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 2019. április 

 VIII. évfolyam 4. szám 

  
 Az AQP jogerősen bejegyzett párt. 

Az AQUILA Párt (AQP) magazinja  www.aquilapart.hu 

1222 Bp., Zakariás J. u. 3. 3620/3274793 aquilapart@aqp.hu 
 

A legfontosabb földi érték az ember! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 8. évfo-

lyam 4. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megis-
mertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 
www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. 
Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes párt-
program is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-
tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-
jük. 

 

Békés,  

kellemes 

HÚSVÉTOT 

kívánunk! 
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Varga Péterné AQP elnöke 
Vegyes társadalmi/politikai észrevételeim 

 

Eluralkodott az emberek között a gyűlölködés. 
 

A világ fölött levő uralmat csak annak a  
kezébe lehet letenni, akinek saját szelleme a hatalomnál 

fontosabb.  
Csuang-ce 

 
 

Az EU - Néppárt - Fidesz 
 

Már többször leírtam és most is hangsúlyozom, szerintem az EU-ban se kéne 
lennünk, nemhogy a velünk gyűlölködő Néppártban! Orbánék jól teszik, hogy 

kikérik maguknak az egész viselkedést, csak nehogy meghátráljanak! 
 EU-ban a frakciók között sem áll fizikai kerítés, így át lehet lépni egy másikba, 

vagy alapítani egy másikat! Ha nem a mi elveinknek megfelelően működnek, és 
minket bírálnak, kizárással stb. zsarolnak, naponta  fenyegetőznek ott kell őket 

hagyni! Lehet alakítani egy másik frakciót, olyan emberekkel, akikkel azonosan 
gondolkodunk. Nem kell azzal törődni, hogy a 0-5% szavazattal bíró liberális 

baloldal mit kiabál. A magyar nép többségi döntése érvényes! Hajrá, alakítani kell 

új frakciót – ha már ennyire EU-ban kell lenni?...-, az olaszokkal, meg azokkal, 
akik képesek arra, hogy normálisan gondolkozzanak, felmérjék a veszélyeket és a 
lehetőségeket. 
 
Az emberek állapota 

 
Kialakult az a véleményem, hogy az emberek nem szeretni, hanem utálni akarják 

egymást, a gyűlölködés mára közelebb áll hozzájuk, mint a szeretet…sajnos. Ez rá 
is nyomja bélyegét az egészségükre is. 

Egyre több emberben csalódok és idővel olyan mértékig eltorzulnak, hogy soha 
nem hittem volna, hogy eddig eljutnak. A projekció ezerrel dübörög. 

Valamelyik délelőtt egy nagyáruházban mentem, és külsőleg szemléltem az 
embereket. Egészen elképesztő eredményre jutottam, ugyanis azt láttam, hogy ha 
százalékosan veszem kb. 20% az, aki látszatra semmiféle problémával nem küzd. 
A több mint harminc százalékánál azt láttam, hogy erősen mozgás problémával 
szenved, sántít, görnyedt, csoszog vagy mankózik. (Itt az orvosi ellátáson is el 
kellene gondolkozni…!) Durván 30%-nál, nagyon erős mentális/sőt gyakorló 

idegbeteg problémák látszanak; motyog magába, hadonászik, eltorzult arccal 
lökdösődik, grimaszol, mint egy vércse rávág  dolgokra, törtet, nem is érdekli a 
többi ember. Lehet, hogy kár volt bezárni az ideggyógyintézetet, kezelni kéne az 
embereket. Már csak 20% maradt, akik már láthatóan erősen depresszívek, nem 
láttam mosolygó arcokat, hanem összeszorított fogú, gondokkal teli, főleg öregeket. 

De ugyanez van a villamosokon stb. is.  

