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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 tarthatja a kezében 

– immár a 3. évfolyam 7. számát. Ebben folytatjuk az 
AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi 
szám a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél 

megtalálható. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat. 
A honlapon a teljes pártprogram is megtalálható. 

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

Támogatásukat reméljük.  

http://www.aquilapart.hu/
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Vargáné Pável Márta 
Önkormányzati választások elé 

Megvalljuk, nem tudunk jelentős számban 
jelölteket állítani, mert országosan – pénz hiánya 
és szigorú erkölcsiség miatt – nincs annyi embe-

rünk, hogy megemlítendő számban legyenek je-
löltjeink. 

Az is igaz, mélyen lesújtott bennünket a 

sok szórólapozás, országjárás, riportok utáni 
eredménytelenség, és hogy csak a FIDESZ kell. 

Rendben, akkor viseljék, nem lehet segíteni, 
nincs, nem is lehet erőszak. Azt látjuk, szinte biz-
tosak vagyunk benne, hogy az önkormányzati vá-

lasztásoknál is ugyanez lesz, szépen vannak cse-
pegtetve az állami „jótétemények”, nagyon ügye-

sen időzített minden. Ha ez jó az embereknek, ak-
kor mi aktívan várunk (Isten tudja, miért kellett 
lennünk, de mi a lelkekbe szépen vetegetjük az 

igazságmagvakat), és szép lassan tesszük a dol-
gunkat, de nem adjuk fel, és ha kellünk, itt va-
gyunk. 

Mi tudjuk, hogy ez az egész most olyan, 
mint egy farizeusi cukormáz, ami le fog olvadni. 

Szerintünk semmi sem jobb, sőt a diktatórikus 
jelenségek, a korrupció jelen van, az új munka-
helyek is többnyire közmunkából vannak, az emberek menekülnek az országból stb. 

Mindez a jelenlegi szavazóknak szuper. (?)  
Sok minden jó is születik, de a végrehajtó személyek – többnyire – mellé teszik a 

maguk gőgjét, kis stiklijeiket, és így már ez sem lesz jó. 
Nekünk mindegy, mert a létünk Istenben gyökerezik, de sokaknak nem, és tudjuk, 

szörnyű lesz a felébredés. 

Az AQUILA Pártunk most nehézségekkel küszködik, mert ezt a mély, tudatos, való-
ban erkölcsös, pénzzel nem jutalmazott /mert nincs is/ tevékenységet nem rohannak fel-
vállalni az emberek, így a létszámunk stagnál. Így mi csak várunk és reménykedünk, mi 

történik, mennyi jelöltet tudunk állítani. 
Koalícióban nem gondolkozhatunk, szabályzatunk tiltja, de némi összefogást meg-

próbáltunk összehozni, eredménytelenül. Azt látjuk, hogy a pártok többségét a hatalom 
megszerzése (de, hogy mit, hogyan valósítson meg a népért az teljesen mellékes… nem is 
említik), a pénz, a biznisz, unatkozó öregurak nyüzsgése, vagy lokális, apró célok megva-

lósítása jellemzi. Nos, mi ezekből sem kérünk. 
Polgármesteri jelölésekben nem is gondolkozunk, csak pár helyen helyi képviselője-

löltekben. Ezek ellenére kérjük a lakosságot, segítsék ezt a valóban komoly elhatározások-

kal működő pártot a munkájában. 
Mi soha nem hazudtunk, nem is fogunk, mindenki képzett, bízhatnak bennünk és 

a jelenlegi tagság 70%-a Istennek fogadalmat tett világi „szerzetes”. Így megnézhetik: a 
választásoknál egy fillért sem vettünk fel, és adósságunk sincs. Bennünk bízhatnak. 

Vargáné Pável Márta 
Mi a tömegnek és mi az elitnek való tudás, közlés? 

