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 2020.  szeptember 

 IX. évfolyam 9. 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 9. 

évfolyam 9. 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, ami-

ért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.  

Vargáné Pável Márta / AQP elnöke 
 

  

Pável Márta 

Kérés 

Szeretném felhívni Olvasóink szíves figyelmét, hogy   

az alábbi felületeinket rendszeresen olvashatják 

írásinkat. Köszönjük. 

http://www.sasmarta.eoldal.hu 

http://www.UFO-SAS.eoldal.hu  

http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu 

https://tullepes.blogspot.com 

https://sasgondolat.blogspot.com/ 

Ide cikkeket írunk, amikben vegyes témákkal igyekszünk az emberek lelki 

színvonalát emelni.  

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
https://www.aquilapart.hu/?page_id=393
http://www.sasmarta.eoldal.hu/
http://www.ufo-sas.eoldal.hu/
http://www.isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/
https://tullepes.blogspot.com/
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 Meghívó  

Október 17.  du 1 óra 

AVILAI SZENT TERÉZ 

KISTEMPLOMUNK  

BÚCSÚJÁRA:  

Műsor és vendéglátás is 

lesz. 

Várunk mindenkit. 

Cím: Tószeg külterület, 

Fürj utca, szinte az 

egyik oldala a miénk. 

 

 

Pável Márta 

Társadalmunk vegyes anomáliái 

2020. aug-szept. 

 

TÓSZEGI KOMPOSZTÁLÓ ÜGYE  

Néztem a hármas sajtótájékoztatót, és felháborítónak találom 

az egész hozzáállást, mert „néger mosdatás” ment. 

Tószeg külterületen van nekünk is telkünk, így nem vagyok közömbös az ügy 

iránt. Nem tudom szó szerint idézni, de valami hasonló hangzott el.  

A hármas, aki a sajtótájékoztatót tartotta polgármesterek és országgyűlési 

képviselő együttesen mondták el, hogy nem azért vonták vissza, hogy 

szennyvízzel szeretnék a komposztáló zöldhulladékot öntözni, mert a lakosság 

tiltakozott, nem...! Nem, mert ők nem engednek a politikának stb. meg sem 

érkeztek a tiltakozó aláírások, meg akármi, csak Ők nagy jóságból átvariálták a 

szabályokat, mert ők se szeretik a büdöset. Figyelem, ezzel elismerték, hogy 

büdös lenne. Annak ellenére, hogy a lakosság tiltakozik, mind azt mondták, hogy 

ne legyen, ezzel együtt mégis úgy tűnik, hogy lesz. Mondták: Már benne van a 

szabályzatban, hangzott el, hogy nem öntözhetik szennyvízzel, igaz ezzel sokkal 

kisebb a nyereség. Ezt a jóságot…!  
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Könyörgöm, mi van, ha ezt nem tartják be, akkor fizetnek büntetést és jót 

vigyorognak a markukba? Már láttam 

Tószegen ilyet. Amikor a gázolajat  

keresték, egy irgalmatlan böhömce 

jármű végigszántotta a földutakat. 

Reklamáltam, a válasz az volt, hogy a 

szerződésben benne van, hogy rendbe 

teszik. Nem tették, mi kotorgattuk 

vissza a földet a szétzilált utcánál, hogy 

közlekedni lehessen, na ennyit a 

szerződésről. Így ebben sem hiszek, 

ehhez jogom van.  S ha büdös lesz, mit 

teszünk? 

Tehát, ha a lakosság nem tiltakozik, 

akkor szennyvízzel is öntözték volna (félek, hogy így is, de ne legyen igazam). A 

másik polgármester beszédéből végül is az jött ki – jól körbe írva –, hogy hátha 

Szolnok elfogadja, hogy a környék falvainak a szennyvíze rajta folyjon át, akkor 

Tószegnek is el kell fogadni ezt a zöldhulladék komposztálót, mert hát ilyen a 

szolidaritás. Végül még egyet jót vágtak a falu véleményének a semmibe 

vételével, most figyeljünk; mert azért megtartják szeptemberben a lakossági 

fórumot, mert hát érdekes a lakosság véleménye (????), de majdnem kimondták, 

hogy a szerződést már meg fogják kötni, de azért elmondják a falunak is. 

