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A legfontosabb földi érték az ember! 

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

lyam 6. 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.  
 

  

Forrás FB 
                                                 
 

Vargáné Pável Márta / AQP elnöke 
Elégedetlen vagyok a Fidesz EP-i 

választáson elért eredményével. 

 

Az a beszéd rólam, hogy maximalista 
vagyok, de én ezt nem hiszem. Az az    
én maximalizmusom, akkor lettem 

volna nyugodtabb, ha a FIDESZNEK 
van mondjuk 15-16 helye, és nem a 
DK-nak 4,  meg a MOMENTUMNAK is 

jutott egy a semmiből feljőve. Ezen el 
kéne gondolkozni, a választás pénz, és 
nekik sok pénz jutott, de miből? Az 
MSZP-ről tudtam, hogy akkor tette 
Gyurcsány a nyakukra kést, amikor 
kivált, Ő nem bírja ki, hogy ne 

uralkodjon, s lám most be is 
bizonyította.  

De itt megálljt kell szabni, térjünk 
vissza a FIDESZ-re, kérem, figyeljenek a gondolataimra, igazak szoktak lenni.  
Kérdezem: Önök ellanyhultak, vagy elfáradtak, netán ennyi elég volt? 
Most nem tudtak annyi embert mozgósítani, mint az OGY-i választásoknál, és 

hiányzott az a több mint félmillió szavazó, így nem nyertek annyira, mint kellett 
volna, erre én szorongva gondolok. A kb. 52% nem sok, ha az összes ellenzék 40% 

http://www.aquilapart.hu/
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körül liheg a sarkukban. (Azért nem írok pontos %-ot, mert még semmi sem jogerős.) Ez a győzelem 
kevesebb, mint kéne. A meglátásaimat alább írom, hogy mi ezzel a probléma. 

 Az, amit az Orbán mondogat – már kissé unalmasan, sokféleképpen lehetne 
fogalmazni…–, és amit a Kormány kitűzött, a migráció megakadályozását (ameddig 

tudja…), mert a nemzeti, meg a keresztény értéket kell megőrizni, az mind rendben 
van.  
De sok minden nincs rendben; hogy emellett viszont vannak elhanyagolt területek, 
és a megelégedést okozó szemellenzőt le kéne venni. Nem szeretném, ha az Orbán-
kormány úgy járna, mint az az autós vezető, aki amikor már azt hiszi, hogy tud 
vezetni, akkor csinál balesetet. Ha valaki végig alázatos és önkritikus, akkor 

folyamatosan vigyáz, javít, figyel. A FIDESZ-ben most ők már, úgy néz ki, nagyon 
tudnak vezetni, és azért jó pár hibát vétenek.  

SÜRGŐS tennivalók – csak a legfontosabbak –, amiket, ha megtennének akár 1 

millióval több szavazójuk is lehetne, és az ellenzék jogos kritikájára is adnának 
feleletet:  

1. Meg kellene változtatni az egészségügyi helyzetet, de gyökeresen. Sokkal több 

orvost kellene képezni (a sok semmirevaló szak helyett); de minőségieket, 
humánusakat, s ne pénzéheseket. Többek közt a zsebpénzt is tiltani kellene, 
adózott, rendes jövedelmet kellene kapniuk. Senki ne engedélyezze a 
zsebpénzt, egyáltalán ne legyen, ne kapjanak, ne azokat az embereket 
pumpálják, mert akik betegek, azok között a többség főleg öreg kevés 

nyugdíjjal, vagy gyerekeket szülő fiatal. Milyen antiszociális világ ez?  
Anyagilag is áldatlan állapotok vannak, magam a fő hibát az egészségügyben 

lévő közbeszerzésnél látom, mert a végére (mire elkészül valami, vagy 
megvételre kerülhet) sokkal többe kerül, és ha meg akarják venni, pl. az 
eszközt, eladósítják magukat. Itt nagyon rendet kéne tenni, a kórházakból jól 
élő hiénákat börtönbe kellene vetni. 

