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A legfontosabb földi érték az ember!   

 

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 6. 

évfolyam 3. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) 

megismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 

www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kér-

jük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprog-

ram is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-

tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-

jük. 

 

Ez a magazin a virágok és a kereszt jegyében szerkesztődőtt. 

 

AQUILA PÁRT 
MEGHÍVÓ 

2017. MÁRCIUS 15-én DÉLUTÁN 5 ÓRAI KEZDETTEL 

KÖTETLEN ÜNNEPSÉGET RENDEZÜNK az 

AQP BÉRELT KÖZPONTJÁBAN.   

tel: 20 3274793 

Budapest, 1222 Zakariás József u. 3. alatt 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

20 perces előadás után, melyet Pável Ágnes fordító, tanár tart, 
vendégül látjuk egy teára és egy kis süteményre, kötetlen 

beszélgetéssel. 

Varga Péterné AQP elnöke a feltett kérdésekre válaszol. 

 

 

Horváth Olivér 

Kis betekintés a kórtermekbe 

  

A címmel arra próbálok utalni, hogy ebben a kis 

cikkben nem fogom az egészségügyet saját hajánál 

fogva kihúzni ’onnan, ahonnan’… de született néhány meglátásom. Volt 

szerencsém az utóbbi másfél hónapban az időmet egy-két kórházban 

eltölteni. A ’szerencse’ itt konkrét értelemben is vehető, hiszen 3 év után a 

vesetranszplantációs várólistáról sikeresen lekerültem: új vesét kaptam. A benntöltött idő 
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alatt azonban a rendszer árnyoldalaival is, bosszantó dolgokkal is találkoztam. Tudom, 

szinte minden országban nehézséget okoz 3 alapvető rendszer működtetése, melyek 

egyike az egészégügy (a nyudíjrendszer és az oktatás mellett). Azonban apró 

figyelmességekkel mégis lehetne a dolgokon javítani. Eddig személy szerint nem volt 

határozott véleményem az olimpia rendezésével kapcsolatban, próbáltam a jó oldalait is 

nézni, keresni. Sokan demagógiának mondják, hogy ezt a pénzt lehetne az 

egészségügyre fordítani. Nos, úgy gondolom a megszerzett tapasztalataim után, hogy ez 

nem demagógia. Valóban jobb helyen lenne a pénz (nagy része) az egészségügyben. 

(természetesen az olimpiától függetlenül is egyéb város- és infrastrukturális fejlesztések 

nem elhanyagolhatók). 

Panaszkodás és ’mindent-megmondás’ helyett – azt azért nem 

engedném meg magamnak – inkább álljon itt néhány költői 

kérdés: 

- Mennyibe kerülhet egy infúziós állvány, hogy a kitörött kerekűt 

és teleszkópos funkcióját vesztett – kórházi ragasztószalaggal 
’megjavított’ (körbetekert) ‒ darabot lecseréljék? (mondjuk 

igaz, ez a legkevesebb. Végül is aminek lógnia kell rajta, az lóg 

is). Node: 

- Mit ér a vészhívó, ha a zsinórja tőböl ki van szakadva? 

- Mit jelent az, hogy a vécépapír hiánycikk? Hiánycikk! A 

vécépapír! 

- Mit tegyen az – mondjuk egy idősebb beteg –, aki 

kapaszkodni szeretne a tusolóban / mellékhelységben, de nem 

lehet, mert nincs kapacskodó (a helye persze megvan, csak 

’letörődött’). 

- Miért beszélgetnek a liftben a mentősök arról, hogy stadion 

helyett mentő kellene, mert KEVÉS a MENTŐAUTÓ? (Gondolom, ők csak tudják, hogy 

kevés a mentőautó…) 

- Mit ér egy mentő, ha belülről úgy van felszerelve a szükséges eszközökkel, mint ahogy az 

én autóm luxusberendezésekkel (azaz sehogy)? 
- És mit ér – mondjuk ‒ ugyanez a mentő, ha sürgős esethez hívják, és csak 2 órával 

későbbl ér oda? (elnézést, ez nem velem történt meg, csak hallottam, én csak másfél órát 

vártam rá.) 

