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Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – immár a 
kilencediket. Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. 
Akihez nem jutott el az első 8 szám, az a www.aquilapart.hu honlap magazin 
fülénél megtalálhatja. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, és ha tetszett, 
mutassa meg ismerőseinek is, hogy minél több emberhez eljuthasson. 

Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a célunkat, 
amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 

Az AQP nyílt levele a választókhoz, segítség kérése  

 Vargáné Pável Márta 

Jelszavunk:  

A legfontosabb földi érték az ember! 

(Kivonat. A teljes írás a www.aqp.hu „Reakció, 

állásfoglalás” fülnél megtalálható.) 

… Mi, az AQP tagjai kérjük Önöket, 

kedves választókat, most velünk, több 

oldalról is, vizsgálják meg az itt leírtakat, 

hiszen a jövendő életünkről van szó. ... 

Segítségükkel, szavazataikkal – szegény 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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pártként is – elérhetjük, hogy a posztokon jól képzett, tisztakezű szakemberek 

legyenek, akik nem csak politikai, hanem szakmai alapon fogják az országot vezetni, 

hathatósan gazdálkodóvá, nem korrupt világgá tenni azt. Itt a közös jövőnkről, a 

vérünkről, a gyermekein sorsáról van szó. Kérjük, legyünk józanul együtt 

gondolkodók és megfontoltak. ... 

Véleményünk szerint, ahogyan haladunk a választási időpontokig, egyre 

több és meredekebb, felelőtlen ígérgetés hangzik majd el.  

 Napokban hallottam, a nyugdíjasokkal való „kampányötletről”: 

 Az mind szép és jó, ha olyanokat ígérgetnek, amit be is lehet tartani, és 

meggyőzően el is mondják, miből tennék. Ki ne szeretne 13. havi nyugdíjat, fizetést 

stb. kapni? Ismételjünk, a másik oldalról viszont az is ott van, hogy mennyi fér a 

gazdálkodási keretbe, és valójában kitől, melyik rétegtől veszem el, és ha mégsem 

fér bele, akkor nem mondtam igazat. Véleményünket a nyugdíjasok 

viszonylatában, a javító terveinket – amit meg is lehetne valósítani – a 

honlapunkon található programunkban leírtuk. Ez még a jövő nyugdíjasainak is 

megoldást hozna, biztonságos, stabil és nagyon korrekt is. ... 

Szavazatok elaprózódása: Sokan kérdezik, miért éppen ránk adják a 

szavazatukat, miért ne egy nagyobb pártra? Arra, aki esetleg hangosabban kiabál, 

de – velünk szemben – nem tartja be, amit ígér. ... Ugyanakkor többségük jelezték, 

hogy félnek vagy ettől (X) vagy attól (Y) a nagyobb súlyú párttól, mert azok már 

túlságosan leszerepeltek, de a másikat sem akarják, az sem jobb, de mivel azt (Y) 

végleg nem, így mégis a másikra (X) szavaznak, hogy akit jobban utálnak, az ne 

legyen... 

Jelentem, mi, az AQP kijárat vagyunk, ahol kiléphetnek abból az ördögi 

körből, ahol az egyiket jobban utálják, mint a másikat stb.! Tévedés azt gondolni, 

hogy fiatal párt révén nem érdemes ránk szavazni. Ha bíznának egy új, a 

programjukat alaposan megvizsgált pártban, az AQUILA-ban, akkor, ami szavazatot 

nekünk adnának, az nem veszne el, mert ismertté tenne bennünket és 

hallathatnánk a megoldási javaslatainkat. Ez főleg akkor jelentene sokat, ha 
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elérnénk az 5%-os parlamenti küszöböt. Ha segítenék az AQP-t, akkor 

megteremtenék a lehetőségét annak, hogy a következő, 2018-as választásokon 

már jelentős százalékot képviselő és hatékonyan működő párt lehessen. A 

megoldás kulcsa a megelőlegezett bizalom. 

Ezzel nem veszthetnek többet – sőt csak nyerhetnek, és ezt kellene 

végiggondolni... –, mint amikor arra szavaznak, akiket utálnak, akik már lejáratták 

magukat, csak Önök nem látnak kiutat, és a két rossz közül választanak. 

