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A legfontosabb földi érték az ember! 

 --------------------------------------------------------------------------------------  
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – 

immár a 4. évfolyam 2. számát. Ebben folytatjuk az 
AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi 

szám a www.aquilapart.hu, www.aqp.hu honlap ma-
gazin fülénél megtalálható. 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.  

 
A legfontosabb FÖLDI érték az ember! 
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Vargáné Pável Márta  

AQP elnöke 
Gondolataim, kritikám Gyurcsány Ferenc évértékelőjéhez 

 

Megjegyzem, Gyurcsány Ferenc magához képest összesze-
dett volt, viszont több területen nagyon erős memóriazavarban 
szenved. Például az irányban is, hogy milyen volt az ország hely-

zete, meg ők milyen jók voltak stb. Ha ez így lenne, ahogy mondja, miért kellett az 
utolsó évre helyet cserélni a Bajnaival? Ezek téveszmék, pont olyan rosszak vol-
tak, mint a mostani kormány. Csak mindkét oldalon más-más hibák van-
nak/voltak. Ha jobban tették volna a dolgukat, soha az életben nem szerzett vol-
na a FIDESZ ilyen arányú győzelmet. Ők okozták a mai FIDESZ-es túlsúlyt! Mi, az 

AQP tagjai beszélgetünk az emberekkel, és úgy látjuk, az utolsó években gyökere-

sen megváltozott az emberek véleménye. Nagyon sokan azt mondják, már egyiket 
sem akarnák vissza. 

A 25 év silány működése (amit nem mi találtunk ki, hanem ez a nagy ma-
gyar valóság) erősen kifogásolható. Meg lehet ezen sértődni, kedves Urak, Höl-
gyek, meg mindenféle „antiliberális”, „antidemokratikus” jelzőket használni, sem-
mit sem jelent, Gyurcsány is ugyanaz, mint a FIDESZ. Ha ellenvéleményünk van, 

rögtön jönnek ezek a sokat puffogtatott jelzők, melyek ránk semmiféle hatással 
nincsenek, mert régen elcsépelt, devalvált, nevetségessé vált fogalmakká tették 
őket. (Milyen demokrácia az, ahol meg lehet venni a szavazatot pénzzel vagy ha-

mis ígérgetéssel, fenyegetéssel stb.? Majd párat lebuktatnak, de a többi…, azzal 
mi van? Nincs valós retorzió! Vagy milyen liberalizmus az, ahol amit az egyiknek 
szabad, a másiknak nem, és erre törvényt hoznak? Miért nem a tetteik határozzák 

meg az embereket, hogy ki ő, mindenféle faji, színbeli stb., megkülönböztetés nél-
kül? Miért nem lehet az igazat kimondani? Milyen demokrácia, milyen liberaliz-
mus ez? Szégyen!) 

A rendszerváltás óta semmi más nem történt, mint az, hogy az egyik jobban 
kóklerkedett, mint a másik. Régi káderek magukat átfestve, damaszkuszi utat sű-
rűn látogatva mindig pozícióban ültek, és mást nem is igen engedtek a közelükbe, 

csak ha nagyon sok pénze volt! Azok lettek megint döntő, törvényhozó helyeken, 
akik addig is tehetségtelenek voltak. Nem akarok személyeskedni, de volt olyan – 

nem is egy – miniszter, aki 4-5 különböző posztot betöltött az idők folyamán, pe-
dig igazából egyikhez sem értett. Ebből az látszik, hogy a felelőtlen politika azt 
gondolta, nem kell érteni semmihez sem, a megtévesztett népnek ez is jó. Egy a 
fontos csak: szájalni, meg a saját zsebeiket teletömni. Ez ment itt, kérem, 25 évig, 

ez a magyar valóság, ezen nagy kár megsértődni, talán magukba kellene nézni, és 
végre kivonulni a politika színpadáról, pénzük van elég, végre élni kellene hagyni 
a magyar népet is. Ennek végre vége kell, hogy legyen! 
A másik: arra kérem Gyurcsány Urat, ne „keresztényezzen”. Igaz, hogy amit a 
kormány ma tesz, az minden, csak nem keresztényi, de ezzel az igazi kereszténye-
ket megbántja. Sok becsületes, embereket és Istent szerető, befogadó keresztény 

