós nyávogás, vagy súlytalan filmek.
Mintha összebeszéltek volna, lehetséges…? Lehet, hogy a cél az emberiség tudatának a leépítése.
Vargáné Pável Márta
1956. október 23.
Ismét eltelt egy év, de az emlékezés fájdalma ugyanolyan éles, nyomasztó marad. Ha a mai Magyarországot nézem, elszorul a szívem, főleg ha olyan a pártok nyilatkozatait hallom, akik nem a békét, hanem az uszítást helyezik előtérbe.
Az AQP békepárti, tárgyaláspárti; az emberi meggyőzésre, kommunikációra építünk. Nagyon féltjük az ország békéjét. Láthatóak, tapasztalhatóak
az országon belüli feszülések a szegény és a gazdag réteg között. Nem kellene
struccpolitikát folytatni, mert aki éhezik, fázik, munka nélkül van, annak
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nincs mit vesztenie. Oda csak egy szikra kell, ahogyan ’56-ban is lett, és máris
folyik a vér.
Talán még most idejében mondjuk, ne
hagyjanak az országban ordító feszültségeket. Az ÉK-i részek aggasztó helyzetben
vannak, munkahelyek alig találhatóak. A
közmunka tartósan nem old meg semmit
sem, meg az sem, hogy a vállalkozók kijátsszák a törvényeket, melyek támogatást
adnak, hogy munkahelyek legyenek. Oda
kell figyelni, az emberek – főleg az ÉK-i részen – éheznek. Az ország 1/3-a rossz körülmények között él. Mi tudjuk, jártunk
köztük, és olyanokat is meghallottunk,
amit nem közöl le egy sajtó sem.(A kép:
http://democrat.blog.hu/2013/10/19/1956_oktober_23_uzenete )
Mi abban igazat adunk Beer Miklós
püspök úrnak (a médiában elhangzott gondolataira utalok), csak
úgy lehetne javítani a romák helyzetén, hogy nemcsak odaadok egy csirkét vagy krumplit, hanem
megtanítjuk, hogy kell nevelni, növelni őket, hogy
majd sok krumpli és csirke legyen. De ehhez a másik
oldalról is fogadókészség kellene. Erre van egy konkrét esetem; Mivel nem új gondolat ez, mert magam
is kb. 10 éve még az MSZP „uralkodásának” az idején
egy konferencián felszólalva ezt a felfogást elmondtam, hogy kimegyünk és megtanítjuk, hogyan kell
úgy élni, hogy ne nyomor legyen belőle. Akkor az ott
lévő roma úr – aki mostanában szabadult – megfenyegetett (senki sem védett meg…),
hogy miket merek mondani. Ja, így
nem lehet! Nem verekedni, fenyegetőzni kell, hanem elfogadni a készpénzen kívül a halászni tanítást is…!
El kell érni, hogy a szegényebb területeken is tudjunk eredményesen tanítani, adni, élni nevelni, szakmát
szerezni, hogy munkahelyek lehessenek. Ha mindez működne, akkor
nem lenne bennünk félelem egy esetleges újabb éhség miatti forradalomtól.
A társadalomnak mindent meg
kellene tenni a tartós békének a
megteremtéshez. Le kell mondani az emberi önzésről, a „mindent nekem”-ről,
és észre kell venni az éhező kisgyerekek ártatlan szemeiben a fájdalmat is.
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Ez az emlékezés legyen egy mementó, legyen segítség abban, hogy megelőzze az újabb magyar vér folyását, figyeljünk jobban egymásra, és segítsük
egymást, mert éhezők, fázók között senki sem lehet boldog.
Tiszteletünk minden kihullatott magyar vérért, és a hősök bátorságáért,
de kérjük Istent, ne kelljen egy újabb ilyen szörnyűséget megélni.

