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 2015. január 
 IV. évfolyam 1. 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 – im-

már a 4. évfolyam 1. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA 
Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi szám a 

www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél megtalál-
ható. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a tel-

jes pártprogram is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk ér-
tetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.  

ÚJ ÉVI számunk 
 

 
Békés , boldog ÚJ ÉVET kívánunk Önöknek! 

 
 

 

http://www.aquilapart.hu/


 

2 

 

Vargáné Pável Márta  
Veszprémi választások elé 

 
Igen, indulunk habár sok eredményt a szavazatok számát 
tekintve nem remélünk. Okai összetettek, de tennünk kell, 
annak ellenére is, hogy reménytelennek látszik, mert ha 
nem vagyunk jelen, még azt hihetik, nincs is normális 
megoldás. Így ezt az illúziót el kell oszlatnunk, és nekünk, 

az AQP-nek be kell mutatni: de igen, van. 
 

Hétfőn megkaphatjuk az aláírási lapokat – de mi csak kedden tudjuk 
felvenni – és indul a megalázkodási menet. Soha nem kéregettem, könyö-
rögtem, nem győzködtem senkit, jött, aki jött, most úgy látszik ez is az Isten 
terve, hogy alázatosabbá tegyen minket az, hogy odaállhatunk kb. 40%-
ban neveletlen, és mondhatnánk sokszor igen sértően viselkedő emberek 

elé is, és felkínálhatjuk az arcunkat, üssenek, csapjanak bele, hogy mi oda-
adhassuk az Isten által kínált jobb Magyarországot. 

 
Ehhez, hogy meghalljanak, még idő kell, és szerintem ez még nem jött 

el, mert ettől még jobban ki kell ábrándulniuk, és akkor sem biztos, hogy 
nem a nagyobb hangúakra, a hazudozásokra, hanem ránk nyílnak meg a 
füleik, szemeik. 

Kíváncsi vagyok, most milyen harsányak lesznek a FIDESZ-es hívők, 
mert legutóbb kegyetlenek voltak. Mint akiket bekábítottak valamivel, hi-
ába beszéltünk, ők csak emócióból, jó szektás módjára hajtogatták a ma-
gukét. Nos, ennek most itt az eredménye. Nem sorolom, nem bosszantom 
sem magamat, sem Önöket azokkal az adókkal, apró-cseprő húzásokkal, 
amikkel levitték a népszerűségi indexüket. 

Tudjuk, megint menni fog az a szöveg, ne vesszen el a szavazat se, ne 
szavazzanak esélytelen pártokra. Én meg kérem, tegyék meg, mindenkinek 
van esélye, aki indul, az csakis Önökön múlik, hogy mennyi szavazatot kap. 
Kérem a lakosság azon részét, akik olvassák ezt az írást, nézzék végig a 
honlapunkat, mi mindenért vállaljuk a felelősséget, és tegyék meg, hogy 
ránk szavaznak. 
 
Isten nevében is köszönjük, ha szavazatukkal segítenek, hogy ha megte-

hetjük hazánkért azt a jót, amire Isten hívott minket. 
 
Mellékelem a szórólapunkat (lásd a következő oldalon), kérem, olvassák el, 
ha nem jutott el a postaládán keresztül Önökhöz. Szavazzanak ránk, az 
AQP-ra, Isten Sasaira! 
 

A legfontosabb FÖLDI érték az ember! 
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Veszprém 01 választókerületének a képviselőjelöltje  
(Pável Márta) 

Varga Péter Miklósné 
Mi ettől a hazug, szétszórt, tüntetésekkel tarkított, kiábrándító politikai világtól tisztán és 

függetlenül állunk. Mi a valós megoldás vagyunk. 

AQUILA Párt 
A jelöltünk az AQP elnöke, katolikus hittanár. A személye is biztosíték, hogy senki felé sem 

húzunk, nem vagyunk megvehetőek, csak a nép érdeke az, ami fontos. 

A hazugság kizárt, mivel az AQP világi szerzetesekből áll, akik 25 éve vannak együtt, 

életkoruk 40 körüli. Irtózunk a farizeus viselkedésű hívőktől, mi nem erőszakolunk senkit hitre, 

a magánéletébe sem szólunk bele. Az istenhitet az álságos, ráhivatkozó keresztények teszik 

tönkre, akik közben gőgösek, képmutatók, hazugok és a köpönyegforgató viselkedésről le-

het őket felismerni. 