van, akik békés, hazugság- és kóklerektől mentes országot akarnak. Jó lenne, ha 

Gyurcsány Úr elmélyülne az igazi kereszténység lényegében, ami nem farizeusi és 
nem ájtatos. Ha ennyire foglalkoztatja, szívesen adok – mint katolikus hittanár – 
ingyen órákat Önnek. 
Gyurcsány Úr szerint, aki nem áll mögé vagy bármelyik másik mögé (nehogy va-
lami jó, vagy igazán országot segítő dolog történhessen) az már a nagy liberaliz-
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mus jegyében „félúton toporgó, és silány” (ez önmagát minősíti). Most erre mit 
mondjak? Nekünk az nem liberális demokrácia, hogy ha valaki nem áll be hoz-

zánk, azt rögtön lesilányozzuk. Mi nem minősítgetjük azt, aki újat akar, bennünk 
valós tolerancia van. 

Valamint Gyurcsány Úr szerint nem kis vagy nagy lopás van, hanem lopás 
van (gondolom, ők már a politikai életből ezt régről tudják). A 25 év alatt, meg 
előtte is mindenki, akinek volt képe hozzá és belefért az erkölcstelenségébe (és sok 
ilyen volt), az lopott, csalt és hazudott! Ön szerint is, meg szerintünk is az ország-
ban kicsiben és nagyban divat lett a korrupció, mert a szeretet és az erkölcsiség 
nélküli, „nekem mindent szabad” társadalom ezt hozza magával. Én meg eddig 

naivan egyre csak azt vártam, hogy elkapják azokat, akik hirtelen meggazdagod-
tak, és a vagyonukat visszaadják az államnak, a népnek, amely hatalomra juttat-
ta őket. Ez a mai napig nem történt meg (egyik oldalról sem, csak pár kirakatper 

indult, semmi más), pedig igen sok pénzről van szó. 
Ne hintsünk egymás szemébe port. Ide politikai, társadalmi, erkölcsi tiszta-

ság, megtisztulni akarás kell (mi ezt képviseljük), nem a folyamatos hazudozás, a 

nép megtévesztése, és a szavazatainak 
ilyen vagy olyan módon való kicsalása. 

Abban igaza van Gyurcsány Ferenc-
nek, hogy ez a kormány kapkod, szétesett. 
(Oka sokféle lehet, egyik sem vigasztaló.) 
Elkeserítő, nem is tudhatjuk, ez hova ve-

zet, de jó nem lesz belőle, az biztos. Mi 

csakis jót, a korrekt és véghezvihető meg-
oldást akarjuk, remélem, a nép meghallja, 
mit kínálunk, és bizalmat szavaz nekünk, 
akár most Veszprémben is. 

Jó kezdet lenne abból a megyéből ki-

indulva cselekedni, ahol születtem. 
 

 

…………………………… 

Vargáné Pável Márta 
Nagyböjti előtti gondolatok 

 

Igaz, a hónap vége felé kezdődik a nagyböjt, de addig nem jelenik 
meg a magazinunk. 
Így készüljünk egy kicsit másképpen erre a napra, erre a böjti 
kezdőnapra. 
Mi a lényeg? Hogy látványosan éhezzünk, hajnalba kelve misére 

menjünk, magunkat sanyargassuk? Nem hinném, ugyan egyik sem rossz, de Is-

ten nem ezt akarja, ez csak eszköz lehet. Isten minket akar, hogy olyanok le-
gyünk, akik képesek Hozzá visszatérni. 

Apokrif Tamás evangéliumból 5 A tanítványai megkérdezték őt, s mondták neki: Akarod, 
hogy böjtöljünk? És miképpen imádkozzunk és adjunk alamizsnát? És mely ételek-
re ügyeljünk? 