Felháborító: meg fogják tartani a lakossági tájékoztatást és tök mindegy, hogy a 

lakosság mit mond, mit akar a komposztáló ügyében, valami felsőbb hatalmi 

oknál fogva ott lesz, és kész. Ez nekem nem demokrácia. Valamint azt sem 

értem, végképpen érthetetlen, hogy ha Szolnok és Tószeg között vannak nagy 

lakatlan területek kb. 10 km-en, miért nem ott jelöltek ki területet, senkit sem 

zavart volna. Miért éppen a falu házaitól nem messze és a tó közeli területre 

teszik? A komposztáló – szerintem – át fog szivárogni, miért nem vitték a volt 

cukorgyár mögé vagy bárhová máshova?! Nem értem, miért kell ezt csinálni, 

miért nem hallgat ez a vezetőség a lakosságra? Ez felháborító! 

 

LEÁLLÓSÁVBAN HAJTÓK MEGBÜNTETÉSE 

Megint csak nem értem, hogy ez miért újdonság. Ha tiltott és tilos volt, akkor 

miért nem büntettek az első perctől kezdve, miért várták meg, míg egy nap 60 
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ember szegi meg a szabályt. Ha évekkel ezelőtt szisztematikusan büntették volna, 

akkor ezzel sem szoktattak volna egy csomó embert szabálytalankodásra. 

Jelenleg az, aki megáll a leállósávban, többnyire a szabálytalankodás miatt 

meghal, sokan nem haltak volna meg, miért kellett eddig várni? 

Én ezt nem értem, azt sem, hogy az autósok 

megtapsolták..., nem tudom, hogy hallhatták a 

száguldó autók zajában, gyerekes.   

Felelőtlen kihagyás, hogy eddig nem büntették 

őket rendesen, nem a bokorban kell lapulva 

keresni, hogy ki megy tízzel gyorsabban, hanem 

ki kell állni minden autópályára – és nem akció 

szerűen, hanem állandóan, bejönne a fizetés... – 

és mindenkit nem 100 ezer, hanem 200-300 

ezer forint bírsággal kell súlytani, hogy ne a 

leállósávban menjen. A tömeg meg fogja érteni, 

sőt támogatja is, nem értem, miért kellett erre 

eddig várni, mikor abszolút természetes lenne.  

 

ISKOLAKEZDÉS... 

Nem hinném, hogy jó ötlet egységesen minden tantárgynál minden gyereket 

visszavinni az osztályba. Ez veszélyes és helytelen ütemezés, mert eddig sem 

tudtak helyet adni nekik, sokszor egy osztályteremben 35-en ültek, így nem lehet 

egymástól másfél méter távolságot tartani, és ezután sem fognak tudni. Különben 

is a gyerekek összeborulnak – mert ilyenek... –, mint a káposztalevelek.  

Én azt gondolom, úgy lehetne ez az egész –  ha már elkezdődik az iskola – hogy: 

egyrészt mivel villamoson, meg buszon nagyon könnyen elkaphatnak bármit, 

tehát ez egy veszélyforrás, itt kellene nagyon sok járatot beállítani, fertőtleníteni, 

szájmaszkot hordatni szigorú ellenőrzéssel. Másrészt pedig „fölösleges” órákat 

nem kellene edzőteremben tartani, illetve megtartani, hanem helyette kötelezni 

kellene arra a tanulót, hogy tornaóra helyett például gyalogoljon, vagy biciklizzen, 

vagy akinek kertje van, ott dolgozzon. Kiváltanám ezeket az órákat. Ilyen még az 

informatika, miért ne lehetne otthon megtartani számítógépen, mikor pont erről 

szól a dolog. Vagy az ének órákat is leheten online tartani: ki-be légzés 

erőltetetten túl veszélyes a vírus terjedését nézve, és szájmaszkban hogyan lehet 

