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 2019. július - augusztus 

 VIII. évfolyam 7.-8. szám 

  

 Az AQP jogerősen bejegyzett párt. 

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

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

A legfontosabb földi érték az ember! 

 ------------------------------------------------------  
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 8. évfo-
lyam 7.-8. összevont számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt 

(AQP) megismertetését. 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 értetni 
a célunkat, amiért megala-

kultunk. Támogatásukat reméljük.  

 

                                                 
NYÁR VAN, A KÉPEINK IS EBBEN A TÉMAKÖRBEN 
LESZNEK   
Ha nem egyéni fotónk, akkor a forrás: 

FB. 

 

Ez kép a mi Tószegen lévő templomunkról 

készült, ha a kereszten lepel van, akkor 

mi is ott vagyunk. 

 

 
                                                     
 

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK JÓ 
NYARALÁST, ÉS JÓ OLVASGATÁST KIVÁNUNK E 

DUPLA SZÁMUNKBAN.
 
   

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Vargáné Pável Márta / AQP elnöke 

 
NYÁRI VEGYES közéleti ÉSZREVÉTELEINK  

  

VÁLASZTÁSOK... CIRKUSZOK FOLYTATÓDNAK. 

Nem szórakoztató, és sajnos alig múlik el az egyik 

hajtépés, jön a másik és most az önkormányzati választás.   

Az európai uniós választás után jön ez a másik rettenet, 

és eddig komolynak hitt emberekben is csalódom. Úgy 

szórakoztatják a népet, mintha egy ingyen cirkusz lenne, de a nép fizeti az 

adójából, így semmi sem drága. Az a sok szerencsétlen, megtévesztett ember, 

- aki beeszi - logikátlan, elsőre is látható, hogy oda nem vágó, valótlan  

dolgokat hall, mégis elhiszi, sőt veszekszik. Istenem, hova jutottunk?  Amit 

a DK csinál... az minőségen mélyen aluli, amit Karácsony Gergellyel, majd 

Kálmán Olgával - szerintem egyik sem jobb a másiknál... -, nem beszélve az 

LMP-s és ismeretlen úrról, akin csak az látom, ellenséges magyar 

nemzetünkkel.  Az egész szomorú, mert egoista, pénz után futó önjelöltek 

vannak, de igazán fajsúlyos, szakértő, odaillő egyéniséget nem tudnak 

kiállítani Tarlóssal szemben. Nem játszótér, nem homokozóvár a főváros, az 

egyik sem ért jószerivel semmihez, ami a főváros vezetéséhez kellene. 

Karácsony Gergely már bemutatta, hogy a saját kerületében mit művel, ki 

akarná ezt magának?!  Mégis mindenki főpolgármester akar lenni, példátlandul 

azt gondolják, hogy mindent lehet pár nap alatt összeállított, Budapestet 

nem is ismerő, felszínes programmal, és várják, hogy rá szavazz. Állítólag 

Hitlernek például az volt a véleménye, hogy: "A propaganda elsősorban az 
érzelmekre hasson, s csak kisebb mértékben az értelemre. Nem szükséges, hogy 
a nép tudatosan gondolkodjék, hiszen az emberek felfogóképessége amúgy is 
meglehetősen korlátozott, intelligenciájuk csekély, viszont igen gyorsan 
felejtenek. Ehhez képest a hatásos propaganda csupán néhány pontra 
szorítkozhatik, s a jelmondatokat addig kell ismételnie, míg a közönség 
minden tagja megérti, hogy hogyan kell értenie azokat."...  Ez úgy tűnik, 
most nem egészen jött be, vagy nem voltak eléggé egysíkúak - . A budapestiek 

megmutatták, az összesből megközelítőleg 70 ezer ember nem Tarlós párti, 

nos, ez kevés a leváltásához. Karácsonyt nem is értem minek örül, milyen 

győzelem ez a FIDESZ felett. Nevetséges.   

 

GYURCSÁNY ÉS AZ MSZP 

 A napokban azon gondolkoztam, hogy miért sajnálom az MSZP-t - hogy ledarálja 

a DK...-, végül is minek sajnálom a mindent tönkretevő kommunistáknak az 

utódpártja, vagy nem?! És mégis, valahogy az ember már megszokta őket, én 

is így vagyok ezzel, sajnálom, hogy nincs köztük egy igazán jóirányúan 

karizmatikus sem, aki összerántaná őket. Ami most történik, az nyilvánvaló 

volt, hogy így lesz - ezt többször is leírtam -, hogy Gyurcsány szét fogja 
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őket túrni, és ehhez most már nagyon közel állnak, főleg, hogy nincs egy 

igazi vezéregyéniség sem, akibe valami tisztesség és ész is szorulna.   

Valóban sajnálom, hogy ilyen széteső ellenzékkel kell a országnak lennie, 

viszont a MOMENTUM gátlástalanául jön fel a semmiből, és kérdem: miből? 

Nem szeretnék egy új SZDSZ-t, aki - szerintem -, jól elvolt az ország 

romjaiból. Az a baj, hogy Gyurcsány hatalmat akar, tán egy időre meg is 

tudja szerezni - pénze és szerintem gátlástalansága is megvan hozzá -, de 

mint már bemutatta, nem tud mit kezdeni vele, és csak pusztulást hoz 

mindenre. Ésszel, bölcsességgel kell polgármestereket választani, inkább ne 

tartozzon sehova sem, de tisztességes és okos legyen.  

 

A 4-ES ÚTRA TÖBB RENDŐRT, HATHATÓSABB INTÉZKEDÉST KÉRÜNK.  

