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 2015. november 
 IV. évfolyam 11. szám 
  
 Az AQP jogerősen bejegyzett párt. 

Az AQUILA Párt (AQP) magazinja www.aquilapart.hu 
1222 Bp., Zakariás J. u. 3., 3620/3274793 aquilapart@aqp.hu 

 
A legfontosabb földi érték az ember! 

 --------------------------------------------------------------------------------------  
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – 

immár a 4. évfolyam 11. számát. Ebben folytatjuk az 
AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Az összes eddigi 
szám megtalálható a www.aquilapart.hu, www.aqp.hu 
honlap magazin fülénél. Kérjük, kísérje figyelemmel a hon-
lapunkat, ahol a teljes pártprogram is elolvasható. 
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk 
értetni a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat 
reméljük.  
 
 
Fotó: Pável Márta 
Avila 2015 különleges égi jelenség, a Naptól kb. 30 fokra volt. 
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Pável Márta 

Elfajult ez a nép, szentjeinkből propaganda, kulturális 
program lesz 

  

Elkeserítő, amit ma tapasztalni lehet, úgy tűnik, a vallás, 

ezen belül a katolicizmus is liberalizálódik. 
Ezzel – hitem szerint – eltérnek a krisztusi út-
tól. Jézus Krisztus soha nem volt megengedő, 
nem volt liberális, sőt meghalt a végtelen 
igazság, az Isten értünk a kereszten! Nem al-
kudott meg, nem volt komfortos, és tőlünk is 
ezt követeli, hogy mi se merjünk azok lenni. 
(Persze, ha meghallanák, hogy mit akar az Is-
ten, mert mára már nincsenek beszélő vi-
szonyban Vele…!) De nem így van! Nem mer-
nek kiállni a szentjeink mögé. Látható, olvas-
ható még az egyházi sajtóban is megvan ez a 

jelenség, nemhogy a világban. Amerikából jön 
az irányzat, hogy ne legyenek nemzetállamok, 
és a cél elérésében a vallás is éppen olyan – 
sőt még nagyobb – akadály, mint a nemzet 
tudata. 

Avilai Szt. Terézt a legnagyobb szentjeink 
között tudhatjuk, aki életével megmutatta, 
hogyan üthet ki mindent Krisztus szeretete, 
és hogyan lesz elég ebben a világban egyedül 
az Isten. Röviden és összefoglalóan írtam le, amit sokkal bővebben kellett vol-
na éppen most – amikor a világ az évforduló miatt még jobban rá figyel…– tu-
datnia az Egyháznak.    

Avilai Szt. Teréz „ünneplése” akár a spanyoloknál, akár itthon inkább volt 
pénzbeszedő, vagy programjaikat hangsúlyozó esemény, mint a SZENTET el-
ismerő, követésre buzdító, vagy elgondolkozásra serkentő tetteit ismertető 
program. Életének páratlan, a kizárólagossá tett Isten megélésének hangsú-

lyozása helyett. Ezekben az ünneplésekben az igazi Teréz sehol sem volt, ab-
ban a közvetítésben, amit a világ (benne az Egyház) adott, csak elmaszatolt el-
kenés volt – írtam valamit, de lelkem, hitem nem volt ott – ezt lehetett ezekből 
kiolvasni. Egyiket sem hatotta át Teréz tüze. Elsatnyult nép ez! 

Miért? Itt volt a jó alkalom, az 500 éves évforduló, amikor a Teréz által gyújtott 
fáklyával bele lehetett volna világítani az igazságot, az Isten igazságát a világ-
ba. De nem, lehet, hogy ettől már a „felszentelteknek” is fájt a szemük?! A leg-
olvasottabb egyházi lap inkább, azt mondhatjuk, lehúzta A. Szt. Teréz rendkí-
vüli nagyságát, semmint hűen bemutatta volna. Avilában is inkább belefárad-
tak az emberek, mert az ünnepléssorozat végére azt a hangulatot érezhettük; 
legyen már ennek vége, s nem azt az ujjongó örömet, hogy akkora atommáglya 
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égett köztük 500 évvel ezelőtt, amelynek a fényétől mi is, az AQUILA is lángra 
kaptunk. 