Jézus mondta: Ne hazudjatok, és ne tegyétek azt, amit gyűlöltök, mert mindenek 

nyilvánvalóak az ég előtt. Ugyanis nincsen semmi, ami el van rejtve, és ne lenne 
nyilvánvalóvá; és nincsen semmi, ami beborított, és leleplezés nélkül fog maradni. 
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Itt jön be, hogy ne legyen senki sem farizeusi lelkületű, hogy ne legyen senki ha-
mis ájtatossággal, mert az is hazugság magunk és Isten felé is. Őszintének, átlát-

szónak, tisztának kell lenni, még akkor is, ha ebben a mai világban ez nem jöve-
delmező, s nem divat. 

Uo. 77 a Jézus mondta: Én vagyok a fény, amely mindannyiuk fölött van. Én vagyok a mindenség; 

a mindenség belőlem jött ki, és a mindenség visszatér hozzám. 
Isten, ahogyan sok helyen a János evangélium is írja, a világ világossága. Az alap-
vető fény (lásd a Túllépés c. lapunk számait), minden eredete az Isten. Ha lelkün-
ket, életünket sötétségben tartjuk, iszonyodni fogunk attól az elképzelhetetlen 
erejű világosságtól, aki az Isten. Itt a földön alkalmassá kell tenni magunkat az 

isteni fény befogadásra. Ez pedig sötét, gonosz, hazug szemforgató élettel nem 
megy, nem is mehetne.  

Sík Sándor Belenéztem a Napba 

Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,  
A virradati Napba két szemmel belenéztem.  

És ama reggel óta, örökre megigézten,  

Járok fényittasan és a Nap jár velem. 
Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt  

Azon a reggelen a Nap szívembe égett.  
S azóta mást se látok, csak egy nagy fényességet,  

Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat. 
Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,  

És felhős ormain a ködlő messzeségnek:  
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény 

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.  
És kívül és belül, örökre, szüntelen,  
Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.  
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Katona Promber Ágnes  

Gondolatok a zenéről 
 
Újév és zene? Hogy lehet ezt a két dolgot összehozni? Újévkor az 
ember amellett, hogy általában tele van tervekkel, ötletekkel, 
még azért foglalkoztatja az előző év „szintézise”. Legalábbis jó-

magam úgy vagyok vele, hogy szeretem átgondolni az óév jó és 
rossz eseményeit, átgondolni, mit teszek másképp jövőre, min 
kell javítanom, dolgoznom, esetleg mi az, ami kevésbé fontos. 
Már hagyomány az AQUILA közösségben, hogy a Szilveszter éj-

szakát együtt töltjük, hálát adunk Istennek azért, hogy megtartott bennünket, 

hogy dolgozhatunk Érte, hálát adunk egymásért és minden Őtőle kapott dologért. 

Az én hálaadó listámon a sok fontos dolog mellett előkelő helyet foglal el a zene. A 
zene mint jelenség, a képesség, hogy hallhatom, érezhetem, érthetem ezt a külö-
nös nyelvet. Filozófusok, írók, zeneszerzők sok magasztos gondolatban próbálták 
megfogalmazni, mi is a zene. Amellett, hogy jól tudjuk, milyen fizikai és matema-
tikai összefüggések alkotják, hogy a zenei hangok tulajdonképpen fizikai rezgések, 
a különféle harmóniák pedig leírhatók a matematika nyelvén, mégis megőrizte azt 

a misztikumot, ami megfejthetetlen, ugyanakkor minden érzékeny „fül” számára 
érthető. Az alábbi két idézet is erről tanúskodik: 

„Mi is a zene? Ez a kérdés órákon át foglalkoztatott, mielőtt múlt éjjel nyugovóra 

tértem volna. Maga a zene létezése is csodálatos dolog, mondhatni maga a csoda. 
A gondolat és a tünemények között elterülő birodalom. Mint egy megfoghatatlan 
közvetítő közeg, szellem és anyag közt lebeg testetlenül, mindkettőhöz kötődve, 
mégis különbözve azoktól. Szellem, de szellemként kötődik az idő mérhetőségé-
hez. Anyag, ám anyagként nélkülözi a teret.” 

