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A legfontosabb földi érték az ember! 

 ----------------------------------------------------------------------------------------  
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 7. 

évfolyam 3. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) meg-
ismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 
www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kérjük, 
kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprogram is elol-
vasható. 
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a 
célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.  
 
 
KÉRJÜK ÖNÖKET, HA TETSZIK, AHOGYAN GONDOLKOZUNK ÉS NINCSENEK 

MÁS FELÉ ELKÖTELEZŐDVE, SZAVAZZANAK RÁNK. HÁROM HELYEN TEHETIK: 
DÉL-BUDAI, SZOLNOKI , ÉRDI KÖRZET. KÖSZÖNJÜK! 

  
Vargáné Pável Márta  
2018. márciusi vegyes meglátások 
 
Hódmezővásárhelyi veszteség… 
Nagy hír, baloldali örvendezés Márki-Zay Péter győzelme. Ez 
engem eléggé elgondolkoztat. Direkt olvastam róla cikkeket – 
amiket a Facebookon, az interneten bárki megtalálhat –, hogy pl. 
azon gondolkodott, lesz-e állása vagy nem, és ha nem jön be a 
polgármesterség, akkor majd indul az országgyűlési választásokon 
stb. Na most nekem ez nem elkötelezettség, és nem az, amire 

most annyira szükség van. Hiába örvendezik a baloldal, csak szájhősködés van, de milyen 
tartalom van mögötte? Főleg, aki már egyszer elmenekült hazánkból Kanadáig, és házalt 
is, majd még több gyermekkel visszatért és itt akar boldogulni, mert látható, ott nem 
köszöntött rá a nagy Kánaán. Persze, teheti, miért ne, de amiket olvasni lehet róla, azok 
megélhetési gondok. Ez az Úr, aki kisnemes, 7 gyermeke van, kénytelen eltartani őket, 
ezzel mindenki így lenne, és elkötelezett keresztény. Ez eddig nem gond, csak az a 
kérdés, hogy melyik keresztény csoport támogatja, mert biztos, hogy pénzes és sokan 
vannak, ergo katolikus nem lehet. Tudjuk, hogy az ATV a választás napján adott egy 
hosszabb műsort vele/róla, akkor könnyű kikövetkeztetni, hogy kik álltak mögötte. Tudjuk, 
hogy a hívők száma elég nagy és Amerikából eléggé támogatottak ezek a vallási 
csoportok. 
Így én a baloldalnak a felhőtlen összefogásos örömében nem osztoznék. Most 
behelyettesítették magukat a győztes mellé, akinek – nekem legalább is úgy tűnik – 
mindegy, ki, csak támogassa /de ha gonosz voltam, bocsánat…/! Szerintem egy vallási 

 

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


 

2 

csoport segítségével győzött a baloldal… Nem hinném, hogy ez egy országos jelenség 
lenne. 
 
Kire kellene szavaznunk, mivel nekünk sajnos nem lesz AQP pártlistánk 
Közlöm a saját megfontolt nézeteimet, ha választanom kell, hogy a baloldali Gyurcsány, 
Molnár és/vagy a Szél csoportosulás győzzön, akkor talán a Fideszre szavazok. A Jobbik 
már ki tudja, melyik fordulóban van a szélkakasságában, így nem jöhet számításba, más 
jobboldali meg nincs. 
Fentiek fényében menteni kell, ami menthető, ezért AQUILA Pártként is el kell azon 
gondolkozni, hogy megüzenjük a FIDESZ-nek, nem a legjobban teszik a kampányolást 
(sem). Nem is értem, miért is nem. Ahogy szedtük az aláírásokat, az emberek azt 
mondják, hogy ebből a migránsozásból már teljesen elegük van. Ha a Fidesz adna 
magára, akkor a programjából közölne – ha lenne!!! – a jövőre nézve részleteket, ami az 
embereknek talán jobban vonzó lehetne. Sokkal jobbat tenne magának, mint hogy éjjel-
nappal migránsozik, amivel már teljesen lefárasztotta az embereket, és már mindenkinek 
tele van ezzel a hócipője. A nép azt szeretné látni, hogy mit ígérnek az oktatásban, az 
egészségügyben (hogy javul az ellátás, csökken a várakozási idő), mit ígérnek a 
nyugdíjasoknak, hogy a minimálbér emelkedésével úgy emelkedik-e a nyugdíj is? 
Szeretnék tudni, mit tesznek majd az ország gazdasági szétszakadása ellen, hogy a 
nagyon szegények és az iszonyatosan gazdagok közti szakadék megszűnjön. (Nekem kell 
ezeket elmondanom, amik evidensek, miért kap az a sok léhűtő a tanácsaiért milliókat?) 
Azzal nyerhetne, ha megígérné, hogy nem lesz több stadion, meg a haverok támogatása. 
A FIDESZ-nek, hogyha nyerni akarnának, a választásokig erre kéne már koncentrálni 
ebben az utolsó hónapban. 
 