énekelni? Nem lesz semmi baja a tanulónak, hogyha nem az osztályban énekel, 
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otthon énekelhet a mikrofonba, legalább tetszik neki. Tehát vannak olyan órák pl. 

könyvtáros vagy különböző táncórák, ezeket mindet lehetne interneten vagy 

szabadtéren megtartani. Viszont, hogy a gyerekek ne hülyüljenek vissza (!!!), így 

azokat az órákat, amelyek sorsdöntők a felvételinél, pl. matematika, fizika, kémia, 

irodalom, történelem, biológia stb., ezeket az órákat megtartanám. A nyelvi 

órákat nagyon jól meg lehet tartani online. Tehát még azt is át lehetne vinni. 

Ezeket lehetne végiggondolni, szelektálják, hogy miért kell feltétlenül bejárni és 

miért nem. Valamint azt is meg lehetne tenni, hogy amint otthon lehet tartani az 

általam javasolt órákat, s így csökken az óraszám, a gyerekeket ne ötször kelljen 

utaztatni a közlekedési eszközökön, hanem négyszer vagy háromszor. Hát ezt is 

végig kéne gondolni, hogy csökkentsük az alkalmakat a fertőzésre, ez nagyon 

megszívlelendő lenne. 

 

VÁLASZD A HAZAIT AKCIÓ 

A reakcióm, ahogy tegnap 

megnéztem az áruházban a 

hazai gyümölcsárakat, 

egyenes botrány, be kellene 

hozni több, olcsóbb külföldit 

is. Pl. szilva 450 Ft, hazai 

paradicsom 350-450 Ft, a 

hazai alma 300-450 Ft. (A 

kép saját termés.) Ha nem 

tudnak a kapzsiságon 

uralkodni, akkor kimondottan 

káros, hogy nem hozzuk be 

külföldről a szokásos 

mennyiséget. Így egész 

nyáron az, aki panelban él, nem ehet gyümölcsöt, mert nem mindenkinek ötmillió 

forint a fizetése, mint a kiváltságosoknak. A nyugdíjasok 100-200 ezer forintból, 

de vannak akik csak 40-60 ezer forintból élnek, ilyen méregdrága hazai 

gyümölcsre nem telik, ezek az emberek vitamin hiányában jobban meg fognak 

betegedni. Érdekel ez valakit? Milyen szemtelen dolog ez, így fölverni minden 

árat, egyenesen felháborító. S akkor megy reklám, vedd a hazait, ja, vigyék le az 

árát. 
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A COVID VÍRUS összeesküvés eleméletekkel 

Lassan ott tartunk, hogy aki azt hiszi, hogy járvány van, az hülye az összeesküvés 

elméletek szerint, amelyek most már Messengeren terjednek, nem merik ezt a 

baromságot megosztani nyilvánosan. 

Furcsa, hogy (orvosi?) konferenciákat tartanak, ahol elmondják, hogy nincs is 

vírus, és mindenki be van csapva, és hogy ne higgyünk semminek stb. Nem 

értem az embereket, magam is elkaptam ezt a vírust, igen kemény betegség. 

Beszéltem pl. az ország keleti részén élőkkel, vagy Somogy megyeiekkel, 

ismervén pár számot, és hogy egy nap mennyi számú megbetegedés történt – 

csak amit én tudtam. Tavasszal sokszor inkább azt gondoltam, hogy a fertőzések 

felét vallották be. De nem azt mondom, hogy többet mondtak, azt nem, inkább 

azt mondom, hogy kevesebbet vallottak be, mint amennyi volt, de így ez sem 

biztos, mert nem tudhattam milyen szempontok szerint dolgoztak. De azt, hogy 

többet mondjanak, meg hogy itthon direkt keltsék a problémát, ezt nem tudom 

elképzelni. Emberek; ezen 

az alapon a pestis vírus se 

létezett, meg még 

gyerekkoromban a 

hepatitis vírus sem, meg 

gyermekbénulás se volt 

(hogy a tanárunk mitől 

volt béna)? De volt. Akik 

ilyeneket vallanak, csak 

abban segítenek, hogy 

több beteg legyen, mert 

óvatlanabbak lesznek az 

emberek. Az igaz, hogy a 

pánik sem jó, közép és igaz út kell, mert sok máson is múlik a megbetegedés 

súlyossága. Mindenki vigyázzon magára, és ne higgye el, hogy ő is megbetegszik 

- de tegyen is meg mindent ellene..-, ne vonzza be, mert a tudat sok mindent 

távol tarthat. 