A címről tudom, hogy irritáló lehet, mert magáról senki sem szívesen vállalja fel, 
hogy ő egy tömegesen előforduló, bólogató, megtéveszthető embermasszához tartozik, min-

den kirívó nagy tett, nagy gondolkodás, nagy megértőképesség hiányában. A többség elit-
nek hiszi magát, és jó lenne, ha így lenne igaz. Sajnos ez a különbség láthatóan megvan a 

Fotózta: Pável Márta 
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társdalomban. Az jellemzi az AQUILA Pártot, hogy nem a masszából akar bólogató töme-
geket, hanem az értelmes, gondolkozó, vitatkozó lényeket.1 

Naponta szembesülök azzal, hogy ha mélyebben közelítek az emberek felé, elgondol-
kodást kérek, vagy a megtévesztetteket fel akarom rázni, olyan buta, hitetlenkedő szemek 

néznek velem szembe, hogy azon gondolkozom, hol vagyok, mi is van, minek teszem? Ha 
bármelyik TV-t nézem, annyira átlátszóan primitív, lehangolóan igénytelen, egysíkú mű-

sorok vannak, hogy sokszor 150 csa-

torna végigkattogtatása után kikapacso-
lom, kár erre az idő. Elbutított, nihilis-
tává nevelt embereknek való műsorok 

ezek.  
Nem azt akarom, hogy most fel-

horkanjanak; hogy mit képzelek én ma-
gamról, hova helyezem magamat stb.! 
Nem, erről szó nincs! Azt gondolom, ez a 

normál emberi alap lehetne, ahol most 
én vagyok, (mert ez nem különleges, 

csak aki Istenben munkálkodik magán, 
az eddig, sőt tovább is juthat…). Így én 
sehova nem teszem magamat, csak 

egyet szeretnék, hogy a többi ember is 
térjen vissza erre az alapra, és kicsit el-
mélyültebben gondolkozzon, és partne-

rünk lehessen az új ország-, néplélek-
építésben. Tudom, nem népszerű a tö-

megnek ez a disz-komfortos viselkedé-
sem, de az igazság megvillantása sok-
szor fájdalmas, zavaró lehet, és magam 

mára már olyanná lettem, akit nem ér-
dekel a világ elismerő bólogatása, a nép-
szerűség, csak Isten igazsága. 

Vigaszom, kedvencem Platón, ha 
írásait olvasom, akkor érzem, helyemen 

vagyok. Nekem nincs nála nagyobb filo-
zófus. Mikor olvasom, akkor nagyon ér-
zem azt a különbséget, amiről az előző 

sorokban beszéltem. Csak pár dolgot 
szánok megosztani, azt is némi ébresztőnek. Mivel tudnánk még napközben (gondolatban, 

pl. a sok pletykálkodás, kozmetikázás helyett) foglalkozni, hogyan is lehetne mélyebben 
gondolkozni, hogy lehetne a magunk tetteit felfogni. Egy kis ízelítő következik. Aki itt fél-
reteszi az írásomat, vagy engem talán negatívan „valaminek” minősít ezekért a sorokért, 

saját magát teszi be a fenti kategóriák egyikébe. Minden a saját döntésünk. 
Platóntól idézem a legismertebb, leggyakoribban felhasznált sorait: Platón összes 746 o.  

„Mert a ló, amely a hitványságból részesedik, lefelé húz, a föld felé hajlik és nehezedik 
súlyával, ha nem nevelte szépen a kocsisa. Itt hát fáradtság és végső küzdelem vár a lel-
kekre.” Kérdésem: Ki a kocsis és ki a két ló? 

Sokféle magyarázat volt erre is, de most legyen egy „sasos” (elmélkedésből származó) 
magyarázat. 
A kocsis a lélek és a lovak a racionalitás és az emóció/ösztön, melyek még egymással is 

hadakoznak. A lélek nagyon megfoghatatlan – az embereknek főleg az –, de ezeket a szilaj 

                         
1 Megjegyzem, nem is tolonganak felvételért, így nem tudom az önkormányzati választásokkal mi lesz, mert 

az emberek habos–babos, populista szövegeknek dőlnek be, és a gyorsnak tűnő – sokszor börtönnel végződő 

– érvényesüléseket preferálják. 