Demokratikus? 
https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/02/25/budafok_teteny_jelolti_vita_kozos_orsz
ag_nemeth_zsolt_molnar_gyula_staudt_gabor_orosz_anna/ Náluk az vitázhat, aki elérte 
az 1%-ot. 
Budapest 18-as választási körzetében meghívták az esélyesnek vélt 6 jelöltet a Gulyás 
Márton vezette Közös Ország Mozgalom által szervezett jelölti vitára. 
Ők már prekoncepcióval éltek. Az AQP-t, akinek előbb volt meg az 500 aláírása, mint a 
Jobbiknak, meg sem hívták. Ha jobban belegondolunk, valóban, mit keresnénk mi a 
baloldaliak között? 
Ezen az alapon mi majd összeszervezünk egy kispártokkal való beszélgetést, vitát, majd 
egy közös koncepciót dolgozunk ki, de mi a kispártok vitájának fogjuk hívni, mert ez így 
korrekt. 
 
Választási ígérgetések felsőfokon 
A DK ígérgetések sorával, hogy ingyen adná a víz-, a gáz- és a villanyfogyasztás egy 
részét, kissé szánalmas. Hát ez éppen olyan, mintha mi ígérgetnénk bármi hülyeséget, 
nem lenne tétje, mert sem ő, sem mi nem leszünk abban a helyzetben, hogy számon 
kérhető lehessen. Úgysem kerülhet hatalomra. Ez körülbelül áll arra is, amit az LMP 
ígérget, meg arra is, amit az MSZP, mert mindegyiknek nagyon jó, ha 10% körül vannak, 
vagy lehetnének. Szóval ezekkel az ígérgetésekkel tele a padlás. Aki meg helyzetben van, 
nem ígér semmit – pedig kellene –, azt könnyű lesz betartani. 
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kép a FB ról. 

 
 
Szeibert Márton 

Miért hozott létre pártot egy egyesületi tevékenységeket folytató katoli-

kus közösség? 

A címbeli kérdés sokszor talált meg minket az aláírásgyűjtés időszakában. 

És tudom, hogy nagyon sokféle és sokszintű válasz adható erre a kérdésre. 

Ezeket alább felsorolom, és talán így együtt elolvasva őket egy teljes képet 

kaphat az érdeklődő. 

1. - Ez talán még egyértelmű, hogy az egyesületet meg kellett szüntetni, mert nem akartuk 

a módosított egyesületi törvénnyel és az igazságtalan önkormányzati működéssel kockáz-

tatni egy közösség munkáját. Azonban jogi formát szerettünk volna tenni a munkánk köré, 

és ehhez a jogi formához nem kell tőke. Viszont ez az ok csupán egy olyan párt létrehozá-

sát magyarázza, mely pusztán csak papíron párt. Mi azonban a karitatív tevékenységeink 

mellett egyéb, ténylegesen pártmunkákat is végzünk. Ilyenek például: pártholnap üzemel-

tetése, pártprogram készítése, politikai véleménynyilvánítás, a törvény által előírtnál több 

jelölt indítása, plakátozás, szórólapozás... A kérdés tehát még mindig az, miért? 

2. - Valójában a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy mély imádságban, elmélkedésben 

erre a feladatra kaptunk meghívást. Ez azonban csak arra ad választ, hogy mi miért csinál-

juk ezt, de mivel hisszük, hogy valóban Isten akarja ezt a pártot, ezért kell, hogy legyenek 

további okai a párt létének: 

3. - Pártként, ha máskor nem is, de legalább 4 évente ki kell menni az utcára és emberek 

százait megszólítani. Én, aki ebben részt vettem most is és négy éve is, én mondhatom, 

hogy csak pozitív hatásokat figyeltem meg magamon a gyűjtés során, azaz pozitív irányba 

változtat engem. Egyrészt segít abban, hogy könnyebben fordulok az embertársaim felé, 

könnyebben szólítom meg őket. Másrészt látom a különböző embertípusokat, a különböző 

viselkedési formákat, hogy egy-egy aláíráskérésre ki hogyan reagál, és ezekből rengeteget 

tanultam. Tanultam, mert találkoztam olyan nyitott és értelmes emberekkel, akiknek a vi-

selkedése engem is fejlesztett és emiatt nagyon hálás vagyok nekik is. Azt gondolom, 

hogy önmagában ez az egy pont is már elégséges ok lenne. 
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4. - Prohászka szavaival élve: „kell, hogy oly pártképviselet és pártszervezet legyen – akár 

egy, akár kettő van belőle – melynek szelleme a hit, az erkölcs, a tisztesség, a tisztaság s 

a szociális igazság s mely nem tűr meg kebelében senkit, akihez a panamáknak s a kor-

rupciónak még a gyanúja is férkőzhetik.” - Ez talán csak ránk mondható el. Olyan vezetés-

re van szükség (ezt már Platón is kifejtette), amely vezetés tagjainak egyéb magasabb 

rendű tisztsége is van, akiket tehát nem szédít meg a hatalom és a pénz. Ez a magasabb 

rendű tisztség az esetünkben, hogy Krisztuséi vagyunk, ennél nincs nagyobb hatalom és 

erő. Ez tehát már lelkiismereti kérdés is. 

A "miért" kérdéssel párhuzamosan jön a másik kérdés is: ha úgysem szerzünk mandátu-

mot, akkor hiába szép és jó, amit csinálunk, de lényegében kidobott energia... 