Tudjuk, ez az ország halálútjai közül egyike az elsőknek. Nekem sokszor kell 

arra menni, így nagyon jól tudom, mi van ott. Sokkal több rendőrt szeretnék 

a 4-es útra, annyi büntetést kaszálhatnak román autósoktól, hogy bejönne a 

plusz kiadás is. Tudjuk, épül az új út, terelések, javítások vannak. Főként 

a románokat nem érdekli, hogy ki van írva, hogy 40 vagy 30 km/óra a korlát, 

akkor is elmegy 80–nal, minimum 80–nal. Olyan dolgokat engednek meg maguknak, 

hogy az nem igaz, áll az ember haja, leszorít, másodiknak is beelőz stb.! 

Miért nem tud több civil autóba beleülni a rendőr, és állandóan autózva 

felvenni, amit csinálnak. El kell kapni őket, mert a magyar lakosságot is 

veszélyeztetik. Erről már mindenki írt, jó lenne, ha megtennék, hogy valóban 

védjenek minket tőlük! 

 Kérjük, követeljük a hathatós fellépést a román autósok ámokfutása ellen. 

 

DRÁGA SZÚNYOGOK! 

A szúnyogokról, tudom, sorra jelennek meg írások, hogy - állítólag - a 

szúnyogirtás mellett, a vérszívók csekély hányada pusztul el, viszont 

minden másban nagy kárt okoz. Az rendben van, még el is hiszem, hogy nem 

egészen jó az alkalmazott mód, de az sem tűrhető, hogy ember ne tudjon 

kimenni a kertbe. Gondolom lefizetett újságírók azzal „vigasztalnak”, 

régen nem volt szúnyogirtás, a ház köré ólakat tettek, hogy az állatokat 

csípje. Hát ez baromi, gondoljunk bele, mekkora istállóhalmaz kellene 

Budapest köré, hogy ne jusson ránk szúnyog. (Ez kissé felháborító, hogy 

ilyeneket mernek írni.)  Ha az eddig használt irtószer nem megfelelő, 

akkor sürgősen ki kellett volna kísérletezni a jó megoldást. Elég sok 

munkában éppen nem megszakadó ember van, aki tán alkalmas lenne arra, hogy   

speciálisan szúnyogra ható szereket kísérletezzen ki. Úgy vélem, porhintés  

hatástalan dologgal permetezni a levegőt, mert az emberek azért annyira 

nem hülyék, mint amennyire annak gondolják őket. Jó lenne korrekten erre a 

szúnyoginvázióra is pontot tenni, és élhetővé tenni a vízpartokat is.   
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VIDÉKI FÚRT ÉS ÁSOTT KUTAK RENDEZETLEN HELYZETE. 

Emlékeim szerint télen az volt, hogy haladék lesz és új szempontok szerint 

kell bejelenteni, s erre tavasszal hoznak törvényt. Lehet, hogy tudatlan 

vagyok, de nem hallottam arról, hogy kijött volna a mindenkinek emberséges 

és megfelelő kút törvény vagy rendelet. Emlékezzünk: a kutakkal kapcsolatban 

volt egy nagy mizéria, hogy hogyan kell - ami kivitelezhetetlen lett 

volna!!!! – a kutakat bejelenteni. A vidéki fúrt és ásott kutak aztán 

halasztást kaptak. Jó lenne, ha a Parlament ez ügyben döntene. Ismét kérem 

a hatóságot, hogy olyan lehetőséget adjanak, ami nem kerül több százezer  

forintba, hogy a meglévő kutak bejelenthetőek lehessenek és 

fennmaradhassanak. Ha megint olyan törvényekkel akarják legalizáltatni, mint 

előzőleg, anonim ellenállás lesz, ez biztos. Jó lenne, ha Magyarország a 

magyarokhoz lojális lenne. Ha vizünk van, akkor az lehessen a miénk is. 

Mivel szinte egész Magyarország alatt, sőt még tovább is összefüggő 

vízkészlet van, akkor legalább ez legyen nekünk, úgy ahogyan akarjuk!  Ha 

főleg vidéken szűkülködnek az emberek  minimálbéreink, a megélhetésük, az 

egészségügyünk, az ország harmada szegény stb. legalább annyi jusson már 

ebből az országból, hogy rendes ivóvízhez juthassunk, ami saját telkeink 

alatt van. 

  Én nem azt mondom, hogy ebből pl. palackozót üzemeltethessünk, de  az az 

évi 500 köbméter, amit előzőleg meghatároztak, reális és elfogadható. De nem 

kell a habos, hazug szöveg a fertőzésekről, vízkészlet védelméről, mikor 

ezekbe bárhonnan belefolyik a felszíni víz, gyomírtók, műtrágya, stb., ne 

tőlünk féljenek, hanem a nagybirtokosok tetteitől. Bírja el mindenki, hogy 
jár nekünk egy max. 90-100 m mélyen lévő kút, hogy a vidéki ember mindenhol 
megélhessen, ahol földje, kis háza is, vagy zártkertje van, és az év nagy 
részét ott tölti, és egészséges növényeket termel. HA valaki évi 500 m3- 

nyit felhoz, addig senki ne szóljon 

bele semmit, és ne próbáljak a 

falvakat, tanyákat tovább 

ellehetetleníteni. Az, hogy jogosan 

szeretnénk legegyszerűbb módon 

bejelenthető és fenntartható kút 

viszonyokat,   az nem luxus kérés, 

megvalósítása rugalmasság és 

jóakarat kérdése. Lehet a Kormányban 

mindenkinek más -más erőssége, 

vesszőparipája, profilja, de kérem, 

a kutakat vegyék normálisan, a 

lakosságnak is tetsző módon. Kérünk 

egy normál, betartható kút törvényt.  
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MEGMŰVELETLEN FÖLDEKET VEGYE EL AZ ÁLLAM. 