Fotózta: Pável Márta 
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lovakat, melyek materiális világban vannak, mégis kordában kell, hogy tartsa. Rendkívül 
nehéz, nagyon nehéz feladat, mert a tudatosság hiányzik az emberből, némelyik még ho-

mályosan sem lát, nincs, ami ösztönözze. Valóban olyan a meg nem világosodott ember, 
mint a fuldokló a vízben, csak nem tudja, hogy folyamatosan fuldoklik, s amikor egy kis 

levegőhöz kap, már boldognak hiszi magát. 
De nem az, az igazi boldogság itt a földön nem más, mint megtapasztalni az elmél-

kedésben azt, hogy ez a fel nem ismert léte következménye. 

Lehetne megoldás, de ezt a mai, liberális, önfejű társadalom kiűzte. Az igazi, nem 
bigott istenhit2 képes lenne felrázni az embert, és tudná, rájönne, hogy lélekvezéreltnek 
kellene lennie, és nem ösztönöktől űzöttnek. Sajnos van szabad akarat3, ami nekünk meg-

engedi a szellemi, lelki emelkedést, de a zuhanást is. Ma a társadalom annyira leépítette 
az átlagembert, hogy már a lelki részét is kétli vagy nem is gondol rá. Akkor mit ért meg a 

legnagyobbakból, pl. Platónból? Nem sokat. Félek, hogy Jézus Krisztust, aki a leghatal-
masabb, nem is említhetem. 

Nos, ez az a különbség, amiről írtam. 

De van egyszerűbb, nem ennyire mély, hanem hétköznapi példám is. Ha az Istenhez 
vivő utunkon olyan cselekedetet teszünk, ami nem szokványos, és sokaknál kiüti a hamar 

olvadó biztosítékot, akkor ez történik. Amit teszünk, alább megmutatkozott, hogy elitnek 
és nem tömegnek való tett, mert nem értették meg, hiába mondtuk el, túl sok volt. 

Ha az embernek van munkahelyi, ismertségi köre, barátnak vélt embertársai stb., 

akkor azt is gondolhatná, hogy a megközelítőleg azonos végzettség, a munka vagy egyebek 
egyforma megértést szülhetnek. Erre sajnos rá kellett jönnöm, hogy bármennyire is pozi-
tívan akarok az ember felől gondolkozni, ez nem igaz. Mikor Isten akaratából létrehoztuk 

az AQUILA Pártot, akkor, akik eddig ismertek, azok közül sokan egyfajta színházi játékba 
kezdtek, nagyon nagy emberismeretet eredményeztek, és nagyon eltérően viselkedtek. Pl. 

10 % őszinte támogató lett (Isten áldja meg őket!). 50% nem értette, nem mondta, de szé-
pen kihátrálva eltűnt. 15% a szemembe azt mondta, nem ért egyet (ezt is becsülöm, mert 
őszinte volt), ez rendben is van, teheti. De 25% látszólag velünk volt, ám amikor tenni 

kellett, nem tette, sőt a végén sokakról kiderült, hogy felénk mosolyogtak, de teljesen a 
másik oldalon voltak. Pl. azon a környéken, ahol megígérték, hogy ránk szavaznak, nem 
tették, mert ahány szavazat volt, annak tudtuk a „gazdáját”. Így mondanom sem kell, hogy 

az eddig megértőnek vélt ismeőseim köre nagyon erősen megszitálódott. Kellett ez? Igen, 
kellett, még akkor is, ha valóban fájt. 

Ismét felteszem a címben szereplő kérdést: Mi a tömegnek és mi az elitnek való tu-
dás, közlés? Úgy vélem, a fentiekben válaszoltam. Kiegészítem azzal is, hogy lehet-e 
hagyni, hogy csak az ország kb. 10%-ának tudjuk elmondani azt, amitől Ő nagybetűs 

emberi életet élhetne. Szerintem ebbe nem lehet belenyugodni. 
Az AQP-nak tenni kell. Ennek érdekében kezdeti lépésekként megalkottuk ezt a ma-

gazint, ami már 3. éve működik, és most a TÚLLÉPÉS folyóiratunkat, amit tudományos 
jelleggel és kemény igényekkel hívtunk életre. Egyben bíztatjuk az olvasót is, ha van ere-
deti gondolata, amit komolyan megfogalmaz, igényesen közöl, azt mi – kérésre – beletesz-

szük a lapunkba, ami eleinte negyedévente jelenik meg, és az első két szám ingyenes. A 
megjelenés helye a honlapunkon www.aqp.hu található a felső csík végén. Bíztatjuk, írjon, 
gondolkodjon a kedves olvasó, nálunk megjelenhet a lapban. 

