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Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – 

immár a tizediket. Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt 
(AQP) megismertetését. Akihez nem jutott el az első 9 szám, az a 
www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél megtalálhatja. Kérjük, 
kísérje figyelemmel a honlapunkat, és ha tetszett, mutassa meg is-
merőseinek is, hogy minél több emberhez eljuthasson. A honlapon a 
teljes pártprogram is megtalálható! 

Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tud-
juk értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat remél-
jük. 

Jelszavunk: 
A legfontosabb földi érték az 

ember! 
 

Vargáné Pável Márta 
Választhat (akár minket is), mi színesítet-
tük a jobboldali politikai palettát 

Ha Önnek elege van (az eddigi te-
vékenységükkel már önmagukat bemutatott) 
és a baloldali (liberális demokratikusnak 
mondott, de csak adósságot halmozó) 
pártokból, és nem kívánja többet hatal-
mon látni őket, és ha a jelenlegi kor-
mánypárt sok mindenben irritálja, vagy 
elégedetlen velük, akkor vegyen egy pillantást az AQP-ra! Arra a 
pártra, mely a túlzott hatalmat kiegyenlítené, és olyan irányba te-
relgetné az országot, mely nem korrupt, számon kéretné az országot 
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kirablókat, és kizárólag a magyar érdeket képviselné. Nekünk ki-
emelt célunk a valós munkahelyek teremtése.  Mi, az AQP mérsékelt 
jobboldali pártként, megbízhatóan, számon kérhetően Önökért jöt-
tünk létre, nekünk csakis ennek az országnak a lakói és érdeke szá-
mít. 
Felhívás (segítségkérés) a kedves Választóhoz/Olvasóhoz 

Mivel az AQUILA Párt nagyon egyedi és szinte semmiben sem 
azonos a többi párt működésével, ezért közel egy éves működésünk 
során tapasztaljuk, hogy párszor oktalan meg nem értés övezi létün-
ket, amit most szeretnénk rendbe tenni. Mik is ezek?  
- Mi SENKITŐL SEM VÁRJUK EL, HOGY HÍVŐ LEGYEN, sem azt,  hogy 
bármelyik vallási közösséghez is tartozzon. Nekünk ez nem érdekes, 
csak az, hogy lelkében becsületes, tiszta akarjon lenni! Túl sok a kosz 
az országban. Ami számít, hogy senki ne akarjon korrupt lenni, ne 
hazudjon, és tisztességesen akarja a magyar nép érdekeit szolgálni. 
Ha valaki ilyen szándékú, akkor várjuk a sorainkba. 
- Az AQP tagok teljesen önkéntesen, költségtérítés-mentesen dol-
goznak, és saját adományaikból fedezik a minimális pártszükségle-
teket. (Mindezt – mivel a világban fogadalmat tettek vagyunk, – isteni szolgá-
lat részeként tesszük.) 
- Senki - földi hatalom - nem áll mögöttünk, nem vezényel minket, 
senki nem pénzel (pártként szegények is vagyunk), senkinek nem 
fogunk a többi kárára kedvezni. A többi párt, akinek pénze van, az 
nem az országért használja fel azt, hanem a kampányért, a győze-
lemért. 
- Létünket, tagjaink előéletét 13 éves egyesületi múlt előzi meg, va-
lamint 15 éves, Istennek /katolikus pap előtt, templomban/ tett fo-
galom, hogy neki tetsző életet élünk. Kérdezem Önöket, akiket esetleg 
ellenünk akarnának fordítani, élnek–e ilyen elkötelezett életet? Ez az, ami 
meghatározza a párti tevékenységünket is. 
- Mi elfogadjuk és szeretettel várjuk az új tagok belépést is, de nem 
kampányolunk tagokért. Jelenleg SOKKAL INKÁBB RÁNK SZAVAZÓK 
KELLENEK, mert mi nagyon kemény erkölcsi, életviteli, Krisztust követő 
elvek alapján élünk, és aki ebben a pártban dönteni akar, annak is 
hasonló erkölcsi színvonalon kellene élnie. 
- Számítunk arra is, hogy a sok ájtatos, megtéveszthető, farizeusi lel-
kületű hívő felbujtható lesz ellenünk, mivel minket nem egy egyház, 
hanem az isteni akarat hozott létre. Az AQP tagok soha nem fognak 
- az eredetük - az Egyház ellen fordulni, mert akár tetszik, akár nem, 
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az Egyház Krisztusé, és mi is az övé vagyunk. Mi soha nem fogunk 
elmenni az Egyházból, mert ott a helyünk, ahol Krisztus van, ez ilyen 
egyszerű, erről kár bárkinek is ábrándoznia, mert mi mindig csak ka-
tolikusok voltunk, és ismételem, maradunk is. Így kérünk minden 
kedves és okos, nem megtéveszthető embert, ne dőljenek be azok-
nak a rágalmaknak, amik várhatóak lesznek - jellemző módón még 
csak nem is szemtől szembe, mert az számon kérhető lehetne, ha-
nem suttogó módón /az ugyanis aljasabb/, és már az egyesületi 
létünket is megkeserítették vele. Ilyen rágalom lehet, hogy szektásak 
vagyunk (más hazugságot eddig nem sikerült kitalálni). Mindent megelőz-
ve kijelentjük: Nem vagyunk és nem is leszünk szektásak, mi katoliku-
sok vagyunk - gyónunk, áldozunk, misére járunk, és ingyen teszünk 
mindent. Melyik szektás teszi ezt? (Nézzék meg, akik majd ennek felülnek, 
vagy minket gondolkodás nélkül suttogó ellenpropagandával rágalmaznak, 
az ájtatos, farizeusi lelkületű emberek, azok élnek-e így? Nem! Akkor miről be-
szélünk?) Mi, az AQP tagok minden vallás felé nyitottan, szeretettel 
állunk, senkit sem hergelünk a másik ellen gyűlöletre, sőt a szerete-
tért és a kölcsönös megértésért harcolunk, mert minden ember Is-
tentől van, akiknek egyenlő jogok és egyenlő lehetőségek járnak!  