Mészáros Gabriella
Találkozásom a homeopátiával
Körülbelül három évvel ezelőttig a homeopátiáról csak annyit tudtam, hogy
gyógyerő birtokában lévőnek hirdetett valamiféle kis cukorbogyók, amikben
annyira felhígították már a hatóanyagot, hogy tulajdonképpen nincs is benne.
Szóval, hogy egy nagy humbug. Maximum placébó.
Aztán úgy három éve megtudtam, hogy az egyik kolléganőm homeopátiát tanul. Mesélt róla pár dolgot, minek utána úgy döntöttem, miért ne próbálhatnám ki?! Tudományos beállítódású agyam szentnek tekinti a kételkedést és a kísérletezést.
Egyeztettünk időpontot, merthogy azt mondta, el kell velem beszélgetnie, szánjunk rá legalább egy órát. Már ezen csodálkoztam, hisz én csak egy
régóta fennálló haj-problémára kértem volna tőle orvoslást. Aztán elkezdett
kérdezgetni. Miféle fizikai tüneteim vannak és voltak? Hát a szüleimnek? Hogyan szoktam aludni? Vannak-e visszatérő álmaim? Van-e olyan étel, amit
nem bírok megenni, vagy olyan, ami nélkül nem tudok meglenni? Hogyan
állok a szomjúsággal? A különböző tüneteim mikre rosszabbodnak, és mikre
javulnak? Milyen érzések szoktak úrrá lenni rajtam? Miféle lelki problémáim
vannak? Fázós vagyok-e? Mitől félek? …
Ezután kért tőlem egy napot, hogy otthon utánanézzen, milyen szer is
lenne jó nekem. Másnap lediktált egy szer-nevet és egy „erősséget”, hogy ezt
szerezzem be a patikából, s vegyek be belőle három kis golyócskát (előtte és
utána így meg úgy ne egyek, s a mentollal is szakítsak meg minden kapcsolatot), aztán három nap múlva vegyek be még hármat, s várjak.
Én vártam. Hat napig nem történt semmi, de azután elkezdett fájni az
egyik fogam töve, ott ahol sajnos már legalább 15 éve tályogot állapított meg
a szájsebész, de azóta sem volt bátorságom kikapartatni. Pedig mondta az
orvos, hogy ez magától nem fog elmúlni, más nem segít. Ez a tályog és környéke kezdett el egyre jobban lüktetni és sajogni, s szépen dagadt is hozzá az
arcom. Ez így ment pár napig, majd a tályog egyszer csak elkezdett kiürülni
(azóta nyoma sincs). Hivatalosan is elképedtem. Placébó hatás nem állhatott
a háttérben, mert akkor a hajamnak kellett volna rendbe jönnie – ami nem
történt meg – s annak is igen kicsi volt az esélye, hogy ennyi év után pont
ekkor egy spontán gyógyulás álljon be. De ez a véletlen nem volt kizárható.
Felbuzdulva a tapasztaltakon pár hónap múlva újra konzultáltam a kolléganőmmel, s azt javasolta, próbáljam újra ugyanazt a szert. Megtettem. Már
meg sem lepődtem, hogy hat napra rá egy délutánon elkezdett nagyon fájni a
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hátam a veséim tájékán, s ez tartott egész éjszaka. Másnap reggelre nyoma
sem volt a fájdalomnak, viszont munkába menet a buszmegállóban a várakozás perceiben – szokásomhoz híven – igyekeztem a deréktáji gerincrészem
egyenesebbé tenni, javítandó a helytelen tartásomon, de nem ment, mert már
a jó pozícióban volt! Még hetekig igyekeztem rajtakapni magam, hogy a legkülönfélébb helyzetekben leellenőrizve a régi rossz tartáson kapjam magam,
de nem sikerült.
Természetesen, amire a szert kértem, az most sem változott, viszont
meggyőződésemmé vált, hogy ebben a homeopátiában van valami. Hat. Nem
is akárhogyan. Talán mondanom sem kell, azóta már túl vagyok az első éven
a homeopátiás iskolában…
S csak ámulok és bámulok, hallgatva az esetleírásokat, hogy a hígítások
és ütverázások sorozatával potenciált mérgek és anyagok információi milyen
hatásokat képesek kelteni emberekben. Félreértés ne essék, nem gyógyítottam ki magam az összes nyavalyámból, de a
magamon kísérletezgetést intenzíven gyakorlom. Volt, hogy nagyon helyes kis furunkulus csoportokat növesztettem a fülkagylóimra, úgyhogy van még mit tanulnom.
Azért osztottam meg az élményeimet a
homeopátiával kapcsolatban, hátha hozzájárulhatok ahhoz a szemléletváltozáshoz,
ahogyan erre a gyógymódra tekintünk. Hogy
érdemes megpróbálni alkalmazni, mert attól, hogy hihetetlennek tűnik, és a tudomány még nem tudja megmagyarázni a hatásmechanizmusát, még működhet.
A főszerkesztő megjegyzése a szerzőről:
Mészáros Gabriella kutatóbiológus, kísérletező, racionális ember. Ez a vallomása nyitottságot tükröz, és a modern kereső ember
ilyen.
……………………………………………………………………………………