Azokkal a földekkel, amiket nem művelnek az emberek, nem kéne várni 10 évig, 

hanem pár felszólítás után pl. öt éven belül az államnak kellene törvényt 

hoznia, amivel elidegenítheti. Ezek után az állam értékesítheti annak, aki 

kötelezi magát a művelésre, mondjuk szociális alapon olcsóbban. Vannak 

emberek, akik szívesen jutnának földhöz, de nincs annyi pénzük, valakiknek 

meg ott áll, és nyakig, derékig ér a gaz. Meg kéne akadályozni a világban 

egyre kevesebb termőföld elparlagosodását, ez látványra is rossz, és a gaz 

magot is szórja. Nem állunk olyan jól, hogy ezt megtehessük. 

 
 
 

   
Szeibert Márton 

HIÁBAVALÓSÁG? 

 

Van egy unalmasra rágott csont, egy kérdés, amire az emberek 

nem tudom, hogy akarnak-e még választ kapni, vagy jobban 

mondva, hiszik-e, hogy létezik rá válasz: „mi értelme az 

életnek?” 

Rengeteg féle élet van: háborús környezet, gazdag jólét, árva magány, falusi 

egyszerűség, egyetemi agytágítás, sivatagi nomád lét, városi arisztokrácia, 

hegyi remeteség,... 

Boldogság, nevetés, sírás, fájdalom feltételezem, hogy mindegyikben 

megtalálható. Ha csak kimegyek a környékre sétálni kicsit, és elsétálok egy 

kosárlabdapálya mellett: egyik palánknál egy család, másik palánknál egy 

másik, kosaraznak szülők a gyerekekkel. Milyen szép, de mennyi munka és 

fáradság van mögötte, mire lesz a családnak néhány szabad órája, amit együtt 

eltölthetnek. És vajon mind boldogok-e? Mind átélik a kosarazás örömét? Vagy 

szomorú-e a gyerek, hogy harmadjára sem talál be, fel tud-e oldódni az apa, 

akit kínoznak a munkahelyén, lelkiismeretfurdalása van-e az anyának, akinek 

van egy új hódolója? Én azt érzem, hogy túl összetett és bonyolult a világ, 

de közben meg annyira egyszerűnek tűnik, ahogy az emberöltők egymást 

követik... Fajfenntartás, létfenntartás, állati ösztönök, emberi vágyak, 

mély érzelmek... jó alaposan összerázva. Amikor ilyen filozófikus 

hangulatban átpörögnek az agyamon ezek a képek, mindig eszembe jutnak a 

prédikátor szavai: „minden csak hiábavalóság, szélkergetés”. De nem 

pesszimizmus, és nem negatív érzelmek hatnak át, sőt, keresem a magasabb 

rendű igazságot, az értelmet az értelmetlen lét fölött. Sokan mondják, hogy 

„megéri élni, mert bár sok a szenvedés, nagyon sok a szép dolog is.” Ezzel 

nem akarok vitatkozni, de számomra ez nem elég. Szent Pál ünnepe volt. Ő azt 

mondta: „számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség”. Mit jelent az, 

hogy „az élet Krisztus”? Én azt gondolom, hogy Pál abban találta meg az 
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élet magasabb értelmét, hogy Krisztust követte. Krisztust, aki azt mondta, 

hogy „aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszti életét 

én értem, megtalálja azt.” A teljes önfeladás, ami a mai korban, az 

„önmegvalósítás” korában olyan furán hangzik. Ehhez persze ismerni kell 

magunkat, mert úgy van súlya az önátadásnak, ha tudom, mit adok oda. Tehát 

önismeret. Ehhez persze őszinteség kell, mert e nélkül félreismerem magamat. 

Ehhez pedig bátorság kell. Szóval bátorság, őszinteség, önismeret; majd 

önfeladás Isten számára, annak az Istennek, akit épp az önismeretben és az 

önfeladásban ismerek meg egyre mélyebben. Hiszen hogyan tudnám átadni magamat 

olyan valakinek, akit nem is ismerek. Tehát önismeret, Isten-ismeret, 

önfeladás. Ezek a keresztény ember állandó feladatai, és gondolom ezek 

jelentették Pálnak is az életet, vagy inkább Krisztus, aki ezekben a 

feladatokban őt nagyon gyorsan és nagyon magasra emelte. És ezek a feladatok, 

célok, ezek értelmet is adnak, és boldogságot is adnak, hiszen így kerülök 

közel ahhoz, akit Platón a legfőbb jónak, legfőbb szépnek, legfőbb igazságnak 

nevezett. És persze az egészet átjárja a hála. Mert amikor elkezdem 

megismerni önmagamat, és rájövök, hogy ki is vagyok, és hogy mégis mennyi 

mindenem van, hogy mennyire szeret Isten, akkor a hála emel még följebb. 

Igen, számomra is Krisztus az élet. 

Nincs más értelme az életnek. És nem csak az értelem tárgya Krisztus, hanem 

ő az, akivel azonosulva az ÉLET szó mélyebb és valóságosabb értelmet nyer. 

Élet, fény, béke, mind Krisztus. 

 

Szerkesztő:  „Mi az értelme létezésünknek, és mi értelme egyáltalán az 
élőlények életének? Erre a kérdésre válaszolni nem egyéb, mint vallásosnak 
lenni.” Albert Einstein  

 

...„Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten, 

Félni, hogy talán még igazság sincsen, 

Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge, 

Hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre. 

És makacs reményem mégis, mégis hinni, 

Hogy amit csinálok, az nem lehet semmi. 

És örülni tudni a nagy megnyugvásnak, 

A fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak...”Teller Ede 

 

„Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben 

rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy 

helyesen gondolkodjék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén 

és rendeltetésén kezdje a gondolkodást. 

Mármost min jár az ember esze? Ezen soha, hanem a táncoláson, a 

lantpengetésen, az éneklésen, a versíráson, a lovas karikajátékon, a 
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párbajozáson, a királyi cím elnyerésén, anélkül, hogy valaha is 

elgondolkodnának rajta, mit jelent királynak, és mit embernek lenni.” 