Egyértelmű: csakis azoknak az érdeke fog érvényesülni – és továbbra is minden így 

fog menni –, ahonnan pénz jön (X és Y párttól függetlenül), és Önök a 

szavazataikkal csak megint azokat támogatják, akiktől szabadulni szeretnének. Ha 

csak azt segítik, akik táncolgatnak, zenélgetnek, időszakosan kedveskednek vagy 

párszor megvendégelik Önöket, és akik sok pénzért harsogni tudnak, akkor a 

változások lehetőségét is csírájában fojtják meg, akkor semmivel sem jobbak 

Önök, mint a bibliai történetben Ézsau, aki egy tál lencséért eladta az örökségét... 

Arra biztatjuk a kedves választó magyar állampolgárokat, hogy merjenek nagyot 

álmodni. Segítsék azt a pártot, aki olyan lehetőségeket dolgozott ki a 

programjában, ami valóban a magyar érdekeknek kedvez, felnövekvő gazdasági 

életet hozna, erkölcsileg feljebb vinné az országot, igazi, emberi létformát 

biztosítana mindenkinek. 

70 oldalas program látható a honlapunkon, ebből most nagyon röviden pár sort 

kiemelünk.  Az eddigi hét szám alatt már sok mindent közöltünk, ezt most 

folytatjuk. 

Kiadások csökkentése, és a gazdaságot rendbe hozó intézkedések  

a) Az állami alapítványokat, állami szinten működő non-profit szervezeteket 
meg kell szüntetni. Oka: a pénzek szétosztogatásának megállítása – ezzel a 

Az AQP programpontjaiból 
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bennfentesek kikapcsolása –, és ezzel egy időben a támogatási/pályázati 
program kiírása célratörő, koncentrált gazdasági koncepció 
végrehajtásaként kell, hogy működjön, lehetővé téve a számonkérhetőséget 
és a fontossági sorrendek betartását. 

b) Az EU – ha még van, és míg EU tagok is vagyunk – pályázatait nem 
pályázatok formájában kell kérni, hanem oda kell hatni, hogy a ránk jutó 
összeget egy összegben – ami pályázati célra jönne – át kell utaltatni az 
adósságtörlesztésbe. (Ez több okból is jó lenne.) Helyette az állam a saját 
koncepciója szerint támogassa azokat a területeket, amelyek az átgondolt 
gazdálkodáspolitikájába beleillenek, és azt hathatósan segítik. Ne wellness 
szállók építése, kölcsönös külföldi kirándulgatások, erőszakosan kitalált és 
csak pénzt kidobó projektek legyenek finanszírozva, hanem a nagyon is 
szükséges és halaszthatatlan teendőkkel kell kezdeni, pl. honvédség 
átszervezése. Ugyanez álljon a belföldi civil szervezetek, alapítványok stb. 
felé való pályázati kiírásokra is. 

c) Olyan adókat nem szabad bevezetni, amelyek az országnak minimum évi 70-
80 milliárd forint bevételt nem hoznak, mert gazdaságtalan, bosszantó, 
elaprózó, közérzetet romboló. 

d) Újra kell számolni az építési/ beruházási költségeket, és ha szükséges – mert 
visszaélés gyanúja áll fenn –, új szerződéseket kell kötni a nagyobb 
beruházásoknál, pl. az autópálya, gázvezetékek stb., az anomáliákat fel kell 
tárni minden területen. 

e) A termelt javakat elsősorban itthon, de a fölös terméket külföldön kell 
értékesíteni, megkeresve a legjobb piaci lehetőségeket. Import - export 
egyensúlyára való törekvés kell. 

f) Minden ágazatot, ami régebben működőképes volt, újra kell indítani: 
kohászat, bányászat, szén, nemesfém, borászat, mezőgazdaság, 
állattenyésztés, jármű-/buszgyártás stb., ezzel sok-sok munkáskéznek adunk 
munkalehetőséget, akár egy éven belül is. Ha ebben valami érdekeltség, 
szövetség, szerződés gátolja az országot, akkor azt erősen újra kell gondolni, 
okosan tárgyalni, de mindenképpen meg kell szüntetni a gazdaság 
fellendülését gátló tényezőket. 

