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program is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-
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Pável Márta 

2019 Január - Február havi észrevételek, 
AQP elnök meglátásai 
 
Gyurcsány filmje a gyűlöletről … 
 
Megnéztem az 5 perces DK-s filmet, hát kacagnom kell. Gyurcsány 

elővette az elsőáldozó arcát, halkan rezegtető hangját és minden konk-
rétum nélkül adta elő újabb hazugságát, melyben mentegeti Sorost, és 

áztatja el Orbánt.  
Tényeket kellett volna mondani, mitől jó ember a Gyuri bácsi. Miért kellene nekünk befo-
gadni az integrálódni nem akaró, szakértelem nélküli, eltartást kívánó, többnyire agresszív 
migránsokat? Aki nem hülye, az tudja, ebbe belerokkannánk. 
Soros ide vagy oda, ehhez nem kell kampány, és nem kell Orbán, ezek tények! Miért futkos 
az EU-ba Soros (Gyurcsány szavaiból kivéve, hogy áldozat), miért szól bele mindenbe, ami-
kor őt soha senki nem választotta meg? Erről miért nem volt szó? Gyurcsány meri hazugnak 
nevezni Orbánt, Ő, aki bevallotta, hogy éjjel-nappal hazudtak. Valami baj lehet ott, ahol ilye-
neket beszélnek. A gyűlöletbombát ők, meg a baloldali kis pártocskák, pár száz feltüzelt 
fiatallal, pár unatkozó vagy megfizetett bérenccel tartják fent, rendet bontanak unos-untalan 
a nyugodt népet ezzel végtelenül zavarva! Ők, akik nem nyugszanak, akik mindenáron ha-
talmat akarnának, mert máshoz nem értenek, csak a kevergéshez és az ebből való jól meg-
éléshez. De a nép kiismerte őket, már 3x sem kellettek. Nem értenek a szavazatokból? Ők a 
demokraták ! 
Olyan szánalmas, hogy a gyűlöletbombát az az oldal mondja, amely minden hétvégén gyű-
löletben úszik, és csak nem nyugszik meg. Világos, most úgy érzik, hogy ez az utolsó pilla-
nat, hogy még elérjenek valamit, mert utána végleg le-
húzhatják a rolót. 
Látom, a bölcs magyar lakosság csak megvetve, vi-
gyorogva legyint rájuk. A kulturált megbeszélés he-
lyett mindenféle megalázó cirkuszokat találnak ki 
(MTV-ben való padlóra lefekvés stb.), ez az AQUILA 
PÁRT részéről erősen elvetendő és szomorú tényező. 
 
Migráns táborok felszámolása Olaszországban 
Helyzetüket abszolút megértve rokonszenvezek Salvini tevékenységével. Amit az olasz kor-
mány tesz, az vagány, hazához hű, bátor, számunkra igazán a támogatott tevékenységek 
közé tartozik. Részemről az olaszokat nagyon szeretem, és amikor az ember a tengerparton 
nyaral – pl. jó pár évvel ezelőtt…–, akkor egyre-másra jöttek afrikai árusok, hát bevallom 
őszintén, kis apróságokat vettünk is tőlük és nem éreztük azt, hogy félni kéne. Megtudtuk 
tőlük, ezzel mennyit keresnek, hol alszanak, mennyit küldenek haza, hogy éhen ne haljanak, 
akkor az ember – akár igazat mondtak, akár nem – még vett tőlük valamit, mert megsajnálta 
őket. Habár ezzel sajnos károsítottuk az olasz kormányt, az adózáspolitikát és egyebeket. 
Viszont most nem erről van szó, ők nem ilyen afrikaiak voltak.  A mai migránsok egymásnak 
küldözgetik vissza a híreket, milyen sok támogatást kapnak a németektől stb., milyen jól 
élnek, szinte munka nélkül. Ki ne akarna semmilyen munka árán jól élni, hergelik egymást, 
s jönnek Európába, akár bujtogatva vannak, akár nem…! Afrika nagy része gyarmat, pár 
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dollárért vagy euróért dolgoznak óránként, persze hogy vérszemet kapnak…, hogy Euró-
pában mennyit fizetnek. (Ugyanez van a magyar emberekkel is; sokszor hallom, 2-3000 Eu-
rót is megkereshetnek fizikai munkával havonta, és már mennek is külföldre. Jaj, Istenem! 
Egy dolgot elfelednek, a nyugati országok őslakosságának szemében a magyarok is csak 
valamiféle bevándorlók. Ha a lakásbérlés havi 1-2000 Eurós összegét nézem/ hacsak nem 
valami nyomorúságos helyen laknak…/, meg a rezsit, ételt, nem olyan sok az, amit kint 
keresek, ezért kár elmenni a hazájukból, persze azt, hogy rossz döntés volt, azt soha nem 
fogják bevallani.) 
A migránsoknál arról van szó, hogy amikor rájönnek, a különböző támogatások, amiket ne-
kik adnak, az Európában nem olyan sok pénz, és nem élnek úgy, ahogyan az európaiak, 
akkor máris dolgozik bennük az elégedetlenség.  Sőt, többnyire munkára alkalmatlan visel-
kedéssel és képzetlenül jönnek, és csak kevés pénzt kaphatnának, de az sem kell, s akkor jön 
a deviáns viselkedés, erőszakoskodás, megbízhatatlanság. Félelmet keltenek az emberben. 
Azok a szerencsétlen emberek, akik ott a tengerparton árultak, senkiben sem keltettek félel-
met, rendesen viselkedtek. Miért van az, hogy az egyik csoport rendesen viselkedik, a másik 
rettenetesen követelőző öntudattal félelmet kelt? Mitől függ, ki adott ekkora lovat alájuk, 
hogy ezt meg merik tenni? Ha valaki befogadást akarna, annak alkalmazkodnia kell, nem 

