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évfolyam 9. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) meg-
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Vargáné Pável Márta / AQP elnöke 

  

ŐSZI APRÓ POLITIKAI AQP-S MEGLÁTÁSOK, VÉLEMÉNYÜNK, JAVASLATOK 

 

A HAZAÁRULÓK ELLEN TÖRVÉNY KELL!  

Látva, mit művel az újonnan feljutott áruló hazánk ellen, 

Gyurcsányné Klára asszony, az embernek heves indulatai támadnak. 

Halljuk, ahogy országunk ellen foglalt állást, anyagi kárt okoz, 

ahogyan eddig is ezt tették a DK, MSZP, MOMENTUM és kistestvéreik. 

Megtették az EU-ban, és ahol csak tudták.  

Részünkről javasolnánk, hogy indítsunk egy aláírásgyűjtést ezek ellen, egy olyan 

törvényért, hogy aki bármilyen okból Magyarország ellen foglal állást, azt vissza 
kelljen hívni a pozíciójából, akár parlamenti képviselő, akár EU-s képviselő. 
Senki sem piszkíthat saját fészkébe, ha egyáltalán ezeknek az erkölcsi nulláknak, 

lelki hazátlanoknak van valahol fészek maguk alatt. 

Ha bajuk van, intézzék el itthon, szedjék egymást szét a pártok, de NE VIGYÜNK 

KÜLFÖLDRE semmit sem, ne tarthassanak be az országunknak. Főleg, hogy a 

népszavazáson ezek pártok erősen kisebbségben voltak, és az a pár ember, aki 

kijutott, egyrészt meggondolatlan, vagy erősen elfogult szavazatokkal árt a 

hazánknak. Milyen demokrácia ez? Felháborító. 

Ki lehet nekik forgatni, amit írtam, de nem érdekel, mert ez nem a demokráciát 

sértené, hanem az ő politikai téveszméiknek szabna gátat. Ezeket a – nekem 

hazaárulókat - jól meggyőzték valahonnan, hogy például a migráns kell a hazánknak. 

Szerintem valami baj van az agyukkal; ha ezt az egyszerű dolgot, ami 2+2=4 szinten 

van, valaki nem bírja felfogni, annak a normalitását meg kell vizsgáltatni, és 

nem a hátunkba tartani ellenségnek! Ha egyértelműen van határvédelem, s hazánk 

népe nyugodtan alhat, ez pénzbe kerül. Az, hogy erre azt mondja D. K. asszony, 

hogy nekünk ne adjanak semmit, égbekiáltó árulás! Törvény kellene ellenük, és ezt 

úgy kell megfogalmazni, hogy erős szankciókat tartalmazzon, hogy itthon 

őrjönghessenek (hogy kiürültek a kasszáik…), de kívülről senki ne merjen ártani 

a népünknek. 

  

SALVINI, SZEGÉNY OLASZOK! 

Nekem tragikusnak tűnik ez, ahogy Salvinit kinyírták, vagy segített kinyiratni 

magát, de nem biztos, hogy ő maga lőtte lábon magát. Ahogy a tévében elhangzott, 

szerintem csak változtatni szeretett volna. Ezt én mélyebb háttér-szervezkedésnek 

veszem, mintha megpuccsolták volna a belügyminiszteri stb. posztjáról. Nekem az 

olasz miniszterelnök egy jól előkészített játszmát vitt véghez. Hogy mit tudott 

volna tenni ellenük Salvini, ha idejében észhez kap? Szerintem pillanatnyilag 

semmit, de ez nekünk is nagy baj! 

Ez jól végig gondolt akció volt, aminek a vége ugye az lett, hogy a baloldali 

összefogás megszerezte a hatalmat. Annyira kilóg a lóláb, megint ő maradt a 

miniszterelnök, viszont Salvini egészen biztos, hogy nem lesz belügyminiszter, 

mert célt értek, kigolyózták. Most itt egy nagy kérdés van, hogy a nép mit csinál, 

ugyanis a népnek egy demokratikus államban a két választás között nem sok 



 

3 

lehetősége van. Addig beözönlenek a migránsok, ami biztos bukás lesz a mostani 

újjá alakult hatalomnak, de nekik megéri ezt a jó pár hónapot az országuk 

szétverése.  