7

Vargáné Pável Márta
Halottak napjára
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A világot az igazi világosságban láthatod meg a maga valójában. A holtaknak
fényt gyújtanak emlékezésképpen, meg kísérőül, de ránk is vetül ebből a fényből. Időnként az érzékenyebbek elgondolkozhatnak, míg élt tettem-e Vele jót,
mindent a szeretet jegyében tettem-e, míg velünk volt az, akit most siratunk.
Furcsa válaszok jöhetnek ki.
Embertársaim, most kell jót tenni, míg él mellettünk az, akit majd nekünk kell „eltemetni”. Nem utólag kell sírdogálni, hanem most, még az élőkhöz, talán nagyon betegekhez – akik iránt sokakban már elfogyott a türelem,
és a fáradság, a fásultság lett úrrá, feléjük – kell fordulni, s úgy ahogyan Sík
Sándor javasolja az alábbi verésben.
Sík Sándor - TEDD A JÓT!
Tekintet nélkül arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,
Tedd a jót!
Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!
Nagyon kemény dolog a lelkiismeret-furdalás, visszahozhatatlan, ha félvén a
haláltól berakják a kórházba, mert nem bírják elviselni a halállal és a haldoklással járó szörnyű véget. (Sajnos a mi kultúránk ilyenné korcsosult, akkor
hagyjuk el a szeretett lényt, amikor legjobban szüksége lenne arra, hogy vele

legyünk.) Utána meg évekig sírdogálnak az emberek, hogy nem tudtak elbúcsúzni. Míg él valaki, addig kell mindent megtenni embertársunkért, hogy
halála után tiszta lelkiismerettel csak a távozóért imádkozhassunk, a földi
életében megtett jó hatásait küldjük Neki.
A sír nem csupán egy gödör, amelybe elásnak egy holttestet vagy egy urnát, hanem menedékhely a szeretteink szívének, akiket az elhunytak hátrahagynak.
InuYasha c. film
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Drága Embertársaim! Ez föld csupa halálraítéltekből áll. Ne civakodjunk, ne
keresse senki a másik kárára a maga hasznát. Látható, semmit sem vihetünk
el, csak a tetteink hatását. Szeressük egymást, amíg lehet, és így álljuk a sírjainknál, csak a szeretet, az emlékezés és az összetartozás érzése domináljon.
Márkus Edit:
Évszakok és az ember
Ha az évszakokról beszélünk, Magyarországon nekünk 4 évszak jut
eszünkbe, és természetesnek vesszük a tavasz, nyár, ősz és a tél váltakozását.
Más éghajlaton ugyanerre a kérdésre csak egy hűvösebb illetve egy melegebb
évszakot sorolnának fel az emberek. Mostanában pedig a globális felmelegedés és a klímaváltozás hatására sokszor érezzük úgy, hogy megbolondult az
időjárás.
Ha egyes nemzeteket nézünk, a franciák szerint nagyon közhelyszerű és
felesleges dolog az időjárásról beszélni, míg az angolok állandó beszédtémája
az eső, illetve annak hiánya. Szellemes mondás szerint ez nem véletlenül alakult ki a briteknél, hiszen ha ott egyszer végre valahára kisüt a nap, arról
tényleg érdemes beszélni.
A történelem folyamán állandóan fontos téma volt, milyen lesz az időjárás. Az egyiptomi birodalom bölcsei figyelték a Nílus áradását, a mexikói emberek az Esőistenhez imádkoztak a kukoricatermésért, hogy csak egy pár kiragadott példát említsek. A középkorban egy kisebb fajta jégkorszak köszöntött be, s a számottevően hideg, esős idő nem kedvezett a búzatermésnek, így
az éhínség is hozzájárult a járványok kialakulásához. Montesquieu szerint az