követelőzni.   
 

A menekülő embereket be kell fogadni 
Figyelem, direkt nem migránsokat ír-
tam. Egyik reggel a tévében a Maldív-
szigetekről szólt egy film. Nagyon el-
gondolkoztatott és megrázott. Már ré-
gebben is láttam egy filmet, ahol nem 
emlékszem pontosan, melyik szigetről 
volt szó, ahol már a lakosok a kitelepí-
tés határán vannak a tenger emelke-
dése miatt, és a mögöttünk lévő na-
gyobb szárazföldre viszik őket. Nincs 
semmijük. Elgondolkoztam, ez mek-

kora szörnyűség, hogy olyan helyen élnek, ami alig van magasabban a tenger szintjénél. A 
sziget állítólag csak három méterrel magasabb,  mint a víz szintje, s ha ennyit emelkedik a 
tenger, akkor úgy, ahogy van, megszűnik az egész. Azok az emberek, akik ott élték le az 
életüket, és nem gazdagok, eladni már nem tudják a területüket, mert ki veszi meg azt, ami 
mindjárt víz alá kerül. Eddig sem bővelkedtek, hova menjenek? Menekülttáborokba? Ők a 
lehetőségükhöz mérten mindig is dolgoztak, soha nem akartak senkin élősködni, ezeket az 
embereket külön kéne válogatni a gazdasági migránsoktól! Őket mindenkinek be kellene fo-
gadni, valóban elosztani! Nagyon ellene vagyok a migráns betelepítésnek, de itt nem erről van 
szó, ez humánus cselekedet. Fogadjunk be olyan embereket, menekülteket, akiknek a lakó-
helyét elönti a tenger. Őket szerintem kötelességünk befogadni. Világszerte ahogyan nőni 
fog a felmelegedés, a számuk is egyre nőni fog. Messze nem pár százezer emberről van szó, 
több millióról, mert rengeteg ilyen sziget és alacsonyan fekvő lakott tengerpart van. Biztos 
vagyok abban, aki igazi menekült, mint ’56-ban a magyarok, azok megbecsülik a befogadó 
országot és hálásak is.     
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Nem azokat kell befogadni, akik gazdasági menekültek és veszélyeztetik az őslakosságot, 
nem azokat kell támogatni, akik nem akarnak tanulni vagy csak élősködni akarnak. A földi 
viszonyok drámai változásának következtében a valóban nincsteleneket kell beengedni, 
akik addig is dolgoztak és tanultak, akik lehetőségeik szerint megéltek. A többit a kiinduló 

helyükre vissza kell küldeni, ne foglalják el a he-
lyet a rászorulók elől, mert Európa sincsen gu-
miból. A felmelegedés miatt menekülők helyze-
tét a magyarok sem nézhetik tétlenül, – s mint 
említettem –, idővel több millió ember kerülhet 
tényleg földönfutó  helyzetbe. 
Magyarország nagyon jó helyen van, Őseink 
észnél voltak, ha az országunkat elöntené a víz, 
akkor már a világnak is annyi, de nyitott szívvel 
kell a hazájukat vesztettek iránt lenni. Egy felté-
telt kell megszabni, a befogadottak integrálód-
janak, és ne veszélyeztessék a mi kultúránkat.   
 

Márkus Edit: A kánai menyegző 

A múlt vasárnapon ezt az evangéliumi részt olvasták fel a misén. 

