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A legfontosabb földi érték az ember!  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 7. évfolyam 12. 
számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. 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 elolvasható. 
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célun-
kat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 

 

Pável Márta 
KARÁCSONYI gondolataim 
Karácsonykor  a csillogás mellett a kiürült lelkek, a szeretetlenség is je-

len van. A tévében lehet látni megint ezeket a cipősdoboz gyűjtéseket, 

attól félek, hogy akiknek egy, két vagy több cipősdoboz adásra telik, tán 

úgy érzik, hogy ezt a karácsonyt már le is tudták, azt gondolják, ezzel 

mosom kezeimet, mehetünk tovább. 

http://www.aquilapart.hu/
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Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Tapasztalatom szerint az emberek szívesebben adnak 

valamit, mint hogy meglátogatják az elhagyott nagymamát, szüleiket, testvéreiket, vagy éppen 

régi rokonokat. Mivel nem szakadhat szét senki sem, lehet ezt a látogatást december elején is 

elkezdeni, nem muszáj pont Szenteste velük lenni. De a személyes találkozás egy levélnél, egy 

imánál - amit milyen felületes lélekkel végeznek, ha el sem mennek hozzá…-, egy ajándéknál 

többet érne. Iszonyú sokat jelentene, ha odamennének és megölelnék, ha meghallgatnák a ba-

jaikat, ha megsimogatnák a kezüket. Ha valóban  éreznék, hogy tevőlegesen fizikailag ott vannak 

velük, és biztosítják arról, hogy nincsenek egyedül, elképzelhetetlenül jót tennének velük, mert 

nagyon könnyű egy cipősdobozba pakolni önmagunk helyett. 

Az embereknek sokszor nincs 

türelmük meghallgatni a mási-

kat, de nem rázhatja le senki a 

bajban levő embertársát azzal, 

hogy „jó, majd én imádkozom 

érted, csak hagyd már abba”. 

Biztosítgatja,  „de tényleg imád-

kozom érted”, közben lehet, 

még azt is elfelejti, mert száguld 

a világ körülötte. Isten/ Jézus 

sem azt mondta, amikor egy-

egy leprás ott volt,  hogy nem 

gyógyítalak meg, hanem majd 

elmegyek és  imádkozom érted. 

Amikor nyújtogatja valóban az éhező a kezét, akkor nem az mondhatom, hogy most csinálok 

egy cipősdobozba neked valami ajándékot (pl. adok egy plüsmacit, mikor éhes vagy…), vagy 

beleteszem az elunt játékaimat, vagy ami már úgyis útban van a házban, mert olyan gazdag va-

gyok, megtehetem.  Nem, ne értsük félre, nem vagyok ellen ezeknek a cipődobozos dolognak, 

csak ne oltsa ki az igazi tettet. Fontos igazán szeretnünk, hogy valóban az embertársainkkal le-

gyünk. 

Mi is történik a szent éjszaka - ami 

mindegy, mikor volt, de volt…-, kará-

csony éjjel? Ha jól megéljük, akkor 

megérezhetjük, hogy a dimenziók fe-

letti Isten behatol, testet ölt ebben a 

nyomorúságos három dimenzióban 

azért, hogy látható legyen számunkra, 

hallható legyen irányunkba, és min-

ket, kóborló lényeket hazavigyen ma-

gához, az égi hazába. Végtelen szere-

tetben mindent elmond magáról, ez-

zel jelzi, az övéi vagyunk - még ha nem 

is tudják…-, kellünk neki, hogy meny-

nyire vár minket vissza, mennyire azt 

akarja, hogy olyan legyen az életünk, 

hogy vissza tudjunk hozzá menni. Tanít minket, hogy követni tudjuk Krisztust. Az igazi kará-

csony az, ha elgondolkodunk azon, ahogy Jézus leszállt közénk. Mi nem vagyunk olyan magasan 
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az embertársainkhoz  képest, hogy ne tudjunk lehajolni a legnyomorultabbhoz, a legszegényeb-

bekhez, melegséget adni olyan gyereknek, aki még soha nem kapott szeretetet, akinek a szeme 

olyan, hogy szinte kiabál, üvölt a gyengédség után. Mindenkinek békét, szeretetet, melegséget 

kell sugározni, adni. Miért csak az állatokon tudunk meghatódni?   

Végezetül egy történet: több éve, talán húsz is van annak, hogy társadalmi munkában egy neve-

lőotthonból elkísértem a gyerekeket az állatkertbe. Mint később kiderült, nekem többek között 

három olyan gyerek jutott, akik testvérek voltak. Nem is annyira hasonlítottak egymásra, de 

abban egységesek voltak, hogy szomorúan nézegettek engem. Kérdezgettem tőlük, hogy mi ba-

jotok van, nem örültök neki, hogy megyünk kirándulni? Valahogy csak néztek, és  iszonyatos 

szomorúság volt bennük. Nem értettem, velem van bajuk? Mikor hazafelé tartottunk, ismét  kér-

deztem, mi a probléma? Nehezen beszéltek, de lassan elmondták, nem akarnak engem megsze-

retni, mert tudják, én is éppen úgy el fogok tűnni, mint az összes többi ember, és akkor megint 

hiába volt bennük remény. Ez annyira szíven vágott,  nagyon szomorú, ezt a mai napig nem 

tudom elfelejteni. Igazuk volt, ennyit csalódtak, már nem akartak egy újabbat. S igen, nem tud-

tam volna őket magamhoz venni, sajnos.    