éghajlat bizony befolyással bírt az emberek jellemére is, így a déli népek a sok
napsütés hatására barátságosabbak, nyíltabbak, mint az északi társaik, akik
a hideg miatt inkább magukba zárkózottak lettek.
A modern ember az évszakok változását általában nem nagyon figyeli,
hiszen mindenféle gyümölcsöt, zöldséget meg tud venni évszaktól függetlenül
is. A klímaváltozással kapcsolatos riasztó híreket is inkább már egykedvűen
fogadja, úgysem tud ellene egy személyként mit tenni, legfeljebb szelektíven
gyűjti a szemetet, és néha-néha tömegközlekedéssel megy dolgozni.
Az évszakok a természet különböző megnyilvánulási formái, talán nekünk is ehhez kellene igazodnunk, vagy ösztönösen igazodunk is, csak nem
tudunk róla. Igen, sokat tanulhatunk a növényektől, állatoktól, akiknél csak 10
az ösztön működik, a tudatosság nem. Tavasszal az új remény támad fel: a
halottnak hitt faág rügyezni kezd, majd virágba borul. Mindent átjár az új élet
kezdete, az a friss erő, amelyet szinte nem lehet megállítani. A folyók áradnak,
lendületüket nem lehet megállítani. Ilyenkor talán nekünk is megújulni kellene lélekben, testben egyaránt. Nem lehet véletlen az sem, hogy ekkor van
Húsvét is, a legszebb alkalom a hitbéli, szellemi megújulásra. Nyáron minden
olyan könnyed, az ember úgy érzi, hogy ha nem lenne háza, akkor is megélne
akár a szabad ég alatt is, minden tele virág- és gyümölcsillattal, a természet
ad, ontja magát. Nem a semmittevés ideje, hanem a gyűjtésé, a gazdagodásé.
Azért, hogy később adhassunk, hogy legyen miből adnunk. Az ősz már egy
kicsit fáradtabb fénnyel világít, a falevelekből kimegy az éltető erő, elszáradnak. A szőlő és más kései gyümölcsök viszont a hideg előtt még kincset adnak
az embernek. Végül elérkezik a tél, a sötétség: úgy tűnik, a természet meghal.
Az egy-két megmaradt örökzöld fenyő azonban azt juttatja eszembe, hogy ez
csak a felszín. A mélyben, mintegy csendes várakozásban készül a természet
az újabb harcra, az újabb adakozásra. Visszavonul, hogy újra adhasson.
Így kellene tennünk nekünk is embereknek. Nem szabadna belefagyni a
jótettekbe, hanem erőt merítve megújultan menni a harcmezőre. Nem a nyarat sírni vissza, mikor tél van, hanem mindig megélni az adott pillanat jelenét,
erejét és értelmét.
Ezzel a szemlélettel kívánok szép Őszt minden kedves Olvasónak!

Kis Enikő
Képzelt riport egy valós jelenségről
Az elmúlt hónapok során több olyan kisvállalkozóval is beszéltem, akik valamilyen oknál fogva becsapva érezték magukat az önkormányzat, vagy annak
bizonyos tagjai által, viszont a meghurcoltatásoktól való félelmükben nem
voltak hajlandóak nevüket adni a történetükhöz.
Az ő védelmükben hoztam létre Fantázia Emmát, akivel ezt a képzelt riportot készítettem. A történet egyes részei más-más emberek elmondásából
adódnak össze.