A fentiek fényében egyértelmű, hogy nem ki-

dobott energia, de azokon kívül is úgy 

gondoljuk, hogy ki kell állni amellett, 

amiben hiszünk, bármennyire is re-

ménytelen a helyzet. Továbbá látjuk, 

hogy a véleményünk hatással van 

másokra, nagyobb pártokra is, és 

ilyen módon, anoniman mégis csak 

pozitív hatást fejtünk ki. Bár a hatás 

nagyságának kiértékelése nem a mi 

feladatunk. 

 

  
 
Pável Márta 
Mi az ördögűzés? 
 

Február 28-án a tévében látom, meg olvasom is, hogy a Vatikán 
ördögűzés-tanfolyamot indít, mert az ördögűző hiányszakma lett. 

https://velvet.hu/elet/2018/02/26/ordoguzokepzest_indit_a_vatikan/ 

uo „… Nos, Benigno Palilla atyának konkrét elképzelései vannak az oko-
kat illetően. Azt mondja, a sátáni és démoni jelenlét egyre csak erősödik, és már alig van-
nak olyanok, akik kellőképp felléphetnének velük szemben.” 

uo „Vallja, hogy a probléma elsősorban abból eredeztethető, hogy egyre többen fordulnak 
asztrológushoz, jövendőmondóhoz vagy tarot-kártyajósokhoz. Kijelentését egyébként a 
Codacons fogyasztóvédő szervezet is megerősítette: adataik alapján az olaszok egyne-
gyede fordul ezotériával foglalkozó segítőkhöz az életük sínen tartása érdekébenˮ. Ennek 
az oka is a rossz hittanítás, különben nem mennének sehova sem. 

Kicsit közös, józan, nagyon egyszerűen előadott gondolkodásra hívom Önöket. Szt. 
Ágoston szerint a sötétség a fény hiánya. Ebből következik, pl. ha sötét van a szobában és 
felkapcsolom a villanyt, akkor már nem lesz sötét, rendben? Ha az emberben lehet jó 
(fény) és rossz (sötét) is, a kvalitását az adja meg, hogy melyik oldal a dominánsabb. Az 
emberek közt olyan ritka a teljesen sötét, mint a teljesen fényes, ez a létforma nem kizáró-
lagosságtól függ. Általában a szürke százféle árnyalatában osztoznak az emberi lelkek. 

 Persze vannak kirívóak is ‒ miért ne lennének – az egyik olda-
lon ők a szentek, a másikon pedig a negatív erő túlzott megnyilvánulá-
sai. Ha jó mélyen belegondolunk az ismert, hogy a világon szinte min-
den duális. Van Isten, aki a Minden, és nem anyagi, végtelen Fény. 

https://velvet.hu/elet/2018/02/26/ordoguzokepzest_indit_a_vatikan/
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Van a másik oldal, aki nem ekvivalens Istennel, mert szakadár kategória, távol van Tőle, a 
nagy ellenálló, bujtogató, a Lucifer, a sötétség atyja. A földön mindenkinek szabad akarata 
van, azt tehet, amit akar, amit a lelkiismerete szavára vagy annak hiányában elkövet. Isten 
ebbe nem avatkozik bele, még akkor sem, ha az emberek megtagadják ezért, hogy „miért 
hagyja a sok rosszat”, ezt nem ő teszi, az emberek szabad akaratuk miatt követnek el 
mindent, jót is, rosszat is. Itt jön a lényeg. A sötétség=negatív erő folyamatos küzdelemben 
van Istennel/a Fénnyel az anyagban élő elsötétült emberekért. A földi létünkben ennek a 
harcnak vagyunk saját akartunk/ tetteinek miatt ez elszenvedői.1 Akinek nem nyitott, nem 
érzékeny, nem szeretettel teli a szíve, az sokkal könnyebben hajlik a kísértésre, ami a ne-
gatív erő hazug csábítgatása. Ha helyet kap az emberben a negatív erő és dominánssá 
lesz, akkor az látszani fog külső megnyilvánulásokban is. Sokszor annyira megy a dolog, 
hogy még eszementnek is tűnhetnek, vagy rángatóznak stb. De ez az állapot lehet a vég-
ső stádiuma a sötétség megszállásának, látszik, hogy tönkretette az emberi lényt, s neki 
már nem érdeke, hogy éljen, mert számára semmi haszna, mert már nem sok fényt, erőt 
tud kiszivattyúzni belőle. Amikor valaki ördögűzőhöz fordul, többnyire a negatív erőtől erő-
sen megszállott lelkekről van szó, akiknek semmi erejük és akartuk sincs már megszaba-
dulni tőle. Ilyen, ami a Bibliában több helyen is le van írva, ebből az egyik: 
2Mk 5.1-9 Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére. Amint kiszállt a bárkából, a sí-
rok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. A sírboltokban lakott, 
és még lánccal sem tudták fogva tartani. Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de 
széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie. Éjjel-
nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-
verte magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát 
előtte, és hangosan kiabált: "Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az 
Istenre kérlek, ne gyötörj!"Mert ráparancsolt: "Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!" 
Meg is kérdezte: "Mi a neved?" "Légiónak hívnak - válaszolta -, mert sokan vagyunk."… Itt 
látszik, a lényre Jézus Krisztus ráparancsol. Fontos, nem gyengéden, nem bizonytalanul 
kérleli, hanem hatalommal, határozottan parancsol. Tudjuk, hogy határozott lelkeké az Is-
ten országa. Ha mi győzni akarunk, a jóban nekünk is határozottnak kell lenni. Nekünk ezt 
kell tenni. Ha kísértésben vagyunk – ami naponta akár többször is megesik…‒, ki kell pa-
rancsolni a negatív erőt az életünkből. Ha nem megy, és nagyon gyötrődnek az emberek, 
akkor fanyalodnak az ördögűzőre. 