2. A másik terület a nyugdíjak. Itt is nagy a kormány önmagát becsapó 
megelégedettsége. Ajánlanám: ha hétfő reggel elmennének egy nagyáruházba, 
és nyitott szemmel járnának, láthatnák a nyugdíjasok nyomorát. Akik 
olyanok, mint amikor a tarlón hagyott gabonaszemeket szedegetik = lesik, mi 
van leértékelve, és vívnak érte. Siralmas. Sokszor halljuk, hogy a nyugdíjakat 
úgy emelgetik, ahogy az infláció van, de azt elfelejtik – gondolom tudatosan –

, miből áll ennek kiszámítása. A  nyugdíjasok nem vesznek luxustermékeket, 

mert nincs miből, viszont azok az alapvető élelmiszerek, mint a sárgarépa, a 
kenyér, meg a gyümölcsök, stb., azok folyamatosan emelkednek, egy részük 
a duplájára! A nyugdíjasok ezt veszik. Tehát itt is reálisan kéne nézni, és 
reálisan megtenni azt, amit lehet. Nem politikai okokból osztogatni a pénzeket 
/pl. határon túlra/, akik pedig megdolgoztak érte, azok meg csak 

nyomorognak. Ez keresztényi? Nem hinném! Ha egy összegben mindenkinek 
differenciálás nélkül a nyugdijakat 20 000 forinttal emelnének, az 
tűzoltásnak megfelelő lenne. Sok nyugdíjas van, sok szavazat, ha már az 
emberi értékek nem számítanak, tegyék érdekből.- 

3. Emberek betelepítése… több, igaz tájékoztatást. Senki sem szereti, ha 

hülyének nézik. Az ellenzéktől a Parlamentben is elhangzott, hogy a kormány 

hány főt telepített be külföldről vendégmunkásnak. Ha a kormány valóban 
betelepített embereket, akkor nyilvánosan közölje; melyik céghez, miért 
telepített be, hány főt stb. Az is kérdés, akik bejöttek, integrálódni akarnak-
e, vagy a Blaha környékén esténként hőzöngenek, és félelmet keltenek. Azt el 
kell fogadni, hogy a családpolitikai rendelkezések nyomán sem nőtt a 

népesség száma, valóban be kell fogadni olyan embereket, akik dolgozni, 
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integrálódni, akarnak, ha viszont nem, kívül a helyük. Veszélyes lenne egy 
kongó ország, ahol még annyi ember sincs, aki dolgozzon, vagy megvédje a 

határt. Sajnos úgy néz ki, hogy az országunk minden családpolitikai 
rendelkezés dacára, előbb-utóbb rákényszerül a befogadásra. Ok, de ez 

irányított, ellenőrzött, egyénenként megvizsgált legyen, lehessen a 
bevándorlókkal mit kezdeni, és ide senki ne jöjjön, aki téríteni, országot 
foglalni, vagy csupán segélyt kapni akar. Többségünkben mi is szegények 
vagyunk, ezt nem tudnánk finanszírozni.  

4. Oktatásügy. Alapos változtatást kíván. Túl sok az óraszám, sok töltelék, 
fárasztó, haszontalan tantárggyal, s a lényeg elsikkad. Ne legyen kötelező a 
délutánig való foglalkoztatás, csak lehetőség. Ne legyen annyi adminisztráció, 
vagy erre alkalmas adminisztrátor végezze, a tanár taníthasson. De ne 
erőltessék a túl magas jelenlegi óraszámot. Tartalmában nemzetibb, 

öntudatosabb magyar legyen, aki kikerül, de ne túlzottan nacionalista, s ne 

annyira, hogy megutálja az egészet. A politika maradjon ki az oktatásból. 
Középút. 

Mindezt (s csak párat emeltem ki…, a holdudvar túlzott, irritáló gyarapodása, gőg 
stb.) végig kellene gondolniuk a FIDESZ-nél. 
 Gyakorlatilag nem lehet kifogásunk, mégis félelmetes az, ahogy a Gyurcsányék  

előre törtek. 4 hely megszerzése aggasztó, ennek okát a fentiekben leírtakban 
látom, ha így megy tovább, abból nemzeti tragédia lesz. A napokban megnéztem az 
ATV-ben egy a Gyurcsánnyal készített műsort, és el kell ismernem, hogy a róka és 
a kígyó tökéletes keveréke. Szerintem ez az ember enyhén szólva furcsa, van benne 

valami megfoghatatlan csúszós, és a gerince igen hajlik, s pont abban, pont akkor 
feledékeny, amikor az érdeke úgy kívánja. Aki nem akar, vagy nem tud 

