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1

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 célunkat,
amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.
Képeket most az

AQUILA tagjai készítették.
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Vargáné Pável Márta / AQP elnöke
Halottak napjára
Eltávozottokért imádkozunk Hozzád Uram!
Szent
kezeidbe
ajánljuk
az
összes
elhunytunkat,
szeretettel gondolunk rájuk,
szívünk
melegét
küldjük
utánuk. Kérünk Uram: Vedd
az oltalmadban, könnyíts
rajtuk, ha szenvednek, tudd
be jó tetteiket. Mi kérjük égi
fényedet, hogy szabadítsd
meg őket és fogadd Magadhoz
Uram,
hadd
lehessenek
békében Veled...
„A testi táplálékot, amelyet
magunkhoz
veszünk,
sajátunkká alakítjuk, a lelki
táplálék azonban, amelyet
magunkhoz veszünk, minket
alakít sajátjává; az isteni
szeretetet
tehát
nem
fogadjuk magunkba, hiszen
az két dolgot eredményezne.
Hanem az isteni szeretet
fogad bennünket magába, és
eggyé leszünk vele.” Eckhart
mester

VARGA MÁRTA
Nyugdíjas pusztuljon?
A nyugdíjasok védelmében
Az utóbbi időben több ismertebb ember tollából lehet
nyugdíjasok elleni kirohanásokat olvasni. Akik kaphatók ilyen
kirohanások írására, többségükben azoknak vaj van a fülük
mögött. Csak párat említsek: az egyik ember ugye baleset miatt
börtönviselt, vagy jó gazdag felesége van, de több bírósági ügye
is volt (üzérkedés?) stb. Csupa olyan ember, akiknek NEM
jelentős a szavuk és nem példamutatók. De kaphatók rá, és ők írogatnak elég ronda
kirohanásokat a becsületben megöregedett emberek ellen, úgy tűnik,
legszívesebben a nyugdíjasokat a föld alatt látnák.
Nem azt mondom, hogy felkért bértollnokok, de felháborítónak tartom és furcsa,
hogy akkor jelennek meg ezek a mocskolódások, amikor a nyugdíjasok helyzetét
már valóban rendezni kéne. Mikor az EU-hoz képest a migráns is többet kap, mikor
az árak, a minimálbérek emelkednek, de a Kormány szerint minden szuper. Hát nem
az!
A nyugdíjasokra köpködő emberek, akik hazudoznak össze-vissza, hogy milyen
jól él, aki nyugdíjat kap, nem fogják fel, hogy milyen havi 40-60-100 ezerből
kijönni, és sokszor még a családot is segítik pl. vidéken. Akinek nincs elég nyugdíja,
az pedig vagy nem jelentette be magát, vagy nem tudott eleget félretenni, de az
emberek többsége nem keres sokat, és a legritkább, hogy a párnacihájukban sok
pénz van, maximum főleg vidéken, a kis nyugdíjas tesz így a tolvaj betörők ellen.
Magyarországon az átlag nyugdíj 130 000,- Ft körül van, és a többségnek ±20%
ennyi van... Akik 500 ezret vagy többet keresnek, szörnyülködnek a számok
hallatán is. De ez az átlag, s ez alatt is jócskán vannak, ahogyan fölötte is. A
többség nyomorog! Meg kell nézni, hogy mit vásárolnak az áruházakban. Meg kell
nézni a kifáradt, kilátástalan, örömtelen arcokat. Ezt irigylik a hírességek?
Szánalmas! Egy kétkezi munkásélet után kicsi nyugdíj jár, és nem mindenki
rázhatja magát a színpadon, nem mindenkinek jutott ugyanaz a lehetőség vagy a
gazdag házastárs stb. Ajánlom szíves figyelmébe az összes ismertebb írogatónak,
hogy azok az emberek, akik kalauzok, ápolónők, postai alkalmazottak,
áruházakban kiszolgálók voltak stb. nélkülük megállt volna az élet, de ezek az
emberek nem keresték magukat agyon. Ők örültek, ha meg tudtak élni, és ha félre
tudtak tenni, akkor igen-igen ügyesek voltak, vagy termeltek a kiskertben.