Szeretem, s sajnálom az olasz népet, nekik sem könnyű. Ha a mostani hatalomváltás 

miatt ellepik az országot a migránsok, akkor azért várható egy kis kalamajka ez 

ügyben. Azt, hogy Salvini most mit tud csinálni, el nem tudom képzelni, nincs sok 

lehetősége. Persze ez alatt építkezhet, de most az biztos, hogy a lovat kilőtték 

alóla, és ez nekünk sem jó, mert gyakorlatilag egy erős szövetséges nélkül 

maradtunk. 

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 

Jön a választás, kampányidőszak van, megszoktuk, hogy szinte 70%  hazudik, azt 

amit nem is akar megtenni, most ígéri és a gyakorlat az, hogy senkit nem kérnek 

számon. Semmi retorzió nincsen, nincs  lehetőség a hazudozások megtorlására. Az 

ATV-n néztem Karácsony Gergely hazudozását, azzal a felületes, nagyképű, 

gátlástalansággal, arroganciával amivel beszél, elborzaszt. Blöff az egész, és 

általánosságok puffogtatása, amivel előállt, semmi épkézláb javító ötlete sincs! 

Hát, megmondom őszintén, hogy Ő is agresszív indulatokat szül bennem, s remélem, 

hogy a nép, „az istenadta nép” ezt nem veszi be, nem díjazza. 

A polgármesteri helyi választások miatt  még szeretném kérni az embereket - persze 
úgyse hallgatnak rám -, hogy amikor megválasztanak valakit, vegyék figyelembe, 

hogy mennyire volt korrupt az illető, mennyi hamut szórt az emberek szemébe, 

mennyi hazugságot, átverést vagy 

gőgöt mutatott az  ”uralkodása”. 

Ne szavazzanak holmi 

lekenyerezésért; pl.  egy  

színházjegyért, vagy egy 

jópofaságért vagy egy jó buliért. Az 

az illető, aki szavazatát odaadja 

egy ilyen kicsi megvesztegetésért, 

pontosan olyan hibás, mint az, akit 

megszavaz, mert végülis ő tartja 

életben. 

Falusi életnél az ember azt 

gondolná, hogy ma ott 

tisztességesebbek az emberek. Nem 

igaz, pont olyan fertő uralkodik, 

mint az ország nagy részében, hogy 

szinte  ma 20-30%-ról  mondható, hogy 

nem lop vagy nem csal, vagy nem 

korrumpál valakit. Mostanában olyan 

korrupciókat hallok, amiket még feljelenteni se tudok, mert bizonyítani sem lehet, 

kéz kezet most alapon nincs tanú. Most a választásoknál talán erre kéne hajtani, 

hogy olyan embereket kéne megszavazni, akik valamennyire tiszták. 
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AZ ÁRAK, NYUGDÍJASOK HELYZETE 

Látható, hogy a kormány most, hogy választások vannak (s legyünk jóindulatúak, 

talán e-nélkül is) kb. 40 000 forint körüli év végi pénzeket lebegtet be a 

nyugdíjasoknak.  Persze, be is fogják tartani ezt az ígéretet, de kérdezem én, mi 

az a 40 000 forint? Még mindig azt mondanánk, hogy minden nyugdíjasnak egységesen 
havi 20 000 forint emelést kellene kapnia. Ezt már indítványoztam, és továbbra is 
indítványozzuk, hogy nem év végi pénzeket kéne adni, ami alakulhat úgy is, mint 

a kutya vacsorája, vagy van, vagy nincs. Havi 250-300 ezernél már nem, de alatta 

egységesen havi 20 000 forinttal kellene megemelni mindenki nyugdíját.  

Oka: nézzük meg a hús árát: például a  sertéscomb 1000-1500 forint körüli áron 

van, a lapocka dettó, a marhahús 1700-2000 forint körül van a legolcsóbb, a 

fehérrépa 1200 forint, és nyári időszakban is 250-300 forint körül van a sárgarépa. 