g) Az országban nyilvánosan hozzáférhető mezőgazdasági, ipari termékekről 
szóló adatbázisokat kell létrehozni, és közlemények útján a lakosságot 
folyamatosan tájékoztatni, hogy mindenki megtudja, mit érdemes termelni, 
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mit tudnak eladni, mit nem stb. 
h) Mindenki dolgozhasson, aki akar. Törvénybe fogjuk iktatni a munkához 

való emberi jogot… 
i) Megszüntetnénk a parkolási díjat, ezt az egész oroszág területére nézve 

törölnénk! A kiemelt területeken, pl. iskolák, kórházak, minisztériumok, 
fontos középületek előtt megfelelő számú, ingyenes, de korlátozott 
parkolási idejű területet jelölnénk ki, pl. 1,5 órai ott tartózkodás után 
súlyos büntetés jár, de a többi helyen nem. Oka, a lakossági futkározások, 
bosszúságok stb. nincsenek arányban a bevétellel. Ha ez a bevétel 
Budapesten pl. 50 milliárd Ft lenne, elgondolkoznánk, de ha a tizede, 
akkor nincs miről gondolkozni. Viszont a nagyobb városok belvárosába a 
behajtást korlátoznánk, és megfelelő parkolóhelyekkel és jobb, tisztább, 
kulturáltabb tömegközlekedéssel csábítóvá tennénk a közösségi 
közlekedés igénybevételét... 

 

Liberális eszmék 

Addig, míg építően hatnak, a szabadságot növelik, elfogadhatóak, 

amikor szabadosságba mennek át, és így erkölcsileg, társadalmilag 

rombolóak, elutasítottak. Nekünk a Biblia a mérvadó. A „nekem mindent 

szabad” elv nem elfogadható számunkra. Viszont azt valljuk, hogy 

kötelezettségek nélkül nincsenek és nem is lehetnek jogaink, így a kettőt 

egymás mellett kell megélni... Nyílt beszéd, teljes szólásszabadság, 

vélemények, elvek ütköztetése – de nem mocskolódás és nem hazudozás – 

kell, és a józan megegyezés szükséges. Kölcsönösen úgy kell viselkedni, hogy 

senki se félhessen a többség véleményétől, és egymást meg kell érteni, nem 

retorziókkal elhallgattatni. (Nem szeretnénk társadalmunkban a feszültséget 

tovább gerjeszteni!) Minden törvényt, rendeletet, ami a szólás és 

véleménynyilvánítás ellen hatott, eltörlünk. 

Országunkon belül az igazságát mindenki – retorziók nélkül – elmondhatja 

(ezt meg is kell hallgatni, és a következtetéseket le kell vonni), de senki sem 

általánosíthat, nem uszíthat egy nép, etnikai csoport, emberi lények ellen. 

Nekünk ez az igazi liberalizmus! 
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Az AQUILA mint sas és az AQP párhuzama 

 
R. Márkus Edit, Vargáné Pável Márta  

Kedves Olvasó!  

Most egy kis képzeletbeli utazásra hívom, hogy a nevünk 

szimbólumával érzékeltetve jobban megismerje, hogyan él, mit csinál, mi a 

feladata az AQUILA Párt tagjainak. Tehát segítségül hívom a csodálatos, nagy 

madarat, a Sast. Nem hinnénk, hogy fél kezünkön megszámolhatóan több 

olyan madár létezne a földünkön, amelyik ekkora tiszteletben lenne tartva, 

mint a sas. Szinte babonás félelemmel övezik az indiánok, a természet közeli 

népek, de az USA-ban, Egyiptomban, 

Európában stb. is kitüntetett helyen áll. 

Emberként mi is hasonlóan szeretnénk 

kivívni a küldetésünknek, ebből eredő 

célunknak az elfogadást, a figyelmet, 

tiszteletet. Figyelmesen szemléljük meg, 

hogy repül, hogy vadászik ez a ritka szép 

és méltóságos madár. Sajnos igen kevés 

van belőle. Magas hegyen lakik, nem merül le a mélybe. Itt is a példaképünk, 

hogy nem merül bele pitiáner dolgokba, nem kapkod a legyek után, tudja, 

milyen ereje van és mit, hogyan kell tennie. Szereti a fákat, nem a porban 

fürdik. Isten minket is magához emelet, és elvárja, hogy emberi magaslatokat 

éljünk meg, másként alkalmatlanok vagyunk az – ország mentő – feladatra. 