gondolkodni, azt könnyen megtéveszti.  
Azt gondolnám, hogy az a sok régi kommunista, aki még él, mind rájuk szavazott, 
nem kívánom azt, hogy észhez térjenek, s felidézzék, mit tett „uralkodása” alatt 
Gyurcsány, mert nem fogják megtenni. Nem igazán jó, és nem győzelem az a 
FIDESZ-nek, amikor négy európai parlamenti helyet szerzett a DK. A másik a 
Momentum, gyakorlatilag a nullából „csodálatos képpen” feljött, ezek a dolgok nem 

mennek anyagi segítség nélkül. Mindenki tudja, hogy a győzelemhez nagy-nagy 
pénzek kellenek. Honnan?   
Ha megnézzük, durván 40% körül van az ellenzékben lévő pártokra leadott 

szavazatok száma. Engem aggaszt. Ha a FIDESZ-kormány továbbra is meg akarja 
tartani a kormányzás lehetőségét, akkor az olyan bosszantó dolgokat, amiket 
leírtam, valamint mint a holdudvar iszonyatos gyarapodását, Mészáros és egyebek, 

nem engedhetné meg. Ezekre figyelni kéne. Valamint kicsit talán lejjebb kéne venni 
a helyenként előforduló gőgös megnyilvánulásokból is, mert azok is vannak.  

Az AQP látja a hibákat, és józanul gondolkozva kijelentjük, jelenleg nem 
tudunk jobbat, mint a mai kormány, de félünk attól, ha nem figyel a szavunkra, és 
elengedi a gyeplőt/a baloldali lovat futni hagyja/, abból baj lesz. Így az EU-s 

parlamenti választás nekem nem fergeteges győzelem, hanem elgondolkoztató, 
megváltoztatandó tények halmazát hozza elő, hogy mit kéne megtenni. Nem szabad 
megrészegülni a sorozatos győzelemtől, nincs rá ok.   
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Szeibert Márton 

Szervezettség 
 
Egy nagy multinacionális cégnek volt jópár évig a vezérigazgatója 
az az ember, aki azt mondta, hogy fékezni kell a fejlődést annak 

érdekében, hogy a jövő nemzedéknek ne kelljen nagyobb 
hanyatlást megélnie. Valamint azt is mondta, hogy egy 

fejlődésben levő cégnek nagyon vissza kell fognia magát, mert 
könnyedén belekerülhet abba a csapdába, hogy növekszik, 

terjeszkedik, miközben a szervezeti felépítése, a belső folyamatai továbbra is a kis 
méretű cégnek megfelelő szintű marad, holott a nagyobb cég nagyobb komplexitást 
jelent és más szervezettséget igényel. E nélkül a szintlépés nélkül a terjeszkedés 
vége vagy a sok részre való szétszakadás lesz, (és ez a kisebbik rossz, de ehhez olyan 

vezetőkre lenne szükség, akik elég bátrak ennek a megvalósításához), vagy az 
egyszerű kifulladás, csőd. Ez utóbbi a jellemző, ha a szintlépésre nem képes a 
szervezet. 

Ezek a gondolatok talán más területeken is alkalmazhatóak. A terjeszkedésre és 
összeomlásra például történelmi birodalmak, rákos sejtek vagy akár a vírusok 
életmódja is eszünkbe juthat. A biológiai szervezettség és a szervezeti szintlépések 

gyönyörű példája lehet a növény- és állatvilág. Hasonlítsuk össze a mikronos 
prokarióták szervezetét az emberével. Egyértelmű, hogy bár a prokarióta szervezete 
szintén összetett és bonyolult, és talán még a mai tudomány sem tud mindent róla, 
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az ember szervezete összetettebb és több szervezeti szintje van, többféle, 
komplexebb belső folyamatokkal rendelkezik. Ezekben a folyamatokban azonban 

például az egyszerűbb baktériumok is helyet kapnak. 
Ezen a ponton szeretnék egy hirtelen kanyarral filozófikusabb irányokba 

elkalandozni. Azt gondolom, hogy az emberi civilizáció, de igazából még egy ember 
önmagában is magasabb szervezeti szinten van, mint a jelenleg ismert állatvilág 
bármelyik faja. Mégis, a jelenlegi életmódunk rendkívül közel áll a vírusokéhoz (ez 
már több filmnek, irodalomnak témája volt). Bár az emberek esetében hosszabbak 
az életciklusok, de ugyanúgy a terjeszkedés és összeomlás váltakozása figyelhető 
meg. Azonban nagy valószínűséggel az is elmondható, hogy az emberiség kihalása 

után a vírusok továbbra is nagy számban lesznek jelen az Univerzumban. Az a 
költői kérdés merül fel bennem ilyenkor, hogy akkor mi értelme ennek a 
szervezettségnek. Mi értelme annak, hogy egy bonyolult, komplex nagy valami 

létrejön (ember), ami ugyanazt a szerepet képes csak betölteni, mint az egyszerű 
kis valami (vírus), és ez utóbbi ráadásul stabilabb. Nagy hűhó semmiért? 
Nyilván, egy tudományos oldalról megközelítve mondhatnánk, hogy nem kell 