Nem szabadna egymás után, felelőtlenül szülni a gyerekeket azért, hogy intézetbe vágják, hogy 

a szeretet koldusai legyenek.  

 

Szeibert Márton 

Haszon 

Ha én egy kereskedő vagyok, mondjuk egy bevásárlóközpont vagy egy nagyobb 

üzlet vezetője, akkor valószínűleg az a célom a boltommal, hogy minél több bevé-

telem legyen minél kevesebb kiadás mellett, tehát hogy maximalizáljam a profitot. 
Értelemszerűen ez úgy kivitelezhető, hogy minél több embert csalogatok be az 

üzletbe, és minél több árut adok el, melyeket minél olcsóbban, minél nagyobb tételben szerzek 

be, hogy aztán annál nagyobb hasznot tehessek rájuk. Az ünnepi időszak egy jó alkalom arra, 

hogy a várt éves bevételem lemaradásait nem csak, hogy behozzam, de még jóval meg is fejel-
jem. Ehhez azonban sok-sok csillogó üveggömböt, díszeket, akciókat kell kiakasztanom minden-

hova, meg kell szórnom a postaládákat hírdetésekkel, televíziós és rádiós reklámanyagokat kell 

vásárolnom, hogy minél több emberhez minél több csatornán keresztül eljuttathassam az üze-

netemet: „Gyere hozzám vásárolni, és boldog leszel. Ha magadnak nem is vennél semmit, mert 

annyi pénzed nincs, legalább a szeretteidet lepd meg valamivel. Akkor még jobban  szeretni fog-

nak, és ezért még boldogabb leszel.” 

A karácsonyi időszak minden korban különleges volt. Ez nem meglepő, a sötétet, hideget senki 

nem szereti, az embereknek tudniuk kellett, hogy a mélypont után elkezdődik majd a világoso-

dás. A téli napfordulót ezért ünnepelni kellett. Az ember pedig egy a transzcendenciára nyitott 

lény, mely vágyik valamiféle magasabbrendű igazságra, így az sem meglepő, hogy ezt a külön-

leges időszakot a különböző civilizációk különbözőképpen, de mind mitikus vagy misztikus je-
lentőséggel ruházták fel. Ez tulajdonképpen szükséges is volt az emberi lélek számára, az ember 

egészségének. Ha nem is kapcsolnánk ezt az egészet a fényhez, sötétséghez, akkor is szüksége 

van az embernek arra, hogy az évet beütemezze, és bizonyos ütemeknél megálljon, elmélkedjen, 

ünnepeljen, gyászoljon, bármit, ami épp kell, ami megakasztja a napi rutint, és ami lehetőséget 

ad a léleknek arra, hogy feldolgozzon olyan eseményeket, amiket amúgy a napi robotban nem 
tudott volna feldolgozni. 
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Az, hogy a mai ember számára a karácsony a felfokozott és csillogó shoppingolással egyenér-

tékű, az a fenti gondolatokból teljesen értelemszerűen következik, hiszen a vezető érdekcsopor-

tok erre motiválják az embereket, sőt sajnos manipulálják is. Furcsa, de azt kell amúgy monda-

nom, hogy a shoppingolás vagy bármilyen más a transzcendenciától távol eső karácsonyi moz-

golódás is jobb, mintha megszakítás nélküli robotban élnénk. De ezzel nem szabad megelégedni. 

Aki a kevéssel beéri, az mindig szükséget fog szenvedni (Thomas Merton gondolata). Ráadásul 

ebből a szempontból egy fokozatosan romló tendenciát lehet megfigyelni, hiszen a kereskedők 
haszna nagyobb lesz, ha már ősz végén elkezdhetik a karácsonyi vásárokat. A romlásba pedig 

pláne nem szabad beleegyezni. Természetes dolog, hogy ha az ember megteheti, akkor ilyenkor 

többet jár a bevásárlóközpontba, de azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez messze nem elég. 

Ha valóban hasznos karácsonyt szeretnénk, ha valódi hasznot szeretnénk hajtani, akkor a kará-

csonyt úgy kell megünnepelni, ahogyan azt a mi civilizációnk kétezer év óta teszi. Az ősi ünnep, 

a fény megjelenésének az ünnepe, Krisztus megszületésének ünneplésével tehető igazán hasz-

nossá. A keresztények számára egyértelmű ennek az oka: Jézus hozta el az emberek számára 

Isten fényét. De a nem keresztények és a nem hívő emberek számára is van ennek létjogosult-

sága: annak a történelmi személynek a születésnapját ünnepeljük, aki minden ember számára 

minta, mert az egész élete a szeretetről szólt, mely abban mutatkozott meg a 

legegyértelműbben, hogy az életét is odaadta értünk.  