Van jó, igazi párt, a megoldás mi, az AQP lehetünk. 
Az AQP szokatlanul, másként működik, mint a többi párt, az eddigi politikai (önma-

gukat lejáratott) garnitúrától teljesen mentesek vagyunk. Nincs Istenen kívül más elkö-

telezettségünk, sem támogatottságunk. 

Az AQP csak az igazságot, tisztességet és a magyar lakosság érdekeit nézi. Küzdünk a 

szegénység, a munkanélküliség, a folyamatos adóztatás, a korrupció ellen, és az igazsá-

gos, kétsávos adóztatást akarjuk. 

Nincs pénzünk – így sajnos a nevünk még többnyire ismeretlen –, de nincs adósságunk 

sem. Megbízhatnak bennünk, korrekt párt vagyunk, főként a korrupció ellen harcolunk. Cé-

lunk, a Parlamentbe lassan bejutva egyre többet hallatni magunkról, hogy a www.aqp.hu 

honlapon lévő programunkat megvalósíthassuk. 

Kérjük, látogassa meg honlapunkat: www.aqp.hu, és aláírásával, szavazatával támogas-

son minket! 

+36 20 327 4793 Bp. 1222 Zakariás J. 3. aquilapart@aqp.hu www.aquilapart.hu 

Varga Péter Miklósné (Pável Márta), az AQP elnöke  

Mindenkinek alaptörvényi jogon járjon: 

- A tisztességesen működő egészségügyi ellátás. 

- A kiszámítható és biztosan folyósított nyugdíj. 

- A munkához való jog. 

Valóban 8 órás legyen a munkaidő, így vállalható több gyermek is.  

Célunk a gyermekek, fiatalok jogainak biztosítása: magas színvonalú oktatás és szakmai 

képzés, élhető országban. 

Mi a népet és az országot megtartó tisztességnek a helyreállítói vagyunk, amitől Magyar-

ország egy élhető, humánus, kellemes, korrekt vezetésű országgá válhat. 

http://www.aqp.hu/
http://www.aqp.hu/
mailto:aquilapart@aqp.hu
http://www.aquilapart.hu/
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AQP  AQUILA Párt 

 
…………………………………………………………………………………… 

Szeibert Márton 

A geocentrikus világnézet 

Ptolemaiosz kb. 1900 éve élt. Ő tette tel-

jessé a geocentrikus világképet Kr.u. 2. 

században. Valójában már Kr.e. VI. szá-

zadban is geocentrikus világképük volt az 

ókori görögöknek, így elmondható, hogy több mint 2000 

éven keresztül uralkodott ez a nézet Európában. Ptolemai-

osz az elméletét már nem pusztán filozófiai alapokra épí-

tette, hanem tudományosan, a megfigyeléseknek megfe-

lelő rendszert dolgozott ki. A bolygókat kör alakú pályákra 

helyezte, és feltételezte, hogy sebességük állandó. Annak 

érdekében, hogy a megfigyelések összhangban legyenek 

az elméletével, a bolygók keringésének középpontjául 

nem a Földet (melyet mozdulatlannak tekintett), hanem a 

Földhöz közeli pontot választott ki. Tehát akár pszeudo-

geocentrikus világképnek is nevezhetnénk ezt a rendszert. 

Mára persze kiderült, hogy ennek az elméletnek egyetlen 

felvetése sem igaz. Elsőre talán megdöbbentő, hogy mégis ilyen sokáig uralkodott. Azonban 

miért ne uralkodott volna, ha összhangban van a megfigyelésekkel? A tudomány így működik. 

A körülöttünk levő mérhető dolgokból kiindulva általánosít az egészre vonatkozóan. Ilyen 

Ptolemaiosz, egy korai barokk művész 

ábrázolásában 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Klaudiosz_Ptolemaiosz 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:PSM_V78_D326_Ptolemy.png
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módon be kell ismernünk, hogy bármilyen elméletet kreáljunk is, legyen az a mai tudományos 

igényeket tökéletesen kielégítő rendszer, mégis mindig „geocentrikus” marad, hiszen a meg-

figyelés középpontja mi magunk vagyunk. Éppen ezért az egyetlen helyes viselkedés az, ha 

ezt belátjuk, és ennek megfelelően alázattal vizsgáljuk a világot, tudván azt, hogy lényegében 

nem egy tőlünk független külső valamit, hanem bizonyos szempontból önmagunkat elemez-

zük, azt, ahogyan mi látjuk a világot. 