értelmet keresni benne, ez a puszta véletlenek műve, evolúció. Én azonban azt 
mondom, hogy evolúció ide vagy oda, pusztán fizikai szempontokat figyelembe véve 
sem látom indokoltnak az emberi nem létezését, hiszen a fizikában minden a 
legegyszerűbb formára, a legkisebb energiájú, legstabilabb állapot elérésére 
törekszik. Egy olyan magasabb, érzékenyebb rendszer, mint az ember, csak úgy 
alakulhat ki, ha az eddig leírtakhoz képest valami egyéb plusz ok illetve cél 

valamilyen formában már jelen van az Univerzumban. Amikor egy növekvő cég nagy 

áldozatok árán a régi, kis méretekre való szervezeti rendszerét, logisztikai 
folyamatait leváltja, átreformálja valami komplexebb, magasabb dimenziójú 
szintűre, akkor annak az az oka, hogy a multinacionális cégek világában is 
életképes szeretne maradni. Megfordítva: nincs olyan kis méretű cég, mely olyan 
szervezeti háttérrel rendelkezik, mint egy multi. Hiszen akkor pusztán a központi 

irányító egységek nagy energiaigénye kifullasztaná a kis méretű céget. Mi értelme 
lenne? A kis cégnek ebben az esetben erősen el kellene gondolkoznia, hogy miért 
van ilyen vezetése. Az embernek is el kellene gondolkoznia, hogy miért van ilyen 
szervezeti rendszere, miért ilyen tudatos, miért van ekkora intelligenciája, ha a 
vírusokéval megegyező 
életmódot folytat. 

Egyértelmű, hogy a céges 
példa pusztán egy 
agyszülemény, feltételezem, 
hogy nincs ilyen kicsavart 
őrület a rendkívül racionális 
lábakon álló pénz világában, 

hogy egy kis cég, ami 
profitmaximalizálásra 
törekszik, a szükségesnél 
jóval drágább folyamatokkal 
dolgozzon (ha van ilyen, az 

valószínűleg nem marad 

fenn sokáig). De az ember 
mai életmódja, a mai emberi 
civilizáció az én szememben 
ugyanezt az őrületet 
képviseli. Bonyolult 
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agytekervények, nagy energiaigény, érzékeny szerkezet, miközben nem látjuk, hogy 
mire fel van mindez, nem használjuk ki az emberi képességeinket, vírusokként 

élünk emberi testben. Ennek csak egyetlen kimenetele lehetséges: a kiüresedés, 
kifulladás, összeomlás. 

Mi az én és a sastársaim válasza? Katolikus meggyőződésünk, és Istentől kapott 
tudásunkra alapozva állítom, hogy az emberi szervezettség célja, hogy felismerje 
azt, hogy Istentől elszakadt, tékozló fiú, akinek a boldogságához szüksége van arra, 
hogy a lét abszolútumához igazítsa önmagát, Krisztusba kapcsolódva élje meg a 
magasabb szellemiséget, békét, erőt. E nélkül üresség és halál lesz minden ember 
és az emberiség sorsa is. 

 
 
 
 

Oroszi Kuzmich Kinga 
  

A társasutazás örömei 

  
Nemsokára itt a nyár és megkezdődhetnek a nyaralások, a várva várt 
és megérdemelt pihenés. Változó lehet, hogy ki hol és milyen 
körülmények között tud vagy szeret leginkább pihenni, de számomra 
a legvidámabb, ha barátokkal együtt utazunk valahová. Nem 

ismerősökre gondolok, mert az balul is elsülhet, ha még nem 

ismerjük egymást igazán, és megterhelővé válhat az alkalmazkodás, ami nem túl 
pihentető; hanem igazi jó barátokra, akikkel bármit szívesen megoszt az ember és 
nem jön szóba a feszengés vagy az, hogy zavarnánk egymás köreit. Egy ilyen 
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barátokkal töltött nyaraláson már az autó- vagy buszút is röhögésekkel, 
beszélgetésekkel telik, rövidebbnek tűnik. 