Elképesztő volt látni, ahogy az emberiség lepukkant, és ennek nem csak a tavasz 
az oka, itt valami más van, valami nagy baj van, erre figyelni kellene. Kiüresedett, 
hitetlen lelkek, mindenféle tartás nélkül. 
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A berill fénylő, fehér és áttetsző kő. 
Ha csiszolása homorú s egyszersmind domború,  
az ilyen kövön keresztülnézve a szem  
számára eleddig láthatatlan dolgokat  

észlelhetünk. Hasonlóképpen,  
ha a szellemi szem számára  
szellemi berillt csiszolunk, amely a legkisebbnek  
és a legnagyobbnak egyaránt formája,  
közvetítésével minden dolgok oszthatatlan  
és ősi kezdetéhez közelíthetünk. Cusanus 

 
 
Szárazság és migráció 
 

Az az igazság, hogy ha beszélgetünk a migrációról arra jutunk: az országunk 
kicsi, a nyomás nagy, ki tudja meddig tudja a kormányunk, meg a körülmények 

biztosítani azt, hogy ne lepjenek el bennünket. Itt igen nagy, tudatos összefogásra 
lenne szükség, sokkal nagyobb nemzeti öntudatra - nem kóros nacionalizmusra -, 
hanem egy olyan egészséges nemzeti öntudatra - de az iskolák sem erre nevelnek, 
és ez súlyos tett! -, amelyik még a kereszténységet is erősen hiszi, lelki erőséget ad, 
hogy meg tudjuk magunkat őrizni annak, akik eddig voltunk/vagyunk. 

Viszont az emberek joggal félnek a bevándorlástól, a másik oldalon nem tudom 

felfogták-e, hogy ugyanakkora veszély fenyeget a szárazság, a felmelegedés 
oldaláról is!  

Nézzük meg, tavaly például az Alföld területein állt a víz, az idén olyan szárazság 
van, hogy elképesztő! Április eleje van, és alig esett az eső! Nem keltek ki a magok, 
ha ez így folytatódik, akkor lehet, hogy nem is a migráció öl meg minket, hanem az 

étlenség, a szárazság, az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a nyomor az, ami be 
fog köszönteni. Nem véletlen, hogy a krumpli, a hagyma és a többi zöldség ára már 
három-négyszerese a szokásosnál, mert nem terem meg. 

Nem is tudom, hogy mi a nagyobb baj?  
Azt mondják, hogy ültessünk fát, mert pár milliárd fa helyre tenné a megbomlott 

egyensúlyt. Adná Isten, de nem hiszem, hogy csak  fával meg lehetne menteni a 

világot. Részemről mindig is fákat ültetettem, de hiába ültetek a részemről akár 

100 fát is, kérdezem, megteszik-e mások másutt is? Mostani gyakorlat az, hogy 
kegytelen fairtás van, erdőket vágnak ki csak a gazdasági érdek miatt. A földet 
bolondbiztosra kellett volna csinálni, de nem, van szabad akarat, szabadon 
elpusztíthatjuk magunkat, meg embertársinkat is. Nem számít, a profitéhség miatt 
semmi sem érdekes, az aranyat tojó tyúkot levágják. Emberiség ébresztő, nagy baj 

van! 
 
Rossz szomszédság török átok 
 
Ahol lakunk – jobb/frekventáltabb helyeken ez így van…-, folyamatosan 

cserélődnek az emberek, a kisebb házakat ledozerolják, helyette zsebkendőnyi 

telekre 4-6 lakásos házakat tesznek. Kertvárosból lakótelep lesz, olyan jellemű 
emberekkel is, akik nem beszélgetnek egymással, mi közöm, hozzátok, gondolják. 
Eddig nem így volt! Eddig egymásnak jó szomszédjai voltunk, és páran régiek, akik 
még megmaradtak, azok is vagyunk. A betelepülők, ki tudja honnan jöttek – 
pénzük van, az biztos…, de kultúrájuk jóval kevesebb. A polgári kertváros - ami 
régen volt - az nincs meg. Régebben, ha ide költözött valaki, bemutatkozott a 
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másiknak, köszönőviszonyba kerültek, és  megpróbáltak a viszonyokhoz 
alkalmazkodni.  

Ma olyan emberek vannak, akik 
elmennek előttünk, még csak nem is 

köszönnek. Egyik például azzal tette 
híressé magát, ugyan nem 
mutatkozott be, de pár hét után, este 
8 körül, a kint labdázó gyerekeket 
jogtalanul leüvöltözte. Hogyan lehet 
így békességet teremteni, ha valaki 

idegbetegi tüneteket mutat, ha egy 
utcában sem tudnak békességben 
lenni, ha nincs annyi kultúra az 

odaérkezőknek, hogy normál szinten 
EMBER akarjon lenni.  