Ha tanulmányozzuk a névadó lényünket, mindig erőt ad a viselkedése, a 

bátorsága, az, hogy ha néha megérinti is a földet, akkor sem fog a sárban 

fetrengeni, hanem tudja, hol a helye: jelenleg az ég és föld között. Ez 

vonatkozik ránk is.  A sas leveti magát a mélybe, nem fél a kihívásoktól, a 

hullámoktól, megragadja a halat, és felmegy vele, vissza a hegyre, szinte 

bemutatja a Fénynek. És nem tétlenkedik, nem lustálkodik, végzi a dolgát.  
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Bemutatkozik a Gazdasági Bizottság Elnöke  

 

Nézzük meg most a külsejét: méltóságot sugároz, (a fehérfejű rétisas) 

fekete-fehér tollai közül csak a színes, éles csőre világlik ki. Mikor az AQUILA 

tagjai ünneplőben fekete-fehérbe öltöznek, szinte ránk ragad a sas különleges 

méltósága is, a szív acélozottsága, a meg nem alkuvó életvitele. Ha kiterjeszti a 

szárnyát, nem kérdés, messzire repül, erő lakik benne. Nem véletlen tehát, 

hogy sok uralkodó és birodalom vette bele a sas-formát az uralkodói jelvények 

közé. Megpróbálták ugyan lejáratni a történelem során, de a sas nem hagyja 

magát. Végül a legfontosabb, az alámerülő és újra felemelkedő sas Jézus 

szimbólumává is vált, örök példát hagyva, hogyan is kell élnünk igazi 

EMBERKÉNT. 

 

Jellemzőim: a gazdálkodás és teológia... 

35 éves vagyok, hittanárként 

végeztem a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Hittanári szakán. Nagyon szeretem 

a teológiát, a szívem húzott ebbe az irányba, 

példaképként pedig lelki vezetőm, Márta 

inspirálta választásomat, mert már általános 

iskolás korom óta hozzá járok hittanra. 

Családi ajánlásra gazdasági tanulmányokat, 

számvitelt is tanultam, és mérlegképes 

könyvelő végzettségem van. Könyvelőként 

dolgozom. A kettő irány ég és föld. Meg 

Szatmári Szilárda 
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kellett találnom köztük az összhangot, mert ez nekem eleinte nehézséget 

okozott. Az ég vonzása győzött bennem, és úgy látom, a világ és a 

profitorientált környezet számára nem lehet és nem is szabad megfelelni. 

Több irányban elindultam, például szakmai vonalon elmélyedni 

tapasztalatnak nagyon jó volt, de a lelkem sorvadt tőle, napról-napra 

éreztem, hogy lelkileg ebbe bele lehet fulladni… Az ifjúkori karrier és családi 

elképzeléseimet az Isten az évek folyamán – szép csendben  – átírta, amit 

bevallom, egyáltalán nem bánok! Bízom Őbenne, Ő tudja, mi jó az 

embernek, személy szerint nekem is. Most ott tartok, hogy nem érdekel a 

karrier, sem egyéb földi siker. Ez nyugalmat ad, és jobban, tisztábban 

láthatom, hogy Istennek mi az akarata és milyen hosszú távú elképzelései 

vannak. Az elmúlt 25 évben Isten sokféle (egyre nehezedő) feladatot bízott 

Mártára és a sasokra. A gyönyörű Teréz-templom felépítése után most az 

AQUILA Párt működése és feladatai a folytatás. Nem aggódom, hogy sas-

utunkon ez a szakasz még mi mindent hoz, mert tudom, hogy mindezt Isten 

irányítja. Ő pedig nagyon jól tudja, mit és miért kezd és visz végig velünk. Én 

pedig „apró hangyaként” végzem a magam feladatát. Mi is ez?  

Régóta, még a kezdetektől részt veszek a tanításban és 

kórházlátogatásban (szervezem is), amit nagyon szeretek csinálni, mert 

szeretem az embereket, és tudom, hogy tudást adni az egyik legértékesebb 

dolog, a kórházi betegeknek pedig egy csepp szeretet és kedves szó, 

segítség mindennél többet ér. A kétségek közt, reménytelenül és 

kiszolgáltatottan fekvő betegek nagyon várják mindennapi érkezésünket. 