 

  



 

7 

Szeibert Márton 

https://isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/cikkek/lelkiseg/szeibert-marton--

miert-utsz-engem-.html felületen is olvasható 

Miért ütsz engem? 

 

Jn18,19-24 „A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus 

így válaszolt neki: „Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a 

zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban 

nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit 

beszéltem nekik: íme, ők tudják, mit mondtam.” Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az 

egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: „Így felelsz a főpapnak?” Mire Jézus így válaszolt neki: „Ha 

rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem?” 

Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz.” 

A fenti részlet János evangéliumából ismét megmutat valamit Jézus személyéből 

és az emberi butaságból. Az alábbi rövid gondolatban ezt próbálom kifejteni. 

Más evangéliumi részekből nagyon jól tudjuk, hogy Jézus belelát az emberi 

szívbe, nem titok előtte semmi. Emlékezzünk csak a szamariai asszony esetére, 

akitől vizet kért inni. Persze nem meglepő ez, sok szentnél is láttunk már ilyet, 

Jézus pedig nem csupán szent, hanem a szentek szentje, egylényegű az Atyával, 

azaz Isten. Azt is tudjuk, hogy Jézus minden egyes mondata és tette arra irányul, 

hogy minket az üdvösség felé vezessen. Gondoljunk csak arra, hogy még a 

keresztre feszítés gyötrelmében sem magával foglalkozott: gondoskodott 

édesanyja sorsáról, amikor Jánosra bízta őt, de gondoskodott a gyűlölködő 

tömegről is, akikért halála előtt is imádkozott, mondván, „nem tudják, mit 

cselekszenek”. Amikor tehát az ártatlanul arcul ütött Krisztus megkérdezi a 

bántóját, hogy „miért ütsz engem?”, akkor ezzel nem a fájdalmát fejezte ki, nem 

azt kérte, hogy „hagyd abba, mert ez fáj nekem”, hanem racionálisan az ütés 

okára kérdez rá, amivel nyilvánvalóan rámutat arra, hogy valójában semmi oka 

nincs annak, hogy miért ütötte meg. 

De Jézus még csak nem is azt mondja, hogy „oktalanul ütsz engem”, hanem 

tökéletes pedagógiai érzékkel kérdést tesz fel a szolgának, hogy ezt átgondolva a 

szolgáló maga döbbenjen rá arra, hogy „tényleg, miért is bántalak téged, hiszen 

én amúgy egy példamutató családapa vagyok, otthon a gyermekeimet 

rendszeresen viszem templomba, miért ütöttelek hát meg...?” (ez persze már 

csak az én fikcióm). Jézus ebben a bántalmazott, megalázott helyzetben is kétely 

nélkül, emberként, de isteni öntudattal próbál segíteni az őt bántó tékozló 

gyermekén. 

https://isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/cikkek/lelkiseg/szeibert-marton--miert-utsz-engem-.html
https://isten-az-egyetlen-remenyunk.eoldal.hu/cikkek/lelkiseg/szeibert-marton--miert-utsz-engem-.html
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Jézusnak ez a kérdése belém is, az olvasóba is behatol. Eszembe jut, amikor 

bántottam valakit, akár csak szóval, akár tettel... Volt olyan, amikor szegény 

embertársam szemében felfedezni véltem – bár akkor ez még nem tudatosodott 

bennem, de – felfedezni véltem ugyanezt a kérdést: „miért bántasz?”. Most így 

utólag, felnőtt fejjel visszagondolva ezekre szégyellem magam. Talán nem is 

kifejezetten gonoszság volt a részemről, mert hiányzott belőle a tudatosság. De 

ha akkor valaki megkérdezi tőlem, hogy „miért bántom a másikat”, lehet, hogy 

már akkor is mellbe vágott volna a kérdés, mert rájöttem volna, hogy nincs oka 

annak, hogy bántom. Hiszen én nem vagyok gonosz, talán csak unatkoztam, 

vagy csak így akartam valaki lenni. 