Ha én egy kereskedő vagyok…. nem, nem kereskedő vagyok. Istentől távol járó tékozló és szen-
vedő ember vagyok. Karácsony-

kor különösképpen megemléke-

zem erről, és tudom, Isten any-

nyira szeret, hogy nem hagy el, és 

csak ennek köszönhetem, hogy a 

lelkemben még érzem a meleget 

és a jót, és ezt adom oda Jézusnak 

a születésnapjára, és megélem, 
hogy az ő fénye éltet, és nem aka-

rok rajta kívül semmit. Ez az igazi 

haszon, ez az enyém. Örökre. 

Míg élünk, míg tehetjük, ne le-
gyünk egymásnak szeretetből 
adósai. Szerezzünk egymásnak felelősségteljes napokat, éveket, karácsonyt, és másoknak 
ugyanolyan életet akarjunk, mint magunknak. BOLDOG KARÁCSONYT! 
                                   
 

AQP elnöke Varga Péterné  
Novemberi meglátásaink 

Vegyes december környéki meglátásaink. 
Több téren is aggodalomra van okunk. 
 
Bizonyos TV adók mindent jónak tálalnak, ugyanakkor vannak, akik mindent 

rossznak. Mi az igazság? Kicsit elemezzük. 

Nyugdíjasok 
Sulykolják, hogy a nyugdíjjal is nagyon boldogok lehetünk, mert 18 000 Ft-ot kaptunk, ami 
összességében kevesebb volt annál, amit tavaly kaptunk. Sehol sincs kompenzálva a 
nyugdíjasoknak meg az alacsonyabb keresetűeknek a nagy árnövekedés. Nézzük meg, szinte 
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minden drágul. Alapvető dolgok is, kenyér, liszt, krumpli, csirke stb. A drágulást az ország 
szegényebb rétegei ugyancsak megérzik - s ezek még csak jobban felmennek tavaszig -, a 
burgonya most 200- 300 Ft között van, tavasszal akár 600 Ft is lehet. Drágul a liszt, emiatt 
szinte minden péksütemény, kifli már 20 Ft-ért is van, a tojás már 30 és 40 Ft között van, hacsak 
nem galambtojás méretű. Beharangozták, hogy a papír és később sorolhatnánk napestig, hogy 
mi minden drágul, ugyanakkora az átlagbér növekszik - hallhatjuk…- de hogyan? Egyszerű, a 
maguknak adott millión felüli havi fizetéseket valóban megnyomják, de nem az 
egészségügyiekét, nem tanárokét stb., nem a rabszolga munkát végzőkét. A nagyon gazdagok 
bére megnövekedett, viszont az átlag lakosság annyira nem érzi a bérnövekedést, a 
nyugdíjasok meg főleg nem. S ezzel a két akárhány százalékos emeléssel sehova nem jutunk, 
semmit se kompenzál. Viszont erősen lebegtetik, hogy minimum 70 év felett lesz a 
nyugdíjkorhatár. Persze, külföldi országokra hivatkoznak.  
 
 
Migránsvízum 
MIÉRT HALLGAT A KORMÁNYKÖZELI MÉDIA AZ EU ÚJ ÖTLETÉRŐL MISZERINT 
MIGRÁNSOK EURÓPÁT ÁTJÁRHATÓ ÚTLEVELET KAPNAK? MI ENNEK a 
KÖVETKEZMÉNYE RÁNK NÉZVE? LEBONTHATJUK A HATÁRT? MEGADJUK MAGUNKAT? 
EZ ÁRULÁS, HA NEM ÁLLUNK KI AZ EREDETI TERVEINK MELLETT. 
HA EZT BEVEZETIK, KI KELL  LÉPNI AZ EU-BÓL! 
 
 
Új munkaügyi törvény …„rabszolgatörvény” 
Térjünk vissza egy másik dologra, hogy a munkaerőhiány miatt mindenki dolgozzon többet.   
A kormány módosítaná 2019. január 1-jétől a Munka törvénykönyvét, a máris  
„rabszolgatörvény tervezet”-nek elnevezett elképzelések alapján. A kormány növelné a 
munkaórák számát (mennyire, ez még nem biztos), és a hozandó törvény a munka 
törvénykönyvének a túlórákra vonatkozó részét is, évi 400 óra túlmunka lehetne? Ugyanakkor, 
ha a munkaerőhiányra hivatkozva mondják ezeket, akkor pont az ellenkezőjét fogják elérni, 
mert ha külföldön többet fizetnek és jobbak a körülmények, akkor miért maradjon itthon bárki 
is? Remélem az országot nem direkt akarják kiüresíteni, hogy utána helye legyen a 
bevándorlóknak? Most mi a cél, el akarják a nép elött ásni magukat? Nem politikus ez a huzás 
sem. 

Nem bánnám, de sehol sincs más választék, mi azok lennénk, de nincs bázisunk, és pénzhiány 
miatt nem is lesz, becsületből, ingyen csak mi dolgozunk, más nem akarna, mert a mai fölfogás 
szerint a pénz és politika összetartoznak, csak nálunk SASoknál nem... Csak tiltakozni meg 
ötletelni tudunk jelenleg, sajnos.    