  Szomorúan látjuk be, hogy amit az AQP akar az ország 
megmentéseként - az összes párttal a jóban együttdolgozva! - az 
széles körben ellenállásba ütközik. Okai: 
- Mert mindenki a saját egóját, hatalmát, pénzét félti és akarja.   
- Mert, aki eddig korrupcióból élt vagy külföldieknek kedvezett, an-
nak egyenesen az ellenségei vagyunk. 
- Mert, aki szemforgató, pártot váltogató volt, annak nincs helye 
köztünk, és ilyen damaszkuszi úton járogató sok van. 
- Mert, aki hazudik és ravasz, de nem okos, szakmailag nem képzett, 
az nem kaphat majd az AQP-ban pozíciót, mert a politikában eddig 
elég sok kókler volt. Nekünk príma szakemberek kellenek és nem 
hozzá nem értő politikusok. 
- Mert a suttogó propaganda elindult ellenünk - most még csak egy 
vonalon, de fokozódni fog... -, bizonyítani lehetetlen, de már érez-
hető...!  Pont ezért írtam a cikket. 

Kérek minden kedves itthon élő honfitársunkat, tegyék meg, 
hogy elgondolkoznak az olvasottak felett, és józan döntést hoznak. 
Tudjuk, Önökben van bölcsesség is, hozhatnak jó döntést. Mi kibírjuk, 
sőt kérjük, gondolkozzanak, nézzenek utánunk. A honlapon egy éve 
ott van a programunk, aminek egy részét már azóta megvalósítják, 
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pl. gyárak újra üzembe helyezését vagy a reprivatizációt. De renge-
teg máshoz nem nyúltak - vagy nem úgy... -, amihez kellene. Mi 
nem árulunk zsákbamacskát, rengeteg javító elhatározásunk van, 
amit csakis az Önök segítségével / szavazatával tehetünk meg. Mi 
nem vagyunk azok táborában, akiket külföldi érdekek vezényelnek, 
akiket valahonnan lefizettek. Mi csakis a nép érdekeit nézzük, mert 
olyan mély a hitünk, hogy Isten iránti elkötelezettségünk miatt nem is 
tehetnénk mást.  

Kérjük a kedves katolikus hívő társainkat, más vallású embe-
reket, hitetleneket is, hogy gondolják végig, ne ellenünk legyenek, 
hanem mellettünk.   

Kérjük Önöket, gondolkozzanak és segítsenek nekünk saját 
maguk érdekében is.  