Ilyenkor nincs helye saját magánéleti problémának, sem fáradságnak, ezzel 

nem szabad foglalkozni, menni és csinálni kell! A közös imádságban és 

beszélgetésben én magam is erőt kapok Istentől, és feltöltődve búcsúzom a 

végül már mosolygó, ismét Istenre tekintő betegtől. 

A Párt sokrétű gazdasági és adminisztrációs teendői pedig a 

hétköznapi munkámhoz némileg kapcsolódnak, így ez a feladat nem 
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Az AQUILA Párt országjárásának Duna-Tisza közi 

állomásai 

 Varga Péterné Márta 

véletlenül talált rám . Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy ebbe a 

kemény, mély és vidám lelki közösségbe tartozhatok. Az AQUILA közösség 

útján haladva megtanultam, hogy mindegy mivel is foglalkozik éppen az 

ember, a lényeg az, hogy Isten akaratával egyezzen. Ha ezt meg tudom 

valósítani a mindennapokban, akkor minden sikerül! 

Csak kérni tudom: ismerjék meg az AQUILA Pártot, céljait, programját és 

működjenek velünk, nem fognak csalódni, mert az emberekben, szlogenekben 

lehet csalódni, de ISTENBEN soha, és mi Őt szolgáljuk! 

Járjuk az országot, ha külön hívnak valahova, oda is örömmel 

megyünk. Ha tud a környezetében értelmes, megbízható 

embereket, akik munkatársaink lennének, kérjük, ajánlja nekünk, 

megkeressük! 

Bács-Kiskun megyébe mentünk öten: 

Vargáné Pável Márta, Márkus Edit, Rizmayer 

Péter, Oroszi István és Oroszi-Kuzmich Kinga. 

Reggel fél 8-kor sietve indultunk Tószegről, 

hogy időben érkezzünk a megbeszélt 

időpontokra, ugyanis nagyon feszített volt a 

tempó. Körutunk első állomása Lakitelek volt, 

ahol a helyi újság képviselője egy rövid 
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tapasztalat volt, erre is fel kell 

készülni. (Ennek nyomán íródott a cikk 

„Az AQUILA Párt céljának 

megvalósítási módja SZOKATLAN” 

címmel, melyet a www.aqp.hu 

honlapon a Reakció, állásfoglalás 

rovatban megtalálhat, kérjük, olvassa 

el.) 

riportot készített. A riporter felkészült és alapos volt, reméljük, jó riport lesz 

belőle. Osztottunk magazinokat és szórólapokat, az emberek elfogadóak, 

kedvesek voltak. 

Innen Kecskemét felé vettük az irányt, az idő szorított, ezért addig 

már nem álltunk meg máshol. Egy barátságos piacon szálltunk ki a kocsiból, 

és az emberek ezen a környéken érdeklődőek, elfogadóak voltak. 

Megjegyezzük, itt a barack volt nagyon olcsó és szép. Sok szórólapot 

sikerült elosztanunk az emberek közt és a házaknál. Itt egy olyan riporterrel 

találkoztunk, akinek a nézetei nem igazán egyeztek a mienkkel, de mégis jó 

Nem is tudtuk, hogy ennyire szép ez a rész, ahol voltunk, ápolt, 

kellemes, büszkék vagyunk rá. 

Tovább utaztunk Kalocsa, majd Solt felé, ahol éppen elkaptuk a piac 

végét. Két helyen megálltunk szórólapozni. 

Innen más útvonalon indultunk hazafelé, és Kecskeméten át 

Nagykőrösre érkeztünk, ahol az út legkedvesebb riportélménye várt minket. 