Mi történt most velünk, egyáltalán nem értem, hogy az a kormány, amelyik egy darabig 
normálisan cselekszik, aztán olyan irreális, olyan bosszantó dolgokkal jön elő, amitől tényleg 
az embernek megáll az agya és oda az összes megértő jó szándék. 

A napokban beszéltem vidéki tanárokkal, szociális munkásokkal, és ömlik belőlük a panasz, 
hogy nem kapják meg azt, amit ígértek nekik, több órát kell dolgozni. Tudjuk, hogy nekik 
különösen olyan területeken kell teljesíteniük, ami elég nehéz körülmények között zajlik, az 
ország Közép/Dél-dunántúli (Somogy megye) vagy az ország északi vagy északkeleti részén. 
Ezeken a részeken sokkal nagyobb a nyomor, itt kell nekik a nagyon nehéz feladatokat 
teljesíteni, és ez egyáltalán nem érdekli ezt a kormányt. 

Talán úgy vélik, örüljenek, hogy van munkájuk. Ezek elég cinikus dolgok, és nem hoznak nagy 
jövőt, hacsak nem unták meg a kormányzást. De hát a legnagyobb baj az, hogy nem is lenne, aki 
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átvenné tőlük, mert gyakorlatilag szinte - szerintem - az összes többi lejáratta magát, zuhan a 
népszerűségük, agyhalottak.  

A külföldieknek nem kellene azzal kedvezményezni, hogy mi belőlünk, magyarokból 
robotmunkásokat csinálnának, sem a szabadságok visszanyesésével. Nekünk minden szinten 
fel kéne zárkózni nyugathoz, de nem úgy, hogy éhbérért dolgozók legyünk. 

Ha a javaslat szerint 25 napról 20 napra csökkentenék az alapszabadságot, például a 
közigazgatásban, meg a poszt szabadságok is visszaesnének, valamint a túlórát is megemelnék, 
akkor egy nagy kérdésem van! Miért csinált ez a kormány a gyerekek számára lakásprogramot? 
Üres, szülők nélküli lakásban a gyerek  nem marad meg, ha pedig a nincs otthon a szülője, akkor 
most kinek neveljünk gyereket? Milyen lesz az a gyerek, ha nem hagynak a szülőknek időt a 
gyereknevelésre sem? A kettő ellentétes egymással. A szülőnek együtt kéne lenni a gyerekével, 
és ehhez időt, szabadidőt is kellene biztosítani, és nem a multiknak az érdekeit kellene 
képviselnie a kormánynak, hanem az emberekét, a magyar emberekét!  

Szép dolog, hogy megvédjük a hazánkat (MEGVÉDJÜK?), meg a határainkat, meg éjjel nappal a 
migránsoknak kapott kártyáról  beszélnek, s közben galád dolgokat terveznek a dolgozók ellen.  
Ha nem tudunk idehaza olyan viszonyokat teremteni az embereknek, hogy itthon akarjanak 
maradni, akkor hiába van határvédelem, a vákuum ami a lakosságban keletkezik  úgy 
beszippantja a migránsokat mint a szél. Erre nem gondoltak? Pedig kéne! 

 

Parlamenti viselkedés. 

Nem tudom, mi volt a parlamentben, nem voltam ott. De ha az a cinizmus, amit legújabban le-

hetett olvasni, hogy nem hallgatják végéig a hozzászólókat, mert amúgy is az lesz, amit ők akar-

nak, ez tűrhetetlen arrogáns viselkedés. Ez már nagyon hasonlít az előző kormány tetteihez, 

amikor az ember azon volt, hogyan szabadulhatna meg tőlük az ország. 

Ezek a mai kormánytagok, akik kereszténynek vallják magukat, hogy viselkedhetnek úgy, hogy 

végig sem hallgatják, amit a másik mondani akar, s pláne azt sem nézik, hátha van benne jó is, 

ami a népnek jó?! Éppen ezért egy demokratikus, keresztény országban az ellenzéket is figye-

lemmel, jószándékkal kell  meghallgatni. El kéne gondolkozni, hátha mondanak jót és igazat is, 

nemcsak pocskondiáznak.  

AZ AQUILA – írásinkból látható – elismeri, ami jót tesz a Kormány, de szól akkor is, ha valami 

nem tetszik, mi ezért is vagyunk. 