(Blaise Pascal: Gondolatok, 146. sz. töredék) 

 
Nekem tetszik, ez van... 
 
KINAI TANMESE: 
 
A skorpió és a teknőc 
A skorpió és a teknőc egy folyó partján találkoztak egymással. 

Bizonyos értelemben ez a folyó az élet folyama - aminek partján mindannyian 
keresgéljűk a tutajt, amivel átkelhetünk a túlsó partra. A skorpió is 
szeretett volna átjutni a túlsó partra. Megkérdezte hát a teknőcöt. 
 - Ha szépen kérlek, átvinnél engem a túlsó partra? A teknőc végigmérte és 
gyanakodva igy szólt   - Nem. Sokat hallottam rólatok, skopiókról. Ti nagyon 
hebehurgyák vagytok, te is biztosan bizalmaskodó és szeszélyes vagy. És épp 
az olyanok, mint te, skorpió lévén, bizonyára váratlanul belém marnátok, 
és  akkor én elpusztulnék. 
  - Ó, édes, kedves pajtásom - felelt a skorpió - használd csak a józan 
eszedet és logikádat, mit jelentene számomra, ha megmarnálak A vízbe 
fulladnék  azon nyomban, bizony, és mindketten odavesznénk. Ha te 
megfulladnál, én is megfulladnék, én ugyanis nem tudok úszni. A teknőc 
fontolóra vette a hallottakat, és megenyhült. Eképp gondolkodott magában 
"Ugyan mi történhet, hiszen, ha nem akar megmarni, minden rendben van. Miért 
ne vinném át a folyón?" 
 - Rendben - mondta végül a skorpiónak - kapaszkodj a hátamba, és már 
mehetünk is! A furcsa páros megindult a túlsó part felé, ám még a folyó 
közepéig sem értek, amikor a skorpió mégis belemart a teknőcbe, aki kinok 
közt haldoklott az erős méregtől, de még odaszólt a fuldokló skorpiónak. - 
Miért tetted ezt ? Ennek semmi értelme nem volt!  - Az élet teljesen 
értelmetlen - felelte a skorpió, és elmerült. 

 
 
  
Oroszi-Kuzmich Kinga 
KISÁLLATOK A HÁZNÁL 

 

Nem régen volt szerencsénk kertes házba 

költözni, így elhatároztuk, hogy cicát és 

kutyát is szerzünk. Elsőnek a kiskutya 
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érkezett, nyolchetes korában. Már első 

pillantásra szimpatikusak voltunk egy-

másnak, és szinte ismerősként üdvözölt, 

nagyon barátságos volt. Mikor haza ér-

keztünk, kissé bátortalan 

volt és éjszaka sokat sírt 

az anyukája és a testvérkéi 

után, de látszott rajta, hogy nagyon örül nekünk, akármikor 

meglát minket. Két hete lakik nálunk, de már olyan hűséges, 

hogy folyton követi az embert, inkább a játékát is ott hagyja, 

csak a közelünkben lehessen. Imádja, ha foglalkozunk vele, 

szeret velünk játszani, és reggel ébredés után mindig jó 

kedvre derít az az öröm, amivel fogad minket.  

A kiscica egy héttel később érkezett, jóval bátortalanabb 

volt, főleg, hogy a kiskutya már itthon 

érezte magát. Eleinte ő is sírdogált és 

félt, de lassacskán rájött, hogy megbízhat 

bennünk és hálásan dorombolt minden simoga-

tásért, játékért vagy jó falatért. Nappal 

inkább a napos ablakban szundikál és ke-

vésbé élénk, de este és reggel nagyon játé-

kos, kedvencem, mikor lefekvés előtt az egész napi futkározástól megfáradt 

kutyát birizgálja, aki már nem veszi a fáradságot, hogy fogócskázzon vele. 

Nincs gyerekem, ezért nem tudtam, hogy milyen lesz, ha két kis élőlény 

lesz teljes időben, mindig és hosszútávon rám bízva. Talán nem sejtettem a 

hátrányokat és nehézségeket, amit például a szobatisztaság elérése vagy az 

jelent, hogy hétvégén sincs 9-ig lustálkodás, mert egyesek addigra az éh-

halál küszöbére kerülnek. De öröm és jó érzéssel tölt el, hogy ezek a kis 

lények az életem részei, felderítik az ember napjait a vicces, kedves, 

szeretetteli viselkedésükkel. Ráadásul sikerélményt okoz, ha végre megta-

nulnak valami újat.  

Jó látni, hogy mennyire igénylik az ember szeretetét és mennyire tudják 

szeretni az embert. Apró kis pozitív energiabombák. Mindenkinek csak aján-

lani tudom.  
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GONDOLATOK 

„Tisztességtudás  http://www.bahai.hu/mediatar/bahai-irasok-szent-konyvek-szovegek/bahai-eletmod-idezetek/ 

Minden ember azért teremtetett, hogy egy folytonosan fejlődő civilizáció 

előrelendítésén dolgozzék. ...méltatlan az emberhez, hogy úgy viselkedjék, 

mint a mező állatai. A méltóságához igazán illő erények a Föld minden népe 

és nemzetsége iránt tanúsított türelem, kegyelem, könyörületesség és sze-

rető kedvesség. 