A nyaralás ideje alatt is jól esik, hogy egy közösség tagjaként vagy jelen egy idegen 
helyen. A legemlékezetesebb poénok, a legszebb élmények születhetnek ilyen 

alkalmakkor. Mindig van valaki, akivel sétálhatsz, felfedezheted a környéket, 
strandra vagy piacra mehetsz, akihez szólhatsz egy jó szót, és aki hozzád is jó 
szívvel van. 
Mókás érzés, amikor külföldön vagy, de a szomszédos erkélyekről is ismerősök 
köszönnek vissza, és átadhatjátok egymásnak a naptejet, vagy megkínálhatjátok 
egymást gyümölccsel. A jó hangulat és a feltöltődés garantált, ha jó és vidám 

társaságban tölti az ember. 
Újra el kell menni, nem szabad kihagyni. 
 

                             
   
Varga Péterné  
Lelkiség  

Platón  

"Az isten tehát az elgondolhatók közül a legszebbhez és 

mindenben tökéleteshez hasonlót akarván létrehozni, egy 

látható élőlényt formált, mely magában foglal minden élőlényt, 

ahány csak a természet szerint vele születik." 

"Ezért először is a fejbőrnek erre az oldalára helyezték az arcot 

s ide illesztették be a szerszámokat a lélek minden előrelátó tevékenysége számára, 

s úgy rendezték be, hogy ez részesüljön a vezetésben: a természettől elöl lévő. 

E szerszámok közül először is fényhozó szemet építették fel, ilyen terv alapján 

illesztve az arcba. Úgy rendezték be, hogy a tűznek az a faja, amelyik égetni nem 

tud, de szelíd fényt nyújt, váljék minden egyes nappalnak a saját testévé. Mert a 

bennünk lévő tiszta tűz rokona ennek, s úgy intézték, hogy az a szemen át áradjon; 

a szemet a maga egészében, de leginkább a közepét simára és tömörre sajtolták 

össze, úgyhogy visszatart minden mást, ami csak sűrűbb, s csak az ilyet hagyja 

tisztán átszivárogni. Midőn tehát nappali fény van a látás árama körül, akkor 

hasonló a hasonlóhoz ömölvén ki, összeolvad vele s egy homogén test képződik a 

szem előtt egyenes irányban, amerre csak a belülről jövő fény összeütközik 

valamivel, ami a külső tárgyakról jut útjába. S minthogy teljesen homogén, egész 

hosszában elterjed az érzékelés, s így, amihez csak ér és ami őt megérinti, az ebből 

származó mozgásokat az egész testen át adja a lélekig, s így kelti azt az érzetet, 

amelyet látásnak nevezünk." 

Eckhart Mester: Az isteni vigasztalás könyve 

„Szent Ágoston mondja: Isten számára semmi nincsen távol vagy messze. Ha azt 

akarod, hogy számodra se legyen semmi távol vagy messze, akkor igazodj Istenhez, 

mert nála ezer esztendő annyi, mint a mai nap. Ugyanígy mondom azt is: Istenben 

nincs szomorúság, se fájdalom, se baj. Ha mentes akarsz lenni az összes bajtól és 

fájdalomtól, akkor csak fordulj és igazodj csupán Istenhez. Minden bánat biztosan 

csakis abból ered, hogy nem egyedül Istenbe és Istenhez térsz meg. Ha kizárólag az 

igazságosságba formálva és születve állnál ott, akkor valóban éppoly kevéssé lenne 
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képes bánatot és fájdalmat okozni neked, mint az igazságosság magának Istennek. 

Salamon azt mondja: "az igazat nem éri soha veszedelem" (Péld 12,21). Nem azt 

mondja, hogy "az igaz embert", sem azt, hogy "az igaz angyalt", nem ezt vagy azt. 