A riporter hölgy igen szimpatikus és támogató volt, de végül a fotóst is 

sikerült meggyőzni. Ilyen riportert kívánok mindenkinek! Értelmes volt, és az 

új szemlélet irányában sem volt elutasító. Tudjuk, sok emberrel találkoznak, 

hamar átlátnak a dolgokon, de úgy érezzük, őket sikerült megérinteni. Az 

emberek is nagyon érdeklődőek voltak, még az is előfordult, hogy mikor 

elfogyott a magazinunk, valaki kérte, hogy postázzuk ki neki. 
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Kivonat a Kőrösi Újságban megjelent, Balla 

Krisztina riporter cikkéből 

Oroszi-Kuzmich Kinga és Vargáné Pável Márta 

A teljes cikk a honlapunkon, a Rólunk / Rólunk írtak / Nyomtatott hírek –ben megtekinthető 

„- Pénzcentrikus világunkban szép álomnak tűnik, hogy a politikus nem 

halmoz javakat, pártállástól függetlenül összefogással az emberekért 

munkálkodik.  

- Nem gondolom, hogy csak álom, hisz ma valójában cirkusz folyik a szemünk 

előtt. Ha a képviselők együtt tudnak focizni azok után, hogy napközben nagy 

nyilvánosság előtt szidják egymást, akkor ez nem más, mint kutyakomédia. Hát 

ne játszunk komédiát senkinek! A mi csoportunkban - nem a pártban - vannak 

lelkiórák, melyeket időnként látogat MSZP-s meg Jobbikos is. Ott leültetjük 

őket egymás mellé - ami nagy derültséget kelt -, de míg köztünk vannak, 

Volt egy szívszorító beszélgetésünk is egy 60 év körüli úrral, aki 

elmondta, hogy a konzervgyárban dolgozott, míg tönkre nem tették. 

Elmesélte, hogy új, csillogó, egy évesnél fiatalabb gépeket vágtak fel, és 

vittek az ócskavastelepre. Felháborító, hogyan történhetnek meg ilyen 

dolgok egy országban!? 

Hazafelé még Törtelen is megálltunk szórólapokat osztani. 

Felfedeztünk egy natúr fürdőt, és egy eldugott, de népes éttermet. Érdekes 

dolog országot járni, emberekkel ismerkedni. 

Összességében sikeres volt az út, sok kedves és nyitott emberrel 

találkoztunk. 



  

békesség van, nem engedjük, nem is lehetséges az egymásra mutogatást, mert 

minden ember egyforma. Ezt akarjuk a politikában is megvalósítani, azt, hogy 

emberként viselkedjünk minden körülmények között. 

- Úgy tudom, templomot is építettek. 

- Budapesti központtal működünk, de Szolnokhoz közel, Tószegen megvettünk 

24 telket - a tsz kiárusította - és építettünk egy templomot, ami a mi 

(lelki)gabonatárolónk, és egy táborhelyet hoztunk létre könnyűszerkezetes 

házakból. Lelkigyakorlatot tartunk, és búcsút rendezünk a kistemplomnak. 

Ezenkívül be akarjuk bizonyítani, hogy lehet Magyarországon szántani-vetni 

pesti embernek is. Most ólakat építünk, fákat ültetünk, mert a termőföldet meg 

kell becsülni. Rólunk az a hír járja Tószegen, hogy ha jönnek a pestiek, 

kiugrálnak a kocsiból, nem beszélnek senkivel, dolgoznak egész nap, két nap 

múlva hullafáradtan visszaülnek a kocsiba, elmennek, és minden ragyog a 

telkükön. És ez így is van! 

- Mivel foglalkoznak a civil életben? 

- Katolikus hittanár vagyok, de nem ebből éltem, mert sosem akartam 

kiszolgáltatott lenni, a tanítást gyakorlatilag ingyen végeztem. A Sugárbiológiai 

Kutatóintézetben gyógyszerkiadó és analitikus szakosként dolgoztam, valamint 

farmakológiai szakom is volt, valójában ez volt a kenyérkeresetem.  ... 

- Országjárásuk során hogyan fogadják önöket?  

- Járjuk az országot, elmegyünk piacokra is, és az a megdöbbentő tapasztalat, 

hogy elküldenek minket, mondván: hagyjuk őket békén, mert ugyanolyan 

hazugok vagyunk, mint a többi párt, és ők már nem kíváncsiak a pártokra. Aki 

azonban meghallgat bennünket, az egyetért velünk, és kér a szórólapunkból, 

mert visz a szomszédjának, ismerősének is. Fel lehet tehát tenni a kérdést, hogy 

mit akarunk pénz nélkül. Van az igazság, van az Isten, aki ezt parancsolta, és van 

az ember, aki vágyik a jóra. Akkor talán csak győzünk a kapitalista pénzekkel 

szemben! A többiek közül már jó néhányan lejáratták magukat, mi még nem, és 
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nem is fogjuk, ezt megígérhetem! Nekünk tehát előnyünk van velük szemben, 

ha nem is a zsebünkben, de az agyunkban, a lelkünkben, a tisztaságunkban.  