Saját rangunk és állásunk határainak áthágása semmilyen körülmények között 

nem engedhető meg. Meg kell őrizni minden rang és állás sértetlenségét. Ez 

annyit jelent, hogy minden megalkotott dolgot annak az állásnak a fényében 

kell szemlélni, amelynek elfoglalására rendeltetett. Bahá’u’lláh (GWB 

215, 188) 

A fizikai érzékek és ösztönök közösek az állatban és emberben. Szegény ál-

latok nem tudnak beszélni, ezért nagyon figyelmesnek kell lennünk az álla-

tokkal szemben, és még több irgalmat kell mutatnunk irányukban, mint az 

emberek felé. Neveljük a gyerekeket már csecsemő koruktól úgy, hogy ők 

egyre kedvesebbek és irgalmasabbak legyenek az állatokhoz.‘Abdu’l-Bahá 

(TAB) 

 

Kis Enikő  

IRGALOM 

Mi ennek a szónak a mélysége és magassága? Mit tesz, aki irgal-

mas? Megbocsátás lenne - csupán? Megszánni a másikat? 

Van-e "jogom" megszánni ember-testvéremet? Nem ugyanabban a 

nyomorban fetrengünk-e mind a ketten? Istentől való távollétünk 

nyomorában... Könyörület lenne? A másik adósságának, hiányosságának, bűné-

nek az elengedése.   

Vagy benne van az is, hogy adok a másik gonoszsága, kicsinysége, tehetet-

lensége, bűne ellenére? Megbocsátást, szeretetet, segítséget. Igen: akár 

lelki, akár fizikai segítséget is.  

Nem bocsátom rá a büntetéseket sem szóban, sem tettben, de még gondolatban 

sem. (nem is tehetnéd … szerkesztő) Nem állok bosszút, nem mondom jól meg neki, hogy 

milyen gonosz volt velem. 

http://www.bahai.hu/mediatar/bahai-irasok-szent-konyvek-szovegek/bahai-eletmod-idezetek/
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Meglátom a kínjait. Azokat a szenvedéseket, amelyeken magam is osztozom 

ebben a földi vándorlásban. A nyomorúságot, amelyben bántott engem. Merek 

belenézni a lelkébe, az életébe, merem "meglátni" őt: Isten szemével. 

A bűnt szeretettel lehet orvosolni. Az igazságosság kimondja a bűnt, a ke-

gyelem elengedi a bűnt. Az irgalom feloldoz - és szeret a megtörtént bűn 

ellenére is. Isten vég nélkül - mi, magunk? Ahogyan képesek vagyunk rá... 

Segíteni, jelen lenni valaki számára, minden bűne ellenére... Isten ebben 

mutatta, mutatja a legmagasztosabb példát. Miért szeretek segíteni? Mi 

számomra az "adás" öröme? Maga az, hogy amikor segítek és tudom, hogy most 

olyat teszek a másikért, amit nem kap meg bárkitől hétköznapi szintén - 

legyen az fizikai tett, vígasz, vagy ima - eltölt egy földöntúli érzés: az 

öröm, a szeretet, az isteni jelenlét egy olyan fuvallata, amely nem az 

enyém, s mégis, mintha a legdrágább fizetség volna mind fölött. Erőt ad a 

karomnak és szárnyat a lábaimnak. Nem érzem a fáradtságot és az öröm aka-

ratlanul is kiül az arcomra. Az emberek visszamosolyognak, és érzem: már 

megint adtam. EZ az eredeti, az igazi vatikáni valuta. 

Múltkor valakinek a segítségét kértem. Az amúgy természetszerűen segítő-

kész ember megkérdezte: van-e annyi pénzem, hogy megfizessem? Mosolyogva, 

viccelődve válaszoltam: nincs, hacsak vatikáni valutát el nem fogadsz. 

"Még ott nem tartok!" Jött a félig vicces, félig komoly válasz. És való-

ban. Ösztönösen milyen mélyértelmű válasz: ahhoz, hogy az ember el tudja 

fogadni Isten pénznemét, azt, hogy "Isten fizesse meg", lelkileg fejlett 

szinten kell állnia és még ahhoz is kell egy bizonyos fajta ráhagyatkozás 

és alázat, hogy valaki e pénznemmel éljen, fizetni tudjon. 

Mindez, amit leírtam, valóban túl ideálisnak tűnhet. De törekedni rá vala-

mennyi ember istengyermeki kötelessége. 

 

                             
 

Varga Péterné  
Lelkiség  

Nyáron jól esik a lelki segítség, egy kis csodákkal teli 

személy, és erre Szt. PIO igen alkalmas. 

Forrás:Boócz , Szigeti László 2008 

Szt. PIO Atya ( 1887-1968 ) pár csodája. 
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„Egyik napon San Giovanni Rotondo környékén egy szegény asszony háttal 

haladva gesztenyét gyűjtött a meredek hegyoldalon. Hirtelen kellemes illat 

késztette, hogy fejét felemelje. 

„Madonna mia!” Még egy lépés és a 

szakadékba zuhan. „Szokjál le arról, 

hogy háttal járj!” – korholta őt Pio 

atya, amikor legközelebb találkoztak.” 

A II. világháború alatt többször 

előfordult, hogy Pio atya hirtelen 

félbeszakította a beszélgetést és 

föloldozást adott. Mikor megkérdezték, 

hogy ez mit jelent, így válaszolt: 

„Adjunk hálát az Istennek, amiért 

megengedte, hogy a szegény haldokló 

katonák mellett lehetek.” 

’ A német hadsereg 1917 novemberében Szlavóniában megsemmisítő vereséget 

mért az olasz csapatokra. Az olasz vezérkar főnökét – Luigi Cardona 

tábornokot – a kétségbeesés kerülgette. Szolgálati pisztolyával a kezében – 

ült a sátrában s öngyilkosságra gondolt. Hirtelen egy szerzetes jelent meg 

mellette s erősen rászólt: „Ne tegyen ilyen ostobaságot!” Aztán eltűnt. 

Évek múltán a tábornok meglátogatta a kapucinus kegytemplomot San Giovanni 

Rotondoban s ott váratlanul meglátta és felismerte azt a szerzetest, aki 

annak idején megjelent neki a sátrában. Elhaladva a tábornok mellett, így 

szólt hozzá: „Kedves barátom! Az egyszer még szerencsésen megúszta?” A 

szerzetes Pio atya volt.” 