Sok példát hozhatnék, de egyet még megemlítenék, ami ma aktuális:  

Szent Márton. Annyi elhall-
gatója nem lesz, mint A. Szt. Te-
réznek – mert a misztika azok-
nak nagyon fáj, akik nem bírják 
(mert a lelkük ehhez durva), vagy 

nem akarják művelni. Szent 
Márton nem misztikus a szó 
olyan értelmében, mint Teréz 
volt, de őt is eléri a libázás, és ez 
szinte mindent betölt. 

Igazából Szt. Márton a kereszté-
nyi viselkedés másik oldaláról 
mutatott példát: ami a jólelkűsé-

ge, a felebaráti szeretete, a betegek és a szegények iránti részvéte stb. volt. He-
lyette, ünneplése gyanánt kis pénzszerzési lehetőségek léptek, mint a Márton 
napi ételek reklámja, borfesztivál, libalakomázás és vendéglők bizniszei, eszem 
iszom, dínom-dánom féle „ünneplés”= Márton kereskedelmi fogássá vált. 

Még az, hogy elterjedtek a Márton napi népi szokások, lámpázás stb., ara-
nyosnak mondható, de az, hogy ki is a Szt. Márton igazából, ugyanúgy nem 
fog belemenni a köztudatba, ahogyan a többi szent tette sem. 

Minden elsekélyesedik, ahogyan a történelmünk is a feledésbe megy, a fiatalok 
tanulják, de nem élik át, nem érdekli őket, nem is tudják. A liturgiában úgy is 

szerepel Szt. Márton, mint aki „a bálványok bátor lerombolója, az igaz katoli-
kus hit terjesztője”.  Erről miért nincs sehol sem szó? Ezt kellene hangsúlyoz-
ni, mi az igazi katolikus hit! Nem az, hogyan engedjünk be mindenkit, akik 
egy-két évtized alatt leölnek minket és a kultúránkat, és elveszik a hitünk 
gyakorlásához való meglévő jogunkat, erőszakkal a maguk vallására kénysze-
rítenének. Ez – szerintem –, hogy nem akarják meglátni a bajt, a hitünk, a 
Krisztus megváltásának az elárulása jámbor farizeusi viselkedésbe ágyazottan. 

Ébresztő, igaz, hívő, katolikus társaim! Nekünk nem szabad engednünk, hogy 
megtévesszenek minket, nekünk csakis Jézus Krisztusra kell nézni, aki végte-
len szeretetében az életét adta értünk. 

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

Kis Enikő 

A társadalmat emésztő féreg… 

Ma egy régóta létező, általánosan ismert jelenségről szeretnék meg-

osztani pár gondolatot a kedves olvasóval.  

Köztudott, hogy Magyarország az ’56-os forradalom után a Szovjet-
unió „vidám barakkja” volt. A szovjetek nem tudtak erőszakkal 

győzni, ezért egy másik, sokkal alattomosabb stratégiát követtek – akárcsak a 

többi kommunista államban. Minden fontos pozícióra egy jól megbízható elvtársat 
jelöltek ki, aminek természetes folyománya lett, hogy a főnök tudása a jó szak-
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emberekének csupán töredéke, viszont az ő ötletei nyomán kellett haladnia a vál-
lalatnak. Megszoktuk, elfogadtuk, hogy a főnök egy külön kategória, aki nem fel-

tétlenül azért főnök, mert tud, hanem azért tud, mert főnök. Viszont erőszakos-
kodik, parancsol, és, ha valaki jelét adja annak, hogy tehetséges, azt kisebbség-