HEINRICH HEINE 

„Senki nem tudja, mi valójában a zene. Előadjuk, hallgatjuk, komponáljuk és be-

szélünk róla, de valóságos lényét éppoly kevéssé ismerjük, mint közeli rokonáét, 

az elektromosságét. Tudjuk, hogy segít elvonatkoztatni, hogy a segítségével önma-

gunk felé fordulhatunk és megtisztulhatunk; tudjuk, hogy a meditáció olyan ma-
gasságokba repíti az emberi szellemet, ahol a kreativitás szabadon szárnyalhat; 
tudjuk, enyhíti a fájdalmainkat, oldja szorongásainkat, eloszlatja félelmeinket, 
felpezsdíti kedélyünket, felkorbácsolja bátorságunkat, tiszta és merész gondola-
tokra buzdít, megacélozza az akaratot, finomítja az ízlést, felderíti a szívet, ösztön-
zi az intellektust, és még sok egyéb érdekes, csodálatos dolgokra képes. És mégis, 

hiába tudjuk és cselekedjük ezt, nem ismerjük a zene mibenlétét. Talán az egyet-
len lehetséges válasz az, hogy a zene maga a Teremtés.” 

LUCIEN PRICE 

 
Nos, távol álljon tőlem, hogy e nagy nevekhez hasonlóan megpróbáljam megfejteni 
a zene titkát, egyszerűen csak élvezem, átadom magam ennek az Isteni adomány-
nak, és remélem, hogy ez év végén is majd hálát adhatok azért, hogy az életem 
része lehetett. 
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Szerkesztő megjegyzése: Promber Ágnes és Winkler Katalin együtt játszanak, és 
csodálatos és művészi szinten előadott komolyzenei számokkal ajándékoznak meg 

minket. Ismerik a humort is a zenében, Szilveszterkor ezzel is megörvendeztetnek 

bennünket. Köszönjük nekik. 
 
…………………………………………………………………………………… 

Rizmayer Péter 
Gyermek a számítógépes játék bűvöletében 

A környezetemből nem ismerek senkit, akinek az iskolás kisfiá-

nak ne az lenne a kedvenc időtöltése, hogy valamelyik számítógé-

pes játékkal játsszon. Gyakorló apukaként mindennap látom, 

hogy ha nem figyelünk oda, akkor órákat töltene el alsó tagozatos 

kisfiunk a digitális jeleket adó doboz előtt anélkül, hogy enni, in-

ni kérne, vagy bármilyen kommunikációt folytatna az őt körülvevő – természetes –

környezettel. 

Tapasztalataim szerint a szülők a „kordában tartást” úgy próbálják megoldani, 

hogy időkeretet adnak meg (többnyire 1 óra/napot) csemetéjüknek a számítógé-

pes játékra. Ennek a betartatása alsó tagozatban még nem jelent gondot, de ké-

sőbb – úgy tűnik – ez egyre nagyobb kihívást jelent. Ismerek olyan szülőt, akinek 

a már középiskolás gyereke nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket használt az 

édesanyjára (akivel különben nagyon belsőséges kapcsolata van), amikor a rossz 

jegyei miatt napokra eltiltották a számítógép használatától. De hallottam olyanról 

is, amikor a szóbeli eltiltás teljesen hatástalan volt, a gyermek mindig talált olyan 

eszközt (okos telefont stb.), amelynek segítségével el tudta érni a számítógépes já-

tékot, így a végén a szülők kénytelenek voltak azt az eszközt kikapcsolni, amely az 

internetes hozzáférést biztosította a lakásban. 

Mi ez, ha nem függés? Amikor a kisfiamnál először láttam ennek a „függésnek” a 

nyomait (egész pontosan azt érzékeltem, hogy a különben visszafogott gyermek a 

számítógép használata után hisztis lett az idegkimerültségtől) utánanéztem a je-

lenségnek az interneten. Az egyik írás szerint az ilyen jellegű szórakozások követ-

kezménye a fiataloknál már most látszik, fókuszáló képességük 5-6 perc után 

szétesik, elkalandozik a figyelmük, illetve hiányzik a rendszerszerű gondolkodás 

képessége, nem képesek átlátni egy-egy korszakot, rendszert 

(http://www.nlcafe.hu/noklapja/20140720/digitalis-jatekok-gyerekek). Az írások 

között persze nem csak ilyen „negatív” hangvételű van, azonban – szülőként – a 

számítógépes játékok gyerekekre gyakorolt hatásával szemben kialakult bennem 

valami gyanakvás, rossz érzés, ami arra késztet, hogy elsősorban ezekre figyeljek. 