Azt mondja: "az igazat". Ami bárhogyan is hozzátartozik még az igazhoz, 

különösképpen, ami az igazságot az ő sajátjává teszi, s őt igazzá, az fiú, akinek e 

földön atyja van; az teremtmény, alkotott és teremtett, mert atyja is teremtmény, 

maga is alkotott vagy teremtett. A tisztán igaznak azonban, mivel ennek nincs 

alkotott vagy teremtett atyja – s Isten és az igazság teljesen egyek –, egyedül az 

igazság az atyja, ezért bánat és baj éppoly kevéssé sújthatja, mint Istent. Az igazság 

nem okozhat neki fájdalmat, mert az igazság nem más, mint boldogság, öröm és 

gyönyör, továbbá ha az igazság az igaznak fájdalmat okozna, akkor saját magának 

okozná azt a fájdalmat. Semmi össze nem illő, igaztalan, sem bármilyen 

alkotott vagy teremtetett dolog nem képes az igazat megbántani, mert minden, ami 

teremtetett, mélyen alatta áll, éppoly messzire, mint Istentől, és semmiféle hatást 

vagy benyomást nem gyakorol az igazra, és nem szüli magát abba, akinek egyedül 

Isten az atyja. Ezért hát az embernek igencsak szorgoskodnia kell, hogy magát 

önmagától és minden teremtménytől megfossza, és semmilyen más atyát ne 

ismerjen, csakis egyedül Istent, s akkor semmi nem képes fájdalmat okozni neki 

vagy elszomorítani: sem Isten, sem teremtmény, sem teremtett, sem teremtetlen 

dolog, és egész valója, élete, megismerése, tudása és szeretete Istenből és Istenben 

van, és maga az Isten. 

Tudnunk kell egy másik dolgot is, ami az embert hasonlóképpen vigasztalja minden 

bajában. Ez pedig az, hogy az igazságos és jó ember biztosan hasonlíthatatlanul és 

kimondhatatlanul jobban örül az igazságosság műveinek, mint amennyi gyönyört 

és boldogságot ő maga vagy akár a legfelsőbb angyal természetes létében kap. Ezért 

is adták oda a szentek örömest életüket az igazságért. 

Mármost azt mondom: ha a jó 

és igaz embert külső kár éri, s 

ő változatlanul higgadt és 

békés marad szívében, akkor 

úgy van, amint mondtam: az 

igazat semmi nem szomorítja 

el abból, ami megtörténik vele. 

Ha ellenben úgy van, hogy a 

külső dolgok bánatot okoznak 

neki, akkor mégiscsak 

igazságos és méltányos, ha 

Isten hagyta, hogy ez az ember 

a kárt elszenvedje; hiszen igaz 

akart lenni, és annak gondolta magát, miközben ily csekély dolgok mégis képesek 

voltak elszomorítani. Mivel pedig Isten jogosan járt el, ezért hát emiatt nem szabad 

elszomorodnia, hanem örülnie kell annak jobban, mint a saját életének, amelynek 

mégis minden ember jobban örül, s amely mindenkinek becsesebb, mint ez az egész 

világ; mert mit segítene az embernek az egész világ, ha nem élne?” 

- Útmutató beszédek · Eckhart mester
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Rizmayer Péter 
A ragaszkodásról 

 
Fogjuk fel az Istentől eljött lelket egy pillanatra úgy, mint egy szo-
bát. A szobán van egy ablak. Ezen az ablakon át süt be a nap. A 

szoba akkor lesz igazán világos, akkor tudja bejárni a fény (a fény 
Istent szimbolizálja) és teljes egészében elfoglalni, ha nincs füg-
göny, és a szobába sincs benne semmi. De tovább megyek. Akkor 
tudja elfoglalni a szobát igazán a fény, ha falak sincsenek. Csak 
a fény marad. Tegyük fel, hogy a szoba már teljesen kiürült, nincs 

benne más, csupán egyetlen szék. Ez a szék egyetlen ragaszkodást szimbolizál. Te-

gyük fel, hogy ez az egyetlen ragaszkodás (pl. a kutyámhoz) emberi szempontból 
nem tűnik rossznak. Emiatt az egyetlen „szék” miatt azonban megmaradnak a fa-
lak, megmarad a szoba, az Istentől való elkülönülés, emiatt az egy „szék” miatt a 
lelkemet nem tudja elfoglalni a fény. Vagyis ez az egy, emberi szemmel „nem rossz” 
ragaszkodás a halálomat okozza, megakadályoz abban, hogy üdvözüljek (visszaol-
vadjak Istenbe, akitől eljöttem).  