Sokan sokféle értelmezést adtak már ennek a történetnek, amely Jézus 

első nyilvános szereplése is egyben. Számomra a legmélyebb és legin-

kább szíven ütő értelmezést Pável Márta adta meg. Most ezt ismertet-

ném, s pár gondolatot tovább fűznék.   

Jézus számára ez az esküvő nem volt egy fontos esemény, talán édesanyja 

illetve a rokonok unszolására engedhetett, és tartott velük a menyegzőre. Az ott 

eltöltött idő alatt Jézus magánya egyre csak nagyobb lett. Végig nézett a mámoros, 

részegült arcokon, és tudta, de nem értette, miért boldogok az emberek. Volt olyan 

is, akit csak a jóllakottság érdekelt, szinten minden mást és mindenkit kizárva 

érdeklődési köréből. Megint mások csak azt figyelték, hogy a menyasszony arcáról 

le tudnak-e olvasni valamiféle érzelmet: boldogságot, szomorúságot, kíváncsiságot 

vagy bármiféle érzelmet. A vőlegény családját csak az érdekelte, hogy vajon meg-

felelő rangú-e a menyasszony családja, nem éri-e veszteség a házasulandót. A 

gyermekek, talán ők voltak a legőszintébbek, ők csak egyszerűen szerették, hogy 

most valami különleges alkalom van, olyan idő, amikor önfeledten játszhatnak, nem 

kell segíteni a munkában, a felnőttek is vidámak. Jézus mindenkit végig nézhetett, 

tudta, ismerte, mit éreznek. Szomorú lett, mert megértette, hogy nagyon keveseknél 

talál csak nyitott kaput, nagyon kevesen fogják az Ő keskeny útját választani. 

Tudta azt is, hogy a vidámság, az önfeledség érzése, amit a sok vendég kergetett, 

azért tör rájuk olyan elemi erővel, mert valaha ismerték azt a teljes boldogságot, 

amelynek már csak emlékfoszlányai vannak bennük, vagy tudatuk mélyén, jól elrejtve. 

Ennek az örömnek csupán gyér utánzatát hajszolják itt a menyegzőn. Magányában csak 

egyetlen kérés érkezett Felé: „elfogyott a bor, csinálj valamit. Add, hogy tovább 
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tartson ez a mámor, add, hogy továbbra is vigadhassunk”. Jézus szomorúsága és 

magánya már nem lehet nagyobb. Olyat kének tőle, mintha egy mágus vagy csodatévő 

varázsló lenne. „Varázsold el nekünk a földet, Te Isten, hogy teljesen bele tudjunk 

feledkezni, ezt akarjuk, ezt tedd meg nekünk!” Ez az ember üzenete Jézus felé, 

aki kész kilépni a nyilvánosság felé, aki kész emberi életét feláldozni az embe-

rért. Az elszalasztott lehetőség, ez az ember tragédiája, ezért volt Jézus végte-

lenül magányos ezen az estén. 

Nem hagyott nyugodni ennek a történetnek az igazi jelentése, amit Márta olyan 

szépen kifejtett előttünk. Gyötrő, nyugtalanító érzés uralkodott el rajtam, hogy 

én, ott az esküvőn mit okoztam volna Jézusnak: örömet, szomorúságot, mit? Fokoztam 

volna magányát a kívánságaimmal? Még gyötrőbb lett ez az érzés, mikor rájöttem, 

hogy a kánai menyegző bármikor és bárhányszor megismétlődhet. Megismétlődik, ami-

kor gyerekes kívánságaimmal zargatom az Istent, megismétlődik akkor, amikor csö-

könyös gyermekként ragaszkodom az általam jónak talált célokhoz, vágyakhoz. Hir-

telen megijedtem, hányszor kértem én már bort Isten szemében, hányszor pocsékoltam 

el a lehetőséget, hogy igazi dolgokat kérjek, vagy hogy egyáltalán ne kérjek 

semmit, „csak” annak örüljek, hogy Jézust láthatom, hogy Vele lehetek.  

Köszönöm Mártának, hogy 

a keskeny úton megy előttünk, 

ott, ahol Jézus is jár előt-

tünk, köszönöm azt is, hogy 

nem kegyelmez a hamis illúzi-

óknak, és nem engedi, hogy a 

szemünkkel ne lássunk és a fü-

lünkkel ne halljunk. S remélem 

azt is, hogy egyszer Jézussal 

majd egy olyan menyegzőn ülhe-

tünk, ahol nem lesz magányos, 

ahol majd minden résztvevő 

igazi lehetőség lesz, akikért 

érdemes volt a Földre szület-

nie. 
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Varga Péterné  
 

GONDOLATAIM (2013-as cikkem, de aktuális) 

Jézus és a gyermekek, szaporodjatok, sokasodjatok vagy 

mégse?.... 