Bíztatunk mindenkit, merje közölni eredeti gondolatait, meglátásait, merjen újat al-
kotni, merjen nagybetűs emberi életet élni. Először minden a fejben játszódik le, így a 

fellendülés kezdetének akarása is. 
 

                         
2 De nem olyan „képviselő”, aki többszörösen elvált – politikailag vezérelt, damaszkuszi utat sűrűn 

látogató –, több szeretővel és így nemzett gyerekekkel rendelkezik, és így szervez egyházi 

zarándoklatokat! 
3 Ami annál rosszabbul működik, minél silányabbá teszik az ember erkölcsi, hitbeli életét. 

http://www.aqp.hu/
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Szeibert Márton 

Szent Márta  

Forrás: http://www.katolikus.hu/szentek/0729.html Július 29-én van Szent Márta napja. Szent János 

evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt. 

Három alkalommal beszélnek az evangélisták Márta házáról és a 

testvéreiről. Az első alkalom, amikor Márta sürög-forog, Mária pe-

dig Jézus lábainál ül. Márta erre: „Egyszercsak megállt, és így mél-

tatlankodott: >>Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy 

egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem!<< Az Úr azon-

ban így válaszolt: >>Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok 

minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt 

választotta, nem is veszti el soha.<<” A második alkalom, amikor 

Mártával találkozunk az evangéliumban, Lázár feltámasztásakor 

volt. „Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, elébe sietett, 

Mária pedig otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: >>Uram, ha itt 

lettél volna, nem halt volna meg a testvérem<< […] Jézus így foly-

tatta: >>Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még 

ha meghal is, élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg 

örökre. Hiszed ezt?<< Márta így felelt: >>Igen, Uram, én hiszem, 

hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön.<<”  Ilyen vallomást Krisztusról csak Péter 

tett. A harmadik alkalommal szintén Betániában találkozunk Mártával, Máriával és Lázárral, köz-

vetlen Húsvét előtt. Itt Mária olajjal kente meg Jézus lábát. Ez felfogható Jézus temetése miatti 

olajozásnak, ahogyan azt Jézus ténylegesen ki is jelenti: „temetésem napjára teszi.” A hagyomány 

tudja a család későbbi sorsát, és a legendákban írottan is ránk maradt. Eszerint az ősegyház elleni 

üldözésben (40 körül) az egész keresztény közösséget, melynek Márta háza adott otthont, elfogták. 

Nagyobb csoportról volt szó, ezért nem merték megölni őket, hanem a tengerpartra hurcolták, és 

ott egy evező, vitorla és kormánylapát nélküli hajóra rakták, és a tengerre bocsátották őket. A 

kivégzésnek ez nagyon gonosz módja volt, hisz az áldozatokat a viharos tengerbe akarták fojtani. 

Ám a hajó nem süllyedt el, hanem Gallia partjainál szárazföldet ért. Kikötöttek, és hirdetni kezdték 

az evangéliumot! 

Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262-ben, július 29-én. A 13. század végén a római nap-

tárba is áttették. 

Szeibert Márton gondolatai Szent Mártáról: 

Márta Isten-kapcsolata több szempontból is érdekes. Nem követi Jézust a vándorútjain, és nem 

tartozik azok közé az asszonyok közé, akik vagyonukkal segítették őt4, mégis kiemeltebb szerepet 

kapott Márta, és ezt a szerepet feltehetőleg nem csak Lázár feltámasztása miatt kapta. Márta teljes 

lélekkel szerette Jézust, aki többször is betért a házába. Jézusnak nem kell több csak a szerete-

tünk és a befogadásunk. Nem várja el, hogy rendbe vonuljunk, vagy, hogy minden pénzünket 

szétosszuk. Persze ha másképp nem tudjuk őt befogadni, ha a földi jólét kiszorítja őt a szívünkből, 

akkor tegyük meg ezeket a lépéseket, de önmagukban ezek a lépések semmit sem jelentenek. 