Valószínűleg azért vonzó a környék, 

mert mi, a régiek tettük azzá, de ők 
rombolnak, nem veszik figyelembe, 
mitől békés egy környék, hogy ahova 
most költözött, egy emberi közösség, 
aminek tagja akarna(?) lenni. Akár 
tetszik, akár nem, bemutatkozom és 

köszönök, minimum ennyi. Nem kell 

az a többnyire proletár szokás, hogy 
átlépünk a másikon, hogy nem 
tudunk a másikról semmit. Itt a 
diploma semmi, utcában több diploma 
van, mint ember, ettől nem lesz különb 

senki, csak a modorától, az 
emberségétől. Mára úgy látszik, hogy a 

diploma nem teszi intelligenssé az embereket, és ez nemcsak Budafoki jelenség, 
hanem országos. Pedig mi, emberek egymásra vagyunk utalva, próbáljunk meg 
egymáshoz pár jó szót szólni, attól még nem esik le a korona a fejünkről, ami nincs 
is. 

Ce-Hszia azt kérdezte Mo-cetől, hogy 
a nemes emberek között is támadhat-e 
viszály? 

A Mester így szólt: 
– Nemes emberek között viszály nem 

támadhat. 

Ce-Hszia azt mondta: 
– De a kutyák és a disznók is 

marakodnak. Hogyan lehet, hogy a 
nemes emberek között nem támadhat 
viszály? 

A Mester így szólt: 

– Szavainkkal Ven királyt dicsérjük, 
 tetteinkkel a kutyákat és a 
 disznókat utánozzuk? Szomorú! 
Csuang-Ce 
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Marton Janka  

 
A fény misztikus tapasztalata Palamasz Szent Gergely 

védelmében 

 
A hészükhia (görög)/iszihia (orosz) szó jelentése: béke, nyugalom, csend. „A 

sivatagi remeték spiritualitásának a 3. századtól kezdve az egyiptomi, később a 

sinai szerzetességben megmutatkozó, különleges formája (...) a szemlélődésre 
irányuló spiritualitás. A tökéletességet az Istennel való szerető egyesülésben látja”1. 
A 12-16. században az Athosz-hegyi szerzetesek közt feléledt hészükhaszta 

imamódban Isten jelenlétének közvetlen megtapasztalására, megélésére 
törekedtek. 

 A 14. században erős támadásnak voltak kitéve, melynek fő képviselője Kalábriai 

Barlaam, vele szemben védte meg a belső imát Palamasz Szent Gergely szerzetes.  
 
A szentül élő hészükhaszták védelmében című művében leírja a lélek útját az 

Istennel való egyesülésig. A lélek „természetfeletti módon vágyakozik Isten és a vele 
való, a világot felülmúló egyesülés után”, ezért felül emelkedik az értelmi és testi 

természeten, az okoskodáson és bölcsességen. Szent Gergely bár remete életre 
vágyott, folyamatosan harcolt a tiszta hitért magas szintű teológiai, filozófiai 

vitákban börtönt és számüzetést is vállalva. Az okoskodáson való felemelkedés 
tehát nem a ráció elvetését jelentette számára, de kiemelte, hogy a tudást képesnek 
kell lenni elhagyni, túllépni mindenen, ami emberi, vágyva az Istennel való teljes 
betöltekezésre. További feltétel még a tiszta élet, a folyamatos önvizsgálat, az, hogy 

az ember a „lelkét minden anyagi köteléktől eloldva” teljesen kilépjen önmagából, 
átadja magát Istennek. „Szerinte az emberi személyiség lényege ésszel ugyanúgy 
felfoghatatlan, kifejezhetetlen és megismételhetetlnül egyedi, mint maga az Isteni 
lényeg. A nem teremtett fény ragyogása, az isteni energia által az ember elérheti a 
’szellemi Édent’, átistenülhet nemcsak lelkével és szellemével, hanem egész testével 
is, azaz Istenné válhat a fényként megjelenő isteni kegyelem segítségével.”2 Ebben 

az állapotban, mikor a lélek „isteni fényt szemlél”  Isten jelenlétében tapasztalhatja 

más „mocsoktalan lelkek és értelmek elragadó és szent látványát”.  Az isteni fény 
megtapasztalásának fokozatairól beszél, ahogy minél inkább minden mástól 
elkülönül a lélek, „maga is egészen fénnyé lesz, és hasonlóvá válik a látott dologhoz, 
sőt tisztán egyesül vele, mert fény és fény által fényt lát.”  