A világ népessége kb. 7 milliárd, és ez csak nőni fog, ha valami katasztrófa meg 

nem akasztja. Tegnap kaptam egy iszonyatos levelet, az országunk egyik népes 

környékéről és rettenetes katasztrófa, gyilkosság volt az, amit leírtak.1 Ekkor 

fogalmazódott meg bennem, hogy leírom azt, amit két évtizede vallok és tanítom is, 

hátha ez is segítség lesz a népnek. 

 Kérek mindenkit, olvassa el értelmesen, józanul, de farizeusi szemforgatás nélkül 

tegye, és próbálja megérteni az alábbi gondolataimat. Hazudni, valótlant állítani 

nem fogok, de más lesz mint, amit megszokott! Tudom, most majd sok ájtatos hívő, 

öklét rázza, tegye2, de akkor azt is tudja, hogy jelét adta annak; nem ismeri az 

Újszövetség tartalmát. 3 Én is azt kérem, amit 4Szt. Pál; 1 Kor 14,20 „Testvérek, 

értelem dolgában ne legyetek gyermekek, legyetek inkább a gonoszságban 

gyermekek; értelem dolgában viszont legyetek érettek.” Értelem kell ide, és most ezt 

szeretném felhasználni, hogy elmondjam sok minden torz, amit jónak képzelnek.  

Ez amit leírok, minden népre, minden országra érvényes. 5Nézzük meg, Indiában 

mi van, Kínában, Afrikában és nálunk szegényebb részeken ugyanez. A 

gyermeknemzéshez felelősség is kellene, hogy legyen, és lehetőséget biztosítani, ha 

életet adtam annak, akiben Isten lelke van, akkor maximálisan  mindent meg kell 

tenni érte. 6Ha nem tudok – még ha szegény is, nem baj... - de emberi 

körülményeket biztosítani, akkor meg kell tartóztatni magukat. A legkönnyebben a 

nemzés megy, de minden utána való már nagy felelősség, sokszor könnyek is. Nem 

lehet a megfogamzott gyermeket elpusztítani, de hogy meg se foganjon, ahhoz 

rengeteg módszer van, amit be kellene iktatni az életükbe.  

Félreértés ne essék, nem vagyok az EUGENIKA híve, sem segítője. De a józan 

középút kell. Hallani különböző véleményeket, akik elég drasztikusan – nekem-

sokszor sátáni ötletekkel is el akarnák pusztítani a Föld népességét7. Ezt nem lehet, 

tilos. De azt kötelességünk, hogy – mint minden fajnál a túlszaporodás szabályzók 

vannak pl. ragadozók, járványok, vagy éhenhalással stb.- az embernek is kell, hogy 

                         
1 1  a honlapon már ezt is láthatják. 
2 Eddig is „rázattam” az öklüket mégsem történt semmi..., nincs igazuk. 
3 Azoknak, akik nem tudnák, a Biblia két fő részből áll, Ószövetség; amit Isten a zsidó néppel kötött, és az Új-

szövetség, amit Jézus Krisztus földre születésével minden emberrel kötött, tehát ránk, akik katolikusok va-

gyunk, ez az ÚJ szövetség a fő, mert mi Jézus Krisztust követjük. Igaz, az Ószövetség is a Biblia része, mert 

az új a folytatása, de törvényei a katolikusoknak nem kötelezően érvényesek pl. nem kell galambáldozatot 

bemutatni, tisztulási és ételfogyasztási stb. zsidó tilalmakat betartani. Ránk az Újszövetség érvényes. 
4 Az összes bibliai idézet a jeromosi fordításból származik. 
5 Jelzem azért is, hogy ellenünk lévő pártok liberális alapon se próbáljanak meg különböző, eddig is hallott és 

már - már röhejessé váló, primitív rágalmaikat ránk szórni. 
6 Ha már pl. 4 családtag éhezik, fázik, nyomorog, akkor bűn - az én szememben - egy következőnek, meg 

megint egy következőnek, hasonló életkörülmények között való életre hívása. Ez bárhol is van a világon, 

mindenhova ezt gondolom és vallom. 
7 ...persze csak ha ez igaz, és nem összeesküvés elmélet...  
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szabályozza szaporodását, mert a Föld véges.  Ésszel kellene tenni, és nem kell 

megvárni, míg óriási járványok vagy éhség/lázadások stb. pusztítják ki a 

túlnépesedett világot. 