És a fentiek nem is elhanyagoltabb kórház/klinika jelenségei, mindenki tudja, hogy mely 

kórházak közelítik a putri szintet, neveket nem szükséges említenem. Igen, tudom, ezekhez 

pénz kell. Sok-sok pénz. Hát akkor költsünk egy kicsit erre! 

De tudok ám nem anyagi (kevésbé anyagi;… ha jobban meggondolom, a háttérben 

mégis anyagi; na mindegy…) kérdést feltenni: 

- Miért van az, probléma esetén, hogy 2 hete frissen transzplantált beteget nem fogad 

vissza az őt operáló szakintézmény? („- Rosszul van? Kérem hívja a házirvost. – Hívja az 

ügyeletet. – Hívja a mentőket!” Na a mentők végre kijönnek, de nem ám oda, abba a 

szakintézménybe viszik, hanem egy másikba. Ott legalább ellátják... – és később kerül át a 

szakintézménybe.) 

- Miért van az, hogy ezt kétszer is megteszik? 

- Mit gondolt akkor az orvos, amikor a 3 hete frissen transzplantált betegnek azt mondja, 

hogy menjen át a másik kórházba busszal villamossal? 

- És miért mondja ezt éppen az influenza-járvány kellős közepén? (Persze, mert nincs 

mentő. Azt azért elmondanám annak, aki nem tudja, hogy a transzplantált betegek 

immuncsökkentő gyógyszereket szednek, az elején nagyon nagy dózisban, hogy az 

’idegen szerv’ nehogy kilökődjön.) 

Nos ezek azok, amik egy kicsit nagyobb odafigyeléssel megoldhatók lennének… 
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Pável Márta  

Nagyböjti gondolataim 

 

Miért különleges, aki mélyen hisz? 
(részlet a most készülő Hazafelé című könyvemből) 

Két rádiós és két másik, előkészített riport kapcsán öntött el a 

szégyen és a fájdalom; az már az emberi társadalomra nézve baj, 

hogy valaki attól lesz "ismertebb",  hogy Istent hiszi és vallja, holott 

ennek alapállapotnak kellene lennie. 

A tegnapi Katolikus Rádiós riportban nem tudtam szó szerint idézni, 
most – alább ‒ pótlom azt, amiről beszéltem. Tamás evangélium1 

28 Jézus mondta: A világ közepén álltam, és testben jelentettem ki 

magam nekik. Mindnyájukat részegen találtam, nem leltem köztük 

senki szomjúhozót, és fájt a lelkem az emberek fiai miatt, hogy 

vakok szívükben, és nem látnak. Hiszen üresen jöttek a világra, és 

arra törekednek, hogy ismét üresen menjenek ki a világból. Ám 

most részegek. Amikor borukat eltávoztatják, akkor fognak 

bűnbánatot* tartani.   

Iszonyúan fájdalmas beszéd ez, ami újra és újra megrázza a 

lelkemet, tagadhatatlanul felismerve, hogy én is ennek az emberi 

közösségnek tagja vagyok. De ha már kijózanodtam, talán a süketségem sem akkora, így 
mint jó nővér legalább megpróbálom felrázogatni a többi – nem teljesen süket ‒ embert 

is. 

Tudom, talán soha nem mondhatta el az emberiség, hogy alapállapota volt az istenhit. 

Azt, hogy melyik időben mennyire mondhatta el, arról sincsenek autentikus adataink, csak 

vélhetőségeink. Hogy ez így van, az csak az első könyvemben2 leírtakat erősíti. 

Mindig azon fő a fejem, hogyan lehetne egyre több embert kiszedni abból a posványból, 
süketségből, amit már természetesnek vesz – azt hiszi, így jó… ‒, ezért jól is érzi magát 

többnyire benne. Ugyanakkor – állítólag a közvélemény hatására ‒ mennek ezek a 

számomra botrányosan nihil, sőt a negatív oldalt maximálisan erősítő valóságshow 
műsorok ‒ amiről számtalan újság beszámol, 

mintha hír lenne…‒, amik miatt nekem az 

emberiség nevében pirul az arcom. Ilyenkor 

kérdezem: 

- Uram, hova is kerültem? Mit tudok én, a szegény 

nő itt tenni? 

Megfigyeltem azt is, hogy az emberek sokszor 

láthatólag ok nélkül is hívnak, és tudom, ez 

egyfajta segítségkérés is lehet. 