Plótinosz az egyik művében arról ír, hogy van a polgári erény, amely a jó emberré 
való válást „írja elő”, és van a másik út, amelynek célja nem az emberekhez, hanem 
az istenekhez való hasonlóvá válás. Ez utóbbi az igazi út. Csak akkor fogunk tudni 

lelkünk utolsó, emberi szemmel „nem rossznak” tűnő ragaszkodásától is megválni, 
ha már nem „emberi szemmel” nézünk rá, szembesülünk azzal, hogy a ragaszkodás 
(minden ragaszkodás) a világhoz való kikötöttség, nincs köze az igazi szeretethez, s 

rájövünk, hogy amit eddig jónak, vagy legalábbis nem rossznak gondoltunk, az tu-
lajdonképpen elválaszt Istentől, nehezék, ami lehúz, elhúz Tőle. Ha ezt belátjuk, 
már képesek leszünk a ragaszkodásunktól, minden ragaszkodásunktól megválni. 
Az persze rajtunk áll, hogy valóságosan meg is tesszük-e ezt.  
Mindent át kell helyeznünk a tiszta szeretetbe. 

 

PÜNKÖSD - A Szentlélek eljövetele. 

Prohászka Ottokár: A Pünkösdi Lélek 

Hiszek a Szentlélekben I. 

«Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem.» Hiszek a Szentlélekben, 

aki Úr, Dominus, tehát Isten, a legfőbb elv s ugyancsak ősélet, melyből való minden 

élet, Spiritus vivificans. Ősforrás s őstermékenység. Az Atya is ősélet, a Fiú is ős-

élet, a Szentlélek is ősélet; de az Atya az ősélet mint őselv, mely nem való mástól; 

a Fiú az ősélet mint folyamatban levő, mint amely átömlik az Atyából a Fiúba; a 

Szentlélek az ősélet mint eltelés, megnyugvás, öröm, tetszés. Íme az Istenségnek, 

az egy, örök, végtelen életnek mint öntudatnak és folyamatnak önmagában való s 

önmagához való hármas viszonya. Ezt úgyahogy sejtjük, ezt imádjuk, de alakokba 

nem önthetjük; minden képzeleti alakítás tévedés. Csak egy képünk van róla; az 

örök, végtelen élet e belső folyamatának halvány analógiáját saját lelkünkben lát-
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juk, mely osztatlan s amellett mégis különböző is. Bennünk is érthetetlen mélysé-

gekből indulnak ki folyamatok s áramok, melyek mint különböző tartalmak s ér-

tékek jutnak tudatunkra, mint érzés, értés, akarat: a végtelen élet mélységei is tele 

vannak folyamatokkal: a látás, az öröm, az érzés s a vágy, a teltség s kiáradás, a 

bírás és adás viszonyaival, melyekről lelkünk élete, erőnk s örömünk, üdvösségünk 

s lendületünk, bensőségünk és hevünk tud valamiféle képet adni. Lelkünk ez ada-

tai közül leginkább az érzés, a gerjedelem s indulat, a lelkesülés s az öröm, a kedély 

s a bensőség irányítanak a Szentlélek felé; ezek adják voltaképp lelkünk egyénisé-

gének vonásait s az Isten Szentlelkének is ilyenek a vonásai! Mennyire nekünk való 

ez a Lélek! Ami az én lelkemet kitölti, gazdagítja s emeli, az mind végtelen mérvben 

megvan benne. Ő az Istenség bensősége s kedélye; Ő az a Lélek, ki a mélységeket 

járja, mint ahogy szent Pál mondja. Az isteni élet mélysége, az a forró, felszülő 

mélység az ő zónája, onnan tör ki s árad szét s merevedik föl, föl a magasba. 

Mintahogy a régi föld mélységei kitörtek s fölmerevítették Alpesekké legmélyebb 

rétegeiket: úgy az Istenség mélységeit kitöltő, forró s feszülő élet kitört s beleállí-

totta a szellemi világba a Szentlélek erőit s műveit. Járom a hegyeket s elgondolom: 

mily nagy erők lehettek azok, melyek e szirteket ily magasba emelték s ugyancsak 

mikor lelkem elé állítom az isteni élet világát s elfog a sejtelem s elragad a lelkesü-

lés, itt is imádkozva mondom: mily erő, mily hatalom és élet! Mindez a Lélekből 

való, aki «Dominus et Vivificans». Imádom s szeretem őt.  