A nyugdíjasok ellen írogatóknak el kellene gondolkozniuk; lesznek ők is öregek,
a szüleik is voltak öregek, és nyugdíjat is kaptak. Aki fizette a járulékot, többnyire
dolgozott is. Egy tisztességes élet áll mögöttük, miért van útban ezeknek az
antiszociális lényeknek?! Mit szeretnének, lökjenek le minden nyugdíjast a
Taigetoszról, hogy ők nyugodtan részegeskedhessenek, dübörögtethessék az
életüket? Sajnos több orvost is ismerek - de vannak rendesek is -, akik
legszívesebben máshol látnák az öregeket, akik szemmel láthatóan nem is kezelnék
őket. (Erről sokat lehetne írni.) Ilyen lelketlenné lett a társadalom.
Nagyon alávaló dolog azokat nem megbecsülni, akik életet adtak, akik
felneveltek, akik éhbérért dolgoztak, akik kiszedték a romokból az országot és akik
természetes, hogy nem akarnak éhen pusztulni vagy télen megfagyni. A
hálátlanság az egyik legalávalóbb dolog.
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Valahogy egyre többször van olyan érzésem mostanság, hogy elszabadult a pokol
ebben a világban. A gonoszság, a kísértés, az emberi kicsinyesség és kegyetlenség,
a földi vágyak rabsága, a divat: hatalmas ragadós, cuppogó iszapként veszi körül
az embert már kicsi korától fogva, s még lögybölik is.
A tinédzsereknek, gyerekeknek máris túl tág a hatáskörük: még régen az iskolai
szívatás apró viccekből állt. A gyerekkori barátság-szövetség megerősítésének
beteges módja, a közös ellenségkeresés annak idején még a másik kirekesztése
(bandázás) volt, ez ma már világméretűvé válik, hiszen csak ki kell tenni a
médiafelületekre az éppen soron következő, vagy netán állandóan megalázott
gyermek szívatását. Míg a mi korosztályunk rossz poénja az volt, hogy bezártuk
egymást az iskolai WC-be, és így az illető nem tudott bemenni következő órára - a
mai rosszcsontok meglepetésszerűen lefotózzák egymást a WC-n, és felteszik a
Facebook-ra. Leitatni és részegen szexuális kapcsolatra rávenni tinédzser lányokat
(a tizenéves fiúk részéről) már végzetes erejű, és beteges elfajulása a
neveléshiánynak, amely mindkét fél életét véglegesen teszi tönkre. Mindezt csupán

azért, hogy ütős Youtube-, vagy Facebook-videó legyen belőle, amit több százan
like-olnak.
A gyermekkori szekírozás dimenziót váltott, és ez igenis a felnőttek felelőssége:
olyan eszközöket adunk a gyermekeink kezébe, amelyeket magunk sem tudunk
etikusan használni - és nem tanítjuk illemre őket, mert sok esetben eszünkbe sem
jut, hogy újabb illemszabályokat kell felállítani. Ráadásul az újonnan bevezetett
szabályok egyre butábbak, egyre felelőtlenebbek. Inkább megakadályozzák az építő
hozzáállást, minthogy elősegítenék: a bölcsődei gondozó ma már nemhogy a
gyerekre nem piríthat rá, ha
nem viselkedik rendesen, de
nem szólhat a szülőnek sem,
hogy
haszontalankodik
a
gyermeke. Ha a tanárok, akik
egész nap a gyerekeinkkel
vannak nem nevelhetnek, az
hova vezet, ha nem oda, hogy a
végén már nem is törődnek?
Mennyire képes a szülő egy
keményen átdolgozott nap után,
mindössze két-három órában
hatni a szintén hullafáradt
gyerekre?
Tanár
szakmájú
szülő-társ
igen
találó
gondolata: „az a két óra már
épphogy csak arra elég, hogy jól
össze lehessen veszni". Már,
amennyiben még megmaradtak
az erkölcsi korlátai, és akar
hatni...
A társadalomban, politikában a liberális, illetve konzervatív nevelési irányzatok
vívnak manapság egymással, és ma már sajnos ugyancsak túlsúlyba kerül a magát
ugyan liberálisnak valló, de valójában erkölcstelenül szabados nevelés. A
közösség ily módon már nem képvisel azonos, egyöntetű nevelési irányelveket, nem
képez erkölcsi vázat az ifjúság körül. Nem lesz megtartó erő a nevelésben: az egyes
érték-szilánkok, amelyek a jószándékú nevelő (legyen az szülő, barát vagy tanár)
részéről elérik a fiatalt, súlyukat veszítik a társadalmi nihilben. A gyermek vagy
össze tudja rakni a szilánkokból az egészet, ami egy valóban sziszifuszi feladat,
vagy elvész az emberiség erkölcsi kavalkádjában.