A gyanakvás oka pedig az, hogy egyszer teljesen világosan az az érzés kerített ha-

talmába (de ezt persze nem tudom bizonyítani), hogy a játék egész egyszerűen 

szépen, szisztematikusan ellopja a gyerek lelkét, a csillogó és éles evilági jelenléte 

„csökken”, már részben – attól függően, hogy mennyi időt tölt vele – egy másik „vi-

lágra” fókuszál. Ez a figyelemmódosulás a tompulás, butulás, a talentum elkalló-

http://www.nlcafe.hu/noklapja/20140720/digitalis-jatekok-gyerekek
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dásának félelmét keltette bennem. Persze lehet, hogy ez nem csökkenésként kel-

lene felfognom, hanem egyfajta „rabul ejtésként”, amelyet vissza lehet, vissza kell 

szerezni. Az egyik ókori filozófiai iskola szerint úgy látunk, hogy adott dologról ap-

ró részecskék válnak le és a szemünkbe vándorolnak. A számítógépes játéknál 

olyan érzésem van, mintha ezt fordítva történne, a digitális játék „nézi” a felhasz-

nálót, aki a részecskéit adja ehhez a „látásához”. A kérdés az, hogy a számítógé-

pes játék negatív hatásaival, a függőség kialakulásával szemben mit lehet tenni.  

Anélkül, hogy tanácsokat osztogatnék (nem vagyok szakember, így ez felelőtlenség 

is lenne) engedjék meg, hogy két dologra hívjam fel a figyelmet. Az egyik az, hogy 

ebben a „küzdelemben” – elsősorban a kisgyermekeknél – a digitális világ teljes 

fegyverarzenáljával szemben egyedül – magányos harcosként – a szülő, gondviselő 

jelenti a kontrollt. A másik az, hogy kiskortól kezdve törekedni kell rá, hogy olyan 

lelki tartás, szilárdság, lelki erő alakuljon ki a gyermekben, olyan egészséges gya-

nakvás, ami képes észrevenni és ellenállni a világ sokszor lefelé húzó erejének, 

„csábításának”. 

Itt nem pusztán a számítógépes játékokra gondolok, de nagyobbaknál már kábí-

tószerre stb. Sajnos nem tudunk – bármennyire szeretnénk – olyan környezetet 

biztosítani, ahol valamelyik „durva kísértés” ne jelenne meg. Ezért fontos (talán 

jobban, mint valaha), hogy gyermekünk nevelésében egészen kiskorától kezdve 

nagyon határozott, tiszta és világos szülői, nevelői iránymutatás érvényesüljön, 

ami logikus r  endszert és példamutatást ad a kezdetben parányi, de egyre növekvő 

kezecskébe.  
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Olvastuk, megosztjuk 
2015.01.31. | 06:39 Gyümölcsfák szemzése lépésről-lépésre kezdőknek 

 Forrás: http://m.erdely.ma//kornyezetunk.php?id=180643 

Nemrég bemutattuk Juhász Béla csodagyümölcsösét, ahol 57 gyümölcsfán közel 

300 fajta terem. A sikeres hobbikertész beavat minket 
az általa alkalmazott alvószemzés technikájába.  
Az alábbi cikkben bemutatom az általam alkalmazott 
alvószemzést – néhol egy kicsit eltérek a könyvekben 
leírtaktól, de én így csinálom, eddig sikeresen. 
Általában 85-90%-ban megerednek a szemzéseim. Minden lépést vagy fontos fo-

lyamatot fényképes illusztrációval segítek. 
Általában augusztus közepe és szeptember elseje között végzem az alvószemzést, 
így az esetek többségében a rügyek már csak tavasszal hajtanak ki. 
Nyár végi alvószemzés lépésről lépésre 
1. Első dolgunk eldönteni, hogy mit szeretnénk szemezni. Azt a fát, amire a szem-
zés történik – jelen esetben egy Sylvia nevű cseresznyefa lesz az alany – alaposan 

be kell locsolni (2 héten keresztül minden második nap kb. 1 órát locsolom). Ez 
feltétlenül szükséges a jó nedvkeringés beindulásához, ami abban segít nekünk, 
hogy a kéreg könnyen elváljon a törzstől. 
2. Következő teendőnk kiválasztani azt a fajtát, amit szeretnénk beszemezni. Most 

egy különleges cseresznyét (Rita) fogok szemezni egy kivételes fáról, amit koráb-
ban Dr. Apostol János szemzett (ezen a fán is 7 fajta terem). 