Források: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geocentrikus_vil%C3%A1gk%C3%A9p 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klaudiosz_Ptolemaiosz 

 
…………………………………………………………………………………… 

Vargáné Pável Márta   
Vegyes, politikai meglátásaink 
 
Olvasom, a civilek egy új pártot akarnak létrehozni. Nem ér-
tem minek. Ha nem Isten vezényli őket, akkor hamarosan 
ugyanoda jutnak, ahova az összes többi, mert világi hatal-
masságok jobb vagy baloldala veszi meg és irányítja őket a 
magyarok feje felett. 

Nem hiszek ebben. Igaz, nincs közöm hozzá, tegyék, de most jelzem, 
semmi jó sem fog kijönni belőle. Nincs a sokféle tüntető civil között karizma-
tikus alak, sem jó szónok, sem normális, országot mentő koncepció. Mit akar-
nak 20-23 évesektől? Kiabálni, harsogni lehet, de bölcsen megoldani a dolgo-
kat szerintem kevesek. Ez az egész „oszd meg és uralkodj”, az egész siralmas 
porhintés, ahogyan nézem. Akik eddig valami oknál fogva kimaradtak a ha-
talomból, most háttérben vannak, és majd rögtön pártként elő is bújnak jó 
kis pozíciókért, nem változtatják meg a dolgokat. 
Mikor valaki pártot alapít, csak tisztán, őszintén, 
korrupciótól teljesen elzárkózva szabadna neki-
állni. Rövid időn belül ki fog derülni, kik vannak 
a háttérben, ki/kik irányították errefelé a dolgo-
kat, és az is, mit akar, mennyire őszinte, meny-
nyire tudja biztosítani, hogy a létrehozandó párt 
az is marad, aminek indult (már ha egyáltalán 
korrektnek indult). 
 
                                                  

Oroszi–Kuzmich Kinga 
Erkölcsiség 
 
Tanári közhely, hogy évről évre romlik a gyerekanyag. Ronda ki-
fejezés, lényegét tekintve azonban sajnos mégis van benne igaz-
ság. Minden évben érezhető, hogy a kezdő évfolyamban több és 
kirívóbb magatartási problémákkal találkozunk. Emögött több 
okot is felfedezhetünk, a legfőbb mégis a rossz minták követése. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Geocentrikus_vil%C3%A1gk%C3%A9p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Klaudiosz_Ptolemaiosz


 

6 

A szülők munkaideje egyre kevésbé engedi, hogy érdemben foglalkozzanak a 
gyerekeikkel, ha együtt is töltik az időt, az nem egyszerűen az együttlét ideje, 
hanem a programoké, amit a jelenlegi társadalom széles körben kínál, ma 
már alig van olyan, hogy „csak együtt vagyunk”; mindig csinálni kell „vala-
mit”. Sok fejlesztő program is van, ami során a gyerekek tanulhatnak. A prob-
lémát abban látom, hogy ezek a programlehetőségek általában egyoldalúan 
fejlesztik az intelligenciát, és az érzelemi intelligenciát, erkölcsiséget nem 
érintik. 

Normális esetben az erkölcsi mintákat a gyerek a családból példamuta-
tás útján tanulja el, de ez ma sok esetben vagy nem áll rendelkezésre (egy-
szerűen amiatt, hogy alig töltenek együtt időt a családtagok), vagy egészen 
elfogadhatatlan mintákat mutatnak.  

Ma általánosnak és elfogadottnak mondhatóak a patchwork-családok. 
Mégis mit tanít az élet egy olyan gyerek számára, aki kiskamasz korában 
megtapasztalja, hogy az apja kilép a családjából és egy másikat alapít, ahol 
boldogan él új párjával és új gyermekével? A forma elfogadott, de a következ-
ményekkel nem számolunk. A felnőttek saját erkölcsi határaik feszegetésével 
determinálják a következő generációt arra, hogy eleve egy alacsonyabb erköl-
csi szintről induljanak. A folyamatot tetézi a liberális, szabados korszellem, 
ami arra ösztönöz, hogy ez a határdöntögetés egyre folytatódjon. A megoldást 
is abban látom, ha valaki tudatosan helyes erkölcsi normákat tanít a gyer-
mekeinek, méghozzá nem (csupán) szavak szintjén, hanem élete példamuta-
tásával. 