Pár napja a rádiós riport után felhívott egy 

idősebb hölgy azzal, hogy ő zsidó származású és 

ateista. Magamban széttártam a karomat, és 

arra gondoltam: eddig rendben, ilyen is van, ez a 

saját dolga, de most, drágám, én mit tegyek veled, én meg hívő katolikus vagyok. Csak 
hallgattam, miket mond – kissé felsőbbséges kioktatással ‒, és tőle értesültem arról is, hogy 

én, a katolikus teológián tanult ember végre megtudjam, hogy:  "Jézus Krisztus, akiben 

maga annyira hisz, nem egyéb, mint egy zsidó rabbi, aki a zsidó vallásból alapított egy 

másikat." Erre már nem bírtam tovább hallgatni, megkérdeztem: 

- Milyen vallásról beszél, ha Ön ateista, a zsidó vallásnak éppen az a szépsége, 

egyedisége, hogy mélyen elkötelezett volt Isten felé, de ha ez nincs, akkor éppen a 

                         
1 http://www.tradicio.org/libridivini/tamasevangeliuma.html 
2 Akinek füle van a hallásra, az hallja meg 
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lényege nincs meg, és csak egy emberi fajról beszélünk ‒ amiből több száz van ‒, 

nem? Másik: Jézus Krisztus Isten egyszülött, értünk emberré lett Fia volt, aki Isten , és 

a mai napig is az! 

De ezek után mélyen elgondolkoztam. Mit akarhatott a hölgy tőlem? Nem hiszem, hogy 

bántani akart volna, inkább furán kivitelezett keresés volt ez. Lehet, hogy sokan vannak 

így ezzel, és mi nem csak Isten felé, de egymás felé is süketet és vakot alakítunk, 

mégpedig eléggé meggyőzően. 

Ismét a Tamás evangéliumból: 

33 Jézus mondta: Amit hallani fogsz füleddel, {a másik füllel} hirdesd azt tetőitekről!  Hisz 

senki sem gyújt lámpást, s teszi azt véka alá, sem nem teszi azt rejtett helyre, hanem 

gyertyatartóba teszi azt, hogy mindenki, aki bemegy és kijön, lássa annak a fényét. (Mt 

10,27; 5,15; Lk 11,33) 
Magam is eszerint cselekszem, és köszönöm a társaimnak, 

a média intelligensebb, jó szándékú részének: a Kossuth 

Rádiónak, a Katolikus Rádiónak, a Duna TV-nek és a 

lapoknak, hogy ebben az emberiséget felrázó, javító, 

erkölcsileg felemelő misszióban társaimmá, segítőimmé 

szegődtek. Ebből is látható: a média nem csak szidható, 

hanem nagyon megértő, hasznos is tud lenni. Köszönöm. 

 

Lelki rovat HÚSVÉTvárás 
Ismertelen szerző, átdolgozta: 
Pável Márta 

1 rész. A második az áprilisi magazinban 

jelenik meg. 

Jézus nevében írták a földi 

életünkről, a keresztünkről… 

Közzéteszi: Pável Márta 

 

Nagyon érdekes, gyönyörű és mélyen 

elgondolkozató írás ez, az itteni és az ottani 

világról, és ezt a két létformát szinte összekötő 

keresztről. Igaz, nem teljesen katolikus, de 

nem kell félni, kedves olvasó, nem rombol, 

sőt!!! Nagyon mély lelki tartalmat hordoz. 

Kérem, olvassák tiszta, nyitott szívvel. 

 

Nektek ezen a Földön nagyon fontosak a 

jelképek. Valójában nem tudjátok, mit 

jelentenek ezek. A legtöbben keresztet viseltek. Fémből, fából, bőrből készítitek és 

szívetek fölé helyezitek. Magatok sem tudjátok, miért teszitek! Aki nyaka köré fonja 

keresztemet, úgy kellene élnie, mint én tettem! Vállalnia azt a keresztet, melyet a 

Jóságos Isten még Földre születése előtt a vállára helyezett. A kereszt jelenti nektek 

a sorsot, amit idelenn hordoztok. Egyik szegénységet, másik betegséget, harmadik 

békétlen családi környezetet kért Istentől annak érdekében, hogy a szenvedések 

által személyiségét kiteljesítse, és a megoldásban földi énjét megtisztítva térjen 

vissza a Mennyei Hazába. 