Ezt a tapasztalást, mint eretnekséget igyekezett beállítani Barlaam, aki bár maga 

is szerzetes volt, az isteni lényeg felfoghatatlanságára vonatkozó dogmára alapozta 
támadását. Így válaszol Gergely: „Azt bizonygatja, hogy vétkeznek, mert azt, amit ő 
nem lát – hiszen vak - , azok fénynek mondják”, nem érti, hogy miközben a fény 
megtapasztalásáról beszélnek, annak tudatában teszik, hogy Isten érzékfeletti 
„anyagtalan és isteni ragyogás, láthatatlanul látott és megismerhetetlenül felfogott 
kegyelem.”   

                         
1 http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A9sz%C3%BCkiazmus.html 
2 http://acta.bibl.u-szeged.hu/40823/1/aetas_1998_001_096-103.pdf 

 

http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A9sz%C3%BCkiazmus.html
http://acta.bibl.u-szeged.hu/40823/1/aetas_1998_001_096-103.pdf
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Krisztus színeváltozása a Tábor-hegyen az apostolok tudatának megnyílása volt, 
meglátták az embersége mögötti isteni lényeget, mely annak, aki a látszat mögé 

hatol, lelkét felemeli, ma is megtapasztalható és elmerülhet ebben a fényben. 
Elmondhatatlan, anyagtalan fény ez, mely nem pusztán önmagában ragyog, 

hanem viszonyt alakít ki, hogy átragyogja a lelket, mely Istennel így egyre 
teljesebben egyesül. Az így átalakult ember megkaphatja a a gyógyítás adományát, 
csodákat tapasztal, és bölcsessége az Isteni tudásból növekszik. „(...) a Lélek 
istenítő ajándéka elmondhatatlan fény, és isteni fénnyé teszi azokat, akik 
bővelkednek benne, nemcsak örök világossággal töltve meg őket, hanem Istenhez 
illő tudást és életet is ajándékozva 

nekik.”   Barlaam támadását 
ennek a hosszú kifejtésével 
igyekszik viszaverni, felhozva az 

atyák hagyományát, 
tekervényesen megfogalmazott 
érveket, sokszor kifejezve 

értetlenségét amiatt, hogyha 
valaki mindezt nem érti, miért 
nem hallgat, belátva vakságát és 
ezzel a  közmondással illeti: „aki 
az égre köp, nem az eget, hanem 
önmagát köpi le”. 

Forrás: Palamasz Szent Gergely: A 
szentül élő hészükhaszták védelmében. 

Nyíregyháza, 2016.  

Oroszi-Kuzmich Kinga 
Érettségizőknek 

Április eleje van, már csak egy szűk hónap választ el minket az 
idei érettségitől. Tanárként sokféle diákkal találkoztam, sokféle 
reakciót tapasztaltam evvel a vizsgával kapcsolatban, melyeknek 
közös metszete, hogy nagyrészt nem pozitívan állnak hozzá a 

gyerekek.  

Jellemzően vagy a félelem, vagy az érdektelenség a meghatározó. 
Sokan hónapokkal korábban rástresszelnek és sok álmatlan 
éjszakájuk van miatta, ami nyilván ront a teljesítő képességükön. 
Mások ellenkezőleg, nem igen foglalkoznak a dologgal, főként, ami 

a tanulást illeti, mondván, nekik teljesen mindegy az eredmény, úgysem akarnak 

egyetemre menni.  
Véleményem szerint ez a ló két oldala. Egyik sem jó, érdemes megkeresni itt is az 

arany középutat. Az érettségi tananyaga kellő idő ráfordításával megtanulható, a 
tanároknak általában (bármilyen hihetetlen) nem célja, hogy a saját diákját 
megbuktassa az érettségin, a tanár is örül, ha a diákja jól teljesít. Persze az 

egészséges vizsgadrukk rendben van, de nem érdemes hergelni magát az 

embernek, inkább fordítsa azt az időt és energiát tanulásra. Az érdektelen 
hozzáállás viszont hosszútávon nem kifizetődő.  