Még mielőtt valaki nácizni kezdene, elmondom, én annyira szeretem az élőlényeket, 

az embert is/ hogy ha a macskámról tudnám, hogy nem tudom a 7 kiscicát etetni, 

akkor megakadályoznám, hogy szüljön. Mert van bennem felelősség és szeretet. Az 

emberben is kell, hogy legyen, ezért is ember, és ezt nevezzük családtervezésnek8; 

mennyi időm, erőm, munkám, tehetségem van 

ahhoz, hogy emberi körülmények között 

felneveljem az utódomat, és számuk annyi lenne, 

amennyit elbírok. Ez nekem egy józan emberi 

gondolkodás. Az nem lehet cél, hogy ha 

nyilvánvaló, hogy még egy szájjal több éhezik, 

akkor mindenki felelőtlenül viselkedve hívjon egy 

új éhezőt a világba, meg az is felelőtlen – szerintem 

-,  aki erre biztatja.   

Miért kínozzuk a gyerekeket? Miért nem adunk nekik valós életet biztosítható 

lehetőségeket. Mert nincs kötelességérzet és felelősségtudat.  

Menjünk a Bibliához vissza. 

 Ma reggel keresővel direkt megnéztem - hogy ne tévedjek, ellenőriztem- az 

Újszövetségben egyszer sem(!!)  szerepel; hogy szaporodjatok, az sem  hogy 

sokasodjatok. Jézus Krisztus mondandója nem ez volt, messze nem erről szólt!9 

Továbbiakban a gyermek szót is beütöttem kb. 150 x szerepelt az Újszövetségben, 

de ebből kb. fele gyermekség története volt, egy része a mi emberi megszólításunk, 

majd maradék pedig, hogy kell gyermekeinket gondozni és közös elvárások voltak. 

 Mi az ájtatos, „keresztényi” szöveget, hogy minél több gyermek legyen - mivel 

Jézus ezt nem (!!!) mondta - nem is valljuk magunkénak! Isten pontosan tudta, mit 

bír el a Föld, a termőképesség, a víz, stb. ha ezt mondta volna, felelőtlen lenne, de 

Isten nem az! Csak mi emberek vagyunk azok, akik eléggé mélyen fel sem fogják, 

meg sem értették, mi a megváltás lényege, mit akar az Isten, Mit akar? Mindenkit 

magánál látni a boldogságában. Üdvözíteni, kimenteni ebből a földi pokolból, ahol 

mi állítólag jó érezzük magunkat, vagy ezzel hitegetjük a tudatunkat. Isten azt nem 

akarja, hogy sok felelőtlenül életre hozott gyermek nyomorogjon, fázzon, éhezzen, 

majd bűnözzön, a többi embert megölje, ez Isten elleni bűntett! 

Ha valakik az ellenkezőjét mondják, szapora gyermekáldást szorgalmaznak ott is, 

ahol éhen halnak, vagy erre noszogat, az menjen oda, - ne egy lovon ülve 

parádézzon, ami nekem tragikomikusan szánalmas - hanem szálljon le a lóról10, 

vagy ki a Mercijéből, és fogja meg a szegény kis éhező – de általa ájtatosan 

szorgalmazott - gyerek kezét, vigye haza és nevelje fel. Miért szemforgatók, miért 

                         
8 Erre is meg kell tanítani mindenkit, még idejekorán az iskolában, meg a felelősségre és emberi élet min-

denszintű tiszteletére is. Az én/ a mi kereszténységünk ilyen! 
9 Ha ezt valaki meg tudja nekem mutatni, hol van ilyen, vagy ilyen tartalmú jézusi tanítás, akkor nyilvánosan 

elismerem, hogy tévedek, de nem hinném, hogy ilyet találna, mert Jézus Krisztus összes tanítása nem ebbe 

az irányba mutat, sőt ha engem követsz – mondja -, mindenkit el kell hagyni stb.. 
10 A szó minden értelmében! 
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nem segítnek, ha ez akkora igazság? Ha nem teszik, akkor meg halálosan 

felelőtlenek, és ők is részei, felelősei annak – amit az előző cikkben leírtam, hogy 

megöltek egy embert a májkonzervért, de ott volt a dohány és a telefon is. Senki 

senkit sem ölhet meg semmiért sem, maximum kérhetnek. Hát idejutottunk a 

farizeusi, liberális szemfogatással.  

  Jézus Krisztusnál minden ember érték, és a gyermek a legfontosabb, mert abból 

még jó is kihozható lehetne, de nem így, ahogyan ma vannak dolgok. 