uo. Mk 5.14-15 A kanászok elfutottak, s elvitték a hírt a városba és a tanyákra. Az emberek 
jöttek, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott 
megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában. Erre megijedtek. Ebben a részben 
pedig ott a látvány, mikor megszabadul az ember a negatív erő hatásától, ott ül felöltözve, 
eszének birtokban. Ergo, előtte ezek nem voltak meg. 

Fontos elmondani, amire a Bibliában Jézus Krisztus is figyelmeztetett. 

uo.   Lk 11.24-26 Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, s 
nyugalmat keres. Ha nem talál, azt mondja: Visszatérek elhagyott házamba. - Amikor 
megérkezik, kisöpörve, feldíszítve találja. Tüstént elsiet és hív még hét más, nálánál gono-
szabb lelket. Behatolnak, és ott élnek. Ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint 
előbb volt. NEM elég ördögöt űzni. Sőt, el sem kellene, hogy addig eljusson az ember. Úgy 
kellene minden lelkipásztornak, tanítónak tanítani, hogy képes legyen az ember arra, hogy 
ne adjon lakhelyet magában a negatív erőnek. Ha pedig adott és jött egy ördögűző, láthat-
juk a fenti idézetből, hogy ha űzés után nem tölti be magát Isten fényével, nem tér meg 
Istenhez, akkor sokkal rosszabb lesz az állapota, mint előtte volt. Ennek ez egész 
ördögűzösdinek akkor lenne értelme, ha azt a hibát, amit előzőleg a vallási szervezetek 

                         
1 De ez igazságos. 
2 file:///D:/irodalom/BIBLIA%20teljes/mk.htm 
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rossz munkájukkal elkövettek, helyrehoznák és végre megfelelően utógondoznák a rájuk 
bízott emberi lényeket, ez lenne a legfontosabb. 
Különben kár is tanfolyamokat tartani, belekezdeni az egészbe. 
3Prohászka: Azt kérdi Szent Ágoston: hogy van az, hogy a szép világ más és más feleletet 
ad a kérdező embernek, s feleli: „homines judicare possunt, sed amore subduntur et 
subditi judicare non possunt.” Az emberek fölismerhetnék az igazságot, de ha szívüket 
helytelen szeretet tartja fogságban, nem ítélhetnek; a lenyűgözött ész nem ismeri föl az 
igazat; a fölszabadított ész fölismeri azt. 
Csak remélem, a Vatikánban is ismerik, hogy a fény hiánya a sötétség, és szabad akarat-
ból tud beköltözni az emberbe. Azt is remélem, felmérik, ha jól tanítanák a hittant, ha az 
Isten fényébe burkolózna az ember, akkor semmiféle ördögűzést nem kellene véghezvinni! 
Csupán csak meg kellene tanítani, hogy kell az Úrral együtt élni, az Úrba öltözni! 

Megjegyzés: Tudom, itt hitetlen embereknél eleve kérdést válthat ki az, hogy való-
ban van-e negatív erő=ördög? S ahhoz mindenkinek joga van, hogy kételkedjen. Ismerve 
a mai szimplicizált gondolkodást, sokan az egészre azt fogják mondani, hogy baromság. S 
tehetik, hogy ezt higgyék, ezzel együtt nincs igazuk. Tudjuk, mennyi téveszme volt eddig 
is, és lesz is még. Nem számít, ki miben téved, mert az igazság tőlük teljesen független. 
Hogy mi biztosítja, hogy azokban, amiket leírtam igazam van? Ha a Bibliára hivatkoznék, 
sokaknak az sem lenne elég, mert a hitetlenek azt is áthúznák. Akkor mi a bizonyítékom?4 
Indirekt tényekkel tudok szolgálni, mert terméséről ismerik meg a fát... Mi, az AQUILA, Is-
ten lelki SAS-ai 30 éve vagyunk együtt, nincs köztünk sem megszállott, sem depressziós, 
sem öngyilkosjelölt. Van végső egzisztenciális célunk. Bennünk Isten működik és szeretet-
tel vagyunk egymás felé és a világ felé is. Ha valaki elmegy az összejövetelünk épülete 
előtt, hallhatja féktelen jókedvünket és az időnként felcsattanó nevetést is. Bennünk Jézus 
öröme él. Minket nem rángat az ördög, mi nem adtunk magunkban szállást neki. Nos, ilyen 
bizonyítékkal tudunk szolgálni. uo. Prohászka: Az észt nem szabad a szívtől elszigetelni; ha 
elszigetelik, akkor elszegényítik; ha elszigetelik, akkor megrabolják intuícióitól, lendületétől, 
lelkesülésétől, finom érzékétől, s csakis az egyszeregy gályapadjára kovácsolják. Ez a 
legnagyobb logikai s pszichológiai hiba. Az ekképp izolált ész csak mérni, összeadni, ki-
vonni tud, de már az egzakt tudományokban is nélkülözi az invenciót, az intuíciót, épp 
azért, mert nélkülözi az inspirációt. 