És a szolga, aki megütötte Jézust, mennyi durvaságon nőtt fel, hány gyilkost 

ítéltek már el a szeme láttára és kövezték halálra? Jézus az ő szemében talán 

csak egy volt a sokból. Legalábbis addig a pillanatig, amíg a kérdést neki nem 

szegezte Jézus. Amikor szemtől szembe nézett Jézussal, talán meg is láthatta a 

végtelent... Sajnos erről az emberi sorsról nincs több információnk, nem tudjuk, 

mi történt vele ezek után, de az én képzeletemben ez az ember valahol én is 

vagyok, aki megtérek erre a mondatra, és Krisztus elé borulok, hogy bocsásson 

meg, és emlékezzen meg rólam is az ő országában, ahogy a jobb latorról. És 

tudom, hogy így lesz, mert Jézus szeret még engem is, aki megütöttem őt, 

másképp nem kérdezte volna, „miért ütsz engem?”, amely kérdés csak arra 

irányult, hogy engem felrázzon. 

A fenti gondolatok, érzések alapján gondolkoztam az emberi vakságon, butaságon 

is. Ez a fajta butaság jellemző minden lelkileg még alvó emberre, akik a tetteiket 

valamilyen tanult stílushoz igazítják. Gondoljunk csak az autókat vezető agresszív 

sofőrökre. Lehet, hogy hétköznapi szinten „jó emberek”, mégis a tanult stílusuk 

alapján néha nagyon gonosznak is tűnhetnek. De sok tolvaj, és talán még gyilkos 

is lehet olyan, aki alszik, én nem tudom, én nem látok bele az emberekbe, de 

mégis azt gondolom, hogy ez a világ, illetve a földön élő emberek rosszabbaknak 

tűnnek, mint amilyenek valójában lelki szemmel nézve, csak még alszanak. 

Az igazán gonosz ember már nem alszik. Az igazán gonosz emberen nem látszik, 

hogy gonosz, hanem nagyon jól rejti magát, és ravasz módon teszi tönkre a 

környezetét, sátáni. Én azt gondolom, hogy a mai világban, a hírek áradatában a 

gonosz tettek túlzottan ki vannak hangsúlyozva. Ha valahol megölnek egy 

embert, máris az egész ország erről beszél, és általánosítunk, azt mondjuk, hogy 

ilyen az ember, és „talán a szomszédom is ilyen?”. Nem, valószínűleg nem ilyen, 
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hanem egy hozzám hasonló szenvedő lélek, aki az Istentől eltávolodva 

betegeskedik, és akinek szintén szeretetre van szüksége. Aki bár gonosznak tűnik, 

a gonoszsága talán csak egy megtanult stílus, és talán csak egyszer kellene 

elbeszélgetni vele, és talán fel lehet benne is kelteni a lelke mélyén alvó valódi 

isteni szikrát... Persze tudom, hogy ez nem egyszerű, tudom, hogy az a szikra 

sokszor túl mélyen van ahhoz, hogy kiásható legyen ebben az életben. És bár – 

ebből az írásból is látható – talán naiv vagyok, de ha csak a saját 

tapasztalataimra gondolok, ha azokból indulok ki (és mi másból indulhatnék ki, ha 

nem abból, amiket én átéltem...), akkor az az igazság, hogy én a személyes 

kapcsolataimban még soha nem tapasztaltam meg, hogy valaki igazán gonosz. 

Mindenkiben, aki esetleg bántani próbált, észrevettem a szenvedő és beteg lelket, 

és azt a tanult stílust, ami valójában nem ő maga.  