érzete miatt megnyomorítja. Eltaposták a helyes önmegbecsülést és ebből mind a 
mai napig rendszert csinálnak – szinte mondhatnám, hogy nem is ismerünk más 
utat, olyannyira ritka, hogy valaki valós tudással, helyes szociális hozzáállással 
legyen főnök. (A szerkesztő megjegyzése: én nem állítanám ezt, hanem azt, hogy 
vannak ilyenek, nem is kevesen, akik régi szoci elvek szerint „uralkodnak” kollé-
gáik felett.) Bátran általánosítok, hiszen szinte minden ismerősöm hasonló törté-

neteket mesél, mondhatni szinte az egész magyar társadalom erre a sémára mű-
ködik mind a mai napig. Természetesen annál mélyebb tiszteletem a kivételnek. 
(A szerkesztő megjegyzése: Ma külön kellene választani a szakmaiságot, az erköl-

csiségtől, a humánus viselkedéstől. Abban egyet értek, hogy ez a kettő együtt 
magas szinten keveseknél van jelen, de külön- külön már többet találtam, többet 
lehet hallani.) 

Számos igen tehetséges, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező emberrel be-
szélgettem, akikbe egy mély, hamis szellemi kisebbséget sulykoltak nemegyszer 
„rossz hozzáállás” címen. Valóban: mennyire tágas ez a fogalom, mennyi minden 
belefér, ugyebár? Az ember félti az állását, meghunyászkodik, hallgat, elvisel - és 
nem meri magabiztosan vállalni a tudását, ötleteit, esetleg meg is betegszik, ha 
nem bír belenyugodni – de mit érdekli ez a főnököt? Ő kijelentheti a maga „igazát” 

és senki sem mer ellenkezni. Éppen ezért tévedéséről sem világosítja fel senki, hi-

szen a vezetési alapelv a félelem: a munkahelyét mindenki félti. Ha valaki kezdő 
vagy kívülről kerül a rendszerbe, arra hamarosan, mint tyúk a vörös szemre, már 
közösen csapnak le és addig verik, míg bele nem illeszkedik a gyászos sorba, vagy 
el nem menekül - esetleg egy pont ugyanilyen helyzetbe. (A szerkesztő megjegyzé-
se: igen, valóban vannak ilyen despotikus, kontrollt vesztett munkahelyek, veze-

tők, magam is tudom, miről és most konkrétan melyikről van szó. Ez lelki intelli-
gencia kérdése is, ki hogyan vezet. De van az a közmondás is mindenki magával 
utaztatja gondjait, bajait…!) 

Szinte látom a kedves olvasó helyeslő bólogatását és a felötlő hasonló emlékeket. 
Azzal is bizonyosan egyet értenek, hogy itt a vége a híres magyar találékonyság-

nak, elsüllyedt a silányság elnyomása alatt. Mondhatni, ezzel jobban legyőztek 
bennünket, mint a török 150 évi elnyomás alatt – azzal legalább szembe lehetett 
szegülni, még, ha vér is folyt, nem bújtatták be a bőrünk alá. Pont azt a gyengén-
ket használták ki, amely a legszembetűnőbb a magyarban: a büszkeségünket és, 
hogy könnyen egymás ellen lehet bennünket fordítani. Hogy mi lenne a megol-
dás? Ne csak csöndesen panaszkodva egymás között beszéljünk erről a problé-

máról. Emeljük fel végre mindannyian a fejünket és tekintsük a közös célt: for-
duljunk egymás felé nyitottan, krisztusi szeretettel, lássuk meg a tehetséget és 
merjük, engedjük kibontakozni, legyőzve a hamis büszkeséget, hiúságot. Emel-
kedjünk végre felül az egyénen, csapatként dolgozzunk, s hamarosan rájövünk, 
hogy mennyire inkább terem ez mindannyiunk számára valódi, értékes gyümöl-

csöket!  