                         
3 Prohászka Ottokár: Dominus Jesus, 6. o. 
4 Habár az is kérdés, kell-e bizonygatnom? Sokszor úgy tűnik, teljesen felesleges, mert az emberek 

zártabbak, mint egy kókuszdió. 
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Rizmayer Péter 

Élmények gyűjtés közben 

Mint bizonyára mindannyian tudják, az előző két hétben kellett a 2018-as 

országgyűlési választás jelöltállításához az 500 érvényes ajánlást össze-

gyűjteni. Az AQUILA Párt Dél-Budán, Szolnokon és Érden állított jelöltet, 

ezeken a helyeken kellett összegyűjteni a közel 600 ajánlást ahhoz, hogy a 

hibák, ismétlések miatt biztosan meglegyen az érvényes 500 ajánlás. A nagy hidegben – 

sokszor hóesésben – a gyűjtés egyáltalán nem volt egyszerű, de a körülményekhez képest 

rövid idő alatt sikerült az ajánlásokat összegyűjteni. Amennyiben Ön, aki olvassa most ezt 

az írást, aláírt az AQUILA Pártnak, ezúton is nagyon szépen köszönjük az ajánlást. 

A gyűjtés során rengeteg élményre tettünk szert, pozitívra és negatívra is egyaránt. Ebben 

az írásban három élményemet szeretném röviden megosztani a kedves olvasóval. Az 

egyik legmegdöbbentőbb élményem az volt, mikor egy panelházban lakó hölgy arról pa-

naszkodott, hogy az 5. emeletre is feljön a WC-n keresztül a patkány, illetve a falba is üre-

geket váj. A WC ajtaját folyamatosan zárniuk kell, hogy véletlenül se menjen be a lakásba. 

Van lehetőség ingyenes irtásra, igénybe is vették/veszik, de a néni meglehetősen szkepti-

kus volt ezzel kapcsolatban. 
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Ennél jóval pozitívabb élmény volt, amikor találkoztam egy idős bácsival, aki elmondta, 

hogy '56-ban a Corvin közben harcolt, a harcokban két rokona is életét vesztette, és a for-

radalom leverése után két évig bujkálni kényszerült. Mesélte, hogy az egyik télen óriási, 

majdnem derékig érő hó volt (a hó magasságát a kezével mutatta). A bácsi nagyon kedves 

volt, mikor írtuk az ajánláshoz az adatait, akkor láttam, hogy egy napon születtünk. Mint 

kései utód, a végén megköszöntem, amit ’56-ban tettek, és úgy váltunk el, hogy megvere-

gettük egymás vállát. 

Végül a harmadik, szintén nagyon pozitív, különös élményről. Ehhez előzményként tudni 

kell, hogy Pável Márta lelki vezetőnk (aki egyben az AQUILA Párt elnöke is) az egyik órán 

a kormányzásról tartott előadást Hamvas Béla Konfu-ce: Lun Yü. Kung mester beszélge-

tései című írása kapcsán. Pár napra rá az ajánlásgyűjtés folytán találkoztam egy fiatalem-

berrel, aki mondta, hogy regényt ír, és emiatt éppen azon gondolkodik, hogy melyik állam-

forma a legjobb, talán az a legjobb verzió – mondta —, ha az államformák folyamatosan 

váltják egymást. Beszélgettünk, érdekes volt ez a különös egybeesés. Gondosan és jól 

öltözött, vékony, tiszta szemű fiatalember volt, nagyon szimpatikus volt, emlékeztetett egy 

nagyon jó barátomra. 

Eljött az ajánlásgyűjtés vége. Nagyon örül-

tünk, hogy meglett a három választókerület, 

de ugyanakkor azt éreztem belül, hogy ez 

igazi apostoli tevékenység volt, valójában 

mindig ezt kellene csinálni. Itt nem az ajánlás 

gyűjtésére gondolok, hanem arra, hogy meg-

szólítjuk az embereket és megpróbáljuk su-

gározni számukra a jót. Nem a saját jóságo-

mat, mert az semmi, hanem azt az örök jó-

ságot, aminek ha átadjuk magunkat, akkor 

kegyelemként kisugározhatjuk azt. Amikor 

úgy éreztem, hogy sikerül, akkor mindig jóval többen írtak is alá, remélem, hogy ők is érez-

tek belőle valamit. Ha visszagondolok, olyanok voltunk, mint akik hidegben, sokszor hó-

esésben árulják ingyen Isten fénykenyerét, hogy a lelkek jól lakhassanak Tőle. 