Aztán ott vannak a hosszas úgynevezett használati utasítások, adatvédelmi
törvények és nyilatkozatok, amelyek kellően bonyolult és unalmas nyelvezete pont
arra jó, hogy még, aki rá is veszi magát, hogy elolvassa, sem érti meg - nemhogy
alkalmazná, vagy éppen a fiatalságnak elmagyarázná!
Hasonlóképpen érvényes mindez a felnőttek média használatára is: olyan
információkat erőltethet ma már az átlagos felnőtt az embertársára, amelyet az
nem is kíván. Felesleges vagy éppen elhárítani vágyott információk tömkelegét
öntik a hétköznapi emberek tudatába a különböző TV-csatornák, óriásplakátok,
közösségi oldalak, honlapokba beágyazott ajánlások és reklámok is. Sőt: a
szabadjára eresztett reklámok és fizetett cikkek gyakran közkedvelt eszközök
embertársaink megtévesztésére. A szabad, szárnyalni vágyó lelket belevesztik a
hazugságok hálójába, míg már maga sem tudja, mit higgyen, míg
szárnyaszegett madárként vergődik benne. A végleteknek, amelyekhez ez a - most
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már akár életbevágóan komoly - átverés hullám eljuthat ma már senki és semmi
sem szab határt. Lelkiismeretlenül, arcátlanul keverik az igazság szilánkjait a
hazug, manipuláló frázisok közé, s miközben képtelenség az emberiség birtokában
lévő minden tudást behatóan ismerni ahhoz, hogy kiválogassuk a hamuból a
kölest, tovább mérgezik a reménytelenség érzetével a lelket. Az ember lelkével
játszani már titáni háború. Ott földbe döngölni a lelket, ahol Isten felemelni akarja:
emberiség és Isten ellen elkövetett bűn. Még az Eucharisztikus Kongresszus
előkészületei során is képesek a szervezők megengedni maguknak,
meghívottjaiknak, hogy szent dolgokból űzzenek tréfát keresztény vallomás leple
alatt. Mi ez, ha nem önös érdekek mentén való iskolai szívatások folytatása magasabb, veszélyesebb, haszonélvezői szinten? Hogyan védekezhetünk napi
szinten az agyunkat elárasztó információs környezetszennyezés ellen?
A megoldás a helyes lelki vezetés lehetne. A
megfelelő kemény iránymutatással az ember
igenis képes eligazodni még ebben a förtelmes
erkölcsi környezetszennyezésben, a lelki mocskok
hulladék-cunamijában
is,
amit
manapság
tapasztalhatunk. Bizonyíték erre a saját
történelme, amely már többször mutatott hasonló
bár
nem
ennyire
mély
erkölcsi
meghasonulásokat a római kori orgiáktól kezdve
a reneszánsz és a barokk dekadens világán
keresztül,
ami
mindig
nagy
rendszerek
bukásához vezetett (lsd. római birodalom,
egységes keresztény egyház szétesése). Azokat az
embereket, akik ezekben a körökben is képesek
voltak megmaradni, tiszta, erkölcsös életet élni,
embertársaikat az igaz úton megtartani, ma
szentként tiszteljük. Akár Szent Ágoston vagy
Avilai Nagy Szent Teréz vagy Páter Pio életét
említjük, hasonlóságot lehet felfedezni a dekadens világ elutasításában, az Isteni
iránymutatásokra való támaszkodásban. Én ilyen nagy útmutató fáklyának látom
napjaink erkölcsi iszapja fölött az AQUILA vezetőjét, Pável Mártát is.
Ha az emberiség nem tanul a történelméből, az nagyban olyan, mintha az egyes
ember nem tanulna a hibáiból. Mégis, úgy tűnik, ma a világunkból folyamatosan
száműzzük a magasabb rendű értékeket, mint a törődés, az odafigyelő szeretet,
vagy az emberi méltóság, az igazság, a bölcsesség, a Szent valós tisztelete. Vajon a
mai ember tényleg meg akarja várni, hogy orrára koppintson a sors - vagy képes
magára ébredni és megkeresni, hogy merre van a Szent, az Isten?