„A történet hitelességéről Tóth József plébános kezeskedik. 

Dr. Sanguinetti 2 társával 1936 jan. 20-án este betért Rotondoba a kapucinus 

templomba rövid imára. A kolostor folyosóján Pio atya váratlanul így szólt 

hozzájuk: „Gyertek, imádkozzunk együtt egy lélekért, akinek éppen most kell 

Isten ítélőszéke elé járulnia”. A kérést teljesítették. Ima után Pio atya 

közölte velük, hogy V. György angol királyért imádkoztak. Másnap a három 

késői templomlátogató a rádióból és újságokból megtudta, hogy az angol király 

éppen abban az órában halt meg, amelyben ők a templomban Pio atya kérésére 

közösen imádkoztak.” 

 



 

12 

Márkus Edit: A PIHENÉS 

Az ember számára létfontosságú az alvás és a pihenés. E-nélkül 

nem tudna érdemben jó munkát végezni. Azon gondolkoztam, hogy 

vajon tudunk-e még, mi emberek jól, igazán pihenni. Mit jelent 

az igazi ellazulás, tudjuk-e még, mit kell tennünk ahhoz, hogy 

utána megújulva, újra erőteljesen folytassunk a munkánkat, 

végezzük a feladatunkat. Nyáron sokféle program kínálkozik, 

de ha sorra vesszük őket, igencsak kevés nyújt pihenést szá-

munkra.  

Létfontosságú lenne igazán csendben élni. Sokszor vesszük körül magunkat 

zajjal, zajszennyezésben élünk. Olyan hangok között, amelyek igazából nem 

mondanak semmit, csak zavaró tényezőként hatnak, figyelmünket elterelik. A 

természetben, erdő mélyén, vagy falu szélén könnyebb csendben lenni, bár 

sokszor oda is magunkkal tudjuk cipelni a zajunkat, ahogy Márta mondja: „az 

ember viszi magával az esőfelhőjét.” Nehéz beilleszkednünk a természet 

csöndjébe. Ehhez először figyelnünk kell, nem megnyilatkoznunk, hanem a 

másikra figyelnünk, befogadnunk a körülöttünk lévő világot. A fák, a növények 

sokunk számára hallgatnak. Az ő csendjüket megtanulhatjuk mi is. Nem állhat 

ez tőlünk messze, hiszen mi is ebből a világból valók vagyunk, még ha 

mesterségesen el is különítettük magunkat. Sokszor eszembe jut az a kérdés, 

hogy vajon nem átok-e az embernek, hogy tud beszélni. 

Fontos lenne az elért csendben hallani is. Hallani azt, hogy nem vagyunk 

egyedül, nem vagyunk külön, hanem a nagy Egész részei vagyunk, nem érezhetjük 

magunkat elszigetelten.  

Ebben a nagy összhangban mi magunk keltjük a zavart, ha rossz, negatív 

gondolatainkat emlegetjük. El kellene tudni engedni a bánatunkat, fájdal-

munkat, mintha egy kis hajót az útjára bocsátanánk a nagy tengeren. Tudva 

azt, hogy a kishajót mi magunk faragtuk, mi magunk színeztük, de már ócska 

lett, ütött-kopott, nem szolgál minket, visszaadjuk hát a végtelen tenger-

nek.  

Az ember nagy részét az életének végig alussza. Vajon mi történik velünk ez 

idő alatt? Igen, sok mindent tudunk, hogy az alvásnak milyen fázisai vannak, 

mikor van mélyalvás, mikor dolgozzuk fel a nap közben történti eseményeket, 

mégis felmerül a kérdés, jól alszunk-e. Úgy alszunk-e, hogy az nem csak 

pihegés, hanem igazi pihenés lesz? Az biztos egy jó lépés, ha nem fekszünk 

le haragos szívvel aludni, ha odaadjuk egy-egy imában a bánatunkat Istennek, 

ha megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és mi is bocsánatot kérünk azoktól, 
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akiket megbántottunk. De ez talán csak a kezdet, s az igazi alvás talán nem 

is alvás, hanem egyfajta ébrenlét, egy finomabb létezés felé irányuló akti-

vitás? Sok szent álomban is megjelent egyszerre több helyen. Ekkor ők pi-

hentek vagy munkálkodtak? 

Sokszor fáradunk el a napi rutinban a hétköznapok egyhangúságában, az újra 

és újra ismétlődő élethelyzetekben. Ebből a verkliből őszintén ki akarunk 

szakadni, pihenni vágyunk, csak nem mindig találjuk meg az igazi pihenéshez 

vezető utat. Nem gondolnánk, de gyakran a fizikai, másféle munka erőt ad, 

szinte kicseréli az embert. ilyen esetben mindig mosolygok magamon, nem is 

ismerem magam, nem is tudom, mi a jó nekem, mire is vágyom igazából. Hiszen 

pihenni vágytam, dolgoznom kellett, mégis mintha kicseréltek volna. Persze 

ehhez olyan munkát kell végezni, mely a feladatunkhoz kapcsolódik. Ilyet 

Tószegen szoktam csak érezni, ahol a templomunk áll. 

Sok szentnek napi pár óra alvasra volt csak szüksége, s amíg csak élt, 

aktívan tevékenykedett, gyógyított, tanított, kolostort alapított. Ők nem 

érzeték a fáradtságot. Vagy érezték, és legyőzték önmagukat? Vagy úgy alud-

tak, úgy pihentek, ahogy ma már csak 

nagyon kevesen tudunk: visszamentek 

az éltető forráshoz, az Eredethez, ott 

tényleg új erőre kaptak, s nem is ön-

erőből, hanem egy nagyobb erő segít-

ségével folytatták emberfeletti küz-

delmüket.  