2. Jól értettétek: a kereszteteket ti magatok kértétek! Idefenn nagy értékkel bír a 

földi élet. Sok lélek boldog lenne, ha a helyetekben lehetne! Némelyek több száz 

évig várakoznak arra, hogy újból leszületni engedje őket a kegyelem. Idefenn nem 

tudnak cselekedni olyan értelemben, mint ti odalenn. Ha a földi élet megszakad, a 

lehetőség is elakad a tevékenységre. Újabb születésre kell várni, míg az 
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elmulasztott cselekedetre ismét sor kerülhet. Ezért éltetek már több életet. A 

keresztet idefenn vállaltátok, de a földi testben ígéreteteket be nem váltottátok. 

Amit hátrahagytatok, azt a következő életben vettétek újból fel. Másként nem 

tehettetek. A Mennyei Hazában a megoldatlan helyzetek mázsás teherként 

nehezednek a könnyű lélekre. 

Mint bőrön a kelés, úgy feszít titeket az el nem végzett feladat terhe. Nyugodni itt 

az nem képes, aki magáról a bűnt le nem fejtette. Valamennyi lélek leszületésért 

könyörög az Istennek, hogy engedje megtisztulni végre. Isten látja a lelkeket. Ismer 

benneteket, mindegyiktek neve az Atya hatalmas szívében van felírva. Látja 

erőtöket, már előre tudja, földi életeteket miként teljesítitek. Ismeri hibáitokat, 

melyek a földi létben hegyként tornyosulnak céljaitok elébe. Mégis elenged titeket, 

mert bízik ígéretetekben. 

3. Ti mit adtok e jóságért cserébe? A Földre érkezve elfelejtitek a fogadalmat, mit 

Istennek tettetek. A keresztet vállatokról ledobjátok, és a szenvedést, ami emiatt 

vár rátok, az Atyára kiáltjátok. Szemeiteket az Ég felé fordítjátok és Istent átkozzátok 

a kínokért, amiket úgy hiszitek, Ő hozott rátok. A szenvedést ti magatok okoztátok, 

mert a keresztet a sárba tiportátok. Hasonlatosak vagytok a bénához, aki 

mankóját maga dobta el, s a porban csúszva követelte az éptől a segítséget. 

4. A ti mankótok a kereszt. Súlynak érzitek, pedig segítségül kaptátok tőlem. Én 

boldogan viseltem. Sosem éreztem tehernek. Elmondom, mi volt az én keresztem. 

Elmondom a valót, nem azt, amit ti filmekben, regényekben rólam 

megjelenítettetek. 

5. Isten tanítani küldött erre a Földre. Három és fél éven át tettem. Mielőtt 

elkezdtem, addigi életemet letettem. Imádtam Anyámat, Józsefet, testvéreimet. A 

családomtól mégis elbúcsúztam, mert megértettem, hogy többekért küldött 

engem az Atya. Idegenek kezébe helyezett. Tanítványokat gyűjtöttem, de nem a 

saját kedvem szerint választottam ki őket. Nem azt tekintettem, hogy aki előttem 

áll, nekem megfelel-e a természete. Azt kerestem, őbenne mit lát az Atya, amiért 

mellém adta. Tudtam, hogy akiket Isten gyűjt körém, alkalmasak a feladatra. Mind 

beteljesítik, amiért érkeztek. Magam mellé szólítottam őket. Örömmel fogadtam 

mindegyiküket. Amikor éppen nem vettek körül bennünket emberek, akkor sem 

húzódtam tőlük el. Éppen csak imádkozni vonultam messzebb. Velük töltöttem 

mindennapjaimat és az emberekkel, akiket tanítani jöttem. 

6. Gondolkodj ezen a helyzeten el! Ti miként tesztek, ha egy-egy barátotok keserű 

szívét öletekbe önti? Talán meghallgatjátok, lehet, hogy szánjátok, ám ha újra 

kezdi, már unjátok. Mások terhét viselni csak kevesen tudjátok. Én ezrek terhét 

viseltem, és a nap végén sem tettem le. Hallgattam a szenvedőt türelmesen, bár 

tudtam, hogy bajának maga az oka. Beszéltem a megoldásról, és nem szomorított 

el, hogy hiába teszem. Én láttam, kiben találnak meghallgatásra szavaim. Tudtam, 

hogy az előttem álló miként fog élni a tőlem kapott kegyelemmel. 