Na most, ha csak ennyit nézek, de aztán ott a kenyér, amit muszáj enni stb. Ha 

mindezt végig gondolják, iszonyú kevés az, amit indítványozunk. Olyan árak vannak, 

de a sok pénzt kereső embereknek, akik aktívak, és az árak átnézése nélkül  

telerakják a szatyrot, nekik ez nem számít. Ugyanakkor, ott a nyugdíjas, aki csak 

azt nézi, hogy  lehet legjobban válogatni, hogy életben maradjon a hónap végére. 

Miért nem lehet a társadalomban igazságosan, a minimálbéreket és a nyugdíjakat 
arányosan együtt emelni?  Miért nem számít a nyugdíjas, amikor ők hozták fel a 
háború és kommunizmus borzalmaiból, teremtették újjá  ezt a társadalmat? 

Igen, tudom a szöveget. Nincsen elég bevétel ahhoz, hogy emeljenek. Nincs elég 

kereső, öregszik a társadalom. Ha megnézem, mit és mire költenek, akkor szerintem 

megvan, csak úgy kéne az egész bevételt leosztani, hogy erre is jusson, mert amit 

nem akarok az nincs, s a nagymamám mondta mindig, hogy nem akarásnak nyögés a 

vége. Ez egy nagy igazság, jó lenne, ha a kormány is azt gondolná, és végre akarná 

tisztességesen rendezni a nyugdíjat.   

 

 
                                                     
 

Szeibert Márton 

Az élet értelméről 

1Kir19,11-13 „… az Úr előtt nagy és erős szélvész, amely hegyeket 

forgat fel és sziklákat zúz össze, s a szélvészben nincs az Úr – s 

a szélvész után földrengés, s a földrengésben nincs az Úr – s a földrengés 

után tűz, s a tűzben nincs az Úr – s a tűz után enyhe szellő susogása. Amikor 

ezt Illés meghallotta, palástjával eltakarta arcát…” 

Az élet értelmét minden értelmes ember keresi. Úgy tapasztaltam (főleg a 

facebook-os bejegyzésekből), hogy a legtöbben „jobb híján” a családban 

találják meg. Az összetartozás, bizalom, szeretet, amiket a család képvisel, 

még akkor is, ha sok vita, bosszúság, megbántás is előfordul.  
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Azt gondolom, hogy egy ilyen gondolkodásmód nagyon szép, főleg olyan embe-

reknél, akikről tudom, hogy milyen szörnyű családi háttérben nőttek fel, és 

mégis sikerült nekik egy látszólag stabil családot alapítaniuk. A család 

értéke valóban nagy, és mint a társadalom sejtjei valóban alapvetően fonto-

sak. Mindezek tudatában mégis azt mondom, hogy az élet értelme nem ez, vagy 

legalábbis számomra nem ez.  

A lélek végtelennek tűnő útján egy rövidke földi élet csak egy porszem. Most 

ebben a porszemben kell felfedeznünk önmagunkat, kik vagyunk, miért vagyunk, 

hova megyünk, mi a célunk. Ezen kérdések Isten szeretetében egyre világosabbá 

válnak. Éppen ezért, bármennyire is középkorinak, elavultnak, bigottnak 

hangzik, az élet értelmét én akkor is abban látom, hogy egyre inkább ismerjük 

meg Istent, ez pedig magával hozza Isten szeretetét is.  