 

 

KERTÉSZET  
Rizmayer Péter 
Édesapám tanácsai  

 

Az idei szélsőséges tavaszi időjárás – szárazság, majd a nagy mennyiségű csapadék 

májusban – az eddigi kertészkedési gyakorlatot átírja. A korábban – az AQUILA Ma-
gazin 2018. júniusi számában – ismertetett védekezéseket (permetezéseket) sajnos 
gyakrabban kell elvégezni, mert a vegetáció robbanását le kell tudni követni.  
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Május végén elkezdődik a cseresznye és a meggy érése. A sok eső miatt fennáll a 
gyümölcsrothadás ve-

szélye. Ez ellen a kénes 
permetezés a javalt. Ez a 

kontakt bioszer 0 napos 
eü. várakozási idejű. 
Bonyolultabb a helyzet a 
rovarkártevőkkel. Ami 
ellen védekeznünk kell, 
az a fekete levéltetű és a 

cseresznyelégy. A vár-
ható érési idők figyelem-
bevételével, 5-7 napos 

szerek kijuttatásával 
még fékezhetjük a kárté-
telt. Az esetleges csere-

bogár invázióval szem-
ben csak a mechanikus 
(hajnalban, dermedt ál-

lapotukban történő lerázás és összegyűjtés) védekezés a megoldás. 
Az említett gyümölcsökön túl a mandulán, sárgabarackon stb. található moníliával 
fertőzött ágakat le kell vágni, el kell égetni, a sebhelyeket le kell zárni.  

Pünkösdhöz közeledve kezdenek nyílni a nagy virágú pünkösdi rózsák. Tanácsolt 

elvirágzásuk után a virágot és magtokot levágni. Evvel a növény kondícióját meg-
óvjuk, és így a következő évben is sok szép virág lesz a kertünkben. 
Hangya és hangyairtás: amikor észleljük, hogy növényeinken hangyák futkosnak, 
akkor tudnunk kell, hogy a levéltetvek elszaporodtak, tehát ideje védekezni perme-
tezéssel. A hangyák irtását (a természetben) a sütőpor-porcukor 1:1 arányú mixével 

végzem. Olcsó és hatásos. 
Rovarok irtása: a különféle rovarok irtását kombinált módszerrel végzem. Az alap a 
sörcsapda. A kereskedelmi forgalomban kapható fedeles pohárba vagy PET palack-
ból kialakított edénybe töltök 1-1 evőkanálnyi porcukrot és ecetet, majd ezeket ösz-
szekeverem. Ezután 3-4 deci sört rátöltök, és kész a csapda folyadéka. Értelemsze-
rűen az arányok betartásával nagyobb mennyiség is készíthető. A csapda mellé vá-

sárolható sárga színű ragacsos felületű lapokat helyezek még ki. 
  
 

AQUILA HUMOR    
  
 Szilveszterkor az étteremben a pincértanuló egy egész malacsültet szolgál 

fel a vendégnek. A főpincér figyeli, és nincs vele megelégedve: 
 - Legközelebb, ha ilyen ételt tálal, legyen szíves a fülébe egy kis petrezselymet 
tenni, a szájába pedig citromkarikát. A farkára külön 
 kössön egy arany szalagot. Megértette? 
 - Hogyne, uram! De nem leszek úgy röhejes? 
 
Idős hölgy egy öreg lámpát dörzsölget. Egyszer csak elé ugrik a dzsinn, és azt 
mondja, hogy teljesíti az agg dáma egy kívánságát. 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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- Nézd csak dzsinn - szól az élemedett korú hölgy -, itt a macskám az ölemben. No-
sza, változtasd át királyfivá! 
Csiribí-csiribá, eltűnik a macska, és ott áll a helyén a daliás királyfi. A veterán hölgy 
elragadtatott sikollyal veti magát a karjai közé, mire a macskából lett királyfi meg-
csóválja a fejét: 
- No, mama, még most sem bánod, hogy kiheréltettél 
 
Mózes jön le a hegyről. 
- Mózes! Mi volt? 
- Van egy jó és egy rossz hírem. 
- Mondd a jót! 
- Sikerült lealkudnom tízre. 
- És a rossz? 
- A "ne paráználkodj" még mindig közte van. 
 
Mi a falusi abortusz? 
 - Lelövik a gólyát. 
 
 - Miért nem helyes dolog a házasság előtti szex? 
 - Mert könnyen lekésheted miatta az esküvőd. 
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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. 
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