Kedves fiatal Embertársaim! 
Ma érettségi nélkül  már képtelenség értelmes munkát végezni, ráadásul, ha pár 

év múlva rájössz, hogy mégis mást szeretnél az életedben, mint csak sodródni az 
eseményekkel, rájössz, hogy céljaid vannak, és később akarod letenni az érettségit, 
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akkor már kiesve az iskolai hétköznapokból, esetleg munka mellett, fáradtan este 
tanulva jóval nehezebb lesz megszerezni az érettségit.  

Légy előrelátó és add meg magadnak a lehetőséget, hogy később más irányba 
indulhass, mint amit most elképzelsz. 

  

 

  

Szeibert Márton   

   

Kérdések, döntések, élet… 

 

Az élet azok számára, akik még semmi felé nem kötelezték el magukat, 

egy nagy kérdőjel lehet. Kezdjük a leghétköznapibb magyar valósággal: 
ha bárki bekapcsolja bármelyik közszolgálati híradót, akkor szinte biztos, hogy 
szembe találja magát a migránskérdéssel, az új magyar „szabadságharccal”, az eu-
rópai hovatartozásunkkal, és kérdésbe ütközik: elhiggyem-e azt, amit hallok, 
büszke legyek-e arra, hogy magyar vagyok Európában. 
Ha én a napjaimat a munkahelyemen, barátaimmal, családommal töltöm, és nincs 
kapcsolatom migránsokkal, menekültekkel, nincsenek személyes élményeim ezek-

kel a kérdésekkel kapcsolatban, akkor kinek higgyek? Vagy miért hinnék el bármit, 
amit hallok? Nyilván rengeteg idő ráfordításával, sok cikk elolvasásával megérthe-
tem a különböző csoportok érveit, és talán választ kaphatok a fenti kérdésekre. 

Egyetlen témakörben feltett kérdésekre. Aztán jön a többi… Az élet minden területe 
mintha arról szólna, hogy minél több információt magamba szívjak, és döntsek. És 
az ember agya nem tökéletes, a döntéseket mindig újra kell gondolni, mindig újra 

dönteni kell, hiszen mindig újabb és újabb információk birtokában megváltozik a 
látásmód, billenhet a mérleg nyelve. De ha nincs új információ, akkor is szükség 
van arra, hogy a meglévőeket újra elrendezzem, és újra kimondjam, amiről már 
egyszer döntöttem, újra megerősítsem magam, igen, ezek a logikai érveim, ezt az 
utat választom. Azt gondolom, hogy az élet minden területe erről szól, akkor is, ha 
ezek nem tudatosan játszódnak le bennünk. 

Természetesen ebben a cikkben is a vallásos hit irányába folytatom a gondolatokat. 
Az a véleményem, hogy a vallásos ember, aki bár már döntött, már elköteleződött 

egy vallás felé, ez a döntés mégsem egy befejezett cselekvés, hanem egy folyamato-
san élő döntés. Hogy könnyebben megértessem magam, van egy ’98-as film, a Dark 
city. Ebben az emberek egy idegen intelligencia kísérletének a tagjai, és mindenkibe 
beleültetnek egy emléket, így mindenki azzá válik, amilyen emléket beleültettek. Az 

egyik nap lehet valaki postás, a másik nap operaénekes, és addig a pár napig, hétig 
mindenki abban a szerepben él, amit épp adtak neki. Azonban ezek a napok nem 
teljes napok, hanem csak éjszakák, és valójában a napot soha senki nem látja, 
mindenkinek csak az emlékeiben él. Van egy-két szereplő, akiknek ez feltűnik, 
akiknek gyanús lesz, hogy nem tud konkrétan visszaemlékezni a tegnapi napsü-
tésre, és rákérdeznek, ez hogyan lehetséges. 