Az AQUILA párt ebben is követendő példaként jár elöl: sokan csodálkoznak azon 
hogyan építettünk fel egy ilyen helyes kis templomot mindössze két év alatt, a 
semmiből? Isten azt kéri, hogy szeressük egymást – ha betartjuk, Ő bőségesen 
szórja ránk áldását! 
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A szerkesztő kiegészítése: Igaz, tenni kell javítani kell embertársaink viselkedésén 
még ha főnöki pozícióban van akkor is. Másrészt, azt lehet megtörni, aki hagyja 

magát, ezt velem soha nem bírták 

megtenni. Itt egymással szemben 
kettő dolog van, magam mennyire 
vagyok gyenge, bizonytalan, 
mennyire tudom az értékeimet, 
vannak –e olyan értékeink ami a 
munkahely felé ellensúlyozza az 

ellenállásunkat, amit egy gyen-
gébb, de uralomra vágyó főnök 
szeretne (lehet, hogy éppen gyen-
geségei miatt) felettünk érvényesí-

teni. Mindenkinek vannak hibái, 
gyenge pontjai. Nem azt mondom, 

hogy zsaroljunk, hanem azt hogy 
viselkedjünk úgy, olyan emberi 
méltósággal, hogy senkinek eszé-
be se juthasson lábát belénk tö-
rölgetni. Nekünk folyamatosan 
azt kell sugározni, magas szinten: 

megteszem a földi dolgokat, nem 
nehéz ez nekem, mert sokkal 

többre vagyok hivatott, mert a 
végtelen Isten gyermeke vagyok, s 
eddig eljöhet valaki, de tovább 
nem.    

Kedves olvasónak ha van kérdése, 
hozzászólna szívesen várjuk a 
honlapunkon vagy a 

 varga.marta@aqp.hu címen. 

 

   

E havi igaz, szép, lelket emelő 

gondolatok   

Szufi irodalom Rabiyya Szentasszony 
Ávilai Nagy Szent Teréz eláradá-
saira emlékeztető szerelmi vallo-
másokkal ostromolja Allah-t: 

Ó én Uram! A csillagvilág ezer 
szemmel ragyog, az ember ezer 
szeme becsukva – a Kalifa kapuja 
zárva minden szerelmes az ő Éde-

sével lakozik és én, íme én: egye-
dül, egymagamban 

– magam vagyok Veled 
Két szerelemmel szerettelek, 

Uram: amaz önző szerelemmel és ama Hozzád méltó szerelemmel emez önző sze-
relemben, melynek nem tudok betelni gyönyörével, csak Tereád emlékezem: csak 

mailto:varga.marta@aqp.hu


 

6 

Tereád! és kirekesztem a mások emlékezetét ama másik, Hozzád méltó szerelem-
ben Te – Te fellebbented fátyladat szolgálólányodnak, énnékem, hogy látva-lássam 

lesugárzásodat, Uram de sem amaz egyikben, sem eme másikban: nem engem il-
let a dicséret hanem mind emebben, mind amabban, a magasztalás csupán csak 

Téged illet ó Uram. (a „Két Szerelem” istenes-erotikus szúrájából) 

Rabiyya szentasszony: 
Egy alkalommal látták, amint egyik kezében lobogó szurokfáklya, a másikban teli 

vizesvödör – Rabiyya úgy rohant végig Basra főutcáján. Amikor ennek okát tuda-
kolták tőle, a szent nő így válaszolt: 
– Megyek! Tüzemmel elemésztem a Paradicsomot, vizemmel eloltom a Pokol tüzét. 
Hogy szétszakítsam a függönykárpitot, amely eleddig eltakarta az Ő Igazi Orcáját 
a zarándok jámbor elől. Hogy ennek utána mezítelen szándékkal közeledjék 
Őhozzá és úgy keresse istenét az Ő szolgája, hogy ne emennek üdvöz reménye, se 

nem amannak ádáz rettenete ösztökélje. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M. dervis: A szufi út 
Szíve választottjának ajtajához járul a férfi, és kopogtat. Megkérdi egy hang: – Ki 
az? – Én – feleli a férfi. A hang válaszol: – Itt nincs hely én és te számára! – Az ajtó 

zárva marad. Esztendőnyi magány és megpróbáltatás múltán a férfi visszatér, és 
megint bezörget. Megkérdi a belső hang: – Ki az? – Te – válaszol a férfi. Az ajtó ki-

tárul előtte. 