De hogyan ismerjük meg Istent? Ha azt mondom, hogy az élet értelme a család, 

akkor az kézzelfogható, egyértelmű. Az oda vezető út is könnyen átlátható, 

bár vannak, akik ebből léthelyzet, egészségügy vagy egyéb okokból eleve ki 

vannak zárva. Isten megismeréséből azonban senki sincs kizárva. Az oda vezető 

út pedig már sok szent által ki lett taposva. Így tehát azt gondolom, hogy 

aki valóban akarja ezt, az meg fogja találni a megfelelő forrásokat. Néhány 

példa: Szent Ágoston, aki tipikusan kereső ember volt, és ezért sok mai 

fiatal példája lehet. Neki sok írása maradt meg. Ő mondta: „Ne keresd kívül, 

fordulj vissza tenmagadhoz, az ember bensejében lakik az igazság. Ha pedig 

azt látnád, hogy saját természeted is változik, akkor emelkedj tenmagad 

fölé.” Aztán ott van Nagy Szent Teréz, aki számomra a legnagyobb minta, egy 

igazi racionális szent, aki a misztikát a legtovább vitte. Ő mondta: „a 

lelki várkastély belsejébe csak egy kapu vezet, s ez az imádság”. Elcsen-

desülés, az akaratunk Istennek való átadása, hogy egyre jobban, egyre mé-

lyebben éljem meg az Isten közelségét, hogy halljam, amit Ő akar, és hogy 

én is átadjam neki minden terhemet – ez a párbeszéd Istennel, ez az imádság, 

ez az út az Isten felé. Az élet értelme pedig az, hogy ezen az úton végig-

menjek, Istenhez érjek. Nem véletlenül indítottam a fenti Ószövetségi idé-

zettel. Illés az enyhe szellőben találta meg Istent. Ahhoz, hogy mi is 

hatékonyan haladjunk előre ezen az úton, szükséges, hogy folyamatosan fino-

mítsunk önmagunkon, hogy egyre érzékenyebbek, befogadóbbak legyünk Istenre, 

akit durva lelkülettel nem leszünk képesek észrevenni.  

Tehát az élet értelméhez hozzátartozik az is, hogy türelemmel, gyöngéd sze-

retettel mozogjunk a világban, hogy felfedezhessük benne Isten fényét. Aki 

például túl gyakran vesz részt olyan baráti összejöveteleken, ahol szokás 

szerint estére mindenki becsípett egy kicsit, degeszre ette magát, vagy ami 
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után cseng a füle a sok hangos zenétől, az nehezen fog tudni elcsöndesedni, 

finommá hangolni magát, hogy az érzékszerveivel a finomabb rezdüléseket, a 

virágok illatát, vagy akár a 

lágy szellőt észrevegye. És 

nem csak észrevegye, hanem 

felismerje benne Isten gond-

viselését, és hálát érezzen a 

szívében. 

Én tehát azt mondom, hogy az 

élet értelme az, hogy önma-

gunkon folyamatosan fejlesz-

szünk, finomítsunk, Istent és 

önmagunkat egyre jobban meg-

ismerjük, Istenben a szeretet 

tüzét folyamatosan táplál-

juk… és ezek mind a lelkünk 

emelkedését, boldogságát, 

szétfeszülését, lángolását 

okozzák majd. 

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

 

Rizmayer Péter 

TÓRA 

Középiskolai tanérként tanítottam Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas 

(hiúságok hiúsága) című versét, amely az ószövetségi Prédikátor köny-

vére utal, és amelynek első sora az, hogy „Itt az írás, forgassá-

tok…”. Ha jól emlékeszem, jóval később tudtam meg, hogy ez arra utal, 

hogy a zsidóság valóban az ószövetségi szentiratokat (Tanakh, amelynek 

részre a Tóra is) tekercsre írta, és így az olvasásukhoz valóban for-

gatni kellett őket (gondolom, innen jön az a kifejezésünk is, hogy valaki forgatja a 

könyvet).  

Mindez azonban a lélek metaforájaként is értelmezhető. Ahogy az ember egyre jobban 

tisztul, egyre mélyebben halad Isten útján, annál jobban fog tudni olvasni a saját 

lelkében, a lélek – Isten segítségével – egyre többet mutat meg magának magából, mert a 

szent szöveg igazi valója nem kívül, a fizikai dimenzióban létezik, hanem az emberben 

magában. Minél mélyebbre halad Isten megismerésében valaki, annál jobban kitekeredik a 

lelkének „Tórája”, és annál jobban megismeri, hogy ki is ő valójában.  