Szeretettek köszönti Önöket az AQP elnöke, Vargáné Pável Márta 
------------------------------------------------------------------- 

Az AQP programpontjaiból: 

70 oldalas program látható a honlapunkon, ebből most na-
gyon röviden pár sort kiemelünk. ☺ Az eddigi kilenc szám alatt már 
sok mindent közöltünk, ezt most folytatjuk. 

Az adóztatás 

1. Az adókat, ahogyan a népesség tudatossága növekszik, arányo-
san kell csökkenteni. (A fekete és a szürke munka kifehérítése el-
engedhetetlen, és amíg nincs tudatosság, addig fokozott ellenőr-
zéssel és retorzióval lehet csak eredményt elérni.) Az összes kive-
tett adó összértékének a jelenlegi kb. 49%-ról kb. – első lépésben 
– 46,5-47%-ra kell csökkennie. Tehát az adóbevétel százalékos ér-
tékének 1-2 %-kal le kell mennie, de ha be tudjuk majd tartani az 
adózási morált, és több munkahely miatt több befizetés lesz, ak-
kor fokozatosan csökkenhet a fizetendő adó százalékos értéke. 
Ezt még fokoznánk azzal is, hogy szerény államháztartási gazdál-
kodást folytatunk, hogy minél több pénz maradhasson az embe-
reknél, s így elérhessük a kívánatos 40% alatti értéket. 

2. Nem lehet mindenféle adót kivetni csak azért, mert a gazdálko-
dási koncepció nem jó, és ennek kompenzálására ötletszerűen, 
előre kiszámíthatatlanul rendelkezéseket hozni. Mi ésszel, a nép 
érdekeit figyelembe véve, mégis hathatós gazdálkodást dolgo-
zunk ki. ... 
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3.  Vizsgálatunk tárgyát képezi (és szakmai egyeztetések, modellek, 
gazdasági tanács véleménye lesz a döntő) az is, hogy a bérből 
származó jövedelem és a tőkéből vagy egyéb vállalkozásokból 
származó jövedelmek ugyanazt a 3 kulcsos adórendszert használ-
ják, amiről még bővebben írunk. 

4. Célunk, hogy a munkáltatói és munkavállalói oldalról is csak egy-
féle adó és egyféle járulék befizetés legyen egy-egy bankszámlá-
ra (ne a jelenlegi min. 6 féle). Ezzel az adózók helyzetét akarjuk 
megkönnyíteni. A munkaadói oldalról a jelenlegi befizetések mér-
séklését átgondoljuk és szakmai tanácsadók döntése szerint mér-
sékelni fogjuk. 

5. A jobb működés érdekében a felállítandó szakmai, gazdasági (és 
nem politikai) tanáccsal megfelelő gazdasági koncepciót dol-
goztatunk ki, amelynek a programunkban lefektetett elveknek is 
maximálisan meg kell felelnie. Így pl. jelentések, beszámolók egy-
ségesítését is bevezetjük, hogy egy jelentésben minden szükséges 
kérdés szerepeljen, és onnan lehessen felhasználni őket. 

6. A bevétel és a tehetősség szerinti mértékben lehet csak az adó-
kat kivetni, pl. minimálbérből élőknél csökkenteni kell, mert nem 
lehet cél az ország lakosságának kipusztítása.  

7. Az adóztatás már-már kabaré számba menő kivetési formáit meg 
fogjuk szüntetni, így a dugódíjat, telefonadót, csekkadót, ebadót 
stb. Célunk, hogy általánosságban ne lehessen egy jövedelmet 
sem 2-szer vagy többször is megadóztatni. 

8. Nem lehet a NAV-nak csellel büntetni, pl. bekönyörgi magát zá-
rás után!   

9. Meg kell szüntetni a büntethetőség keresését (pl.: formai hibák-
kal, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eltúlzott, kötekedő 
vizsgálatok), hogy az adóellenőrzés ne csak pénzbeszedési céllal 
működjön. Ezzel vissza kell adni a vállalkozásokhoz a kedvet, ál-
lampolgárbarát, de szigorú, korrekt ellenőrzési rendszer kell. 

Iskolák 

1. Senkit nem lehet szüleitől elvéve nevelni – pl. délután is iskolába 
kényszeríteni –, kivéve, ha erre alapos okot ad, pl. gyereknek 
nincs (fűtés, étel, foglalkozási) ellátása, vagy rendszeresen nem 
készül el a feladott feladatokkal. 
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2. Az iskolában sem lehet Istent megutáltatni a szabad akarat elvé-
telével, ezért nem lehet állami iskolában senkit sem hittanra kény-
szeríteni, pl. úgy sem, hogy azon a területen nincs más, csak egy-
házi iskola.  