3. Harmadik lépés a szemzőág beszerzése: vásárolhatjuk vagy ismerősök fáiról is 
kérhetünk. Ha ismerőstől szerezzük be, mindig győződjünk meg arról, hogy a fa 
erős, életképes, betegségnek nincs nyoma, nehogy a mi fáinkat megfertőzze. 

Nem jó a termőrügy (balra), csak a hajtórügy (jobbra) 
Válasszuk ki a megfelelő hajtást. Minden kertben az ott használt szerszámokkal 
dolgozzunk. Metszéshez a tulajdonos metszőollóját használom, hogy elkerüljem a 

vírusfertőzést. Mindig fiatal hajtást válasszunk! Nem előnyös a túl erős, de a túl 
gyenge vessző sem. Nem jó a termőrügy, csak a hajtórügy, mivel ennek tavasszal 

minél gyorsabban hajtania kell, nem pedig virágoznia. 
 
4. A leszedett ágról távolítsuk el a hajtás csúcsát és a leveleket. Kb. 1 centit meg-

http://m.erdely.ma/kornyezetunk.php?id=180643
http://m.erdely.ma/kornyezetunk.php?id=180643
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hagyunk a levél szárából – ennek később még szerepe lesz. Az így kapott vesszőt 
akár 2 hétig is tárolhatjuk vizes újságpapírba csomagolva, zacskóban a hűtőszek-

rényben. 

1 cm-t hagyjunk meg a levelek szárából 
5. Kezdődhet a szemzés. Túl sok szerszámra nincs szükségünk, szemzőkés vagy 
szike is megfelel a célra, ezenkívül kell rafia vagy valamilyen nejlonos spárga, il-
letve papír, hogy feljegyezhessük ténykedésünket. Én szikével dolgozom, mert így 

minden fánál, fajtánál új pengét tudok használni. Ez is azért fontos, hogy ne vi-

gyek át semmilyen kórokozót az egyik fáról a másikra. Legjobb a kora reggel vagy 
a késő esti órákban szemezni, így elkerülhetjük a nap káros sugarait. Mielőtt ne-
kilátunk, az új szikepengét és a kezünket is mossuk meg alaposan. 
A fa ágára vagy a törzsére merőlegesen, egy határozott mozdulattal vágjunk be a 
kérget. Nem jó többször vagdosni, mert ezzel csak a fát roncsolnánk, szilánkosí-
tanánk, és ezzel rontanánk a megeredés esélyét. Fontos, hogy minden beavatko-

zás egy mozdulattal történjen. 
A következő vágással – amit az előző vágásra merőlegesen, kb. 1,5 cm szélesség-
ben – az ágon egy T-alakot kapunk, amit a pengével finoman nyissunk szét. 
6. A szemző ágat fejjel lefelé fordítva a szem (levélhónalj) alatt kb. 1 centivel be-

metszést végzünk úgy, hogy ne csak a szemet, hanem vele együtt kis fás részt is 
vágjunk, amit folyamatosan a szem fölött kb. 1 centiméterig folytassunk. Utána 

megfordítjuk az ágat és a kívánt helyen, az ágra merőleges metszéssel kivágjuk a 
szemet. Azért vágom így, mert így a szem nehezebben tud felcsúszni a kötözés 
közben. Soha ne érintsük meg a metszlapot és az alanyon lévő T-vágás belsejét 
sem. 
Most jött el a kis levélnyél szerepe: ennél fogjuk meg a szemet, majd a T-alakba, 
föntről lefelé finoman becsúsztatjuk, teljesen a T alakú bevágás tetejéig. Ha nehe-