 
 
 

Márkus Edit: „Vissza a jövőbe” 
  

Már többször elgondolkoztam azon, mit tennék, ha hirtelen egy 
működő időgépnek köszönhetően a múltba csöppennék. Mit mondanék 
az embereknek, hogy fordulnék Hozzájuk.  

Tegyük fel, hogy elfogadnák azt, hogy a jövőből jöttem, s kíván-
csiak lennének, mekkora út vár rájuk, repesve várnák, milyen tapaszta-
latokkal lesznek majd gazdagabbak. Arra is biztos ki kellene térnem, mit 
ne csináljanak, mi bizonyult zsákutcának a jövőben. 
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S sajnos e ponton megálltam, s elkeseredtem. Egyrészt a magam személyes korlá-
tai miatt valószínűleg a tudományos eredmények nagy részét nem tudnám elmondani és 
világosan felvázolni. Talán valamilyen körülbelüli helyzetet tudnék körvonalazni, s a min-
dennapi dolgok ecsetelésénél kötnék ki: hogy már nem kell lóval járni, hogy van helyette 
négykerekű paripánk, hogy sok új szakma született, amelynek a nagy részében emberek 
gépek előtt ülnek egész nap, és borúsan néznek, mert az eredménnyel nem elégedettek. 
Elmondhatnám, hogy nem magunk termeljük az eledelünket, hanem megvesszük a szu-
permarketben, amit egy nagy piacnak, vagy zsibvásárnak kell elképzelni, hogy az élelmi-
szerekből minden évszakban ehetünk, nem kell gondolkodni, mit mikor kell eltenni, hogy 
kipróbálhatjuk a világ minden konyháját. S mindehhez már egy tapodtat sem kell utaznunk. 
Ennek ellenére sokat utazhatunk a gyors járműveknek köszönhetően, akár a madár száll-
hatunk a levegőben, vagy roboghatunk vaspályán. Ruhákból sem kell már a drága szöve-
tekért annyit sorba állni vagy keletről beszerezni, hanem a kínai árusnál olcsón megvehe-
tőek. Elmondanám, hogy esténként már nem kell egymással beszélgetnünk, mert filmeket 
nézünk a TV-ben, ami elegendő szórakozásnak bizonyul akár öt órán keresztül is egy nap. 
Nem tartunk már annyi ünnepnapot a szentek 
neve napján, de cserébe a szombatot megkap-
tuk s nem dolgozunk. S hogy a kuruzslók már 
intézményekben dolgoznak, szakosodtak, ki a 
szemre, ki a fogra, ki a belekre, sőt, új szakterü-
letek is létrejöttek: akik az ember lelkét vizsgál-
ják, s írnak fel csodapirulákat a szomorúság el-
len. Szomorúan ismerném be előttük, hogy 
ugyan fejlődött az egészségügy, de bizony jár-
ványok néha-néha még felütik a fejüket, sőt 
egyre újabbak és halálosabbak jönnek. Monda-
nám nekik, hogy ma már egyre kevesebb há-
zasság köttetik, az emberek azért párban élnek, 
de már nem fogadnak egymásnak semmit sem. 
Aztán azt is szégyenkezve bevallanám, hogy 
elszakadtunk a földtől, alig ismerik gyermeke-
ink, mit mikor kell elvetni, hogy kell állatokat tar-
tani, nevelni. 

Talán akkorra már nem is nagyon figyelne 
rám senki, hiszen nem lenne vonzó a jövőről 
tudósító ember. S akkor a legkényesebb pontot 
is meg kellene említenem: már egyre keveseb-
ben ismerjük e nagy kényelmünkben Istent, nin-
csenek lelkes, vad, akár ölre menő hitviták, alig 
vannak nagy szentek, égő fáklyák, akik még 
mutatnák az utat, elterjedt az emberek között az új vallás, az ateizmus és az érdektelen-
ség vallása. 

S ekkor talán elhallgatnék, mert mondandóm közben rájönnék, hogy semmi értelme 
nem volt ennyi évnek, ennyi történelmi tapasztalatnak, mert az ember nem jutott sehova, 
sőt, csak egyre jobban elfelejti gyökereit, eredeti célját. 

S akkor talán a múlt embereinek a szemében felgyúlna valami távoli, először csak 
derengő, majd egyre nyilvánvalóbbá váló, vakító fény, amely összetalálkozhatna a jövő 
emberében még pislákoló kereséssel, s eldobva minden sallangot a közös tudás, tapasz-
talat megnyitná az utat az Élő vizek forrásához. S ott abban az igazi tudatra ébredésben, 
végre nem elfelejtve eredeti célunkat nem a múltat vagy a jövőt fürkésznénk, hanem az 
örök Jelenbe fordulnánk, amely alig várja már, hogy észrevegyük, hogy Felé induljunk, 
majd az ismeretlenül is ismerős út végén hazaérjünk, végleg visszatérjünk tékozlásunkból. 
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Pável Márta  

Csak úgy elgondolkodásra a papírtakarékossághoz 

Kérem, ne használunk fölöslegesen annyi papírt! Az okait pár szóban alább ismertetem. 

http://zoldujsag.hu/a-papir-es-ami-mogotte-van-47148 Tudta, hogy: 

• ... egy tonna papír előállításához több víz szükséges, mint bármilyen más termék elkészí-

téséhez? 