  Uo.  Sok ezer évvel ezelőtt valami elromlott ezen a bolygón. Az ember elveszítette 
azt a képességét,  hogy alacsony  állapotából oda emelkedjék, ami ki van jelölve 

számára. Minden korban jelentek meg férfiak és nők, hogy emlékeztessék az em-
bert magasztos küldetésére. Ezek az „emlékeztetők” üldözéseket és vértanúságot 

is vállalva intéseket adtak, módszereket kínáltak: szabadítsátok ki magatokat 
bukott állapototokból, és induljatok újra felfelé! Számos nyelven prófétaként is-

meretesek. Jézus is közéjük tartozott; a szufik mestereik közt tisztelik őt. 
--------------------------------------------------------------------  
Uo. „Olyanokkal – mondja egy dervis –, akik egyetemi filozófián nevelkedtek, vagy a 

vallásnak csupán rituális vonatkozásait ismerik, roppant nehéz közölni, hogy a szufik 

tudják, miként kell cselekedni, s hogy cselekvésük közben funkciót töltenek be, ami be-
íródik a világgal kapcsolatos isteni tervbe.” 

Uo.     A szufi a megvalósult, „illuminált” misztikus. Ő nemcsak elérkezik Isten megis-

meréséhez, hanem ebből következően meghatározott rendeltetés betöltését vállalja ma-

gára a világban. Ismeri a Valóságot, és ez az ismerete állandó, tehát az általa betöltött 
funkciók is állandóak. 
 

 
Pável Márta 
2015.10.08-18 az egész AQUILA csoport AVILÁBAN volt, Avilai 
Szt. Teréz 500 éves születésének évét ünnepelni.  
Kivonat az élményünkből. 
… Okt. 17. szombat 
Utolsó teljes nap Avilában. Azt hiszem nekem ebben az életemben itt 

az utolsó nap  …   
10 órára a Megtestesülés Kolostorához mentünk, itt élt Teréz kb. 20 
évet. 
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 Szép, olyan hazajöttem élmény volt. Majd 
fotózkodtunk az udvaron, ahol jött egy 

csomó apáca. … Ott álltam,   köztük vol-
tam,   megható volt az a közvetlenség, ami 

rögtön kialakult köztünk. Később megdöb-
bentem; milyen ismeretlen érzés volt, hogy 
viselkedtem a vadidegenekkel.   Ők is, én is 

úgy éreztem ősrégi barátaim. Meghívtak 
magukhoz. Nagyon-nagyon furcsa és na-
gyon jó, régi érzés volt. 

 

Katonai tiszteletadás 
Ez igazán szép volt. Isten katonájának a spanyolok 

egész vezérkara kivonulva tisztelegett, zene 
díszlövések, ágyú, minden, ami járt, az volt. 
Megható, szép jól rendezett volt. Ez felemelő 

hatású lett. 
 
Tűzijáték elementáris erejű, szinte elpusztító volt. 

Sehol ilyet nem lehet megélni. 

 
 
 

Vargáné Pável Márta 
Mitől tart legjobban? 
 Riporter=R megkérdezett=A 

  

Azt utca emberétől megkérdeztem, hogy mitől tartanak legjob-
ban. Egészen meglepőek voltak a válaszok. 
 

Riport:  - Jó napot kívánok, AQP közvélemény kutatást tartok 
válaszol nekem, kérdezek egy 30 év körüli férfit. 

A.- Mondja. 
R. - Van valami félelme, aggasztja valami? 
A. - Mennyi ideje van, mert sokáig tudnám sorolni. 