- Fel tudják venni a versenyt a dörzsölt politikusokkal? 

- Amikor kicsi voltam, Balaton-parti lányként azt hittem, hogy akik közszereplők, 

azok valakik. Aztán nőttem, tanultam, telt az idő, és rájöttem, összementek a 

„hatalmasságok”, hogy semmiféle félnivalónk nincs, helyre lehet tenni az 

embereket. Nincs félnivalóm, nem vagyok zsarolható, nincs mögöttem semmi 

susmus, tisztán nézek az ég felé. Az igazság győzhet! A mi erőnk a tisztaság és, 

hogy őszintén az emberekért akarunk tenni. 

Sok a mosolytalan, megkeseredett, lecsúszott, egzisztenciát, munkát, 

egészséget, hitet vesztett ember.  Meg kell mutatni a társadalomnak, hogy 

lehet másként élni, vissza kell adni az emberek öntudatát, az önmagukban való 

hitét, az emberhez méltó élet lehetőségét.” – Az AQUILA Párt ez akarja elérni. 
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Fogyáshoz egy kis jó tanács 

programpontjaiból 
Teljesen ingyen van, hogy kire 

mennyire hat, ki kell próbálni. Egy 

biztos, baja nem lesz tőle. Egy 

ismerősömtől hallottam, hogy a 

buddhisták szerint délután 3-ig lehet 

enni, utána nem, csak inni lehet, vizet, 

teát, de cukor nélkül. 

Viszont ez kiegészül azzal, hogy 

háromig mindent ehetnek, bármennyit, 

csak közben 2 liter vizet is kell inni, és 
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az ételt jól meg kell rágni (úgy normálisan és nem szinte egybe lenyelni, mert 

a gyomorban nincsenek fogak, hogy aprózza az ételt). Ezután már csak az 

említett folyadékokat lehet magunkhoz venni. Nem tűnik olyan rossznak, és 

akitől hallottam, fogyott is tőle, de be is tartotta. Vallja, hogy nem nehéz. 

Kicsit utánanéztem, mennyi igazság lehet ebben. Ha logikusan 

gondolkozom, már eleve is sok, mert ha kettő liter folyadékot megiszom, 

akkor már annyi étel, ha akarom, sem fér belém, hiszen a gyomrom nem tágul 

végtelenségig. A másik, ha jobban rág az ember, akkor kevesebb ideje van a 

páciensnek sokat falni. Valamint mindenki tudja, hogy vacsorázni már csak 

annyit lehetne, mint amennyit egy koldus eszik. Nos, ezek szerint annyit sem. 

Eddig fizikailag is tiszta sor. 

Ugyanakkor ebben – ha az internetes irodalmat nézem – megoszlanak 

a vélemények; mindenféle óra – pl.: biológiai – van, és olvashatjuk, mikor mit 

tesz a szervezet. Biztosan ebben is van valami. 

https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/gygymdok-terpik/tpllkozs--s-letmd-a-szervra-szerint  

A fenti hivatkozásból kimásolt ételpiramis aranyos, mert ez az arány 

nem lenne rossz, ha nem szegnénk meg úgy, hogy pont fordított módon 

fogyasztjuk az ételeket, azaz a felsőből a legtöbbet, a mozgást meg 

elhagyjuk… mert így szépen gurulni fogunk. 

Nos, mindenkit bíztatok, ha „többnek” érzi magát, mint jól esne neki, 

akkor kezdjen bele ebbe, csak az akarat szükséges hozzá.  

Jó fogyást! 

 

https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/gygymdok-terpik/tpllkozs--s-letmd-a-szervra-szerint
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Hangyák és Óriások 

Szeibert Márton 

Reggelente felkelni, munkába menni, dolgozni, fáradozni, étkezni… majd 
fáradtan lefeküdni. Reméljük, hogy ezeket majd minden ember megkaphatja. 
Célunk, hogy minden ember egészségesen élhessen, mindenkinek legyen 
munkája, mindenkinek legyen mit enni, mindenkinek legyen otthona, ahova 
hazamehet, ahol megpihenhet. 