És hogy mit tehet egy tanár a fenti problémával? Mindenképpen szük-
séges, hogy tudatosan és hitelesen képviselje azt az erkölcsileg pozitív mintát, 
ami esetleg otthon hiányzik. Ha képes kialakítani egy megfelelő légkört, ahol 
a gyerekek otthon érzik magukat, tudják, hogy részei valaminek, ahol szabá-
lyok is vannak, és ezeket be kell tartaniuk, akkor véleményem szerint lehető-
ségeihez mérten mindent megtett a fenti tendencia megfékezéséért. 
 
                                                  
 
Mit szól, hogy a vidéki templomból kiküldték a hajléktalant?  
Riporter V. Márta 
 

R. Bocsánat Hölgyem, megszólíthatom? Hallotta, hogy a vidéki templomból ki-
küldték a hajléktalant? 
50 év körüli hölgy: Nem hallottam róla, de nem is érdekel a politika, mind 
hazudik. 

R. Ez nem politika. 
Hölgy: Nekem az. 

R. Köszönöm.  
Új alanyt keresek egy agilis úr személyében /A.U./ Ugyanezzel megszó-

lítom. 
A.U.: Hallottam róla, most mondja, milyenek a papok. Na látja – mondja meg-
elégedetten –, ezért nem járok templomba. 
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R. Nem értem, hogy függ ez össze. Gondolt Ön arra, hogy a templomban nincs 
fűtés, ott fagyhatna meg a hajléktalan, és akkor a papot bezárják? Nyitva meg 
nem hagyhatja a templomot, mert kirabolják. 
A.U. Erre nem gondoltam, lehet, ebben az évben vissza kell venni magamból… 
– mondja elgondolkozva. 

Ismét ugyanezzel a kérdéssel megszólítok egy fiatal férfit./FF./ 
FF. Hallottam róla, megvallom, sem a vallás, sem Isten, sem a hajléktalan 
nem érdekel, az ő baja, oldja meg maga. 

R. Ez azért elég durva vélemény, nem? 
FF. Nem az, nem avatkozom bele, az én dolgomba se avatkozzon bele senki. 

R. Értem, köszönöm. 
 Idős nénit szólítok meg, kérdésem ugyanaz./IN./ 
IN. Nem hallottam róla, de ha így is volt, nem hagyhatta ott, nem zárhatta be 
a pap. Remélem, menedékhelyre vitték. 

R. Úgy tudom, igen. 
IN. Tudja kedvesem, az a baj, hogy az emberek sem tudják, mit teszünk a 
templomban. Ott imád-
kozni kell. 
R. Köszönöm, Isten áldja 
meg. 
 
A riporter, Varga Márta 
hozzászólása a Propel-
lerben megjelent cikk-
hez. 
„Jól” hangzik ez a kis 
bujtogatás, de a dolgok-
nak van egy másik ol-
dala is. Nem akarok sen-
kit sem védeni, de az igazságot nem lehet torzan bemutatni. Konkrét esetet 
írok le, hátha megértik a lényeget: egy kisebb méretű templomban, elég sokan 
álltak is, kb. 200 ember volt, ünneplőben, jó illatúan, hiszen Isten elé járul-
tak. A hívők nem melegedni, hanem imádkozni, a szent liturgián részt venni 
járnak a templomba, ez annak a helye. Ezt a hitetleneknek is el kell fogadni. 
Egy hajléktalan elsőnek érkezve a 3. sorba beült, több szatyorral is. Mellé 
nem is lehetett ülni. Később mögé sem, mert párolgott a szag, és senki nem 
bírt a templomban megmaradni, ugyanis olyan penetránsan büdös volt, hogy 
mindenki fuldoklott, köhögött, zsebkendőt tett az orra elé, stb. Kérdem, mi a 
mise célja? Mi a templom célja? Többek közt az is, hogy elvonulva, csenden, 
semmitől sem zavartatva imádkozhassanak az emberek, spirituális életet él-
hessenek ebben a nagy hajtásban. Ezért is mennek oda. A konkrét esetben 
ez a bűz megakadályozat őket. Fél óra múlva megkérték a hajléktalant, legyen 
szíves a templom végébe menni. Nagyon nem akart, időbe tellett, míg elment. 
Mindenki zaklatott volt, sajnálták is, meg akadály is volt. 