•...a papíripar a harmadik legnagyobb fosszilis energia 

felhasználó ágazat? 

• ...a fehérítéshez használt klór rendkívül környezetter-

helő? 

• ...egy átlagos irodai alkalmazott naponta hat felesleges 

oldalt nyomtat, amiből kilencven százalék körüli az inter-

neten elérhető és tárolt tartalmak aránya? 

•...egy idős fa egy év alatt közel 200 kg-nyi oxigént ter-

mel, többet, mint amennyit egy ember egy év alatt fel-

használ? 

• ...egy átlagos európai háztartás évente hat fa életét dobja a kukába? 

 •... az újrapapír előállításához hatvan százalékkal kevesebb energiára van szükség, mint 

a fából készítetthez? 

• ...54 kg újság újrahasznosítása megmenti egy fa életét? 

• ...115 milliárd papírlapot használunk el évente csak az otthoni nyomtatásban, a személyi 

számítógép felhasználás során. 

A duplex nyomtatás előnyeit kevesen használják ki. Pedig amellett, hogy a kinyomtatott 

anyagok helyigénye, súlya közel a felére csökken azáltal, hogy a lapok mindkét oldalát au-

tomatikusan "használja" a nyomtató, a cég papírra fordított költsége is felére csökken. 

És azt se felejtsük el, hogy a papírfelhasználás csökkenésével a kivágott fák számát is 

csökkenthetjük! Így nem csak a költségeinket kímélhetjük, hanem a természetet is! 

Számolja ki mennyit takaríthat meg napi és éves szinten azzal, ha a papír mindkét oldalára 

nyomtat és megtudhatja azt is, mennyi fát mentett meg ezzel! 

1 fa életéhez 12 500 oldalt kell megspórolni, ami egy duplex nyomtató segítségével 

egyszerűen megoldható! 

 

Kis Enikő 

Gyöngyszem a porban ‒ Kis szösszenet 
Idősebb hölgy ült mellettem a vonaton, öltözéke ósdi, egyszerű, de tisz-
ta, akárcsak ő maga. Aprócska, töpörödött öreganyó, látszik az arcán, 

hogy egész életét végigdolgozta. Most is megy havat lapátolni. 
- A menyem megtiltotta, hogy megtegyem. De hát, meg kell csinálni, nem 
lehet úgy hagyni. Így is olyan elhanyagolt az egész. Az a lépcső nem 

http://zoldujsag.hu/a-papir-es-ami-mogotte-van-47148
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bírja ki a havat ‒ kezdi a történetét. A fiatalok kint laknak, de ő akkor is megy. Látszik rajta, 
hogy benne van a lábában a menés és a lelkében a nagy tenni akarás. A beszéde csupa 
szeretet, ahogy a családjáról, a kutyákról mesél. 
Pedig minden baja van, ami a korával jár. Kéri, olvassam el helyette a menetrendet. 
- Nem látok. Már csak fényt és árnyékot látok. A múltkor három napig semmit sem láttam. 
Kértem, küldjenek segítséget, így semmit sem tudok csinálni. Bementem az önkormány-
zathoz is. Mire kijött az asszony, már visszajött a látásom, de csak ennyire. 
Tavaly a párja is elköltözött az Úrhoz. Ő pedig orvosakat járja. 
- Az orvosom azt mondta, felejtsem el, mert ebbe megyek tönkre. De, mondja, hogy lehet 
elfelejteni, mikor hatvan évet éltünk le egymás mellett? 
- Nem lehet. Nem is kell. Vigyázzon magára, néni! 
 
Leszállok a vonatról, lelkemben a múlt megszokott, észrevétlen nagy értékeinek árnyéka. 
A hűség, a kitartás, a következetesség, a dolgos kéz, a szeretet maga. 
 
 

 
 
Lelkiségi rovat 
válogatta : Pável Márta 
forrás http://mek.oszk.hu/00200/00225/00225.htm 
Kínai mese 
A SZELLEMEK FESTÉSE 
Qi herceg udvarában élt egy festőművész. 
- Mondd csak - kérdezte a herceg -, mit a legnehezebb megfesteni? 
- Kutyát, lovat, hasonlókat - felelte a művész. 

- És mit a legkönnyebb? - kérdezte a herceg. 
- Szellemeket és szörnyeket - mondta a festő.- A kutyákat, lovakat meg más élőlényeket 
ismerik, és nap mint nap látják az emberek, összehasonlítják a festményen szereplőkkel, 
ezért nagy feladat az ábrázolásuk. A szellemeket és szörnyeket viszont soha nem látta 
senki, így hát egyszerű megfesteni őket. Han Fei Zi 

Taoista mondás 

Kereshetünk kifogásokat magunknak, vagy lehetünk egészségesek, lehet részünk szerelemben, 

hosszú életben, megértésben, kalandban, pénzben, boldogságban. Mi magunk formáljuk az életün-

ket, rajtunk áll, mit választunk. Igazán tanácstalanokká akkor válunk, ha rádöbbenünk: rossz döntés 

volt, amikor az életünk útját nem a saját fejünk szerint jelöltük ki. 