A valóság csak akkor valóság, ha nem az emlékeimben él, hanem a jelenben élem 
meg. A vallásos hit is csak akkor valódi, ha a jelenben élem meg. Nem elég egyszer 
eldönteni valamit, nem elég egy szabályrendszert követni, nem elég az erkölcstant 
ismerni, át kell élnem a napsütést, együtt kell lennem Istennel. Akkor nem bizony-
talanodom el, hogy mi az élet értelme, létezik-e Nap, hanem a napfényben átélem a 
létet. Így még ha az élet ezernyi kérdésére nem is kaptam választ, életem legbelsőbb, 
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legelemibb kérdésére bizonyosságot találtam: „Isten folyamatosan önti ránk a sze-
retetét.” 

Azt gondolom, hogy ez a legelső döntés. Ha ez megvan, és élő marad, akkor erre 
építkezve, Istenből táplálkozva az élet egyéb területeire is egyre több választ kapha-

tunk. Amikre szükségünk van, azokra mindenképpen. 
Tavasz van, egyre több a napsütés, ilyenkor mindig erősebben átélem a fenti igaz-
ságot. Legyünk egyre többet a napfényben! 
 
              
   

Varga Péterné  
 Lelkiség 

Avilai Szent Teréztől ídézetek 
Drága szentünk születésnapja március 28.  
Így emlékezünk meg Róla. 

Csillag született Vele a Földre. 
 

„A lélek nagysága felülmúlja 
mindazt, amit el tudunk kép-
zelni.” 

 
„Bármi jót teszünk is, az vég-

elemzésben nem tőlünk szár-
mazik, hanem abból a forrás-
ból fakad, amelybe lelkünk 

fája ültetve van, s annak a 
napnak köszönhető, amely él-
tető melegét árasztja cseleke-

deteinkre.”  
 

„E belső várkastélyon kívül 
nem találhat sem biztonságot, 
sem békességet, hagyja már 

abba azt az örökös lótást-fu-
tást idegen házakba, marad-

jon saját lakásában, hiszen 
minden kincset megtalál benne, minden megvan ott, amire csak szüksége lehet éspedig 
sokkal jobban, mint bárhol másutt.” 

 
„Egy alkalommal azon gondolkodtam, miért olyan nagy barátja Urunk az alázatosság eré-
nyének. Egyszerre csak – anélkül, hogy következtetés útján jöttem volna rá –, ott állt sze-

mem előtt az igazság: azért szereti annyira, mert Isten maga az Igazság, az alázat pedig 
nem más, mint az igazság útján való járás.” 

 
„Higgyétek el, hogy ha valakiben megvan az alázatosság, az, még ha sohasem kap Istentől 
vigasztaló kegyelmeket, oly békességet élvez lelkében s akarata annyira megegyezik az 

Úréval, hogy elégedettebb, mint mások rendkívüli szellemi örömeik között.” 
 
„Mihelyt a mi lelkünk teljesen megszabadult mindattól, ami teremtmény, s így Isten iránti 

szeretetből üres lesz, az Úr azonnal maga tölti azt be.” 
 

„Nem a szellemi örömökön fordul meg a szeretet nagysága, hanem azon a szilárd elhatá-
rozáson, hogy mindent, amit teszünk, Isten kedvéért tesszük, s óvatosan kerülünk min-
dent, ami Őt megbánthatná.” 
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„Tőlünk az Úr csak két dol-

got kíván: azt, hogy szeres-
sük Őt és szeressük ember-

társunkat. Ezt a kettőt kell 
megvalósítanunk, s ha e 
két parancsot tökéletesen 

teljesítjük, akkor egyesülve 
vagyunk vele... Arra vonat-
kozóan, vajon megtartjuk-e 

ezt a két parancsot... a leg-
biztosabb jel az, ha teljesít-

jük a felebaráti szeretet kö-
telmeit. Mert hogy szeret-
jük-e Istent vagy sem, azt 

nehéz megmondani..., el-
lenben azt nem kell soká 

kutatnunk, hogy szeretjük-
e embertársunkat. Legyetek meggyőződve, hogy minél jobban haladtok előre ez utóbbiban, 
annál inkább fogtok haladni az Isten iránti szeretetben is. Ő Szent Felsége ugyanis annyira 

szeret bennünket, hogy jutalmul felebaráti szeretetünkért ezerféle úton-módon fogja meg-
növelni azt a szeretetet, amellyel neki tartozunk. Ez iránt nincs semmi kétségem. Nagyon 
fontos tehát szemmel tartanunk magunkat, hogy miképpen állunk e tekintetben... Mivel 

ugyanis a mi természetünk meg van romolva, nem lehet meg bennünk a felebaráti szeretet, 
ha nem gyökereznék Isten iránti szeretetünkben.” 