3. Ne lehessen egy iskola tanulói fölött úgy dönteni, hogy hirtelen 
vagy egy féléven belül átveszi egy (bármilyen) egyházi iskola, ez 
a mi szemünkben, és hitünk szerint a szülök és a gyerekek szabad 
vallásgyakorlási jogait sérti. Minden településen kötelezően le-
gyen lehetőség állami iskolába járatni a gyereket, ennek a száma 
kb. 3500 fő lakosonként legyen meghatározva (±10%, ez a szám 
még szakemberek közti megegyezés kérdése lehet), tehát ilyen 
lakossági számnál egy minőségi állami iskola kell, hogy legyen. 
(Ettől csak az alacsony gyermekszám esetén lehet úgy eltekinte-
ni, hogy a legközelebbi körzettel közösen kell megoldani a sem-
leges oktatást.) Ezt semmiféle meggondolás és indok alapján 
sem veheti át semmilyen egyház sem! 

4. Minden iskolában a gyermekek általános iskola 5. osztályától 7. 
osztályáig (3 éven át) kötelező erkölcsi, szociális érzéket növelő 
oktatásban részesüljenek – amelyet esztétika-, szociológia-, törté-
nelemtanár végzettségűek (ne hitoktatók, mert akkor nem elfo-
gulatlanok) tanítsanak –, kitérve a kötelező tantárgy keretein be-
lül a világvallások ismeretére is. Minden gyermeknek elfogultság, 
gyűlölködés nélkül, racionálisan megközelítve tanítani kell az 5 
főbb vallási kiinduló alapokat; keresztény, zsidó, buddhista, hindu 
és a mohamedán alapvallásokat, ezt vallástörténészek által to-
vábbképzett történelemtanárok tanítsák, de ne különböző vallás 
hitoktatói és ne hittanárok legyenek az erkölcsi oktatók! Ez az 
alapműveltség része legyen, valamint annak tudatosítása is, 
hogy a földön az emberek valamiképpen az isteni megnyilvánu-
lások felismeréséig mindig eljutottak. 

5. A fakultatív vallási oktatás lehetősége is legyen meg, de erre nem 
lehet senkit sem presszionálni! 

6. A szülőknek legyen mindig lehetősége beleegyezni abba, hogy 
mi történik a gyerekével, és joga és lehetősége legyen úgy nevel-
tetni. 

(Legközelebb folytatjuk.) 
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Rövid könyvismertető, könyvajánló   
Megjelent az AQP elnökének második könyve: A misztikus teológia 
alapjai. A könyv pár könyvesboltban kapható, ára 2000.- Ft.  Ez a 
könyv annak az életnek az alapjait hirdeti, dolgozza fel, ami segít 
olyan tiszta néppé, emberré, országgá válni, amit az AQP hirdet. 

 
Pável Márta: A misztikus teológia alapjai 

Először 2010-ben jelent meg ez a 
könyv, majd most, 2013 augusztusában 
újra a nyomdába került bővített, átdol-
gozott formában. Az ehhez írt „Második 
előszó” első mondata így kezdődik: 
„Egy évet késtem ezzel a könyvvel…” 
Talán sokan nem érzik át ennek a fel-
ütésnek a súlyát, a mélységeit, mert 
nem ismerik a könyv szerzőjét. Ezért bá-
torkodom ezt most megmagyarázni, s 
ezzel együtt képet adni a könyv tartal-
máról és céljáról. 

Avilai Szent Teréz írta: „A szeretet, 
ha egyszer igazán megvan, nem tud 

azzal megelégedni, hogy változatlanul maradjon meg egy és 
ugyanazon állapotban.” Ez a szeretet, ez a nyughatatlan, sürgető 
szeretet itatja át a könyvet, hiszen Teréz maga diktálta a lelki szava-
kat, melyeket Pável Márta, katolikus hittanár manifesztált karakterek 
halmazává, mely így sokkal több, mint egy szépirodalmi alkotás: ez 
a könyv az élő Teréz üzenete, a sürgető Terézé, akinek 2015-ben lesz 
a születésének az 500-ik évfordulója. Igen, ez a könyv késett „egy 
évet”, mert Teréznek minden másodperc fontos, ami az emberek 
lelki felemelkedését szolgálhatja. Igen, a szeretet sürget. Aki tehát 
bátorkodik kézbe venni ezt a könyvet, és esetleg el is olvassa az ele-
jétől a végéig, az jól vigyázzon! Nagyon nagy felelősséget vesz ezzel 
magára, mert meg fogja érinteni ez az erő, s ezzel a részesévé válik 
ennek a sürgetésnek… 