Most ne mondja senki, „ilyenek” a keresztények, mert ez nem igaz. 
Mindennek megvan a maga helye és ideje, és ez nem az volt. Ha a templomba 
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rendszeresen bemehetnének a hajléktalanok lakni, akkor hajléktalan szálló 
lenne, ahova már nem lehetne bemenni mélyen, csendesen imádkozni, elvo-
nulni. Ennyi joga a hívőknek is kell, hogy legyen. Ha egy iskolát „megszállná-
nak”, akkor nem lehetne érdemben dolgozni, tanítani, mert az ő életüket 
akarnák ott megvalósítani. 

Nem szabad őket eldobni, törődni kell velük! Ezek a 15 fok körüli mínu-
szok rettenetesek lehetnek, feltétlen be kell menniük szállásra, ami már van. 

Nekünk a programunkban lenne emberséges, kivitelezhető megoldás, de eddig 
senki sem hallgatta meg. Segítenünk kell, de mindent a maga helyén, nem 
szemforgató módón elítélve a dolgokat, hanem megoldást kínálva, ahogyan 
mi is tennénk. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
Kis Enikő 
Szeretettel kormányozni 
 
Egy kiegyensúlyozott rendszerben a nemes szív egyszerűen, böl-
csen és rugalmasan dönt igazság ügyében természeti és isteni tör-
vényekre támaszkodva. 

A jogászok vezetése a mai 
jogalkotásban létrehozta a mai törvényeket – 
ami messze van a régi szokásokon, isteni el-
veken működőtől –, bíróságokat. Van törvé-
nyünk arra, hogy hogyan kell elkészíteni a ke-
nyeret, hogy a pék nem készíthet csak szab-
ványos kenyeret, és hogy nincs helye a más-
fajta, talán keményebb kenyér ellen való rek-
lamációnak, így kellett lennie. Így aztán hosz-
szas bírósági eljárások után megbüntetjük 
azokat is, akik eltérnek a skatulyáktól, egyéni 
kenyeret készítenek, és azokat is, akik ez ellen 
szólni mernek. 

Valóságtól elrugaszkodott jogászok írják 
a szabályokat, akik nem látnak ki saját jólé-
tükből. Nem látják át a szabályaik következ-
ményét, és nem ismerik a népet, akiknek hoz-
zák őket. Mindenképpen az jár rosszul, aki megtartja a szabályokat, és az 
virul, aki mindig is áthágta őket. 

Nem is olyan régen meghirdetésre került egy pályázat nagycsaládosok 
és idős emberek részére: nagyobb háztartási gépek cseréje esetén meg lehetett 
pályázni a gép árának egy részét. Meg is lepődtem rajta, először azt hittem 
valami átverés, vagy mi. Aztán utánanéztem, és kiderült, hogy teljesen hiva-
talos, központi kezdeményezés. Körbe is küldtem minden ismerősömnek, 
hogy, ha szeretnének és tudnak, éljenek vele. 
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A visszajelzések szomorúak voltak: a pályázatra internetes úton lehetett 
pályázni, nyomtatóra és szkennerre is szükség volt az adatok leadásához. Or-
szágjárásaink során voltunk olyan háztartásokban, ahol nemhogy számító-
gép nem volt, hanem még cserélhető nagyobb háztartási gép sem igen – ho-
gyan írhatták volna meg ezek az emberek a pályázatot? 

Ezek után viszont személyesen is élesíteni kellett a pályázatot a kor-
mányablaknál, ami főként vidéken, ahol éppen még szegényebb a nép, még 
utazással is járt volna. Ahol kenyérre sincs pénz, nagyon meggondolják az 
emberek, hogy költsenek-e utazásra. Beszéltünk olyan emberekkel, akik pár 
tízezer forintos nyugdíjukból még a gyerekeiket is támogatják, hogy tudnának 
ezek az emberek annyit járni és költeni. 

Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szeretettel, beleérzéssel kellene ve-
zetni, kormányozni az embereket, mind alacsonyabb, önkormányzati, mind 
magasabb szinten. Jól meg kellene nézni, hogy kinek akarunk segíteni, mi-
lyen szabályokat hozunk. Nem mindig jó tanács a számadat. Előfordulhat, 
hogy csupán 1% az esélye annak, hogy valami súlyos problémával szembe-
süljünk, vagy esetleg éppen nagyon éhesek legyünk, de amikor én ebben a 
százalékban benne vagyok, bizony nem a számokat látom, hanem csendesen 
hallgatom a gyomrom korgását! 
 

 

Vargáné Pável Márta  

Olvastam, megosztom 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/a-csipos-etkek-kedveloinek-magasabb-a-tesztoszteronszintje.html 

A csípős étkek kedvelőinek magasabb a tesztoszteronszintje 
   

A csípős ételeket kedvelő, és különösen a chilipaprikát rendszeresen fo-
gyasztó férfiaknak magasabb a tesztoszteronszintjük. 

 
A legfontosabb férfi nemi hormon hatá-
sára jön létre a nemi vágy, de az agresz-
szió is. A tesztoszteron szerepet játszik a 
szervezet energiaháztartásában, az önbi-
zalom és koncentrálási képesség kiala-
kulásában, de a hormonnal olyan sze-
mélyiségjegyeket is összefüggésbe hoz-
nak, mint a vállalkozó kedv vagy a ka-
landvágy – olvasható a The Daily Teleg-
raph online kiadásában. 

 
A Laurent Begue professzor által vezetett vizsgálatban 114, 18 és 44 év kö-
zötti férfi vett részt. Az önkéntesek tesztoszteronszintjét a nyálmintákban 
vizsgálták, majd tört krumplit szolgáltak fel a résztvevőknek, arra kérve őket, 
hogy tetszés szerint ízesítsék étküket csípős chili szósszal. Mint kiderült, 
azoknak a férfiaknak volt a legmagasabb a tesztoszteronszintjük, akik a leg-
több fűszert használták. 
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A hormon új élmények keresésére, kockázatvállalásra sarkall, ebben az eset-
ben a rizikó a rendkívül csípős szósz fokozott alkalmazásában nyilvánult meg 
– mutatott rá Begue professzor, aki szerint az is lehetséges, hogy a fűszeres 
ételek rendszeres fogyasztása váltja ki a tesztoszteron fokozott kiválasztását, 
bár ezt az effektust eddig csupán a rágcsálókon végzett kísérletek során fi-
gyelték meg. 
 
A Grenoble-i Egyetem kutatói eredményeiket a Physiology and Behavior 
amerikai szakfolyóiratban ismertették. 

 

 
  

 

AQP humor  

Egy papagáj repked a Vörös téren és ezt rikácsolja: 
- Hülye Brezsnyev! Hülye Brezsnyev! 

Rendőrök erednek a nyomába, figyelik, hogy melyik ablakon száll be, majd 
másodpercek múlva puskatusokkal döngetik a lakás ajtaját. A papagájt a 
gazdája ijedten berakja a hűtőszekrénybe, mielőtt ajtót nyitna a rendőrök-
nek. A lakásba pillanatok alatt egyenruhások özönlenek be, de mivel nem 
találják a tettest, elnézést kérve dolguk végeztével távoznak. A félig megfa-

gyott papagájt e szavakkal veszi ki a gazdája a hűtőszekrényből: 
- Látod? Kellett neked öt perc Szibéria? 

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

 A rendszerváltás után találkozik két melós: 
- Maga eddig alacsony volt, most meg magas! 
- Hát igen! 
- Maga eddig sovány volt, most meg kövér! 
- Hát igen! 
- Maga eddig fekete volt, most meg barna! 
- Hát igen! 
- Hogy megváltozott, Kovács elvtárs! 
- De én nem vagyok elvtárs! 
- Hát már az sem? 

------------------------------------------ 
 A sündisznó bébi eltéved a sötétben, és bekeveredik az üvegházba. Hosszas 
bolyongás után, amikor nekimegy egy kifejlett kaktusznak, boldogan tárja 

szét mancsocskáit: 

- Mama! 
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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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