Ezek alapvető célok, ezekkel nyilván a többi párt is kampányolni igyekszik, 
így talán az olvasó nem fogja fel, hogy nekünk ez a szöveg nem kampányszöveg, 
hanem az Isten és ember iránt érzett szeretetünk miatti kötelező cél. De – éppen 
ezért – mi tovább is megyünk ezeknél. Ezt a hangyák is megkapják, nekik van 
otthonuk, dolgoznak, esznek, pihennek, ezek természetes dolgok. 

Mi azonban nem arra törekszünk, hogy az emberiség robot, szolga legyen. 
Azt akarjuk, azért küzdünk, hogy minden ember boldog legyen, minden ember 
érezze azt a többletet magában, ami kiemeli őt a természetből, ami túlmutat a 
földies dolgokon, amivel az ember érzi: „egy óriás lakik bennem.” Hogy ki ez az 
óriás, hogy mi az én igazi célom, hogy miért élek a földön… ezek mind borzasztóan 
fontos kérdések, melyekre az emberiség minden időben kereste a választ. Bár az 
AQUILA tudni véli a választ, ez a cikk nem próbálja meg meggyőzni az olvasót erről 
(ez most túl hosszú lenne), hanem csak arra akar rámutatni, hogy a boldogság 
megtalálásához feltétlenül szüksége van az embernek valami többre. Olyanra, ami 
nem csak a földön élő hangyát elégíti ki, hanem a benne lakó óriást is, amit 
mindenki érezhet önmagában, mindenki, aki kicsit magára zárja az ajtót és 
magába néz… 
„Alighanem egyenesen téged kérdezhetlek meg, nyájas olvasóm, hogy nem voltak-e 
életedben órák, sőt napok és hetek is, amikor elkínzottan, kedvetlenül végezted 
szokott tevékenységedet és munkádat, és amikor minden, amit egyébként fontosnak, 
gondolataidban és értelmedben megőrzésre méltónak ítéltél, egyszerre sekélyesnek és 
semmitmondónak rémlett? Ilyenkor magad sem tudtad, mit tegyél és hová fordulj; 
szívedben egy homályos érzés élt, hogy valahol és valamikor valami magasrendű, 
minden földi gyönyörűség körét túlhaladó óhajnak kellene teljesülnie, amelyet a lélek, 
mint kordában tartott félénk gyermek, kimondani sem mer, és minden számára, ami 
körülvett, elnémultál ebben a vágyódásban az ismeretlen Valami után, ami mindenütt, 
amerre csak jártál, áttetsző, az élesebb tekintet elől szétfolyó alakokkal, légies 
álomképpel lebegett körül.” – E. T. A. Hoffmann, Az arany virágcserép 
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Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk! 
14.981sz. 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt. 

Az AQP kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és 
nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért 
vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – www.aquilapart.hu –, ahol minden 
információt megtalálhat rólunk. 

A részletes pártprogramunk is ott olvasható! 
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Egy kis humor: 
Jó keresztény...  
Ha valaki azt hiszi, attól lesz jó keresztény, hogy sok időt tölt a templomban, ezzel az 
erővel akár abban is hihetne, hogy ha eleget ül a garázsban, autóvá változik. 
Magyar vagy... 
1. A japánok nagyon kevés zsírt fogyasztanak, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint 
a magyaroknál. 
2. A mexikóiak nagyon zsírosan étkeznek, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint a 
magyaroknál. 
3. A kínaiak nagyon kevés vörösbort fogyasztanak, és kevesebb náluk a szívinfarktus, 
mint a magyaroknál. 
4. Az olaszok sok vörösbort isznak, és kevesebb náluk a szívinfarktus, mint a 
magyaroknál. 
5. A németek sok sört isznak, sok kolbászt esznek, és kevesebb náluk a szívinfarktus, 
mint a magyaroknál. 
Mi ebből a tanulság? 
Egyél, igyál azt és annyit, amennyi jól esik! Úgyis amiatt fogsz meghalni, mert magyar 
vagy 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
mailto:aquilapart@gmail.com