R. - Ilyen fiatalon? 
A. - Hát szerintem most a legrosszabb. Elvégeztem a főiskolát, annak megfe-

lelő állást nem kapok, szerelmem van, lakásom, pénzem nincs. Mit mondjak 
még? 
R. - Ez elég rossz kilátás, és a fiatalokra ez ma jellemző, ha csak nincs a 
háttérben egy módosabb szülő.  
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A. - Az nincs, ők is alig élnek meg, vidéken vannak, de legalább a kert segít. 
R. - Mi a reménye? Amúgy látom legalább egészséges. 

A. - (Vállat von.) Menjek külföldre ennyi migráns közé, soha. Várok, keresgé-
lek, kesergek, és néha nem érzem, hogy érdemes lenne élni. 

R. - Ne tegye ezt, nem szabad feladni, fog találni állást is megoldást is. 
 

Következő alanyomat a címbeli kérdéssel szólítom meg, aki vidéken élő és nyugdí-
jasnak kinéző aranyos nénike. 

A. - Nézze én sírok is, meg nevetek is. 
R. – Nos, miért? 

A. – Kevés nyugdíjam van 60 000 Ft. De az egyik lányomnak nincs állása, így 
boldog vagyok, hogy nekem még van, hogy tudok némileg segíteni és ételt, ru-
hát veszek az unokáimnak. (Boldogan mosolyog.) 

R. - Ön így is ki tud jönni? 
A. - Tartok csirkét, libát, van egy kis malackám is, meg kecském is. Ebből sok 
mindent ki tudok hozni, meg kert aljában van egy nagyobb veteményesem is. 

R. - Hogy tetszik bírni erővel? 
A. – Jaj, hát ott az uram  is, igaz szeret elfeküdni – hamiskásan kacsint - de 
nem hagyom, tudja férfi embert noszogatni kell - mondja nevetve. 
R. - Jó egészséget és további jó kedvet kívánok. 
 

Végezetül megkérdezek egy pesti 70 év körüli járókelő urat. 

A. – A magánytól, félek mi lesz velem, ha nem én, hanem a nejem hal meg 

előbb. 
R. - Beteg? 
A.- Hát ő is koros, különleges baja nincs, de csak az Isten tudja, meddig tar-
tunk ki. 
R.- Nincs családja? 

A. – De van, tudja hogy van ez, azoknak is megvan maguk baja, nem lehetné-
nek velem mindig. 
R. - Barátai vannak? 
A. - Már akik voltak mind meghaltak, több barátom van a temetőben, mint az 
élők között. 
R. Nem kell rá válaszolnia, de azért megkérdezem, hogy áll az Istenhittel? 

A. Hiszegetek, de Ön mit gondol, Ő megoldaná a bajomat? 
R. – Szerintem igen, mert aki Is-
tennel van, az soha sincs egye-
dül. Ezt a vonalat tessék erősí-
teni. Isten áldja!   
 

 

Tanulságos/cinikus mondások 

 

"Más ha dícsér, te maradj szigorú 
bírája magadnak: Mit te magad SE 

hiszel, sose hidd másnak se 
magadról" (Cato) 
“A világ tele van készséges 
emberekkel. Az egyik fele kész 
dolgozni, a másik fele kész hagyni 
őket dolgozni.” (Robert Frost) 
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Akinek nyerő kártyái vannak, mindig tisztességesen játszik. 
- Oscar Wilde 
 

Ha az emberek egyetértenek velem, mindig az az érzésem, hogy valami rosszat 
mondtam. 
- Oscar Wilde 
 

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

Vargáné Pável Márta 
Rövid feljegyzésem: gondolatok az emberi csalásokról, linkségekről. 

Tanulságos MEGTÖRTÉNT ESETEK, vigyázzanak, hogy nehogy Önöket is így be-

csapják.  
 
1. Barátaimnál egy nagy darab férfi becsengetett, hogy ő az alatta lévő- valóban 

eladó- lakást meg akarja venni, de beázott, meg akarja nézni, innen folyik-e a 
víz. Beengedték, mikor gyanúsan viselkedett, már másik társa is bejött, barát-
nőm észbekapott, kiabált segítségrét is a „vevők” elsipircoltak. Tanulság ilyen-
nek nem szabad felülni. 