 
„Hogyan volna képzelhető alázatosság szeretet nélkül és szeretet alázatosság nélkül? S ez 
a két erény viszont nem lehet meg nagyon tökéletes fokban az ember lelkében, hacsak 

nem szakított igen alaposan az összes teremtményekkel.” 
 
„Tudjátok-e, mit jelent igazi lelki életet élni? Azt, hogy Isten rabszolgái legyünk.” 

 
„Van az engedelmességben valami titkos erő, amely könnyűvé szokta tenni még a kivihe-

tetlennek látszó feladatokat is.” 
 
„Az ördög olykor nagyon magasztos vágyakat kelt bennünk, csak azért, hogy elhagyva az 

Úr szolgálatában ránk nézve kivihető s éppen a kezünk ügyében levő dolgokat, a kivihe-
tetlenek után sóvárogjunk.” 

 
„Isten csak azokat dédelgeti, akik nem szabnak határt az Ő mindenhatóságának.” 
 

„Nem olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek. Ne higgyetek ti másnak, mint 
az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi vissza!” 
 

  
„Ha mi nem számolunk azzal az eshetőséggel, hogy meghalhatunk, vagy hogy egészségünk 

tönkremehet, úgy sohasem megyünk semmire.” 
„Ha egyszer az Úr karjain hordoz benneteket, mit törődtök ti majd akkor azzal, ha az egész 
világ kígyót-békát kiált reátok! Elég hatalmas Ő arra, hogy bárkivel szemben is megvédel-

mezzen benneteket.” 
„A mi ellenségünk igyekszik nekünk ártani, ahol csak teheti, s mivel ő nem alszik, ne 

aludjunk mi sem! Ez az elv nagyon fontos, és sok mindenre kell alkalmaznunk, így például, 
akármennyi szellemi örömünk legyen is az imádságban, olykor meg kell azt rövidítenünk, 
amikor testi erőnk fogytán van és fejünk kezd fájni. Az okosságra mindenben szükségünk 

van.” 
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„Hazugság minden földi kegy, ha az csak némileg is visszatartja lelkünket a 

magábaszállástól.”  
 

„Annak is megvan a maga ideje, 
hogy dolgozzatok és megkeressé-
tek a kenyereteket. Ezt is azon-

ban mindig gondtól mentesen te-
gyétek! Szívetek érzelmeit sohase 
vesztegessétek ilyesmire és csu-

pán a test dolgozzék – mert mél-
tányos, hogy megszerezzétek élel-

meteket –, ellenben a lélek pihen-
jen azalatt!” 
„Akármilyen lanyhán imádkozzék 

is valaki, Isten mindig nagyon 
sokra becsüli azt, hogy mégis 

imádkozik.” 
„Azt gondolni, hogy bemehetünk 
majd az égbe, anélkül, hogy ma-

gunkba szálltunk, anélkül, hogy 
önmagunkat megismertük és 
nyomorúságunkat megfontoltuk 

volna, és anélkül, hogy mérlegel-
tük volna, mivel tartozunk Isten-

nek, s végül anélkül, hogy sokat 
könyörögtünk volna irgalmáért: 
ez oktalanság.” 

  
„A sok könyv olykor csak arra 
szolgál, hogy elnyomja lelkünk-

ben az áhítatot, holott azt nekünk 
mindenáron meg kell őriznünk és 

ápolnunk kell.” 
 
„Az időt, amelyet az imára szántam, úgy kell tekintenem, mint amelyhez nekem már semmi 

jogom sincs többé”. 
  

„Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen! Minden elmúlik. Egyedül Isten marad 
ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmid nem hiányzik: Isten egye-
dül elég!” 

  

                                       

 

   KERTÉSZET 

Rizmayer Péter 

Édesapám tanácsai: 

 
Idén a természet egyelőre nem kedvez a mezőgazdaságnak, így nekünk sem, a kis-
kertekben serénykedőknek. A jelenlegi két alapprobléma, a nagy szárazság és a 

mínuszos hajnalok. Az utóbbival kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, csak remény-
kedhetünk, hogy a már virágzás vége felé tartó mandulák és a jelenleg virágzó sárga 
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és őszibarack fáink virágai nem fagytak le, és a szél beporozta őket, mert a méhek 
– félő –, hogy kevéssé tudtak közreműködni. 