                             
 

Oroszi-Kuzmich Kinga és István cikke 
Korházi üzenet adventre 
 
Megint itt van az advent, nemsokára eljön a karácsony. Idén egy kicsit más 
megvilágításba került nekem ez az ünnep, mivel kis megszakításokkal július 
közepe óta kórházban fekszem. 
Habár az orvosok szerint karácsonyra otthon lehetek, mégis elgondolkoztam 
rajta, milyen lehet a karácsonyt kórházban tölteni. Amikor a mostani 

szobámba beköltöztem, szomorú volt látni, hogy az ablakra valaki (egy korábbi beteg) egy kis 
karácsonyfa-matricát ragasztott.  
Ez azt jutatta az eszembe, hogy ebben a szobában már lakott előttem valaki, aki talán nem 
juthatott haza az ünnepekre.  
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Bár én most időben hazamehetek, de tudom, hogy nem fog kiürülni a korház, biztosan lesznek, 
akik kénytelenek bent tölteni az ünnepeket. 
Megnyugtató lenne a tudat, hogy egyikük sem marad 
egyedül szenteste, hogy mindenikükhöz eljut egy 
rokon vagy barát, aki erőt önt beléjük és közvetíti 
Isten szeretetét. 
A karácsony Jézus születésének, annak a hatalmas 
szeretetnek az ünnepe, amellyel Isten szeret minket, 
mert utánunk jött ebbe a világba. De ezt a szeretetet 
egyedül és betegen, egy kórházi ágyon fekve nehéz 
megérezni. A legjobb persze az volna, ha mindenki 
mélyen gyökerező istenhittel és Istenbe vetett 
bizalommal rendelkezne, mert akkor Isten egyedül 
elég lenne számára, és nem érezné se a magányt, se a 
betegséget, csak a boldogságot Istenben.  
De ha az ember már beteg, könnyebben elcsügged, 
egyedül, elhagyatottan könnyebben megfeledkezik róla, hogy Isten soha nem hagyja magára és 
mindig mérhetetlenül szereti.  
Ezért fontos és szükséges, hogy mindig legyen a testben és lélekben rászoruló mellett valaki, 
aki emlékezteti erre az isteni szeretetre.        
Emlékszem, hogy nekem is mennyit jelentett, hogy mindig érezhettem, hogy mellettem állnak, 
akikre mindig számíthatok. Ez akkor is erőt adott, amikor elkeseredtem, amikor éppen nem 
láttam a fényt az alagút végén. Mindez átsegített a nehézségeken, és hálát adok az Istennek, 
hogy amikor nem tudtam minden bajomat 100 százalékig átadni neki, akkor mindig küldött 
valakit, aki visszairányította rá a figyelmemet.  
Ezt kívánom betegtársaimnak is szeretettel! 
                                       
        

Pável Ágnes 

Gondolatok a karácsonyvárásról  

December 2-án elkezdődik az adventi időszak, négy héten át készülő-

dünk, várjuk a karácsonyt, Jézus születésének ünnepét, mi keresztények. 

Sajnos manapság egyre többen felhorkannak egy ilyen mondat láttán, 

Magyarországon is. Aki esetleg üzleti vagy baráti kapcsolatban áll külföl-

diekkel, az felfigyelhetett rá évek óta, hogy a nagy politikai (és vallási…) 

korrektség jegyében már nem boldog karácsonyt, hanem boldog év végi 

ünnepeket kívánnak – bármi legyen is az. Bár azt nem annyira értjük, 

hogy mi ünnepelni való van az év végén, hiszen az idő mindig telik, és egyik nap után jön a 

másik, és egyik év után egy másik, az idők kezdete óta.  

Tapasztalhatjuk azt is, hogy a „várakozás” is egyre hosszabb. Na persze nem igazi várakozásról 

van szó, nem arról, hogy magunkba mélyedjünk a sötét téli estéken, és helyet készítsünk a szí-

vünkben a Világosságnak, Jézusnak, akit igazából ünnepelünk ilyenkor, és átgondolnánk, hogy 

mit is jelent, a Testet Öltött Ige, ahogy János evangéliumában olvashatjuk.  

Ehelyett a vásárlás körül forog minden. A karácsonyinak nevezett vásárok már november ele-

jén megnyitottak, és várják a fogyasztókat, költsék minél hosszabb ideig a pénzüket, és növel-

jék a kereskedők hasznát. Válogassanak, és halmozzák el rokonaikat, barátaikat kacattal, még 
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jó, ha legalább eközben szeretettel gondolnak rájuk egy pillanatra, de olyan is van, hogy sok-

szor inkább nyűg és kötelesség, nehogy valakit kifelejtsünk és megsértődjön. Szomorú, hogy 

családok is vannak, akik ilyenkor banktól felvett hitelből akarnak nagy meglepetést okozni, és 

hónapokra eladósodnak, hogy azért megvehessék az áhított televíziót vagy mobiltelefont. Mert 

anélkül nem karácsony a karácsony. Magyarországon a karácsony kétnapos ünnep, de már a 

megelőző napra, 24-dike Szentestére sem munkanapként gondolunk, bár hivatalosan az. De ez 

még Európa országaiban sincs mindenhol így, Franciaországban például csak a december 25. 

ünnep, a 24. és 26. már munkanap, dolgozni megy, aki nem szán erre a napra szabadságot. 

Számomra a legszomorúbb az angliai „boxing day”, amit december 26-dikán, karácsony más-

napján tartanak: aki a box (angolul doboz) szóból azt sejtené, hogy akkor kerül sor az ajándé-

kok kicsomagolására, bizony, téved. Ekkor indulnak a leárazások, amikor az emberek egymást 

tapossák a bevásárlóközpontokban, hogy minél több mindent vehessenek meg szuper olcsón. 