Mártának nem volt szüksége rájuk, mert olyan volt a lelke, mint egy gyermeké. Felnőtt testben 

gyermek lélek. Nem gondolkodik azon, hogy mit kell tennie az üdvösségéért, hanem egyszerűen 

csak szeret, mint egy tisztalelkű gyermek, ugyanakkor kötelességtudó, mint egy lelkiismeretes fel-

nőtt. Márta tiszta gyermeksége az, ami nem tette szükségessé számára a világról való látványos 

lemondást, hiszen a lelkében nem földi kincsek, hanem Jézus lakott. Úgy imádta Istent, ahogy azt 

Jézus elvárja tőlünk is: „Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt 

imádniuk.” (Jn4,24) Márta őszintesége gyermeki őszinteség. Nem játszik színházat, nem mutatja 

magát alázatosnak, hanem egyszerűen kifakad, amikor a testvére egyedül hagyja a munkában. 

Nincs meg a lelkében a felnőttekre gyakran jellemző ravasz, önbecsapó hazugság, ami igyekszik 

magát „jónak” mutatni mások előtt. Gyermeki a bátorsága is, amikor szemrehányást tett Jézusnak 

                         
4 Forrás: http://www.katolikus.hu/szentek/0729.html 
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Lázár halála miatt, de gyermeki a tisztasága is, hogy ilyen állapotban is befogadta az Isten szavát, 

és teljes bizonyossággal megvallotta Krisztust. Gyermeki az izgatottsága is, hiszen amint meghal-

lotta, hogy Jézus közeledik, azonnal eléje sietett, pedig meg is várhatta volna. De nem várt, mert 

Lázár halála olyan terhet jelentett a szívének, amit azonnal oda kellett adnia Jézusnak. 

„Gyermekeké az Isten országa” vagy azt is mondhatnám: „Boldogok a lélekben szegények”. Márta 

tanít meg minket arra, mit jelentenek ezek a szavak. Arra is megtanít, mennyire fontos az őszin-

teség magunk és mások felé, és hogy mennyire fontos minden földi terhünk Jézusnak való átadása, 

hiszen ahogy Mártát megvigasztalta az, hogy elmondta Jézusnak a panaszát, úgy minket is meg-

segít, ha rá bízzuk magunkat. Lehet, hogy a halottaink nem támadnak fel, de nagyobb lelki vigaszt 

kapunk, mint amit el tudunk képzelni. 

Weöres Sándor: A teljesség felé (részlet) 
 
Hullámok és tenger 
 
A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert. 
_______________________________________________________________________________________________ 
Vargáné Pável Márta 

Olvastuk, megosztjuk: 

A paradicsomról  
http://index.hu/tudomany/2011/05/18/a_paradicsom_a_legegeszsegesebb_etel/ „Paradicsomot enni igen egészsé-
ges, mert ebben a növényben fordul elő a legnagyobb mennyiségben a legfontosabb anti-

oxidáns, a likopin, és sokféle vitamint, szervezetünk számára létfontosságú elemet is tar-
talmaz. Amerikai kutatók összefoglaló tanulmányt írtak a paradicsomról, ami az American 

Journal of Lifestyle Medicine szakfolyóiratban jelent meg. „A paradicsom Peruból szárma-
zik, ahol gyomnövény, onnan került 
Mexikóba, majd a spanyolok és a por-

tugálok hozták át kontinensünkre és 
onnan terjedt szét Európában.” Az or-

vosok érdeklődését az keltette fel, hogy 
a prosztatarák ritkábban fordul elő 
Ázsiában, és ennek okát keresve auszt-

rál és kínai kutatók úgy találták, hogy 
az ottani ételekből több likopin kerül a 
szervezetbe. 

A likopin és vegyi rokonai, a 
többi karotinoid vizsgálatok szerint véd 

a prosztatarák kifejlődése ellen. Minél 
több karotinoid volt a férfiak étrendjé-
ben, annál kisebb volt a rosszindulatú 

daganat kockázata: volt olyan megfigyelés, hogy ezek a növényi összetevők 82 százalékkal 
csökkentik a prosztatarák kifejlődésének esélyét.” Az első képen vízben/táposan nevelt paradicsom látható.  