Nem tagadom, hogy van sátán és nem tagadom, bizonyosan vannak sátáni 

emberek is, de hála Istennek, én még nem találkoztam velük, és ha nem 

találkoztam velük, akkor azt kell feltételeznem, hogy nincsenek olyan sokan, mint 

ahogy egy esti híradó után érezhetnénk, amiben felsorolják, hogy kiket 

mészároltak le...  

És apropó mészárlás, azt is tudom, hogy a keresztény vértanúkról nem tesznek 

említést a híradók, de az interneten azért meg lehet találni ezeket a híreket is. A 

kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon és napi szinten végeznek ki 

embereket még ma is. Elvakult, sátáni irányítás alatt működő szervezetek vannak 

ezek mögött. Tudom. De a jelen írásban csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy 

amikor itthon a szomszédjaimat vagy a kollégáimat vagy bárkit a környezetemből 

közelebbről szemügyre veszek, beszélek vele, megértem a problémáit, látom a 

szenvedéseit, akkor az a tapasztalatom, hogy nem a mély tudatos gonoszság 

jellemzi őket, hanem egyszerű szenvedő lelkek, akik jóllehet, buták és vakok, és 

talán az építő javaslataimat sem fogadják meg, de a lényeg, hogy nem gonoszok, 

egyszerűen önsorsrontók, és ez a jobbik eset. Ha egyszer olyan lelki állapotba 

kerülnek valamelyik életben, akkor majd az Isten mondata az ő szívükbe is 

behatol majd: „miért ütsz engem”. És ha én így tekintem a körülöttem álló 

embereket, azokat is, akik nekem rosszat tettek (amit nyilván megérdemeltem, 

ez volt a karmám), szóval, ha az engem bántó embereket tudom úgy nézni, 

ahogyan a nekünk példát mutató Krisztus nézte, akkor visszaütés helyett én is 

visszakérdezek: „miért ütsz engem”, és akkor Isten segítségével egy sokkal 

békésebb világot teremthetünk magunknak. Nem a józanság elvetéséről beszélek, 
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nem arról, hogy ne védekezzünk, hanem arról, hogy lássam meg a viaskodó 

embertársamban is a tékozló gyermekét Istennek, aki lelki szinten a testvérem. 

Ha ezt látom, akkor a viselkedésem is változni fog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pável Márta 

LELKISÉG  

MI VAN A KATOLIKUS EGYHÁZZAL… 
 

Az utóbbi időkben, akár hívőkkel, akár egyházi bennfen-

tes személyekkel vagy papokkal beszélek, mindenkitől azt 

hallom, az igazi egyháznak vége, a valódi némaságban, 

vagy „föld alá” kényszerült.  

Mi van, miről beszélnek? Eddig is láttam, baj van, nagy 

baj van, különben nem tudnának erősödni a mohame-

dánok, meg különböző szekták stb. Láttam, fogy az erő az 

igazi hitéletből.  

Hallom azokat is, akik kiugranak, elmennek, mert az Egyház sokféle okból 

nem felel meg nekik. Ha az egyháztörténelmet végig nézem, soha nem volt 

olyan, hogy ne lett volna baj, mert az ördög nem alszik. Már ha csak az 1300-

as évek közepét nézem, Sziénai Szt. Katalin is az egyház miatt aggódott, 3 

pápa is volt egyszerre, mit panaszkodjunk, most csak 2 van ☺, persze ez is 

nagy baj. Hogy ez a mai nem ugyanaz az Egyház, az igaz, mennek el a pa-

pok is, a hívek is, úgy érzem, mint amikor a süllyedő hajóról menekülnek a 

patkányok.  

Én nem akarom elhinni és nem akarok beleállni abba, sem elfogadni azt, 

hogy az Egyháznak vége. Többen hivatalos egyházi személyek közül is azt 

mondják, hogy az Egyházban az ördög uralkodik. Ez felháborító lenne, szíve-

sen tiltakoznék is, de sokszor úgy tűnik, így van, ha belegondolok pl. – amiről 
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rövidesen cikkem jelenik meg – a Jánoshidai síró Szűzanya körüli dolgokról. 