A könyv egyik célja tehát az, hogy az embereknek megmu-
tassa azt a mindennél nagyobb boldogságot, mely ebből a szere-
tetből származik, mely az Istennel való együttlétből származik, az 
„Unió misztikából”. Teszi ezt a lélek belső lakásainak, a „Belső Várkas-
télynak” a bemutatásával. Így én csak annak tudom ajánlani ezt a 
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könyvet, aki nem félős természetű, aki szembe mer nézni önmagá-
val és Istennel. 

A könyv másik célja az, hogy tankönyvként szolgáljon, s így 
bemutassa a misztikát a teológiában. Az olvasó tehát megtanulhat-
ja belőle – többek között –, hogy mi az a misztika, hogy mi kell ah-
hoz, hogy valaki misztikus legyen. Ez a mű tehát teli van hasznos, 
racionális tanáccsal is, sőt még a misztika veszélyeire is felhívja a 
figyelmet. 

Összességében tehát elmondható, hogy ez a mű tankönyv, 
hasznos tanácsok sokasága és lelki olvasmány együttvéve. Ajánlom 
minden bátor, igazságot szomjúhozó ember számára! 

Szeibert Márton 
 
Járjuk az országot, ha külön hívnak 
valahova, oda is örömmel me-
gyünk. Ha tud a környezetében 
értelmes, megbízható embereket, 
akik munkatársaink lennének, kér-
jük, ajánlja nekünk, megkeressük! 
 
Pável Márta 
Magyarország lakosságának szel-
lemi, lelki megosztottsága, önvívódása a korrupcióhegyek tetején 

Egy bonyolult korszakban élünk, mely sok csalódást, remény-
telenséget, bizalmatlanságot okoz. Ugyanakkor azok az emberek, 
akik megtéveszthetőek: régi kommunisták vagy túlzottan ájtatosak, 
a farizeusi lelkületűek, a józan gondolkodásra képtelenek még min-
dig aktívan működnek, csatasorban vannak, és dönteni fognak 
azok kárára is, akik nagyon is jól tudják, ez így nem mehet tovább. 
Megosztottság, megtévesztés, a szellem ködben tartása mára jel-
lemző jelenség lett.... (az egész cikk a honlapon.) 

Mikor az országjáráson bemutattam a pártunkat, akkor szinte 
népgyűlés alakult ki, és mindenki kiabálta, milyen visszaélés történt 
vele. Ez rettenetes, hogy lehet ezt egy uralmon lévő pártnak (vagy 
bárkinek) megengedni?1 Ilyen és ettől sokkal nagyobb mértékű csa-
                                      
1 Itt a veszélye annak, hogy egy pártban magas legyen a taglétszám. Egyes 
tagok csődbe vihetik az egészet, mert nekik nem a feladat a lényeg, hanem 
az, hogy jól megszedjék magukat, és ha sokan vannak, nem kontrollálhatóak, 
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lás, megvesztegetés rengeteg van. Ebben az országban rendet kel-
lene tenni az erkölcsiségben, a becsületbeli ügyekben, az egymás 
iránti szeretetben. Ezek, az alapbajokat megoldó tényezők, a most 
egymással aktívan vetélkedő pénzes pártok programjában nem is 
szerepelnek – ha van egyáltalán programjuk...! Most is az a lényeg, 
ki jusson hatalomra, ki ne kormányozzon továbbra se jól. Szinte alig 
számít valakinek, hogy ebből tragédia származik, az emóció áll az 
első helyen, és ezzel a megbízhatatlanság is, ugyanis arra szavaznak 
az emberek, aki jobban harsog, aki nagyobbakat mond. Ez borzasz-
tó, és kiábrándító.   