Ahogy a Tórából kiolvasható az ember eredete, úgy mindenki ki tudja olvasni – ha elég 

mélyre jut – a saját lelkében önmaga eredetét. Nem kell mást tennie, mint kitekernie a 
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lelkében rejlő szent iratot. Ehhez kapcsolható a jeruzsálemi templom szentek szentélye, 

ahova csak a főpap léphetett, és ő is csak egyszer, a nagy engesztelésnapon. Olyan ez, 

mint a lélek legmélye (mint a Tóra legvége, ami valójában a „kezdete”), ahol a lélek 

Istennel beszél.  

Mint Avilai Szent Teréz Belső várkastélyának legbelső szobája. Ide tényleg csak a meg-

tisztult lélek képes belépni, azonban ennél nagyobb örömet sehol nem fog találni, mint 

itt, ebben a szobában. Ha eljut ide, soha nem akarja majd elhagyni ezt, mindig ide vágyik, 

mert ez a földi paradicsom. Ha egy kis időre el is hagyja, csak amiatt teszi, mert 

átmenetileg régi homályai vesznek rajta erőt.  

Irodalom 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lemi_templom 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_Biblia  

 

Pável Márta 
 Lelkiség  

Jézus Krisztus beszélgethet is velünk, valóban él! 

 

A napokban eljutott hozzám egy levél, amely a Püspöki kar-

nak, ezen belül személy szerint egyesével minden püspöknek 

címzett levél volt. Feladója – nem jegyeztem meg pontosan, 

mert hamarabb töröltem, mint kellett volna… –, magyaror-

szági (stílusuk után 

idősebb), nemzeti vagy 

valami hasonló szövet-

ség volt. Nem nekem cí-

mezték a levelet, de 

továbbítva elküldték 

hozzám is. Nem vagyok 

illetékes a válaszra, 

habár az a véleményem  

– ismerve az egyházi 

hierarchiát –, ők erre 

sem fognak válaszolni. 

Amúgy lehet, a helyük-

ben én sem válaszolnék 

rá, mert hát nem egy 

összeszedett levél, 

és  – már bocsánat mindenki felé, szerintem – a levélnek nem sok értelme 

volt, s amit ki tudtam belőle hámozni az annyi, hogy Jézus él.   
 Ezzel egyetértek, de ezek után már semmi mással. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jeruzs%C3%A1lemi_templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ber_Biblia
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Ugyanis az, hogy a halott Jézus van a kereszten, az egy mementó kéne hogy 
legyen, nem dísznek tettük ki, hanem felmutathatjuk, ilyen barbár az em-
ber! Az, hogy közénk jön a végtelen Isten, az ember ilyen barbár, hogy 
felszegeli a fára, és ezt a lelki felszegelést a bűnei miatt az ember minden 
nap megteszi, erre emlékeztetni kell. Nem is veszik észre, hogy mit tesznek 
az Isten megtagadásával, a parancsolatok megszegésével, a gyengéd szerete-

tének semmibevételével. Minden nap kiűzik az életünkből azt, Aki miatt van-

nak, Aki felettük van, s egy darabig szabad akaratból az ember minden rosszat 

megtehet: próbálja megsemmisíteni (nihilizmus, tagadás) magához lehúzni (nős 

volt, gyerekei voltak stb.), vagy egyéb módokon (kiforgatni a kinyilatkoz-

tatást, személyét természeti jelenségre alázni stb.) megalázóan viselkedni 

Istennel. 
A kereszten függő halott Jézus Krisztus igencsak aktuális, így láthatóan a 

keresztút nem csak Krisztus szenvedését célozza.  

Nem csak erre kéne gondolni,  hanem hogy ez az 

emberi barbárság mementója. Sajnálom, ha nem ér-

tik az emberek, mi miért van, annak ellenére, 

hogy Jézus Krisztus ÉL. Jelzem, nálunk több 

olyan kereszt is van a falon, ami ilyen (lásd a 

képet), amit az olaszoktól hoztunk.   
 Krisztus él, az egyértelmű és ezzel egyetértek, 

de úgy kellene tanítani, prédikálni, és a dog-

mákat úgy kellett volna alakítani, hogy Jézus 

Krisztusba nem forrasztjuk bele a szót, hanem a 

megfelelően megvizsgált egyéneken keresztül, ha 

akar, üzenhessen. Mert hát ÉL és ÉLNI is fog. 
Tudom, sokan, akik nem teljesen hívők, felkap-