De sok más is van, a papok közérzete, a hívőkkel való viszony, a hierarchikus 

egyház kommunikációs képtelensége, hatalmi megoldásai: ma a XXI. szá-

zadban senkire sem hallgatnak. (Pl. ha egy hívő polgármester elmegy a püs-

pökhöz kérni, könyörögni, ne vigyék el a papjukat, mert nagyon jót tesz a kö-

zösségnek, csaknem kivágják, úgy zavarják el, és elviszik a papot.) Ha jó pár 

dologba belegondolok, akkor azt kell mondanom, hogy valóban sátáni dol-

gok működnek itt, de azt mégsem akarom elfogadni, hogy az egész egyház 

a Ferenc pápa vezetésével az. Habár az is elég érdekes, amiket tesz, nyilat-

kozik…! 

Én azt gondolom, hogy csak akkor veheti át az ördög a hatalmat, ha mi, Is-

ten emberei megengedjük, de mi nem engedhetjük meg! Mi valódi hívők, 

olyan emberek vagyunk, akik kiállunk Isten mellett. Az Egyház részei vagyunk 

mi is, Isten SAS-ai, az AQUILA, akik soha nem fognak meghátrálni. Tudom, 

nagyon nehéz papnak lenni, ezért van az, hogy például az egyik megyében 

130-ból már csak 90 pap maradt, de sajnos fentről mindent meg is tesznek, 

hogy ne maradjanak meg. Hogy lehet tartós közösséget létrehozni, ha pár 

évente lecserélik a vezető papokat, minek, kinek jó ez? M. Kurírban lehet ol-

vasni az összpontosítást, amiről tudni lehet, hogy pár országban már nem jött 

be. Itthon miért kell erőltetni, nem lesz jó, de ez kit érdekel? Egyszerűen nem 

a papok javát szolgálja, ha egy pap eddig egy plébánián élt, most meg be-

kényszerítenék egy öt-hat fős papi komplexumba, ahol kap egy szobát, ők 

nem szerzetesek, ők ezt nem szokták meg. Nekik kellene a szabadság egy-

más között is. A távolság ellenére is konfliktusok, furkálódások vannak egy-

más közt is – tudok olyat, ahol még a diakónus is fúrja a papot…–, bevallhat-

juk, mindenki tudja, mi lesz, összezárva a vezetővel is, egymással is vívnának. 

Mert most is vívnak egymással, a feszültség nem szül békét. Egyre több pap 

fog kilépni, ez lesz… Cél ez? Nem szabad tovább bántani az Egyházban lévő 

papokat sem és a híveket sem. Ugyanott olvasom; el kell hát fogadni, hogy 

lesz olyan templom, ahol nem lesz minden vasárnap mise. Akkor mi van a kö-

telező misére járással? Meg hogy szervezzék meg a hívek saját maguknak a 

hitéletet stb. Nem gyanús ez, mintha a farka csóválná a kutyát? Én nem ér-

tem, elhagyta az egyház a híveket, kivonult az emberek életéből?  

Mindennek ellenére azt mondom, hogy az Egyház nem szűnhet meg, hogy 

ezt nem lehet elfogadni. Nekünk, Isten embereinek semmivel sem törődve, 

csak rá nézve, újra fel kell állítani, ha a régi koncepció nem működik, újat kell  

alkotni. Istenre kell nézni, a segítségét kell kérni.  

Mi mindenkinek, aki esetleg hozzánk akar fordulni, kezet nyújtunk, szeretettel 

várjuk. Akár csoportokat alkotunk, vagy helybe megyünk, jelezzék, ha van 

igényük arra, hogy mélyebb lelki életet éljenek. Mi és sokan mások is azért 

vagyunk és még küzdünk az Egyházért, mert az Egyház mi is vagyunk, az 

Egyház részei vagyunk, és ez a rész, aki Istennek dolgozik, nem fog megszűn-

ni. 
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KERTÉSZET  

Rizmayer Péter  

Édesapám tanácsai  

Augusztus végén már nagy ütemben folyik a finom – mert a 

saját termelésű más nem is lehet — szép és ízletes gyümölcse-

ink, zöldségeink betakarítása. 