7. Egy alkalommal tíz leprást tisztítottam meg, de csak egy tért vissza hálát adni 

nekem. Már társait gyógyítva láttam, hogy őértük hiába cselekszem, mégis 

megtettem. Azzal a bizalommal éltem, amivel az Atya, és ugyanazt a fájdalmat 

éreztem, amit Neki okoztak. Őérettük fájt a lelkem. Nem magamnak vártam el a 

hálát. Azt a boldog örömet akartam megmutatni, amit hitük adott volna nekik, ha 

élnek a kegyelemmel. 

Láttam, hogy tisztulásuk csak átmeneti lesz. A testet én meggyógyítottam, a lélekre 

hatottam, de a nagyobb munka reájuk várt volna. Tisztán tartani a megszabadított 
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lelket, ezt már helyettük nem végezhettem el. Tíz közül csak egy vállalta a munkát 

magán. A többi elfogadta tőlem a kegyelmet, majd elfelejtette. Ti is ezt teszitek. 

8. Nagy kegyelem, hogy e Földön most testben élhettek. A kegyelem nektek a 

kereszt. Boruljatok térdre és úgy köszönjétek meg, ha még viselitek! Lehetsz boldog 

a kereszteddel. 

9. Mondd ki most a nevét ennek. Mondd ki Nekem, mi a Te kereszted neve. Mondd 

ki, mi bántja legjobban lelkedet. Írd le a szót, melynek jelentése hordozza 

fájdalmadat. Meg fogsz könnyebbülni Te. Aranyból készült keresztet Magatokon 

díszként viselitek, de a valódit, mellyel érkeztetek, sokan elrejtitek. Azt takarjátok el, 

amire a legbüszkébbnek kellene lennetek. Azt a kegyelmet, amellyel végre a 

Földre születhettetek. Azt a feladatot akarjátok eldobni, ami végre felemelhetne a 

Föld porából Titeket. 

10. Nem csak magatok elől rejtitek el a keresztet. Mások elől is eltakarnátok ezt! A 

Földön szégyenné vált a kereszt. Isten Fiának jele csupán divat lett, valódi értelmét 

számotokra elveszítette. Ma dicsőség, ha valakinek nincs keresztje. Nem látjátok, 

mert nem akarjátok, hogy ott van valamennyietek mellett. Akinek nem látható, az 

viseli a nagyobb terhet, még ha maga sem tudja ezt. Ha látsz az utcán egy béna 

gyermeket, azt mondod magadban, hogy nagy keresztet visel. Meglehet, hogy 

kisebbet, mint aki mellette szaladva halad el. A gyermek a láthatót hordozva 

kénytelen élni a sorsot, melyet magára vett. Aki titkolja, és nem akarja felismerni, 

már elvetette a kegyelmet. Lehetséges ezen a Földön boldogan viselni a keresztet! 

Ha kimondtad a magadénak a nevét, gondolkozz felőle el! Másképp legyen, mint 

eddig tetted! Ne engedd, hogy panasz borítsa el lelkedet! Keserű szavak helyett 

most mást keress! 

Hívd segítségül nevemet, és kérj engem, hogy segítsek gondolkodni neked: 

Immánuel, légy velem keresztemben! Ennyi elég, és én segítek, hogy azt is 

meglásd, amit én akarok mutatni neked. Gondold végig, hogy kereszted által mily 

sok tapasztalatot gyűjtöttél össze! Örülj ennek a felismerésnek, hiszen már nem éltél 

hiába! Azért jöttél e Földre, hogy tanulj, s ha keresztedet viselted, ezt már 

teljesítetted. Minél gyakrabban viselted válladon, annál előbbre jutottál az út 

végéhez. 

Keress Magadban helyzeteket, amikor bátran hordoztad sorsodat. Emlékezz vissza, 

akkor mi történt veled? Talán véget ért életed? Talán megköveztek? Szenvedtél, ez 

igaz, de éget-e még ma is fájdalmad? Aligha. Begyógyította már azt az Atya. Ha 

mégis úgy érzed, a régmúlt helyzet ma is kísért téged, vizsgáld meg lelkedet! Nem 

önsajnálatból dédelgeted-e Magadban a fájdalmat, hogy mások is szánjanak? 