Mt 18, 2 -7 „Erre ô odahívott egy kisgyereket, közéjük állította és így szólt: Bizony, 

mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem 

mentek be a mennyek országába.  Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a 

legnagyobb a mennyek országában.  És aki befogad egy ilyen kisgyereket az én 

nevemben, engem fogad be. ... Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik 

hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tenger 

mélyébe vetnék.  Jaj a világnak a botrányok miatt! Mert szükséges ugyan, hogy 

botrányok legyenek, de jaj annak az embernek, aki által a botrány történik.” A mai 

világ egyfolytában megbotránkoztatja a kicsiket. Egy tizenéves már lát - az óriási 

különbségek miatt sokszor gyűlöl is -, látja milyen az élete, és azt is, hogy milyen 

lehetne. Lázadhat is, miért hívták őt életre, ha tudták ők is nyomorognak és ő is 

erre nyomorra születik. És jogosan lázadni is fog. Tudatában Isten sehol sincs, 

jobbára nem is nevelik erre a fiatalok nagy többségét - arra már nincs idejük... -. 

Cél nincs, nem látnak maguk előtt megvalósított értékeket, kijöhet az ember 

fonákja, a másik oldal, ami nem nemes, nem emberi. Mindezekért a szülők, a 

társadalom, a politikai vezetők a hibásak, hogy eddig engedték süllyedni az emberi 

nemet, a felnövekvő fiatalokat is.  Ismétlem, ez világjelenség, még akkor is az, ha 

egy-egy térségnél bizonyos embercsoportokat jobban érint. Lelkiségben maguk 

körül annyira sok rosszat, sötétet látnak szegény kisgyerekek, hogy lelki 

tisztaságuk már a szólással, járással együtt dől a porba. Könyörgöm, nézzünk 

körül, mivé lett az emberiség, mit teszünk a gyermekeinkkel. Jézus Krisztus ezt 

nem akarta. Jézus Krisztus nem sok bűnözőt, pokolfajzatot akart, hanem tiszta, 

ránéző, Embereket. A felelőtlen része a világnak csak csavarja minden jó szándékú 

ember lelkét, és kérdezgetik maguktól kinek jó ez? Ki bírja azt ki, hogy előtte egy 

gyermek éhesen kapkodjon a kenyér után. Pedig sokan elisszák, eljátsszák, vagy 

nem tudnak beosztani; egyszer van, máskor nincs alapon gazdálkodnak. Mit 

teszünk mi egymással és gyermekeinkkel? Belegondolni is szörnyű. Gyermekeinket 

magunkhoz kell ölelni, ahogyan Jézus is tette, nevelgetni, Isten felé kell fordítani. 

Mk 9,36-37 „Majd odahívott egy gyermeket, közéjük állította, magához ölelte, és azt 

mondta nekik: Aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be; 

és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött.”  

A befogadás azt is jelenti, hogy abba az életbe vezetem be, amiben én élek, de ha 

lepra az életem, hova vezetem a gyermeket, a pokolba? 

Mk 10,13-16 „Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a 

tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket.  Ezt látva Jézus haragra gerjedt, 

és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne 

akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.  Bizony, mondom nektek: aki 

nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda. Azután 
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karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.”  Mit is kér Isten?  Hogy 

Hozzá vigyük a meglévő gyerekeinket. A helyes, kiegyensúlyozott élet alapja 

Krisztus.  

 Hogy lehetne egy gyermek harmonikus, méltóságteljes, akinek lelkében ezt az ágat 

eleve megölik? Nem azt akarja Jézus, hogy nagyon sok gyerek legyen nélküle, 

hanem hogy Hozzá vigyük áldásra, adjuk át  őket az Úrnak  a gyermekeinket az 

igazi életre. El van tévedve a hívő nép egy része. Hány fiatal lett igazán Isten felé 

fordítva, úgy igazán, úgy őszintén, úgy hogy üdvözülhessen? Valóban hozzá 

engedjük a gyerekeinket, példamutatással élünk, vagy csak erőszakkal hittanra 

járatjuk.11   

Úgy gondolom idejében, de az utolsó pillanatban kérem, legyünk felnőttek, 

felelősen viselkedő Emberek, és éljünk úgy, hogy valóban értékes emberi életet 

élhessen mindenki a hazánkban, a Földön, a Világegyetemben. 