Kívánom, hogy most nyáron, minden ol-

vasó kezdjen el úgy pihenni, hogy az 

igazi pihenés legyen, hogy abból erőre 

kapjon, és a feladatát folytatni tudja 

utána teljes szívből, lélekből. 
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 Rizmayer Péter  

Páduai Szent Antal emléknapja (2019. június 13.) alkalmából 

álljon itt egy csodája, felköszöntve ezzel minden egykor élt 

és most élő Antalt.  

Illetve álljon még itt a nyári szabadságokra tekintettel egy 
hozzá írt ima, „Utazás előtt” címmel.  
Az idéző nagyapja is Antal volt, és gyerekként felejthetetlen 

nyarakat töltött nála Gyöngyösön. Kedves Apó, rád is emlékezem sok szere-
tettel. 
 

„Az igaztalan vád ellen megoltalmaz  

Amit itt majd elmondunk, még Szent 

Antal életében történt. Lisszabon-

ban, ahol Szent Antal atyja élt, 

történt egyszer, hogy egy éjjel meg-

gyilkoltak egy ifjút, és a holttes-

tet a gyilkosok általdobták a kerí-

tésen Szent Antal édesatyja kert-

jébe. Ezt csak azért tették, hogy a 

gyanakodást Szent Antal atyjára irá-

nyítsák. A meggyilkolt ifjú családja 

nem volt valami barátságos viszony-

ban a Builloniakkal, vagyis Szent 

Antal szüleivel. Azért is igen köny-

nyen hihették a bírák, hogy csakugyan Szent Antal atyja volna a gyilkos. 

Pörbe fogták tehát, be is börtönözték és ki is mondották volna fölötte még 

a halálos ítéletet is, ha Szent Antal csodálatosan nem deríti föl atyja 

ártatlanságát. Szent Antal akkor Páduában tartózkodott, amely város nagyon 

is messze van Lisszabontól. Amint Szent Antal buzgón imádkozott, egyszerre 

fényesség vette őt körül és ő látta lelkében édesatyját, amint a börtönben 

szomorkodik. Buzgón kérte tehát Istent, hogy szabadítsa ki atyját a börtön-

ből. Azután megkérte elüljáróit, hogy engednék haza atyja látogatására, amit 

meg is engedtek neki. Útjában megint csak imádkozott, de alig ért ki Pádua 

városából, Isten csodát tett vele, mert egy pillanat alatt ott találta magát 

Lisszabon város kapui előtt. Azonnal sietett most a törvényszék elé, s 

édesatyját védeni kezdette. A bírák igen csodálkoztak az ő hirtelen eljöve-

telén, meg hogy honnan tudhatta meg atyja sorsát, de nem hajlottak a szavára. 

Ekkor Szent Antal bizodalommal fohászkodott Istenhez, azután határozottan 

követelte, hogy a meggyilkolt ifjú holttestét ássák ki a sírból. Ezt meg is 

engedték, mert a bírák is, meg a nép is igen kíváncsiak voltak a halottnak 

tanúskodására. Mikor kiemelték a koporsót, Szent Antal hangos szóval 
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parancsolá a halottnak, hogy nyilatkozzék, vajon Buillon Márton volt-e a 

gyilkosa. Erre a halott lassan fölemelkedett félig s jobb kezét föltartva, 

mindenek hallatára kimondotta azt az egy szót, hogy: „Nem!” – Míg a jelen-

levők a legnagyobb álmélkodásba estének, a halott visszadőlve újból elszen-

derült, Szent Antal pedig észrevétlenül eltűnt a bírák és a nép szemei elől, 

s erre valamennyien hangosan kiáltanak föl: „Csoda, csoda, nagy csoda!” 

Buillon Mártont természetesen azonnal szabadon bocsátották, mert ártatlan-

ságát maga Isten bizonyította, s így élete és becsülete meg volt mentve. 

Ezen és több hasonló csodák miatt tisztelik Szent Antalt azok, kiknek valami 

igazságos ügyük van a törvény előtt, s benne legjobb ügyvédjüket találják.” 

 

„Utazás előtt  

Oh nagy csodatevő Szent Antal! kit Isten csodálatos kegyelme országokon 

keresztül vitt át hihetetlen rövid idő alatt, hogy utazásod célját elérjed; 

kérlek, légy hű vezérlőm utazásomban, melyet íme a te pártfogásodban biza-

kodva megkezdek. Őrizd lelkemet a bűntől, testemet minden gonosz támadások-

tól, szerencsétlenségtől. Imádkozzál érettem a mennyben, hogy ezen utazásom 

Isten dicsőségére és lelkem javára sikeresen végződjék, hogy annak végezté-

vel méltóképpen háláljam meg jóvoltodat. Amen.” 

Forrás: http://www.ppek.hu/konyvek/P_Ozseb_Paduai_Szent_Antal_kis_imakonyve_1.pdf 
 

 

KERTÉSZET  

Rizmayer Péter 
ÉDESAPÁM TANÁCSAI  

 Teendők a kiskertben 
Ez az időszak a gyümölcsök sze-

désének dömpingjét hozza (az 

időjárás szeszélye és a befek-

tetett munka függvényében). Ja-

vában érik a sárgabarack, kezd 

érni az őszibarack, a korai 

"nyári" szilvák, almák, és ha 

továbbra is ilyen extrém meleg 

marad az időjárás, a korai sző-

lőfajták. Dinnyetermesztő nem 

vagyok, ezért a szintén ebben a 

hónapban már érő nagyszerű gyü-

mölcsről nem írok.  