- Kedves Emma! Önnek, ugyebár, egy jól működő vállalkozása volt itt Budafokon?
- Igen. Alkalmazottaim is voltak, akik után az adót, egészségügyi ellátást
is fizetni tudtam. Fenntartottam a családot, a cég székhelyét és még arra
is jutott, hogy a gyerekek tanintézményét támogassam.
- Mi történt? Nem volt munka? Vagy az új jogszabályok miatt?
- Az önkormányzat részére végeztünk el egy munkát. Mikor a kifizetésre
került sor, egyszerűen halogatni kezdtek, hónapokig nem kaptam kézhez a pénzt. Hónapok óta járom az önkormányzatot, és még van pofájuk
elkérni az adót mindennek a tetejébe úgy, hogy ők nem fizetik ki az em11
bert.
- Az alkalmazottait ki tudja fizetni azért?
- Nem, sajnos, nekik is tartozom, el is kellett küldjem egy részüket, vagy
elmentek maguktól. Lassan a családom is utcára kerül, ha ez így megy
tovább.
- Másik munkájuk nincs ezzel párhuzamosan?
- Ahhoz kicsi a cég, az ebből származó jövedelmet kellene újra befektetnem. Nagyot vállaltunk, de meg tudtuk oldani, viszont kell az a pénz a
továbblépéshez.
- Ilyen esetben peres eljárással is lehet élni…
- Igen, valóban, csakhogy nem lehet egy perbe belekezdeni pénz nélkül.
Ráadásul közeli ismerősöm, szintén vállalkozó, azt tanácsolta, hogy meg
se próbáljam, hiszen ő évek óta szenved vele, és rejtélyes módon még a
periratok is eltűntek a bíróságról.
- Mit gondol, mit tudna tenni? Hogyan tovább?
- Azon gondolkodunk, hogy elmennénk külföldre. Itthon nagyon bizonytalan minden, nem várhatom meg, míg éhen halunk.
Mélyen elgondolkodtatott ezeknek az embereknek a sorsa. Sem szándékom,
sem feladatom megítélni az ehhez hasonló eseteket, viszont, ha ez így igaz –
semmi okuk nem volt hazudni –, akkor legalább ne két kézzel vegyenek el
tőlük, hanem támogassák őket. Ők valóban cselekvő, tenni akaró, életrevaló
polgárok, akik küzdenek a mindennapi falatért, és kisvállalkozásaikkal tesznek a közösségért, az embertársaikért is.
Szerintem, ahelyett, hogy ellehetetlenítjük őket, a rendszert kellene úgy
alakítani, hogy az ilyen értékes emberek maradjanak, és tenni tudjanak. Például a cég székhelyére lehetne nekik kedvezményesen (induló, vagy bajba került cégeknek akár ingyenesen) önkormányzati tulajdonú bérleményeket
adni, vagy az adójukat kedvezményesen megállapítani. A túlszabályozás és
túlzott bürokrácia is sok feszültséget, vesződést jelent, azt is lehetne esetleg
egyszerűsíteni.
Azt gondolom, minél megbízhatóbb, biztonságosabb Budafok, annál
több okos, kreatív ember érezné benne otthon magát, és venne részt az építésében.