Vajon együtt érezhet-e veled úgy ember, mint Atyád, Aki mindenkinél jobban 

szeret téged? Emberek sajnálatából mit nyertél? Talán enyhítették kínjaid? Arra 

csak Magad vagy képes! Amit elrontottál, senki nem javíthatja ki helyetted. Csak 

te tudod, mi a nyitja tévedésednek! 

11. Sokszor jártál már úgy, hogy otthonodhoz érve kulcsodat kerested. Zsebeidet 

kiforgattad, táskád mélyét megnézted, mégsem lelted. Az ajtó előtt mind 

hidegebb lett, vacogva, egyre kétségbeesettebben kutattad. Már lemondtál róla, 

amikor izzadt tenyered végre ráakadt. Magadnál hordtad egész idő alatt. Így van 

ez gondjaitokkal is.   A 2. rész az áprilisi magazinban. 
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Kis Enikő   

In memoriam 

 

Mindegyre hallani, olvasni manapság: visszavonták a Kereszteket az iskolai 

osztályterem falairól, eltűntették a menekültek szállásaiból, - vagy nem 

lehet keresztény témáról beszélni, betiltják a vallásos énekeket, mert 

bántja mások vallásos érzelmeit.  

Keresztény vagyok. Katolikus. Mélyen megsértették a vallásos érzelmeimet. 

http://index.hu/kulfold/2017/02/20/18_ev_bortont_kapott_hat_olaszorszagi_menekult/: „A hajón utazott 

pár keresztény vallású nigériai és ghánai is. Őket a tanúk vallomása szerint a 

muzulmán utasok előbb megfenyegettek, majd pedig a tengerbe vetettek. 

A bíróság hat embert el is ítélt a gyilkosság miatt 18 évre, de a bíró nem 

fogadta el a vallási gyűlöletet súlyosbító körülménynek.” 

Tizenkét embert öltek meg. Keresztényellenes tett volt. Ezt az egyik legnagyobb katolikus 

keresztény ország bírája NEM merte kimondani! Mert igenis létezik a muzulmán vallásnak 

az a sekélyes szintje, mely vallási alaptételeihez sorolja a bármilyen más vallásúak testi és 

lelki megölését. Miért nem merjük kimondani? Hagyjuk vagy akarjuk, hogy újra meg újra 

megtörténjen? 

Az európai kultúra keresztény volt évszázadokon keresztül. Ha tetszik, ha nem, Európa 

nagy gondolkodói keresztények voltak, sőt, micsoda botrány, sokan éppen szerzetesek 

vagy teológus-professzorok, és igenis nagy értékeket, nemes, mély gondolatokat adtak a 

világnak. Leginkább, mert ők tudtak a Jézus által tanított és oly nagyra becsült szeretettel 

rácsodálkozni a világra. Őket tapossuk meg a modern, gyávaságból fakadó tolerancia 

"hőstetteivel". Vajon gondol-e ezekre Ferenc pápa, mikor kijelenti, hogy a muzulmán 

erőszak a keresztényekéhez hasonlít? Tényleg fel kellene őt világosítani, hogy míg egyik a 

tulajdon vallása beteljesítéseként – a másik viszont a saját törvényei ellen erőszakos? Nem 

hinném, hogy e két dolog közös nevezőre hozható. 

Bocsássanak meg, de nekem igenis borzasztóan piszkálja a 

vallásos érzelmeimet, hogy a világ különböző országaiban 

mindenféle szúró-bökő és durranó szerszámokat tartanak 

békésen imádkozó keresztény testvéreimre, és senki nem tesz 

semmi érdemlegeset, hanem inkább a kedvükben járunk még 

saját keresztény gyökerű országainkban is! Alapvető értékeinket 

adjuk fel. Emlékeztessenek, kérem: miért is? Teszünk-e helyébe 

hasonló kaliberű értékeket? Vagy legalább valamit? 