Felmerül a kérdés, meg lehet-e menteni a nép egy részét 
önmagától, attól a sok mocsoktól, ami elöntötte az országot. Ha 
nem Isten akarná, hogy rendet tegyünk, hogy újra élhető legyen az 
ország...., ha nem tudnám, hogy Isten velünk van ebben a feladat-
ban, megvallom, megfordulna a fejemben, hogy fel kellene adni, 
mert ez egy kamikaze akció. Akkora a sötétség, hogy az elképzel-
hetetlen.  

Az is elkeserítő /úgy érzem/, hogy jelenleg szinte közénk van 
dobva a gyeplő. Baloldali, liberális gondolkodás szóba sem jöhet, 
de azok sem, akik királyságot akarnak, vagy elmerültek a koroná-
ban – mintha az nem Isten miatt lenne... –, vagy akik csak gyűlöl-
ködnek, hol az egyik nép ellen, hol egy másik ellen. Hiába vagyunk 
katolikusok, nem az Egyház alapította az AQP-t, így nem is fognak 
támogatni, hiába tettük isteni akartból. Nem számíthatunk az ezote-
rikusakra stb. sem, nekik is sok ez, amit mi vallunk. Nem lehet célunk 
olyan emberek gyűjtése sem, akik nem igazi Krisztus-követők, ha-
nem áskálódnak a Krisztus alapította kereszténység ellen, de azoké 
sem, akik farizeusi módón bármilyen földi hatalomtól elájulva gon-
dolkodás nélkül mindent elhisznek, mert azt ennek és ennek a hata-
lomnak a képviselője mondta. 

Így alig marad, aki mellénk állhatna. (És ez nem válogatás, 
hanem az egyenes derék „eredménye”.) Mi soha nem lehetünk 
egyik párthoz sem hasonló, csak olyan, amire majd a nép felnéz. De 
hogyan lehet megváltozatni a szemléletet? Amit jól esne megtenni 
egyszerre, egy húzással. Ez azonban nem megy, idő kell (de van-e 

                                                                                                 
hogy párthűen cselekszenek-e. Válogatott párttagok, olyan pártprogram és 
elhatározás kellene, amely, ha azt megszegik, retorziót von maga után. Ez 
elvenné a többi párttag kedvét is e széleskörű korrupciótól. 
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elég a pusztulásig?), meg türelem, és a siker az emberi szabad aka-
rat miatt nincs garantálva. Isten adja a lehetőségeket, a kegyelme-
ket, és ezt folyamatosan meg is lehetne ragadni, de nem lehet rá 
senkit sem kötelezni. Ez olyan, mint Jónás könyve, üzenet van, de 
elfogadás nincs. Viszont mi nem menekülhetünk a feladat elől (Jó-
nás sem úszta meg...), még ha – ki tudja meddig – nem is jut el a 
szívekhez, az agyakhoz a programunkban leírt megmentő üzenet. 
Nem kellene megvárni, míg Latin-Amerikához hasonlóan korrupt lesz 
az ország! 

Akkor kik a mi segítőink? Jelenleg nem tolonganak. Igaz, talál-
tunk pár tisztességes, okos, tanult embert – viszont úgy el vannak 
bújva, mint a nemes szarvasgomba az avarban –, de annyi sötétség 
ellen pár ember elégséges-e?2 Ugyanakkor a megkérdezettek kb. 
fele őszintén megmondta, egyet ért velünk, Ő is így gondolkodik, de 
ki akarja-e magát nyíratni azzal, hogy nyilvánosan mellénk áll? Nos, 
a mai, nagy liberális demokrácia ilyen! Aki nem velük van, azt ki kell 
nyírni, állása sem lesz, megbízatása sem stb. Ez eléggé elkeserítő, 
mert aki tisztességes, annyira megcsömörlött, vagy fél, hogy vissza-
vonult. Pedig ezeket az embereket kell megtalálnunk és felráznunk. 
Legalább a szavazófülkében döntsön a jó mellett. Remélem, Isten 
segítségével sikerülhet.   ... (ami itt kimaradt, az a honlapon megtalálható) 