Pável Márta
MEGHATÓ A MACSKA ÉS AZ EMBER VISZONYA
Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a macska csak érdeklény, s ez többnyire igaz is, de nem mindig. A Facebookon láttam
ezt a fotót, és erről eszembe jutott az, hogy a macska valami
belsőt néz, sőt talán taszítja a kimázolt, illatos, mű ember. Ezt a
nénit, aki a kezében tartja, őszintén szereti a macska, látszik a
fejükön a kölcsönös a szeretet. A macska az a megvalósult lény - a kutyához
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hasonlóan -, akit nem érdekel a külső, nem érdekel a diploma, nem érdekeli a
parfüm, nem érdekli az, hogy milyen társadalmi kategóriában, rangban van az
ember. Valami más érdekli, talán valami igazi, az, ami kisugárzik belőle, az, ami
megnyugtatja. Nagyon elgondolkoztató és ezen többször is megdöbbentem, hogy
amikor kicsi volt a macskánk és vittem az ölemben, olyan biztonságban érezte
magát, hogy közben kinyúlt a fák ágai közé, hogy elkapja. Aztán később, ahogy
öregedett – most sem öreg, most is csak négyéves -, amikor viszem az ölemben,
mert elkapom az udvarban, hogy bevigyem éjszakára, akkor a kezeim között közben
elkezd mosakodni. Ezek mind olyan biztonsági faktorok az állatnál, amit egy olyan
állat, aki nem érzi magát nyugalomban, teljes biztonságban az ember kezei között,
nem fog megtenni.
A macska nagyon érzékeny, végtelen ravasz és
számító lény, nagyon érdemes odafigyelni rá, hogy
mit tesz. Én azt gondolom, hogy nekünk,
embereknek, sokkal, de sokkal érzékenyebbnek kéne
lenni a világ dolgaival kapcsolatban, illetve a
körülöttünk lévő élőlényekkel kapcsolatban is.
Ez a cikk a macskáról
szól, de tudnék a kutyáról is
hasonlókat mondani, mert
mind a kettő megdöbbent. A
kutya még talán jobban
elképesztő, mert akármilyen
rossz is az ember – a macska
ebben az esetben nem…-, de a
kutya
akkor
is
imádja.
Sokszor elgondolkodom, hogy
meg se érdemeljük. Mi van a
kutyában, hogy ezt megteszi?
A macska vele szemben nem.
A macskában valami olyan érzékenység van, amely valahol leszedi az ember belső
igazi énjét. És erre figyelni kell. Tudja a gondolatainkat: pl. ha arra gondolok - csak
gondolok…-, hogy a nyakába cseppentek, máris felpattan és kergethetem.
Volt előtte egy gyönyörű vörös 9 kilós perzsa
cicám - 7 évesen agyvérzésben meghalt…-, aki az
érzékenység és szeret csúcsa volt. Egyik alkalommal a
munkahelyemről lelkileg megbántódva értem haza.
Fájtak a dolgok és ezen gondolkozva
főztem a
konyhában, a macska pedig mögöttem ült a széken.
Majd mikor megálltam és ránéztem a macskára,
felfújta magát és a fejem fölé kb.15 centivel nézett és
szinte forogtak a szemei a félelemtől. Akkor én is
megrémültem, mi van bennem, vagy mi van
mögöttem, vagy mi ez, amit látott a macska? Az biztos,
hogy valami erőtéri dolgot látott, vagy azt látta, amit
én gondoltam, vagy ami én vagyok, tele bánattal?
Szóval vigyázzunk az állatokra és figyeljünk oda a jelekre, mert sokkal többet
jelentenek, mint gondolhatnánk.
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Pável Márta
Lelkiség
Európa, hazánk vallásossága statisztikákkal…
Isten megteremtette a „létezőt”
az ember pedig megteremtette a „megélt létet”.
Nikolaus Cusanus
Az alábbi cikk elemzése közben gondolkodom.… (a kiidézett ferdén szedve) ….
https://qubit.hu/2019/10/25/a-statisztikak-szerint-europaban-csokken-akeresztenyek-szama-megis-viragzik-avallasbiznisz?_ga=2.6550395.857757957.1572074673-911418102.1539325206
…a modern társadalomban, minden kutatás azt mutatja, hogy a hívők száma évről
évre nő, legyen szó bármelyik világvallásról. A Pew Research felmérése szerint 2010
és 2015 között ugyan 5,6 millióval csökkent az európai keresztények száma, de ez
az egyetlen régió, ahol negatív irányba változott a vallásosak száma: Latin-Amerikában 32,6 millióval, a szubszaharai Afrikában pedig 64,5 millióval több keresztény
lett öt év alatt, míg a muszlimok száma 152,4 millióval, a hinduké pedig 66,8 millióval
lett több.