zen megy, akkor a másik kezünkben lévő szikével segít-
hetünk betolni. Az utolsó fél centiben már a szem tágítja 

magának a helyet, ezzel is segítve, hogy a kötözésnél a 
szem ne tudjon csúszkálni, elmozdulni. 
6. Következő lépés a szem fixálása spárgával. Ha több 
fajtát szemzünk a fára, érdemes több színű spárgával 

dolgozni, így tavasszal – a spárga leszedésekor – könnyen 
beazonosíthatók a különböző fajták. A spárgát a szemzés 
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alatt megkötjük, innen kicsit húzva felmegyünk a szemzés tetejéig. A spárgával X-
alakot képzünk, hogy ne csúszkálhasson el a szem. Cél az eredeti állapot visszaál-

lítása, a kéreg jó zárása, vigyázva, hogy a spárga ne tudjon becsúszni a vágásba 
és a T kihajtott oldalai jól visszafeküdjenek a helyükre. 

Innen ismét lemegyünk a szem alá és elkezdjük a végleges zárását, mostantól szo-
rosabbra húzzuk, és tekerjük a madzagot, amíg teljesen be nem fedtük a sebet. A 
szem alatt és a szem fölött egy kicsi rész maradjon szabadon. A kötözést úgy fe-
jezzük be, hogy visszafelé tekerve a kiinduló pontnál elkötjük a kötözőanyagot. A 
felesleget eltávolítjuk. Ezzel végeztünk is a szemzéssel. 
…. A kötözőanyagot csak tavasszal szabad eltávolítani, mikor már a fa és az új 

szemzésünk is kihajtott, vagyis az első levelek megjelenése után. 
…. A gyümölcsfák kombinálási lehetőségei saját fajon belül a legkönnyebbek, pl. 
körte körtével. Eddig nekem az alábbi kombinációk sikerültek: alma-körte, 

meggy-cseresznye, cseresznye-meggy, szilva (minden válfaj piros levelű, dísz- és 
japán is)-kajszi, kajszi-szilva, szilva-őszi, őszi-szilva, szilva-mandula, körte-nashi, 
nashi-körte, mandula-őszi. 

Szemzéssel rendkívül érdekes kombifákat lehet összevarázsolni. Ezek a fák olyan 
hobbikertekbe javasoltak, ahol helyhiány van és érvényesül az a tulajdonságuk, 
hogy változatos gyümölcsöket teremnek. 
Ha olyan fajtákat válogatunk össze, melyek egyszerre teremnek, 
– a fát könnyebb permetezni, 
– szép látvány, amikor érik 

– hátránya, hogy 2-3 hét alatt leterem. 

Ha úgy válogatjuk össze a fajtákat, hogy egymás után érjenek 
– akár 3 hónapig is mindig van új, friss gyümölcs (természetesen így minden faj-
tából kevesebb terem) 
– bonyolultabb a növényvédelem 
– nem olyan látványos, mert mindig csak egy 

kicsi része érik, virágzik…. 
Juhász Béla edenkert.hu   

 

 
 
Mi nagyon várjuk a tavaszt, hogy kimehes-

sünk és ápolhassuk a növényeinket. 
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Varga Péterné Márta 
Képzeletbeli riport egy „riporterrel” megtörtént események 

alapján. 
K. a kérdező Varga Márta 
R. a „szuper riporter”, aki ezeket cselekedte, nem szó szerint, 
csak tartalmában közvetítve 
Ha valaki magára ismerne, az valószínűleg csak a véletlen mű-
ve…  lehet. 

  
R. Telefon, kérdés; készíthetnek-e velünk ez … alkalomból riportot. 
K. Igen, köszönöm, nagyon rendesek. Meggondolom az időpontot. (Írok, innentől 
levelezésben mennek át a dolgok.) Megírtam egy napot, kértem jelezze, melyik óra 

jó nekik és hol. Válasz: 
R. Majd ezen a számon …(?) hívjam fel, ha arra járok. 