Az angol kereskedelem ezen a napon csinálja a legnagyobb forgalmat az egész évben, Jézus 

születésnapján! Hála Istennek, hogy nem Angliában élünk. Reméljük, hogy ez a gyakorlat még 

egy jó darabig nem ér ide hazánkba. Habár, vannak jelek, amik arra utalnak, hogy mi sem ke-

rülhetjük el sokáig a karácsony előtti őrületet. Például több fodrásztól hallottam november kö-

zepén, hogy „az ünnepek miatt” nagyon sokan vannak, csak két héttel későbbre lehet időpontot 

kapni egy hajvágásra. Erősen gondolkodtam, milyen ünnepekre gondolhattak november köze-

pén?! Szent Márton napja lett ilyen előkelő ünnep? Vagy talán Katalin bálba készülnek a höl-

gyek? Saját vigasztalásomra, inkább ezt akarom gondolni, mint hogy a szépségipar is óriásit 

kaszál karácsony előtt, már novembertől kezdve. 

Nagyon szeretném, ha kará-

csonykor azt ünnepelnénk, 

amiről ez a nap szól. Örülök 

annak is, hogy az iskolában, 

ahová a gyerekeim járnak, 

még lehet betlehemet állítani a 

bejárathoz, így legalább na-

ponta kétszer az elhaladó gye-

rekeket (és szülőket) egy pilla-

natra emlékeztetni lehet, hogy 

mit várunk. De félő, hogy ha a 

nyugat-európai politikai irány 

válik uralkodóvá, ahogy hall-

hattuk, hogy Franciaország-

ban leszedették a kereszteket 

az iskolákból, betlehemet sem 

lehet majd állítani büntetlenül. Ne tegyük meg a kereskedőknek sem azt a szívességet, hogy 

karácsonykor felhizlaljuk a zsebüket! Őrizzük meg a karácsonyt vallási ünnepnek, valódi jelen-

tőségében a szívünkben! Hiszen életünk végén a vásárolt dolgokból semmit sem vihetünk ma-

gunkkal, hanem azt fogja kérdezni Krisztus: készítettél-e betlehemet a szívedben, befogadtál-

e engem? 
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Pável Márta     
Lelkiség, gondolatok 
 
Megint eltelt egy év és megint karácsonyt várjuk, hogy fehér hó üljön a 
fákon, fehér legyen a természet. Kérdés, hogy nekünk az emberekhez való 
viszonyunkról és a szeretetünk minőségéről is el lehet mondani, hogy 
tiszta és szeretetteljes? Egyszer elmélkedésben azt kaptam Istentől, hogy 
utálja a piros színt, ami nem méltó ahhoz az ünnephez ami az ő világra 

jövetele. Ugye a piros színt össze hozzák a Mikulással, akinek semmi köze nincs Jézus születé-
séhez. Amerikábam meg egyéb hitetlen országokban - hacsak nem tiltották már be a karácsonyi 
ünneplését - tudjuk, hogy giccsparádévá fajul az egész. 

Úgy tudom, csak egy napot kapnak 
Amerikában, a nagy karácsonyra, de 
azért a first lady vérpiros karácsony-
fákkal is kidíszítette Fehér Házat. 
Egyrészt a farizeusi lelkület, meg „jaj 
karácsony”, de már hogy lényegében 
mi az igazi karácsony, az eltűnt.   

Nálunk ez még megmaradt, hogy Jé-
zus születéséről beszélünk, habár ha 
elnézem a boltoknak a rendkívül íz-
léstelen kínálatát, akkor erőteljesen 
elgondolkodom azon, hogy ez való-
ban a karácsony, vagy amerikai giccs-
halmaz? Jó lenne a lelkünkben egy ki-
csit ettől elvonatkoztatni, és valami 
igazi lírai karácsonyt élhetnénk meg, 
ami nem külsöségekre, nem rogyásig 
két karácsonyi zeneszám hallgatására 

vonatkozna, hanem a krisztusi szeretet mély megélésére. 
 
  

 
Kis Enikő 

Az Adventi koszorú története 

 

Az embereket ősidők óta mindig is vonzotta a fény, meg-

ijesztette, taszította a sötétség. Ez a dualizmus mélyen az 

Isten-orientált emberi lény lelkében leledzik. Termé-

szetes pszichológia tehát, hogy, amint csökken a tél elő-

rehaladtával a fény, a napsütés, az ember lelke úgy merül egyre jobban 

egy borongós, némelyek esetén akár depressziós hangulatba. 