Nem ellenőriztem a cikk statisztikai hitelességét, de ha ez igaz, akkor a Katolikus Egyház vezetőinek, akik éppen Európa közepén gyakorolják a „hatalmukat”,
mélyen el kellene gondolkozni és sürgősen tenni kell!
Uo. …A magyarok ötöde vallástalan… a magyar lakosság 56 százaléka katolikus, 20 százaléka protestáns, 3 százaléka más felekezethez tartozik vagy nem tudott válaszolni, míg 21 százalék vallotta magát vallástalannak. … a 76 százalékos
keresztény túlsúlyhoz képest a lakosságnak csak az 56 százaléka válaszolta, hogy
hisz Istenben.
A baj sokkal nagyobb, mert aki hisz Istenben, noha megkeresztelt, mégis istenhite sokszor zavaros, babonás, ezoterikus, vagy egyéb divatos, „hiszegető”, valamiféle – többnyire pénzes – csoporthoz tartozik.
Tapasztalatom szerint igazán mélyen, komolyan nagyon kevesen hisznek, még
a jó szándékúak is minden gond nélkül megosztják a hitüket a világ „kincsei” /matéria és Isten között, csak altatják a lelkiismeretüket. Krisztus követése úgy, ahogyan kellene, alig jellemző.
Uo.… így az „eladók” kínálata az, ami elsősorban alakítja a vallásosság változásait.
Mivel a valláspiac nem különbözik markánsan más termékek vagy szolgáltatások piacától, ezért abban is megjelennek olyan fogalmak, mint a marketing vagy a
dizájn, hiszen az egyházaknak is vonzóvá kell tenniük a kínált vallási kultúrát a már
meglévő és a leendő hívők számára.
Sajnos ez is igaz, mert az orgona helyett beléptették a nívótlan gitározgatást, a
mélyebb eredeti keresztény élet helyett sok engedmény lett, pl. az egyik eukarisztiai
összejövetelen egy – nekünk felháborító – silány hitű humorista is szerepelhetett
stb. tiszta amerikai nyáladzás módjára. Most olvasom, miket lehet kapni: interneten rendelhető rózsafüzért, meg megszentelt kütyüket stb. Gyalázat!
Uo.… „A szekularizációnak, a vallási pluralizmusnak és az individualizációnak
köszönhető, hogy a nyugati világban olyan vallási formák jönnek létre, amelyek
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szinte egyéni módon más-más mintázatokat mutatnak, ezt nevezi a kortárs vallástudomány bricolage vagy patchwork vallásosságnak, vagy egyszerűen privát vallásosságnak. … A privát vallásosságot körülbelül úgy lehet elképzelni, mint egy nagy piacot: kimegy az ember, az egyik pulton talál egy kis Buddhát, aztán megtetszik neki
a lélekvándorlás tana, egy másik pulton talál egy kedves Szűz Mária-szobrot, ami
megérinti, és szépen összeválogatja ezeket. Majd mivel ő is változik az idők folyamán, ezek az elemek is cserélődhetnek. Ezért meglehetősen nehéz ezt mérni a szokott
módszerekkel, például a megszokott kérdőívekkel”
A fenti sorok nagyon józan meglátások. Kérdés, hogy ebben a nagy vallási zűrzavarban okolható-e a kereső ember, hogy mindent megpróbál, míg el nem jut a
lelke szerinti igazsághoz – vagy közben el nem téved, mert ravaszul megtévesztik…–
! Sajnos, igen sok olyan keresztényt ismerek, aki azt mondja, nem fog eljárni a
misékre; mert unalmas, a pap semmi olyat nem mond, ami neki üzenet lenne, neki
nem emberi az egész. Ha valaki teológiailag fejlettebb, annál előfordul, hogy szinte
őrjöng attól, amit egy-egy paptól hall, csak vakarja magát és eldönti, hogy oda soha
többet nem megy. Pl. konkrét eset, hogy a pap azt prédikálta hosszasan – véleményem szerint semmi hite sincs…–, hogy Jézust az apostolok vigasztalták, hogy itt
kibírja (???). S a legtöbb prédikációja az ő hitetlenségéből fakadó szenvedéséről szól,
amit Jézusra ruház rá. (Rengeteget tudnék írni, de csak még egy példa.) Sajnos
találkoztunk olyannal is, akinek a legfőbb kérdése elsőre az volt, hogy hány cm volt
Jézus. Megdöbbenve néztem: észnél van, hogy kerül a csizma az asztalra? De ő
komolyan gondolta (), és közölte velem, pontosan 2 méter (ja, persze, egy testileg
zsidó annyi; ez nem jellemző), és a hierarchikus szerint a Földön senki sincs pont
ennyi(). Nos ekkor – igyekeztem nem hangosan, visítva kacagni, de…– be is fejeztem az illetővel a kapcsolatot, milyen lelkisége van, mi a fontos neki, mit tanulhat
tőle a nép? Borzasztó! Megértem a privát vallásosokat, mert erre a fentiekkel szinte
rákényszerítik őket. Erre nincs idő – véljük sokan –, nekem üdvözülnöm kell, nem
primitívségeket hallgatni.