Nagyon fontos, hogy elkezdjük locsolni – elsősorban az újonnan telepített – növé-
nyeinket. Ahogy többször már leírtam, a növényt ki kell tányérozni (sekélyen), így a 

víz célirányosan hasznosul. A locsolást azért mértékkel végezzük két okból. A túl-
locsolt növény gyökérzete "kirohad", másrészt elkényelmesedik a gyökérzete és nem 
hatol a termőföldbe, hanem a felszínhez közel fejlődik. 
Az előző hónapban elvégzett lemosó permetezés után újabb szükséges és fontos 
permetezést kell elvégezni. Ez a virágzás utáni permetezés. A permetezést kontakt 
kén, felszívódó lisztharmat és rovarölő szerekkel végzem (+10 fok feletti hőmérséklet 

és szélcsendes idő esetén végezhető).  
A Magazin olvasói kö-
zött (a budafoki lako-

sok közül) vélhetőleg 
sokan használják a 

helyi gombapincésze-
tekből kikerülő leter-
mett gombakomposz-
tot. Ebben igen sok a 
növények által felve-
hető értékes táp-

anyag, és a humusz-
tartalma nagyon ja-

vítja a talaj szerkeze-
tét (a kötött agya-
gos talajt lazítja, a 
homokot feljavítja)  

Nagyon ajánlom, nem 
drága, és a bedolgo-
zásához is csak két 

dolog szükséges: a jó ásó és a jól ásó, elszánt kertbarát. Akinek nincs lehetősége 
szerves trágya kijuttatására, annak javaslom a fák alá Pétisót beásni. Ahol táp-
anyagban hiány mutatkozik (a fa növekedési erénye, lombozata mutatja), ott az N-

P-K műtrágya a javasolt.  

A leandereket ki lehet már tenni.  
A beteg gallyakat le kell metszeni, a tetveket szappanos vízzel lemosni. Ez a növény 
is igényli a tápanyag utánpótlást. 
  
 

  

AQUILA HUMOR    

Ifjú pár veszekedése*  
Édesanyám, megvolt az első komoly veszekedés közöttünk!- mondja az 

ifjú feleség anyjának.  
- Ne keseregj leányom, minden házasságban előfordul az ilyesmi.  
- Jó, jó, de mit csináljak a hullájával? 
 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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A hosszú házasság titka* 
Egy műsorba meghívtak egy házaspárt, néni is, bácsi is 100 éves volt. 

A műsorvezetõ - a bácsihoz fordulva - nem hagyta ki az ilyenkor szokásos kérdést:  
- Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet titka?  

Mire az:  
- Tudja, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, már vagy 75 éve, megegyez-
tünk, hogy ha elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk tovább, hanem az egyikünk 
kimegy a házból. Hosszú életemet annak tulajdonítom, hogy rengeteget voltam friss 
levegőn! 
 

Párbeszéd* 
Két ember beszélget:  
- Pontosan rád illik egy közmondás.  

- Melyik?  
- Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá.  
- De hisz nekem nincs hivatalom.  

- Na látod, éppen ezért találó.  
 
Isten felesége* 
Pistike megkérdezi az apját:  
- Apuci! Van az Istennek felesége?  
- Dehogy van - feleli a papa - hiszen akkor nem lenne mindenható. 

 

 
 

Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatla-

kozzon 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 tud-
nánk 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 be-
jegyzett 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 párt-

programunk is ott olvasható: 
www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
 

Impresszum: 

Kiadó: AQUILA Párt, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 

http://www.aquilapart.hu/
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Honlap: www.aquilapart.hu 

E-mail: aquilapart@aqp.hu  

Telefon: +36 20 – 327-47-93 

Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, AQP elnöke  
Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton 
Szerkesztők: Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit 

Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella, Mar-
ton Janka, Marton Krisztián, Oroszi-Kuzmich Kinga 
Képi anyag szerkesztése: Varga Márta, Horváth Olivér 
 
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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