Mintegy éles bizonyítéka ennek a keresztény Karácsonyt megelőző fény-ünnepek mély, 

erős hagyománya, amely annak ellenére, hogy Krisztus valószínűleg nem ebben a periódusban 

született (hol mennek már ki télen a juhászok juhokat legeltetni?) – az egykori egyházi vezető-

ket is arra ihlette, hogy a pontos idő ismeretének hiányában erre a rendkívül intenzív ünnepi 

szimbolikára építsék rá Krisztus születésének történetét. 
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Az északi germán törzsek hagyományai között élt a nap-kereszt vagy tűz-kör hagyomá-

nya, amely a Nap-isten halálához kötődik. A szép, fiatal, szőke Baldr megálmodja, hogy gyilkos-

ság áldozata lesz, amit az élők minden szeretete ellenére végrehajt Loki, a ravasz alvilági isten-

ség: minden sötétség fejedelmét, Hödr istenséget veszi rá, hogy megölje testvérét, Baldrt. Mesz-

sze északon ilyenkor, a téli napforduló idején, akár több napon át sem kel fel a Nap. Hagyomá-

nyaik szerint az egyre növekvő sötétséget egyre növekvő fénnyel lehet csak elűzni, ezért örök-

zöldből készített körkereszteket gyújtottak meg és görgettek le magaslatokról – így jelképezve, 

és talán csalogatva is a Nap visszatérését, visszagördülését a Földre.  Később, a keresztény hit 

átvétele után a tűz-kerék Krisztus szimbólummá vált. Van, aki szerint ebből a hagyományból 

eredeztethető az adventi koszorú. 

Hogy ismerte-e ezen történetet az adventi koszorú atyjaként elhíresült Johann Hinrich 

Wichern (1800-as évek) evangélikus lelkész, vagy sem, én bizony nem tudom. Annyi biztos, 

hogy igen jó ember lehetett, ugyanis árvaházat vezetett , ahova a hamburgi lelencgyerekeket 

fogadta be. A gyerekek nagyon várták a Karácsonyt, és, hogy ezt a várakozást megszépítse, egye-

sek szerint egy nagy csupasz ágat, mások szerint szekérkereket függesztett a mennyezetre, 

amelybe 23 gyertyát tűzött, fehéreket a hétköznapokra és pirosokat a vasárnapokra.  Így indult 

el a modern adventi-koszorú hagyománya. Az első világháború után már egész Németországban 

hagyománnyá vált, a második világháború után pedig Magyarországon is elterjedt. A szász 

nyelvterületen sok helyen megmaradt a piros, vasárnapot jelképező gyertya a koszorún. 

A katolikusok köreibe jóval később került át. Mára már hagyományosan fenyő- vagy 

örökzöld koszorúra négy, azaz három lila és egy rózsaszín gyertyát helyezünk. A lila a bűnbánat, 

a rózsaszín az öröm színe. Az örökzöld az örökkévalóságot, Istent szimbolizálja. A gyertyákat az 

óra járásával ellenkező irányban szokás meggyújtani, ami azt jelképezi, hogy a hit szembe megy 

az idővel és az elvilágiasodott lelkülettel. Minden gyertya az adott vasárnap szellemét jelzi: az 

első a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, míg a negyedik a szeretetet. A rózsaszín 

gyertya Szűz Máriára is utal, aki a világra hozta az Üdvözítőt.  

Az angolszász vidékeken, Karácsony estéjén egy ötödik, fehér gyertyát helyeznek a ko-

szorú közepére, amely a világba érkezett Világosságot: magát Krisztust szimbolizálja. Ennek a 

gyertyának a kör közepére helyezése a világtörténelem megpecsételését jelenti: Isten emberré 

lett és ezáltal megpecsételte az Új Szövetséget. 

Viszont az összes szimbolika sem ér semmit, ha automatikus, érdektelen lélekkel gyújtjuk 

meg a gyertyákat. Az Adventi koszorú az otthoni bensőséges várakozás eszköze a keresztény 

család számára. Szakítsunk rést az időbe, gyűljünk köré, és a saját lelkivilágunknak megfelelően 

nyíljunk meg az Ég felé örömteljes várakozásban: akár énekkel, akár történetek mesélésével, 

olvasásával, akár imával. Sohasem késő családunkban egy új, Isten felé vezető hagyományt be-

vezetni.  

Áldott adventi várakozást kívánok! 
Irodalom: 

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1203107 2018.12.01 

http://www.nemzetor.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=332:az-adventi-koszoru-

toertenete&catid=34:alapitvanyihirek&Itemid=53 2018.12.01 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent 2018.12.01 

 

 

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1203107
http://www.nemzetor.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=332:az-adventi-koszoru-toertenete&catid=34:alapitvanyihirek&Itemid=53
http://www.nemzetor.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=332:az-adventi-koszoru-toertenete&catid=34:alapitvanyihirek&Itemid=53
https://hu.wikipedia.org/wiki/Advent
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   KERTÉSZET 
        Rizmayer Péter 
Édesapám tanácsai:  
 
Kezdődik december, de a teendők a kertekben továbbra is várnak ránk, mert tudjuk, hogy befe-
jezni nem, csak abbahagyni lehet! 