Ezek után senki ne csodálkozzon, hogy az értelmesebb lakosokból álló Európában kevesebb templomba járó keresztény van.
Sajnos elferdült minden. Az Istenben való hit nem egyenlő az egyéni boldogságkereséssel, a jó állással, a kiváló nemiséggel, az önbizalom megerősítésével, ez
mind tévút. Az baj, hogy amit Isten kíván az embertől, azt már csak igazán hívő,
tiszta pap, vagy Isten embere mondja el, de egyre kevesebben vannak sajnos. Ebben
a felhígult piskóta világban nem kedvező a fogadtatása a szigorúbb útnak. Az a
menőbb, a divatosabb, ha nem kell szebben, erkölcsösebben élni, helyette a megtévesztésükért fizetnek, nem is veszik észre, hogy becsapják őket, és boldogan húzkodják magukat a világban, mint szuper lények, de ebből semmi sem igaz! Azt is
látom, sok megkeresztelt ember abban látja vallásosságát, hogy látványosan filozofál Istenről – semmitmondó, zagyva cikket is írogatnak némelyek…–, de mindegyik
igen nagyon vigyáz, hogy el ne érje Istent, mert akkor oda a keresgélés, meg kell
adnia magát, és vége ennek az intellektuális semminek! Szánalmasak.
A silány keresztény tanítás, a nem megfelelő példamutatás meghozza az eredményét: Uo. A KSH adatai szerint 2001 és 2011 között 74,62-ről 54,66 százalékra
csökkent azoknak a magyar állampolgároknak a száma, akik vallásosnak tartják
magukat.
Boldogságkeresés bármi áron. Az emberek már nem tudják, mi az igazi, maradandó szabadság, boldogság Istenben, szinte senki nem juttatta el őket odáig (vagy
iszonyúan kevesek tanítanak így), helyette a múló gyönyörök keresésével vannak
elfoglalva, és ebben a pénzes spirituális, hazug szolgáltatások nagy „segítségükre”
vannak.
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Uo.… Szilárdi szerint … csökken tehát Európában és az angolszász területeken
a felekezeti vallásosság, a fizikai léten túlmutató világba vetett hit az egyéni vallási
mintákban is domináns – ez lehet egy személyes istenkép, egy mindent átható energia, vagy egy finomra hangolt világegyetem képe is, ami mögött van valamilyen tervezettség. Ez így van, az ember Istenre irányított lény, bármit tesznek, ez akkor is
így van.
A lelkünk Istené, és ez eltörölhetetlen!
A hegy a testben létező tudat szimbóluma:
a földön nyugszik, de az Istenséghez törekszik.
A hegy a lét és istenség magasságát reprezentálja
és ez a magasság a csúcsán elérhető.
Sri Aurobindo
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KERTÉSZET
Rizmayer Péter
Édesapám tanácsai
 Magyarországon egyre több kiskertben megtalálható a füge.
Nagyon fagyérzékeny. Ősszel gondosan a tövét be kell takarni.
Ez történhet a föld avagy avar (a kettő kombinációjával is)
felkupacolásával. Ha a leírtak ellenére is kifagy, az életképességét bizonyítandó általában tőből kihajt, igaz, a terméshozó ágrendszer kialakulásra több évet várni kell.