                                       

 

                         
11 ... és sokszor rossz tanítás miatt ott utáltatják meg velük a hitet, erről sokat tudnák mesélni, hittanár va-

gyok. 
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Oroszi-Kuzmich Kinga  
Újravirágzás, tavasz és gyógyulás 

  
Ha az ember megbetegszik, főleg ha súlyosan, akkor hajlamossá 

válik az elkeseredésre, depresszióra. Nem is fura ez, hiszen a 
betegség leginkább akkor tud leteríteni minket, ha valamilyen ok 
vagy körülmény miatt engedtük, hogy áttörje az Istentől kapott 
védőburkunkat.  
 Ilyen lelkileg fényhiányos állapotból aztán talpra állni is nehezebb, 

illetve annak tűnik.  De ne hagyjuk magunkat! Nem azért kaptuk Istentől az 

életünket, hogy az első adandó alkalommal feladjuk a harcot!  
Mikor a fa levele lehullik, a téli fagy kínozza, az a közelgő tavaszt várja és tudja, 
hogy újra virágzik és termést hoz majd- mert ez a dolga . Minden embernek megvan 

a maga dolga a világon és nem szabad anélkül távoznunk, hogy termést hoznánk. 
Minden baj magában hordozza a megoldását és minden betegségben ott rejlik a 
tavasz lehetősége! A legfontosabb, hogy időben észhez térjünk, illetve hagyjuk, 

hogy észhez térítsenek minket, és visszaforduljunk Istenhez. Adjuk át magunkat 
Neki, segítségével és követei segítségével vegyük észre a kiváltó okokat és legyünk 
készek gyökeresen megváltozni.  
Mikor az ember csodálatos gyógyulások történetét hallgatja, a kulcs mindig a 
változásban van, hiszen az azonos tettek, ugyanaz az út ugyanoda vezet. Ha nem 
tetszik, ahova megérkeztem, ha nem akarok újra odajutni, még véletlenül sem, 

akkor érdemes más irányba elindulni, másik utat választani. Én még csak most 

érkeztem vissza újra a kiindulópontra és már azért is hálás vagyok Istennek, hogy 
van lehetőségem újra elindulni. 
Hálás vagyok, hogy megmutatta, mit rontottam el és most bizonyíthatom, hogy 
megtanultam a leckét. Nem játszom el a második esélyt. 
 

Szerkesztő:Úgy legyen! 
 
 

 

 

   KERTÉSZET 

Rizmayer Péter 
Édesapám tanácsai: 

 

Néhány javaslat a január végi, februári időszakban a kertekben végezhető felada-
tokra 
A javaslatok előtt egy olyan reményt fogalmazok meg, hogy az idei évben a növény-
védelemre talán kevesebb permetezőszert kell majd felhasználunk. A 2018/19-es 
tél néhány tartós hideg szakaszai segíthetnek, hogy kevesebb szerrel egészségesebb 
gyümölcsöket takaríthassunk be.  
- Az első és legfontosabb a tervezés. Ez felöleli az öreg, rossz minőségű, kevés ter-

mést adó fák, bokrok sorsának meghatározását egészen az újonnan telepítendő fák 
és bokrok fajtáinak és a telepítések helyének kiválasztásáig. Amelyik fa megmarad, 
annál vizsgálandó a kéreg állapota. Ha szükséges a sebkezelés, soron kívül (csak +5 
fok felett elvégzendő) meg kell tenni.  
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- Fontos kérdés a metszés kezdési időpontjának meghatározása. Véleményem sze-
rint házikertben ez a munka február végén, március elején kezdhető el, természe-

tesen az időjárás és a fák állapotának figyelembevételével.  
- Az időjárás függvényében és a metszés befejeztével szükséges a lemosó permetezés 

elvégzése (csak +5 fok felett, én közelebb a +10 fokhoz javaslom elvégezni). Figye-
lemmel kísérendő, hogy a mandula, bogyósok (feketeribizli stb.) mikor permetezen-
dők. Tapasztalatom szerint a jelzett időszaknál korábban. A lemosó permetezés há-
rom alapszere a réz, a kén és a növényi olaj. Kereskedelemben vásárolható olyan 
szer, amiben mind a három benne van. Amennyiben külön juttatjuk ki a szereket, 
akkor arra figyeljünk, hogy az olaj legyen az utolsó.  

- Itt az ideje a műtrágyák, permetezőszerek és vetőmagvak beszerzésének, valamint 
a kerti szerszámok, gépek karbantartásának. A permetezőszer vásárlást a lemosás-
hoz szükségeseken túl a teljes vegetációs időszakra célszerű kora tavasszal elvé-

gezni. Van választék, és még van permetezőszer (fontos a szerek felhasználhatósá-
gának határidejét ellenőrizni vásárláskor). A szerek a kiszereléstől számítva 3 évig 
bontatlanul, fagymentes helyen tárolhatók. Sajnos a hamisított permetszerekről – 

van ilyen – csak utólag szerzünk tudomást, amikor a hatástalanságukról már saját 
kárunkra meggyőződtünk. 
- Ez az alkalmas időszak a különféle rejtett zugokban " tető, ereszalja stb." helyeken 
fellelhető darázsfészkek felszámolására, mivel a rovarok " hibernált" állapotban 
vannak. 
- A gyümölcsfák, valamint az örökzöld fák, bokrok nagy téli veszedelme a rájuk 

nehezedő hótömeg és fagyott eső. Ezek súlya alatt a fák és bokrok ágai meghajolnak 