 Folytatjuk a termésbetakarítást: 
o Amennyiben ültettünk és a föld nem fagyos, folyamatosan szedhetjük a csicsókát. Ezt 

a növényt laza szerkezetű, nem száraz talajon javasolt termelni, és egészen március 
végéig — április elejéig szedhető. Mindig csak annyit érdemes kiszedni, amennyit rö-
vid időn belül elfogyasztunk. Ez a növény nagy gyógyhatású (kérem utána olvasni), 
növényvédelmet nem igényel, és ahol jól érzi magát, ott kiirthatatlan. 

o November végén – december elején szoktam a tormát felszedni és osztályozni. A re-
szelésre alkalmas egyedeket kisebb adagokra osztom (reszelésnyi adagokra), és a ké-
sőbb feldolgozandó adagokat szőtt, használt műanyag (krumplis, hagymás) zsákok-
ban visszaásom úgy, hogy a zsák szája kilóg, tehát nem kell keresni. A vékonykákat, a 
jövő évben elültetendőket a fentiekkel egyező módon tárolom. 

 Fontos a kerti csapok víztelenítése, illetve vízórák elzárása, kutak lefedése. A vízóra ak-
nában a mérőre vastag kartonpapírt rakok, és az akna tetőt nejlon zsákkal és földréteggel 
borítom. 

 Itt az ideje a leanderek bevitelének téli tárolóhelyükre. 
 Ha már kezdem karácsonyra a diót törni, akkor ez egy alkalmas időpont arra, hogy átgon-

doljam, mit tettem a kerti munkáimban (életemben) idén rosszul, és hogy jövőre mit te-
szek majd másképp. 

 
 
                                                                                                                               

AQUILA HUMOR   
 
Ugyanezt a  nőkről is el lehetne mondani … 
  Igények, lehetőségek változása 
  
Vajon milyen lehet a férfiak változata? 
Kedves Hölgyek, ne panaszkodjatok, mert jól választottatok, az ismert férfi társaim a koroszt-
ályukat figyelembe vételével egy kategóriával jobbak!  
Milyen férfira vágyom fiatalon –  
Az eredeti lista: 
1. Jóképű 
2. Elbűvölő 
3. Anyagilag sikeres 
4. Figyelmes hallgatóság 
5. Szellemes 
6. Jó kondícióban van 
7. Stílusosan öltözik 
8. Értékeli a minőségi dolgokat 
9. Tele van kellemes meglepetéssel 
10. Fantáziadús, romantikus szerető 
  
Milyen férfira vágyom - Átdolgozott lista (42 évesen) 
1. Kellemes kinézetű (előnyben azok, akiknek van haja) 
2. Kinyitja a kocsi ajtaját, kihúzza a széket 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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3. Van elég pénze egy kellemes vacsorára 
4. Többet hallgat, mint amennyit beszél 
5. Nevet a vicceimen 
6. Gond nélkül haza tudja cipelni a szatyrokat a közértből 
7. Van legalább egy nyakkendője 
8. Értékeli a jó házi kosztot 
9. Nem feledkezik meg a születésnapokról és az évfordulókról  
10. Legalább hetente egyszer romantikus hangulatba kerül 
  
Milyen férfira vágyom - Átdolgozott lista (52 évesen) 
1. Nem túl csúnya (kopasz fej rendben) 
2. Nem indul el, mielőtt még kiszállnék a kocsiból 
3. Van állandó munkája - időnként felvág azzal, hogy étterembe visz  
4. Bólogat, miközben beszélek hozzá  
5. Többnyire emlékszik a viccek poénjára  
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy átrendezze a bútorokat 
7. Olyan inget visel, amiből nem lóg ki a hasa 
8. Tudja, hogy nem veszünk olyan pezsgőt, aminek csavaros kupakja van 
9. Nem felejti el lehajtani a WC ülőkét 
 10. Hétvégén általában megborotválkozik 
  
Milyen férfira vágyom - Átdolgozott lista (62 évesen) 
1. Vágja az orr- és fülszőrzetét 
2. Nyilvános helyen nem böfög és nem vakarózik 
3. Nem kér túl gyakran kölcsön 
4. Nem bóbiskol el, miközben mondom a magamét 
5. Nem meséli el túl sokszor ugyanazt a viccet 
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy hétvégenként felkeljen a kanapéról 
7. Általában két egyforma zoknit és tiszta gatyát visel. 
8. Értékel egy jó vacsorát a TV előtt 
9. Időnként beugrik neki a nevem 
10. Van úgy, hogy hétvégén megborotválkozik 
  
Milyen férfira vágyom - Átdolgozott lista (72 évesen) 
1. Nem ijednek meg tőle a kisgyerekek 
2. Emlékszik, hogy hol van a fürdőszoba 
3. Nem kell túl sok pénz a fenntartásához 
4. Alvás közben csak mérsékelten horkol 
5. Tudja, min nevet 
6. Elég jó karban van ahhoz, hogy egyedül felálljon 
7. Általában felvesz valami ruhát 
8. Szereti a puha ételeket 
9. Emlékszik rá, hol hagyta a fogsorát 
10. Tudja, hogy hétvége van 
  
Milyen férfira vágyom - Átdolgozott lista (82 évesen) 
1. Lélegzik 
2. Beletalál a WC-be 
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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, mielőtt rendes tag lehetne. Habár nálunk amúgy is 
mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Így nem is 
ömlenek hozzánk a jelentkezők… 
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, 
jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
 
 
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 vá-
gyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, 
mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapun-
kat – 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. 
 
 

 

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