Ha az egyik nap gyönyörű a világ, a másik nap barátságtalan - a különbség én vagyok. 

Ha a körülmények arra kényszerítenek, hogy lelked nyugalma felkavarodjék, gyorsan húzódj vissza 

önmagadba, s a szükséges mértéken túl ne jöjj ki a sodrodból. 

Csupán egy apró változás ma, és egészen mássá lesz a holnap. 

Az erényes ember otthon ül, és erényes gondolatok járnak a fejében, amelyeket azonban sok száz 

kilométerrel messzebb is meghallani.   

 
  

http://mek.oszk.hu/00200/00225/00225.htm
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Kertészkedés 
Vargáné Pável Márta 
Palánta ültetése 
Jelzem ‒ annak, aki nem tudja ‒, hogy én március közepén kezdem 
elültetni a palántáknak való magokat. Tapasztalataim szerint arra az 
időre lesz belőlük megfelelő nagyságú, mikor ki kell ültetni a szabad-
földbe. Most benti edényekbe kerül mindenféle paradicsom és papri-
ka. 
Megnézem az időjárás előrejelzését is, és ha már éjszakai fagyok nem várhatóak, akkor 
akár március végén a teraszra kinti edényekbe is ültetek magokat. Ezek paradicsom- és 
virágmagok. Paprikát nem, azt csak bentre kell ültetni, mert a hidegben lassan nő ki. Ha 
közben mégis hidegebb lenne attól, amit előre jeleztek, akkor húzok rájuk egy nylonzacs-
kót, addig a pár napig nem lesz bajuk. Ezek sokkal erősebbek lesznek, mint a bentiek, és 
semmit sem nyúlnak meg. Petrezselymet, zellert már 2 hét múlva lehet kinti edényekbe 
vetni, semmi bajuk sem lesz. 
 
Rizmayer Péter 
Édesapám tanácsai 
Sajnos az időjárás, a február végi kemény fagyok erőteljesen átírták az előző hónapban 
javasoltakat. Változtatni az időjáráson nem tudunk, nézzük a kemény fagyok pozitív hatá-
sait. A kerti növények rovar kártevőit a fagy jelentősen gyérítette, ez különösen igaz az új, 
a mediterrán térségből újonnan betelepült, még nem akklimatizálódott fajokra. A fagy "jó-
tékony" hatása, hogy jelentősen csökkenti a növényzeten levő baktériumok és gombák 
mennyiségét. 
Amit "negatívumként" eredményez, az az, hogy feltorlódnak a tavaszi munkák. Gondol-
junk bele, hogy kb. két hónap múlva akár kezdődhet a korai ropogós cseresznye szedése. 
Nekünk, embereknek ritkán sikerül, de a természet mindig utoléri önmagát. 
A teendők: 
-metszés befejezése 
-lemosó permetezés 
Ezen utóbbi hatékony elvégzése az egész évre kihat. Elvégzését a rügypattanás idején 
kell végrehajtani, szélcsendes időben és ha a levegő hőmérséklete eléri vagy meghaladja 
a +10 °C-t. A lemosó anyagok: réz, kén és növényi olaj. Vásárolható olyan szer, amely 
mind a három komponenst tartalmazza. Ha külön végezzük el, akkor a sorrend: réz+kén 
és ragasztóanyag (pl. Nonit), majd ha megszáradt, jöhet a növényi olaj. Fontos, hogy 
rügypattanás alatt azt értjük, amikor a rügyek pikkelylevelei elindulnak egymástól és kis 
világos csíkok-vonalak jelennek meg. 
 
 
                                                                                                                                          
 

AQUILA HUMOR 
 

Míg nem volt Facebook, csak a rokonság tudta, ha hülye volt egy 
családtag.  

* 

Ha egy bűnözőnek segítesz, mikor a bűnt elköveti, akkor te tettestárs vagy. 

Ha utána segíted, akkor ügyvéd vagy. 

* 

 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Orvos a részeg pácienshez: 
- Tudja maga, hogy évente 30 000 svéd hal meg az alkohol miatt? 

- Nekem aztán mindegy, én magyar vagyok! 
* 

− Te Gazsi, miért nem segítesz a többieknek, a gáton dolgozni? 
Hamarosan mindnyájunkat elönt a Tisza! 

− Drága polgármester úr, mondja már meg nekem, hogy ez közügy vagy 
magánügy? 

− Ez bizony közügy! 
− Na, látja polgármester úr, ettől vagyok én 5 évre eltiltva! 

*  

Meghal a háziorvos, s lelke a mennyekbe száll. Az égi kapu előtt hosszú so-
rok várnak bebocsátásra, s a néhai orvos beáll a sor végére. Nyílik a kapu, 
Szent Péter végigtekint a tömegen, majd azt mondja az angyaloknak: 

− Az orvost engedjétek előre! Ő volt a mi legjobb szállítónk. 

  

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Hirdetményünk, felhívásunk 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon 
tagnak az AQUILA Párthoz! 
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt 
egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkén-
tes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magá-
ban erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tag-
jelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
Várjuk a kedves párttársakat. 
 
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 
 

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