és megrepednek, a jeges réteg alatt a gyümölcsfák rügyei károsodhatnak. Mindkét 
esetben rázással, veregetéssel kell eltávolítani őket. 
- Én nem veteményezem, de a petrezselyem, sóska, zöldborsó, piros retek ültetése 
az ágyasokban megkezdhető az ültetési feltételek megléte esetén. 
- Ha fahamu keletkezik, folyamatosan kiszórható. Jelentős bio káliumforrás. A 

csonthéjasok, alma, körte nagyon igénylik. 
Végül pedig a legfontosabb, a kertész rákészülése a "szezonra", azaz, hogy akarjuk 
és a növényeink szeretete legyenek tevékenységünk mozgatói. 
                                                                                                                             

AQUILA HUMOR    

 

  
Két öreg hölgy ellátogat a múzeumba, de útközben elkeverednek egymás 

mellől. Amikor ismét összetalálkoznak, egyikük így szól a másikhoz: 
- Láttad azt a meztelen fickós szobrot hátul? 
- Igen! Fel vagyok háborodva, hogy lehet ilyet kiállítani! Milyen hatalmas a nemi 
szerve! 

- És milyen hideg! - mondja az idős hölgy. 

Karácsonykor a nagymama 

 vízipisztolyt ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz: 
- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Már nem emlékszel, mennyire dühös 

voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk? 
A nagyi elmosolyodik: 
- Dehogynem, nagyon is... 

- Hé, te Luke van itt Praktiker?? 

- Itt csak Obi van Kenobi! 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Miért ment át a csirke az úton? 
ÓVÓNŐ: Hogy a másik oldalra jusson. 

PLATON: A közjó érdekében. 
ARISZTOTELÉSZ: Ilyen a csirkék természete, átmennek az úton. 

KARL MARX: Történelmi szükségszerűségből. 
SADDAM HUSSEIN: Ez példa nélküli provokáció, így feljogosítva érezzük magun-
kat, hogy 50 tonna ideggázt dobjunk a csirkére. 
JACK NICHOLSON: Mer' kurvára át akart. Ez a kib***ott igazság. 
RONALD REAGAN: Elfelejtettem... 
JAMES T. KIRK: Hogy eljusson oda, ahol csirke 

még nem járt azelőtt... 
HIPPOKRATÉSZ: A hasnyálmirigyében terme-
lődő váladék miatt. 

MARTIN LUTHER KING: Már látom azt a világot, 
ahol minden csirke szabadon átmehet az úton 
anélkül, hogy célját fel kellene fednie. 

MÓZES: És leszállt Isten a mennyekből és imi-
gyen szóla a csirkéhez: "Bizony mondom neked, 
kelj át az úton!" És a csirke általkelt az úton, és 
nagy volt az öröm a mennyekben. 
FOX MULDER: Saját szemeddel láttad, ahogy 
átment az úton. Még hány csirkét kell látnod 

ahhoz, hogy elhidd ??? 

RICHARD M. NIXON: A csirke NEM ment át az 
úton. 
MACHIAVELLI: Igaz, a csirke átment az úton. Ki 
törodik vele, hogy miért? A tény, hogy végül át-
jutott, igazolja minden cselekedetét. 

FREUD: A puszta tény, hogy ennyire érdekel, 
miért ment át a csirke a túloldalra, elfojtott sze-
xuális bizonytalanságodat tárja fel. 
BILL GATES: Most fejeztük be az új Csirke Of-
fice 2000-t, amely nemcsak átmegy a túloldalra, 
de tojást tojik, nyilvántartja fontos iratait és kezeli a könyvelését. 

BILL CLINTON: Fontos bejelentésem van. És megismétlem, hogy biztosan megért-
sék. Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a csirkével. Nem volt ... 
DARWIN: A csirkék, évmilliók alatt természetes kiválasztódás útján oly módon fej-
lődtek, amely felruházza őket a túloldalra való átkelés képességével. 
EINSTEIN: Hogy most a csirke kelt át a túloldalra, vagy az út mozdult el a csirke 
alatt, ez viszonyítási pont kérdése. 

BUDDHA: A puszta kérdés tagadja csirke mivoltodat. 
ERNEST HEMINGWAY: Meghalni. Esőben. 
RAMBO: Rosszul céloztam volna? 
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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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