hatják a fejüket, hogyan él, ha meghalt a kereszten? Röviden: Jézus Krisztus 

= Isten, csak a testünket vette fel és vetette le, mikor itt befejezte, de 

Ő a Végtelen Lélek, aki halhatatlan és nem is hagyott el minket, csak a 

szemnek láthatatlan/transzcendens dimenzióban van. Viszont – így kellene 

tanítani is…–, ha mi emberek elcsendesedünk, kizárjuk a zavaró 3 dimenziót, 

akkor abban a csöndben megszólal Krisztus, segít, tanít, dorgál, vezet, 

velünk van, egyszóval nagyon is ÉL. Aki ezt tagadja, az nem hívő, halott 

Isten nem Isten! Isten azt akarja, hogy egyre finomodjunk, hogy ismét közeli 

kapcsolatban lehessünk Vele. 
Igaz, ezt az Egyháznak mindig is így kellett volna tanítania, figyelembe 

kellett volna vennie azokat az üzeneteket is, amiket nem papoknak adott/ad 

az Úr, igaz, nagy munka lett volna az autentikus kiszűrése, de ez is feladat. 

Talán kevesebbet tudnának a papok magukkal, meg rossz irányba gyerekekkel 

foglalkozni, hiúsági dolgokkal törődni, helyette lenne idő a szolgálatot 

növelni. Tapasztalatunk szerint az Isten folyamatosan korrigálja azokat a 

hibákat, amik a mi életünken előfordulnak és nem jó irányba visznek, de 
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hallgatni kell RÁ és nem azt mondani, hogy vége a kinyilatkoztatásnak. Nem 

értem, ha ÉL Krisztus, hogyan lehetne befogni egyházilag a száját, már 

mindent elmondtál, s ne tovább… micsoda durva hitetlenség, gőg ez.? Nem 

akarják meghallgatni, akit hirdetnek? Azt elhiszem, hogy zavaró, mert Jézus 
Krisztus nagyon kemény, de ha Isten élő hallgatói lennének, nem itt tarta-
nánk, mohamedán veszély sem lenne, mert ők is érzenék azt az erőt, amit ez 
a tény sugall, nem próbálkoznának a keresztényekkel. Igen, kívülről valóban 
úgy látszik, mintha nem sok keresztényben élne az Isten/Jézus Krisztus! 

  Nálunk AQUILA = Isten SASAINÁL erről szól a keresztény hitünk, Isten 

beszélő viszonyban van velünk, s mi a hallgatói vagyunk, tehát tud szólni, 

ha valami nem tetszik Neki, korrigál minket. Nem én vezetem a csoportot, 

hanem az ÉLŐ KRISZTUS, magam csak egy kis halló csatorna vagyok, aki közve-

títek, vezetek, végrehajtatok, és majd összekapcsolom az embert Istennel, 

kiszállok, teszem a többi dol-

gom. Hát igen, Isten él! 
Igazuk van a levélíróknak, de aho-

gyan tették, abban nem. Remélem, a 

címzetteknek annyit hat, hogy el-

gondolkoznak azon (is), hogy máskép-

pen, sokkal mélyebben, az élő Krisz-

tussal kéne megéletni a Krisztus kö-

vetők hitét. Élőben kommunikálni 

Istennel és e szerint vezetni az 

Egyházát. 
Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek 
III 1924 
„ Jan. 1. Uram, mutasd meg arcodat! 
Látni akarlak s többet venni tőled 
s meríteni belőled, mint eddig. Aki 
csak a maga fogalmaihoz ragaszkodik 
s nem fogadja el a másét, az olyan, 
mint akinek a nap hátulról süt, s 

így mindig saját árnyékába lép. Nem lelkünk s énünk vetületeit akarjuk, 
hanem a közvetlen fényt! Ezt add, Úr Jézus!” 
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KERTÉSZET  

Rizmayer Péter 

Édesapám tanácsai   

 

Kertészkedés 

 

Augusztus végén már nagy ütemben folyik a finom – mert a 

saját termelésű más nem is lehet — szép és ízletes gyümölcseink, zöldségeink 

betakarítása. 