 Miért adózna jókedvvel a magyar nép? 
- Ha az egészségügy rettenetes helyzetben van, egyre kevesebb 
hozzáértő orvos, szakember van itthon? 
- Ha az oktatás olyan, hogy a fiatalok szellemi szintje mélyen a kí-
vánt szint alatt van, és nincs semmiféle egészséges életcéljuk, csak 
a számítógépeket nyomogatják? 
- Ha állandóan azzal stresszezik az időseket, hogy nem lesz nyugdí-
juk, vagy nagy kegy lesz, ha megkapják? 
- Ha világosan látszik, hogy a sok befizetés nagy része a korruptak 
zsebében landol, vagy olyan esztelenül költik el (sokszor hirtelen öt-
letezéssel), hogy egy józan háziasszony is jobban megoldaná azt? 
- Ha olyan képzetlen, buta pártkatonák ülnek jelentős, felelős pozí-
ciókban, hogy ügyvédek, külsős szakemberek nélkül levelet sem 
tudnak megfogalmazni, írni, nem is látják át a célt annál az ügynél, 
amelyben ők a döntéshozók. (Pl. vízügyben döntők közül, sokan a 
vízhez sem találnának ki.) 

                                      
2 Igaz, hogy egy teremnyi sötétséget szoríthat ki egy kis lámpa fénye is. 



 

Hová jutottunk?! Emberek, honfitársaim meddig akarják még ezt 
támogatni? 

Kérem, könyörgöm, most az egyszer megfontoltan, jól kellene 
dönteni. Nem azt mondom, hogy csak ránk – de részben azt is, hogy 
javító ötleteinket, hatásunkat érvényesítni tudjuk... 
pártokra kell szavazni, akik nem károsak – végig kell nézni, azok vo
tak-e –, hogy együtt tudjanak és akarjanak (ez nagyon fontos!) do
gozni az ország és ne a maguk érdekében. 

Egy kis humor  
Egy család kiköltözik az USA-ba, a kisgyereket beadják az oviba. Az 
első szülői értekezleten az óvónő mondja az anyukának:
- Vigyék el pszichológushoz a gyereket, megmagyarázhatatlan k
gyetlenség, agresszivitás látszik rajta. 

- Miért, miből látszott? 
... - Égő csigát rajzolt. - mondja az óvónő. 
- Égő csigát? De hát ez igen egyszerű. A magyar gyerekek a csigát így hív
gatják ki a házukból: Csiga-biga gyere ki, ég a házad ideki.. Talán volt más is?
- Hát, mindenféle sérült madarakat rajzol, például a múltkor egy vak madarat. 
-így az óvónő. 
- Hm, hogyan? Ja, igen. Ön nem hallotta azt a kedves magyar mondókát, 
hogy csip, csip, csóka, vak varjúcska.? 
- Na, jó. De a csonka tehén mégiscsak durva. 
- Csonka tehén? Hm,..Ja, igen. Egy nagyon helyes kis dalocskánk van: Boci, 
boci tarka, se füle, se farka.. 
- ...és mondja, kedves anyuka! Semmi vidám, kedves dalocskát nem éneke
nek a magyar gyerekek? 
- Dehogynem. Ott van például a Süss fel nap, fényes nap, ..kertek alatt a lud
ink megfagynak. ... Basszus! 
 ----------------------------------------------------------------------------

Az AQUILA Önért kelt életre, Önért harcol. Az AQUILA Párt a szeg
nyek, a munkanélküliek, nyugdíjasok és fiatalok érdekeit képvis
lők pártja. 
 
Tudjuk: kiábrándultak, nem 
érdekli Önöket a pártoskodás, 
és mindenkiből azt nézik ki, 
amit eddig a többiek tettek. 
Mi nem vagyunk hibásak, és 
csalódást sem fogunk okozni. 

Az AQUILA Pártnak 24 
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éves előzménye van. Katolikus hittanosokból lett egyesület, mel
ben 13 évig ingyen tanítottunk szegényeket (évente 130 f
napig kórházi elfekvő vagy haldokló betegeknek adunk lelki segí
séget (napi 60/70 embernek). Oktatunk, nevelünk, 
tunk, lelki-segítséget adunk.  
 
Korrupciómentes Magyarországot, a szegényeknek megélhetést
igazságos, isteni elveken működő országot akarunk teremteni.
lünk nem fog nagy plakátokon találkozni, mert nem lesz rá pé
zünk. Viszont kicsiken, emberközelieken igen, ahogyan Önökkel 
együtt dolgozni is szeretnénk. 
 

Kedves Magazinunkat olvasó Embertársunk!
 

14.981sz. 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt.
Az AQP kiábrándultaknak, igazmondásra és élhet

gyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pá
toskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért v
gyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – www.aquilapart.hu
ahol minden információt megtalálhat rólunk. 

A részletes pártprogramunk is ott olvashat
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