Korábban már írtam, hogy az alma szedésre érettsége ho-

gyan határozható meg és hogy utóérő gyümölcs. Arra sze-

retném a figyelmet felhívni, hogy a hosszabb tárolásra (késő őszig – karácso-

nyig) tervezetteket kb. két héttel korábban kell leszedni, mint a friss fogyasz-

tásra szántakat. A késői érésű fajtáknál egy kénnel történő permetezést ja-

vaslok, a betárolásra szedés előtt 8-10 nappal.  

Az ősz egyik méltatlanul 

alulértékelt gyümölcséről a 

körtéről szeretnék néhány 

szót mondani. Szerintem az 

almánál jóval értékesebb 

és gazdagabb gyümölcse 

vitaminokban és ásványi 

sókban egyaránt (nagy ká-

lium tartalmával kiűzi a 

húgysavat, elűzi a kösz-

vényt, csökkenti az ízületi 

fájdalmakat). Nagyon ké-

nyes a növényvédelemre 

(a körtelevélbolha óriási 

kárt tud okozni). A körtét 

kedvelőknek az alábbi faj-

tákat ajánlom: Nyári Kál-

mán, Clapp kedveltje. Piros Vilmos, Bosc kobak (Alexander).  

Néhány szó a szőlőről. 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. A 

nagyon késői, október vége felé érő fajtákat – Afuz Ali, Itália – még szeptem-

ber legelején megpermetezem.  
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Szeptember elején kell ültetni a bolyhos gyökerű szamóca palántákat. A jól 

előkészített és tápanyagban dús talajban a palánták még ősszel megered-

nek és jövő tavasszal már termést hoznak. 

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

poloskák egyik nagy kedvence. A bokron két generációt észleltem. A gon-

dos szedés ellenére a hazaszállítás után két nappal apróbb példányokat 

még mindig találok az autó szélvédőjén. 

Nem igazán ismert a sarjadék (zöld)hagyma. Ez a legkorábbi szabadföldi ta-

vaszi zöldhagyma. A száron termett kis hagymácskákat (bulbilliket) ültetjük 

vagy az öreg tövek szétosztásával szaporíthatjuk. 

A hónap elején kell visszaültetni a virágoskertbe a tavasszal kiszedett méretes 

és egészséges tulipán, jácint és nárcisz hagymákat.  

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

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

telével) valamint a fák permetezését, mivel a termés után nagyon legyengült 

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

nem metszettek esetében is elvégzendő.  

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

gyümölcsöt szüretelhetünk. 
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Varga Márta  

AQUILA HUMOR 

  

Mi az, amit nem szeretnél a sebészorvosodtól hallani a műtő-

ben: 

Ø   Nővérke, aláírta a beteg a szervadományozásról szóló nyilatkozatot? 

Ø   Ne aggódjon, azt hiszem, elég éles. 

Ø   Mindenki álljon meg ott, ahol van! Kiesett a kontaktlencsém. 

Ø   A francba, megint kiment a lámpa... 

Ø   Hozd vissza! Rossz kutya! 

−  Miért beszélnek az orvosok a műtőben latinul? 

−  Nem tudom. 

−  Hogy a beteg szokja a holt nyelveket. 

Bízzuk szakemberre: 

−  Jaj, doktor úr, szörnyen beteg vagyok! Reménytelen a helyzetem...Szeretnék 

véget vetni az életemnek! 

−  Nana! Ne hamarkodja el, a barátom! Bízza csak énrám! 

 A pszichiáter megkérdezi a páciensétől: 

−  Mi történne, ha levágnám a bal fülét? 

−  Nem hallanék. 

−  És ha levágnám a jobb fülét is? 

−  Akkor nem látnék. 

A pszichiáter meglepődve kérdezi: 

−  Miért? 

−  Hát, mert leesne a szemüvegem 

 

  

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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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 lehet-

ne. 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 kívá-

nó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen 

bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhe-

tő Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos párt-

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

rekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes 

pártprogramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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