Korábban már írtam, hogy az alma szedésre érettsége hogyan határozható meg 

és hogy utóérő gyümölcs. Arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy a hosszabb 

tárolásra (késő őszig – karácsonyig) tervezetteket kb. két héttel korábban 

kell leszedni, mint a friss fogyasztásra szántakat. A késői érésű fajtáknál 

egy kénnel történő permetezést javaslok, a betárolásra szedés előtt 8-10 

nappal. 

A szőlőről eddig méltatlanul kevés szót ejtettem. Fontos tudni, hogy nem 

utóérő. Amilyennek szedjük, olyan is marad (bár leszedve és nedvességét 

veszítve úgy érezhetjük, hogy kicsit cukrosodott). A tőkén levő termés nagy 

rovarkártevői a darazsak, majd az általuk megnyitott szemekhez érkeznek a 

hangyák. Én – ahogy korábban is leírtam – a "sörös" darázscsapdákat használom 

nagy hatékonysággal. Szomszédaim esetenként jelzik, hogy az idei darázspo-

pulációval szerencsénk van, mert kis létszámú. A nagyon késői (október vége 

felé érő fajtákat – Afuz Ali, Itália – még szeptember legelején megpermete-

zem. 

Jelenleg szüreteljük a fekete bodzát is. Úgy látom, hogy a különböző fajta 

poloskák egyik nagy kedvence. A bokron két generációt észleltem. A gondos 

szedés ellenére a hazaszállítás után két nappal apróbb példányokat még min-

dig találok az autó szélvédőjén. 

Fontos, hogy a hullott gyümölcsöt és leveleket eltakarítsuk, ne hagyjuk a 

fa alatt (komposzt, égetés). Meg kell kezdeni a fák metszését (őszibarack 

kivételével) valamint a fák permetezését, mivel a termés után nagyon legyen-

gült állapotban vannak (réz, kén, rovarirtó). Értelemszerűen a metszettek 

és a nem metszettek esetében is elvégzendő.  

Praktika: a paradicsom (zöld) alá kevés szódabikarbonát téve mézédes gyü-

mölcsöt szüretelhetünk. 
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AQUILA HUMOR    
 Tibeti mondások 

  

- Távolról a nehézségek hegyeknek tűnhetnek. 
- A jóság csendben suttog, míg a rossz ordít. 
- Ha nincs alak, nincs árnyéka sem. 
- A szavak, csak vízbuborékok, míg a tettek aranyló vízcseppek. 
- Minden utazás visszatérés a lényeghez. 
- Ha meghalunk, mi magunk örülünk, míg mások sírnak. 
- Mikor vizet iszunk, gondoljunk a forrásra. 
- A képzelő erő gyógyítja a szívben lakozó káoszt. 
- A hazugság olyan, mint egy magas háztetőről való leugrás.  
 

- A zord szívek meleg szavakkal találkozhatnak. 
- Az igazságnak nincsen barátja. 
- Aki ura az elmének, az ura a világmindenségnek. 
 

TUDTAD? 
 1.   Az első dolog a cipőd, amit az emberek megfigyel-

nek rajtad. Viselj elegáns cipőket! 

2.   Ha naponta több mint 11 órát ülsz, akkor 50%-kal nagyobb az esélye, hogy 3 

éven belül meghalsz. 

3.   Legalább 6 olyan ember van a világon, aki pont úgy néz ki, mint te. 9 % an-

nak az esélye, hogy életed során egyikükkel találkozol. 

4.   Az ember magasságát az apától, a testsúlyát az anyától örökölt tulajdonsá-

gok határozzák meg. 

5.   Ha bármelyik testrészed "elalszik", azt csaknem mindig "felébresztheted" a 

fejed rázásával. 

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon 

tagnak az AQUILA Párthoz! 

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján, a belső keménység és tisztaság védelme 

miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki, mielőtt rendes tag lehetne. 

Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk 

egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők… 

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást 

kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 

 

 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegy-

zett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Ma-
gyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pár-

toskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért va-

gyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprog-
ramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  
Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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