- A szedés időpontjának megválasztása: ez egy nagyon fontos dolog. Ha rosszul 

döntünk a kiskertben, a következő hét végén a termést a fa alatt és esetleg 

már túlérve találhatjuk. A szedési időpont meghatározásánál két tényezőt kell 

http://www.ppek.hu/konyvek/P_Ozseb_Paduai_Szent_Antal_kis_imakonyve_1.pdf
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előzetesen megvizsgálni: utóérő-e a gyümölcs, az érett termés hullik, avagy 

rövid ideig még a fán tartható. Az említett két szempontot a fajtaválasztásnál 

is javaslom mérlegelni. Az elméleten túl egy konkrét példa: a magyar kajszi 

fajta nagyon hullik éretten, de mind sárgabarack utóérő, így már a hullás 

előtt, féléretten is szedhető.  

- A szedés után a letermett fák kimerültek és 

legyengültek. Nagyon fontos lenne a nyári zöld-

metszések megkezdése (cseresznye, meggy, kaj-

szi), mivel ilyenkor a sebek gyorsabban beforr-

nak, és a szükséges permetezések elvégzése. Az 

említett munkák elvégzésével már a következő évi 

termést készítjük elő. Egy kis praktika a meggy-

ágak felkopaszodása ellen: az ágak végeit meg 

kell metszőollóval csípni, így kényszerítve a 

teljes ághossz berakodását virágrüggyel.   

- Az őszi érésű körte- és almafajtáknál, késői 

őszibarackoknál folytatni kell a termésritkítást 

(ott, ahol indokolt). Az alapelv, hogy két ki-

fejlett gyümölcs között be kell, hogy férjen egy harmadik.  

- A kedvenc paradicsomról is szükséges a folyamatos gondoskodás. A folyama-

tosan végzett feladatokon túl arra hívnám fel a figyelmet, hogy folyamatos 

tápanyagutánpótlást igényel. Ezt lombtrágyázással, a mész hiányát tejjel-

vízzel (50-50%) pótolhatjuk. A növényvédelmet a bordói leves és rövid (5 

napos) élelmezés-egészégügyi várakozási idejű rovarölőszer permetezésével 

kell végezni.  

- Ne feledkezzünk el az ismert gyógyhatású cseresznye, meggyszár, diólevél, 

vadszederlevél és édes magbelű sárgabarack magok gyűjtéséről! 

- Felhívom a figyelmet a lombtrágya fontosságára, amit permetezéssel juttatunk 

ki, a termés kezdemény kialakulásától kezdjük, és az érés elött 2-3 héttel 

kell, hogy befejezzük. 

- Darázscsapda. Augusztus hónapban az érett gyümölcsöket és elsősorban a 

szőlőt dézsmálják. Az edényeket lehet vásárolni, de bármely más PET palackos 

megoldás is jó. A lényeg a csapdában lévő folyadék. Az általunk használt 

arányok: 1 evőkanál ecet, 1 púpozott teáskanál porcukor, 2,5 deci sör és 

ugyanennyi víz összekeverve. Ez a keverék a darazsakon túl a legyeket, molyo-

kat is megfogja. A kereskedelemi forgalomban kaphatóak sárga ragacsos lapok, 

amelyek nagyon hatékonyan fogják a rovarokat. 
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AQUILA HUMOR    
 Állítólag… 

* Egy alkalommal, teljesen váratlanul az utolsó pillanatban a be-

mondónő rosszul lett, és helyette az egyik férfi kollégát (Kovács P. Jó-

zsef) kérték fel a mesemondásra. 

- Szervusztok, gyerekek! - köszönt illendően a bemondó - Fecske anyó 

vagyok... - folytatta, és a korabeli felvételen látszik, hogy az operatőr 

megbillenti a statívot a röhögéstől.  

 

 A mesélő folytatta: - ...itt ülök a tojásai-

mon... - a korabeli kollégák szerint ekkor a 

hangosító,  valamint az összes díszletes és kel-

lékes halkan kiosont a folyosóra, majd össze-

esett a röhögéstől.   

Utolsónak az operatőr maradt, aki a következő 

mondat után hagyta el a 

stúdiót: - ...és a fészekből kilóg a szép villás 

farkam...  

 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 Pécs, Nagy Lajos Gimnázium  

 Buszos osztálykirándulás keretében viszik a diákokat a kaposvári Csiky 

Gergely Színház, Dózsa György című színdarabjának előadására.  

 Az út kb. 1.5 óra. Időben el is indulnak, ám a busz defektet kap és a 

szókimondó buszsofőrnek egy órájába telik kicserélni a kereket.  

 Így már nem érnek oda időben, csak amikor már javában folyik az előadás.  

 Nosza, annyi baj legyen, a jegyek ki vannak fizetve, a helyek fenntartva, 

mind a negyven ember, élén sofőrünkkel megpróbálja lapos kúszásban elfog-

lalni a székeket.  Az előadásnak pont ebben a pillanatában ér a szöveg-

könyv ahhoz a részhez, amikor a jobbágysereget verbuváló Dózsa így kiált 

fel:  

- Hol késtetek, Parasztok?* 

Mire hősünk magára véve a felszólítást, így vág vissza: 

- Hát lerobbant a buszunk, te köcsög!!!  

.-------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Ez is ismert, de hátha valakinek új… 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Amikor a NASA elkezdett asztronautákat küldeni az űrbe, hamarosan 

rájöttek, hogy a golyóstoll nem működik gravitáció 

nélkül. Hogy megküzdjenek ezzel a súlyos problémá-

val, a NASA-kutatók kifejlesztettek egy olyan tol-

lat, ami ír gravitáció nélkül, fejjel lefelé, víz 

alatt, és majdnem minden felületen, mint pl. üvegen, 

valamint fagypont és  300° C között bármilyen hő-

mérsékleten.  

Mindez egy évtizedbe és 12 milliárd dollárba került.  

Az oroszok ceruzát használtak! 
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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 tudnánk egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentke-

zők... 

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 él-
hető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos párt-

ként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az em-

berekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a rész-
letes pártprogramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  
Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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