 

Kedves Olvasó! Én keresztény vagyok. De szemernyit sem 

zavarna, ha ahelyett, hogy levennék a Keresztet, inkább, az 

adott osztály összetételéhez mérten, mellé függesztenénk 

Buddhát, a menórát, vagy éppen a félholdat. A minden vallás 

által hangoztatott bölcs meglátásokat, mély, nagy 

http://index.hu/kulfold/2017/02/20/18_ev_bortont_kapott_hat_olaszorszagi_menekult/
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gondolatokat, erkölcsi magaslatokat, amelyekre a csupasz technológián felnövő 

csemetéink nem ártana, ha néha felnéznének. Színesebb, gazdagabb személyiségekké 

válnának. Ne adj'Isten: gondolkodnának. Az ateista pedig legalább tudná: mit tagad. Én 

inkább ezt nevezném toleranciának. Ja, hogy ez szúrja a sekélyes erkölcsű politikusok 

szemét? Hoppá. 

 

 
Pável Ágnes 

Henry Ford sikertörténet (2. rész) 
Cikkünk az előző számban elkezdett sikertörténet folytatása  
Ford, mialatt továbbra is folyamatosan törte a fejét, hogy megtalálja a 

megoldást az autók súlyának csökkentésére, évről évre több gépkocsit 

adott el. Az első évben az „A” modellből 1708 darabot adtak el. A 

következő évben megpróbáltak többféle típust is piacra dobni, ám azt 

tapasztalták, hogy erejük szétforgácsolódott, árat is kellett emelniük, és összességében 

kevesebb autót adtak el, mint az előző évben. Ezért felhagytak a sokféleséggel, és 

egyetlen modellre koncentráltak. Figyelemre méltó Fordnak az a józansága, hogy nem 

hagyta magát belehajszolni az ügynökei által sürgetett fejlesztésekbe, mivel felmérte, 

hogy ezek az igények csupán a vevők öt százalékát adó gazdag rétegektől érkeznek, az 

ő célja pedig egy olcsó, mindenki által elérhető autó elterjesztése volt. Arról persze azért 

gondoskodott, hogy mindig legyen valami olyan újítása, amely miatt kívánatos legyen 

megvenni a legfrissebb modelleket. Ezek az újítások azonban mindig a tökéletesítésről 

szóltak, melyek a technika előrehaladtával váltak lehetővé. Mivel a kiváló minőség 

alapvető elvárása volt Fordnak a saját termékeivel szemben, kopás, rongálódás nem 

lehetett a csere oka, csakis az innováció, annál is inkább, mivel kiterjedt szervízhálózatot 

működtetett, ahol mindenféle pótalkatrészt tartottak. Mottója ez volt: „Széjjelszedheted, 

tönkretenni azonban nem tudod.” 

Az eladásait persze reklámokkal is meg kellett támogatnia. Azt is tudni kell Fordról, hogy a 

marketingben (ma így mondanánk) is újszerű dolgokat vezetett be. Mindenekelőtt azt 

szerette volna az emberekkel közölni, hogy az ő terméke a mindennapi embernek készül, 

mindennapi használatra, és nem pedig luxuscikk. Anyagai kiválóak, tartósak, egyszerűek. 

Ezt persze kedvező árral is alátámasztotta. Az élet kiszámíthatatlansága is a kezére játszott: 

elvesztett első fokon egy szabadalmi pert, amiről aztán mindenki beszélt, s így ezzel az 

„ingyen reklámmal” is maga felé fordította a figyelmet. Hiába, sosem lehet tudni, hogy 

egy számunkra kedvezőtlen esemény, hogyan válhat a 

hasznunkra később, ezt is jó szem előtt tartani, ha vállalkozni 

akarunk.  

Fordnak a pénzügyekről is határozott elképzelései voltak, 

amelyek megfontolandók. Csak készpénzért adott el, 

kölcsönt nem nyújtott. A pénzről azt tartotta, hogy szolga, és 

nem pedig úr! A bankok túlzott hatalmát is helytelenítette, 

különösen, ha csak egy társadalmi osztálynak kedveznek. Ő 

mindig arra törekedett, hogy a bankok segítsége nélkül 

csináljon üzletet. Meggyőződése volt, hogy a népet tanítani 

kell, hogy a helyén tudja értékelni a pénzt, mi az, amihez nélkülözhetetlen, és hogyan 

válunk becsaphatóvá általa. Elítélte a banki „mesterkedéseket”, a becstelenséget, 

szerinte az üzleteknek kellene ellenőriznie a pénzt, és nem fordítva! 