Vargáné Pável Márta
Olvastuk, megosztjuk:
Vallomás az akupunktúra hatékonysága mellett
Olvasom ezt http://index.hu/tudomany/altudomany/2014/10/02/az_akupunktura_nem_mukodik/ (az ábra
is innen van) a cikket, és nem tudom megérteni, miért támad rá egy orvos az
akupunktúrára. Magam nem vagyok orvos, de egészségügyben (is), dolgoztam
38 évet, és olyan ember voltam, aki eleinte nem hitt ebben a módszerben.
Mígnem a patikában gyógyszerkiadás közben egy beteg kérdezte tőlem, miért
nem megyek el akupunktúráshoz, ha ennyire migrénem van (látszott rajtam 12
a fájdalom). Beszélgettem a hölggyel, és közben magamban jót mosolyogtam.
Végül is nem volt messze az akupunktúrás, és csak 40 Ft volt a ’80-as évek
elején. Na, jó – gondoltam, ha ennyire akarják – teszek egy próbát, ez nem
nagy összeg. Elmentem, és Hetényi Ernő (†), buddhista akupunktúrás, 1984ben meggyógyított (később a porckorongsérvem fájdalmait is levette), én elmondhatom, ez valóban működik. Évekkel később a 39 fokos lázamat vette
le a másik akupunktúrás tehetség (aki magyar orvos) mindössze 3 perc alatt,
ami vissza sem jött. Köztudott, az állatokon is hathatós ez a módszer.
Igaz, nekem különösen jól hat, ez biztosan sok mindentől függ, de leginkább az akupunktúrához értő szakembertől. Tapasztalatom, hogy a tűvel
való szúrás hathatósabb, mint bármi más.
Így az alábbi cikkel nem tudok egyet érteni, és ahhoz, hogy ezt az emberek elé vigyük, hathatósabban, konkrétabban kellene megvizsgálni, bizonyítani (!), s azután lehetne kijelenteni azt, amit megtettek a cikkben.
„Én magam azt nem értem, hogy
ha egy terápiáról egyértelműen
bebizonyosodott, hogy hatástalan, miért kell támogatnunk azt,
ahelyett, hogy inkább betiltanánk? A tudományalapú gyógyítás ettől jóval mérsékeltebb kudarca esetén nem haboznának a
tiltással a hatóságok.”
(A szerző egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Biológiai Intézetének intézetvezető igazgatója.)

Ez a saját tapasztalatom és vallomásom. Nem kívánok senkit az akupunktúrára rábeszélni, az is igaz, hogy
kevés igazán hozzáértő van, a módszer iránt elkötelezett vagyok, mert enyhülést kaptam a fájdalmaira, és többször (több problémámból) meg is gyógyultam a segítségével, nekem hatásos (s akkor gondolom sok más embernek is
az lehet), pedig sem hisztérika, sem képzelt beteg nem vagyok.

Megjegyzem, az ember nagyon bonyolult lény, és nem hinném, hogy
bárki ki merné jelenteni, a tudomány az ember működésének minden részletével tisztában van. Ha pedig nincs minden kiderítve, akkor szerintem alázattal kellene figyelni, mi és hogyan hat(hat). Sajnos a mai napig sok alapvető
problémánkra sincs hathatós gyógymód (csak főleg tüneti, vagy az sem teljesen, mert ismert mondás: influenza orvossal 7 napig tart, orvos nélkül egy
hétig), pl. nátha, vagy a rák stb.
Nos, ennyire nem vagyunk képben. Ha pedig ez a helyzet, akkor alázattal
és bölcsességgel kevert nyitottsággal kell minden olyan felé fordulni, amely a
betegségekre enyhülést hoz. Semmiféle más érdek nem érvényesülhetne.

AQP humor
Egy katolikus pap, egy református pap és egy rabbi minden héten egyszer kártyáznak filléres alapon. A rendőrfőnök tudomást szerez róla, egy alkalommal tetten éri őket, és bíróság elé viszi az ügyet.
A bíró meghallgatja a rendőrfőnök jelentését és szigorú arccal megkérdezi a katolikus papot:
- Nos Atyám, igaz hogy kártyázott?
A pap felnéz az égre, magában mormogja, hogy "Istenem, bocsáss meg" majd hangosan
ezt mondja:
- Nem, méltóságos uram.
A bíró a református paphoz fordul és megkérdezi:
- Nos, tisztelendő úr, igaz, hogy kártyázott?
Megismételve a pap válaszát ő is azt mondja:
- Nem, méltóságos uram.
Ezek után a bíró a rabbihoz fordul és megkérdezi:
- Rabbi, igaz hogy kártyázott?
Hidegen a bíró szemébe nézve adja a választ:
- Ugyan már, kivel?

--------------------------------------Miért van sötét Magyarországon?
- Mert a törökök elvitték a Holdat, az oroszok a csillagokat, a parlamentben pedig lopják
a Napot...

--------------------------------------Az öreg alaposan beszívott a kocsmában. Tántorogva kilép az ajtón, és pont nekimegy egy nőnek, aki rögtön lekever neki egy pofont. Megszólal a piás:
- Hű, a mindenit, de hamar hazaértem!
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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 az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra
és élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu Itt minden információt megtalálhat rólunk.
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