 
Megvallom, nem bírom a bolti paradicsomot megenni, és ha csak ezt ehetnék, kije-

lenteném: a paradicsom rossz. Maximum 5%-ában fordul elő, hogy valami íze is van, azt 

véletlenül jó helyről hozták. Ne is csodálkozzon senki, hogy már földet és igazi Napot sem 
látott paradicsomból milyen ízetlenségek kerülnek ki. 

http://index.hu/tudomany/brittudosok/2012/06/30/a_rossz_paradicsom_rossz/ „Ahhoz nem kell kutató biológus-

nak lenni, hogy megállapítsuk, a szupermarketekben kapható, egységes színű és tökéletes 
formájú paradicsomok már-már ehetetlenül rosszak. De hogy ez miért van így, azt már 

csak tudományos kísérletekkel sikerült kideríteni.” 
Egy hozzászólótól, akinek teljesen igazat adok. 
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 vuvuvu22012.07.01 08:20:31 „kb. 20 éve ösztön-
díjjal Hollandiában jártam, amikor elvittek 

minket egy üvegházba, ahol paradicsomot 
termesztettek. Az üvegház padlója le volt be-

tonozva, a növények kémcsőből nőttek ki-
felé, ahova mesterséges módon adagolták a 
tápanyagokat, majd zölden szüretelték a ter-

mést, hogy mire a fogyasztóhoz ér, tökélete-
sen beérjen. Ezek után van valaki, aki azt 
gondolja, hogy az így tenyészett paradicsom-

nak bármi köze volna ahhoz, amit a kertben 
szedünk le? Nem kell tudományos kutatás, 

csak józanész, hogy belássa az ember, a ter-
mészetet nem lehet megerőszakolni.”  A máso-

dik képen szabadföldi paradicsom látható. 

Megfigyeltem, hogy nem mindegy, hol terem, 
még szabadföldön sem egyforma ízű a para-

dicsom – de gondolom –, ahogyan ez a szőlő-
vel, más növényekkel is így van, ez alól a pa-
radicsom sem lehet kivétel. Ugyanabból a 

saját készítésű palántámból mézédes, szinte 
gyümölcsszerűen finom paradicsom lesz az Alföldön, és más ízű lesz Budafokon a mész-
köves talajban. De ez is jobb a művitől. Nem is az a lényeg, hogy bio-e vagy nem, hanem, 

hogy hol terem, milyen körülmények között. A legfinomabb paradicsomlé az alföldi bio 
paradicsomos kertemből való. 

Sok jó paradicsomfogyasztást, befőzést kívánok! 
 
 

AQP humor  
 
Tünetek 
A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, bele-

értve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, 
hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája 
látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen. 

– Mi a baj, Jancsi? 
– Hát... Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz. 
 

--------------------------------------- 
Tanúságtevők 

Két jehovista megszólít egy embert a buszmegállóban. 
– Uram, akar ön Jehova tanúja lenni? 
Mire az ember: 

– Elnézést, de nem láttam a balesetet. 
  

--------------------------------------- 
Három bagoly ül a fán. Megszólal az egyik: 
– Kaptam egy órát. 

– Az semmi – tromfol a másik – én kaptam egy tehenet. 
– A francba is – mérgelődik a harmadik – én nem kaptam semmit. 

Másnap ismét ott ül a három bagoly ugyanazon a fán. Megszólal az első: 

http://blog.hu/user/31274
http://blog.hu/user/31274
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– Ellopták az órámat, nem tudom mi lesz. 
– Nekem meg a tehenem, zabos vagyok. 

Mire a harmadik: 
– Már fél hat? Gyerünk fejni. 

    
 
 

Hirdetményünk, felhívásunk! 

Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, 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. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, 
pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában 
erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagje-

löltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
Várjuk a kedves párttársakat. 

 
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 

 

 
Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerő-
sen bejegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra 
és élhető Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokvá-
nyos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akara-

tából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapun-
kat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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