A számos értékes nézet közül még nézzük meg, hogyan gondolkodott Ford a 

munkabérekről, a dolgozói életről. Ford munkásait napi nyolc órában foglalkoztatta (a 

megszokott ennél akkoriban több volt). Tisztességes bért fizetett, nem a minimumot, 

amiért elvállalta valaki a munkát. Sajnos azzal vádolták, hogy az egész csak reklámfogás, 

holott ő teljesen tudatosan azért csinálta, mert meggyőződése volt, hogy ezek 

elengedhetetlenek a cég biztos működéséhez. A béren kívül a dolgozók a nyereségből is 
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részesedtek, sőt azt is megfogalmazta, hogy a magas munkabér az összes üzleti elvei 

közül a leghasznosabb. 

Összefoglalásul egy idézet, amelyet minden mai üzletembernek, vállalkozónak 

figyelmébe ajánlhatunk: „Óvakodjunk tehát attól, hogy a gyártmányt silányítsuk; 

óvakodjunk attól, hogy a munkabéreket leszállítsuk, és a közönséget túlságosan 

megadóztassuk. Vigyetek be észt a vállalkozástokba, észt és még több észt, végezzétek 

munkátokat jobban, mint eddig: összes üzletfeleiteket ezen a módon fogjátok valóban 

szolgálni és segíteni!” 

A cikk Henry Ford: Életem és működésem című könyve alapján íródott, az idézet is ebből 

való. 

 

 

Vargáné Pável Márta  

Kis kertészkedés  

Kép forrása (internet)  

Már azt hittem, kisütött a napocska és én 

mehetek a kertbe. Kissé csalódott voltam, 

amikor rájöttem, hogy kb. 10 cm után még 

kőkeményre fagyott talajba ütköztem. Nos, 

a felszínen is kapirgálhatunk, esetleg ha 

maradtak levelek, mert jól elbújtak, a böjti szél meg kiseper-

te őket. Lehetnek elszáradt, ott felejtett növények, levághatjuk őket, és így ezeken 

is túladhatunk. 

A magok vetéséhez is kikevertem egy kis jobb földet, már edényekben vannak, 

csak a magok még nem kerültek bele, de 2 hét múlva semmi nem mentheti meg 

őket attól, hogy a föld alá kerüljenek. 

Ami nagyon látszik, hogy nagy a szárazság. Máskor a jácintok már nagyon bújtak 

kifelé, most alig látszanak. Lehet, hogy ez a hosszú ideig tartó fagy meg a kevés 

csapadék még kicsit nyomot hagyott a lelkeikben, és nagy, fényes, lágy, esős vi-

gaszra várnak.     

 

AQP humor 

Hátha valaki nem ismeri  
A szegénység nem szégyen, de nekem már marhára elegem van belőle. 

  

 Az alkohol folyékony pszichiáter.  

    

Ha jobban néznék ki, kiesnék az ablakon. 

    

Az emberiség olyan, mint a krumpli: a java a föld alatt 

van.  

   

Ha a pornó segít a szexuális problémákon, miért nem 

csillapítja a szakácskönyv az éhséget?  

   

Fogadd el: egyszer te vagy a galamb, egyszer meg a 

szobor.  

   

Ha tilosban parkolsz, ne kapcsold ki az ablaktörlődet! 

Mozgó ablaktörlő alá nem lehet betenni a büntetőcédulát.    

Érdeklődő cicus 
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Hirdetményünk, felhívásunk 

Alább pár általunk működtetett internetes oldal elérhetősége található, 
amikben változatos, érdeklődésüknek megfelelő cikkeket olvashatnak, és 
amelyeket állandóan frissítünk. 
 
A www.aquilapart.hu honlapon található a TÚLLÉPÉS című negyedévi tu-
dományos lapunk, amiben nagyon nívós cikkek olvashatóak. 
Valamint a http://www.sasmarta.eoldal.hu-n vegyes jellegű cikkek, lelkiség, 
társadalmi jelenségek, politikai észrevételek is találhatóak. 
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu, ezen az új lapunkon valós UFÓ jelenségek-
ről és egyéb érdekességeket olvashatnak. 
sasgondolat.blogspot.com, itt pedig főleg irodalmi, lelki cikkeket, idézeteket 
közlünk. 
JÓ OLVASÁST! 
 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csat-
lakozzon 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 alapszabá-

lyunkat 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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