K. De uram, én nem indulok el Pestről úgy, hogy azt sem tudom, melyik városba 
milyen utcába menjek. Válasz: 
R. Majd még a mai napon megírom. 
Elgondolkoztam, valami nagyon nem tetszett, megnéztem a honlapon a fényképét, 
ami nekem szinte mindent elmond… (ehhez tehetségem van), és azt is láttam, 
hogy egy lakásban készült a legutóbbi felvétele is, így javaslatot tettem, hogy mi 

elkészítjük a filmet, Ő pedig az elejére és a végére mondja el a szövegét. (Magam-
ban nagyon nem tartottam korrektnek, ha valaki riportot akar velünk, és így vi-

selkedik, hogy nem ad címet, időpontot, meg amit ígér, azt sem tartja be. Válasz 
semmi. Írtam. 
K. … „Viszont, ha ma estig nem válaszol, és nem kapok egy pontos címet és órát, 
akkor önhibámon kívül nem megyek el, nincs hova, … habár szívesen, örömmel 

mennék! ... nem tudtam, hogy a YX járásához X falú tartozik. Cserében Ön meg-
sértődött, és sem helyszínt – ahogy ígérte –, sem választ nem kaptam. Sajnálom. 
Azt viszont szeretném elmondani, hogy soha, senkinek nem engedtem és nem is 
fogom megengedni, hogy velem instabil dolgoknak tegyenek.” 
R. „Nem a hiúságomat sértette meg, hanem a demokráciát és a választó polgáro-
kat! Ide akar jönni és azt sem tudja melyik települések tartoznak a választókörze-

tébe! Ez felháborító és szemtelen visszaélés a demokratikus játékszabályokkal!  

A levele stílusa pedig egyenesen botrányos!” Közölte velem. 
 
Innentől a kommunikációt – ilyen, a szavaimat kiforgató, saját szavát nem tartó, 
inkorrekt viselkedésű emberrel én a továbbiakban nem kommunikálok – átadtam 
a média felelősünknek, aki megírta neki, hogy mi mind az X faluban gyűjtöttünk 

és elbeszélgettünk az emberekkel. Semmiféle demokráciát nem sértettünk meg, 
habár ma a legnagyobb divat ezt üvöltözni. Akkor egy szelídebb levél jött tőle. 
Gondolható, ezek után ezt a vonalat befejeztük, ettől mi sokkal többre tartjuk 
magunkat, hogy ismét ilyen dolgokba belemenjünk. 
Nos, kedves magazinolvasó, ilyen eset is van. 
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AQP humor  

Egy részeg éjszaka tántorog haza, s hogy lerövidítse az utat, a temetőn keresztül 
akar vágni. 

Megbotlik és beleesik egy frissen ásott sírgödörbe. Azon nyomban el is alszik, 

ahogy vízszintbe kerül. 
Reggel zúgó fejjel, reszketve ébred. Az öreg temetőőr felfigyel a mocorgásra. 

– Magának meg mi baja? – kérdi a másnapost. 
– Nagyon fázom! 

– Hát persze, hogy fázik, ha lerúgja magáról az összes földet.  
------------------------ 

Két barát horgászik egy ismeretlen tónál. Először fognak egy teáskannát, 
aztán egy lábost, majd végül egy cipő is horogra akad.  
Egymásra néznek, és az egyikük megszólal: 
- Te, menjünk innen! Itt lakik lenn valaki.  

------------------------------------------- 
- Miért elfogadhatatlan a kommunisták számára a Biblia tanítása? 

- Mert a Biblia azt tanítja, hogy először volt a káosz, majd ebből az isteni 
terv segítségével rend lett. 

A kommunisták viszont tudják a gyakorlatból, hogy először szokott lenni a 
terv, s aztán jön a káosz.  

  

 
   

  

 

Hirdetményünk, felhívásunk  

Kérünk minden intelligens, hívő vagy Istenre nyitott embert, csatlakozzon 

tagnak az AQUILA Párthoz! 

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme 
miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is 
mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizet-

ni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást 
kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon 
megtalálja. 

Várjuk a kedves párttársakat. 
 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

 
Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerő-
sen bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra 
és élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokvá-
nyos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akara-

tából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honla-
punkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu Itt minden információt megtalálhat rólunk. 

http://www.topviccek.hu/vicc/Kommunista-rutin
http://www.aquilapart.hu/
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