 Mit tegyünk a hullott levelekkel és lágyszárú nem évelő növényeinkkel? A legegyszerűbb elégetni*, ha az önkormányzat égetési napokat kijelöl erre a célra.
A költségesebb megoldás az, ha vásárolt zsákban elszállíttatjuk. Én a "lágy"
leveleket (barack, cseresznye, meggy, alma stb.), összevágott szárakat az őszi
felásás alkalmával a mű- avagy szerves trágyával együtt szoktam beásni. A
téli csapadék és az ősszel beásott nitrogén műtrágya a komposztálást tavaszra
elvégzi. (Az éves nitrogén mennyiség 1/3-át ősszel kell kijuttatni.) Javaslom a
következő évben felhasználni kívánt szereket és műtrágyákat – ha mód van
rá – még idén beszerezni. Különösen az import szerek árai mutatnak folyamatos és jelentős mértékű drágulást. Előre vásárláskor is figyeljük a terméken feltüntetett gyártási időt, mivel – bontatlan csomagolásban – 3 évig használhatók fel.
 Büdös bogár ritkítása: véleményem szerint jelentősen gyéríthető a mennyiségük. Ahogy mindig is írom, a növényvédelem fontos része a rovarkártevők elleni küzdelem. Az egész vegetációs időszakban ezt sajnos folytatni kell. Azt
vettem észre, hogy ez segít (persze ha a szomszédok is így tesznek).
-------------------------------------------------------------------------------Varga Márta
A diófa levele
Több helyen is olvastam, hogy kísérlet folyt a diólevél káros vagy nem káros voltáról.
Megállapították (és nem angol tudósok, hanem magyar kutatók), hogy ha komposztálják, semmi különbség sincs a dió vagy más levél között, ugyanúgy csírázik mag
és terem a növény. Magam mindig is elástam oda a dió falevelet, ahova földpótlás
kellett, és a paradicsom, paprika is szépen virult rajta. Tehát évek óta szórakoztam
ezen a néphiedelmen. Most sok-sok levél lehullott be kell ásni, vagy komposztálni,
s ennyi az egész.
A zöld paradicsom.
Nem én találtam ki, de talán elég fiatalnak minden vicc új, így talán ez a tudás is.
Kb. 30 éve hallottam és megfogadtam, hogy tároljam a zöld paradicsomot, ami piros
lesz. Egy rekeszbe alul pár réteg papírt kell tenni, bele nem szorosan zöld 80% és
pirosló paradicsomot tenni 20% arányba, ezt lehet papírral lefedni és akár 3-4 rétegbe is tenni. Egy-két hét alatt kb. 80%-a a zöldnek is bepirosodik. Így nekem még
sokszor karácsonyig is eltart a paradicsom, pedig a férjem iszonyúan sokat eszik
belőle .
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AQUILA HUMOR
Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt mondod,
hogy a nagybátyád temetésére mégy, és most itt látlak a focimeccsen! - dorgálja a tanár a diákot.
- Várja csak ki a végét, tanár úr! A nagybátyám a
bíró!
Mi a cigánytriatlon?
- ???
- Lefut a cigány a tóra úszni és biciklivel jön vissza.
Tudtad-e?
1.
Albert Einstein szerint, ha a méhek eltűnnének a Földről, akkor az emberek 4
éven belül meghalnának.
2.
Olyan sok fajta alma létezik, hogy ha minden nap egy újabb fajtát ennél
meg, akkor 20 évre lenne szükséged, hogy az összes fajtát megkóstolhasd.
3.

Evés nélkül hetekig elélhetsz, de alvás nélkül csupán 11 napig élhetsz.

4.
Azok az emberek, akik sokat nevetnek, egészségesebbek, mint azok akik
nem nevetnek sokat.
5.
A lustaság és az inaktivitás csaknem annyi ember halálát okozza, mint
amennyiért a dohányzás a felelős.
6.
Az emberi agy információ tároló kapacitása ötször nagyobb, mint amekkora
a Wikipedia információ tartalma.
7.
Agyunk ugyanakkora mennyiségű energiát használ fel, mint amennyi egy 10
wattos izzó fogyasztása.
8.
Testünk 30 perc alatt annyi hőt ad le, amennyi elegendő 1,5 liter víz felforralásához!!
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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 vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként
„pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért
vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu
Itt minden információt megtalálhat rólunk.
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