2. Csatorna javítás. Furgonnal mennek, hogy kijavítják a csatornát. Már ismerő-
söktől, TV-ből is hallottuk átverik az embereket. Velem is eljátszották, kiabálta 

zárjam be a kutyát, menjek a kerítéshez (meg feleségül ne vegyem-), mert 

akar valamit a csatornával mondani. Én egyből durván elhajtottam őket, mert 
tudtam mire megy ki a dolog. Számolnak az emberi kapzsisággal, így  egy mé-
ter árát  mondják, villámgyorsan letépik a meglévő csatornát, elviszik, és ha 
nem fizeti ki a kb. ötvenszeres összeget, akkor zsarolják fenyegetik és csatorna 
nélkül marad. Az ilyenekkel szóban sem szabad állni, és villámgyorsan el kell 

küldeni. 
3. Téli időben kisebb teherautóval hozzák a tűzifát. A teteje szép is, csak nem 

annyi, amennyit mondanak. Mikor lepakolják, látható a kocsi alja vagy 0,31-
0,3 méter magasan faforgáccsal van meg rakva, amit nem adnak oda, meg mit 
is tennének vele. Ki kell számolni, ami kívül megvolt, az lepakolva messze 
nincs meg. 

4. Idős embereket felhívnak, hogy a fia, unokája stb. bajban van – még a nevét is 
tudják…- és azonnal adja oda az otthoni pénzét, hogy kiszedje a bajból. Addig 
tartják a vonalat, nehogy le tudja ellenőrizni, hogy semmi baja nincs. Mikor 
kicsalták a pénzt, ékszert, ami otthon van, kidobatják vele az ablakon, mert ők 
sietnek. Ismerőseim között már pár szülő, nagyszülő így járt, több milliót csal-
tak így ki. 

 
Kedves Olvasóink vigyázzanak magukra, ne higgyenek el mindent, sok becstelen 
ember mások bőrén akar meggazdagodni. 
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Vargáné Pável Márta 
Kis kertészkedő ötletek 

 
 Sajnos eljött a fagy ideje és a szép paradicsomokon még zöl-
den, de elfagyottak lógnak a termések. (Annyi volt, hogy nem 
tudtam ennyi zöld paradicsommal mit kezdeni.) Az egész meg-
feketedett, ki kell húzni őket, ami kisebb öröm, mint ültetni, 

és reménykedni mi lesz belőle. 

Ha van a kertben kála, kardvirág  
stb. növény, ami nem bírja a fagyot, 

akkor azokat mielőtt  fagy kivégzi őket 
ki kell szedni és szárazabb, fagymen-
tes helyen tárolni.  

Most kellene elültetni a jácint 

hagymákat, tulipánt is.  
A legrosszabb a rengeteg lehul-

lott falevéllel is le kell számolni, ha 
nem akarjuk egész télen azt nézni, 
hogyan hordja szél a kert egyik végé-
ből a másikba-. 

 Jó munkákat kívánok. Nem mondom, hogy pihenést, mert ha igaz nagy hó 

jön a télen, akkor a hólapáttal intenzíven sportolhatunk. 
 

AQP humor  

   
Egy ember fekszik kint a réten a fűben, és nézi a felhőket az égen. Egyszer 
csak megszólal: 
- Uram, mondd meg nekem, mennyi is valójában egymillió év! 
Mire az Úr valóban leszól az égből: 

- Számomra az csak egy percnek számít. 

- És mondd, mennyi tízmillió forint? 
- Az nekem csak tíz forint! 
- Akkor nem kaphatnék tíz forintot? 
- Várj egy percet... 
 
- Miért vannak a természetvédők a bundák ellen, miért nem a bőrkabátok 

ellen? 
- ??? 
- Mert könnyebb idős hölgyeket molesztálni, mint motoros vagányokat... 
 
Lenéz a skinhead a hídról és látja, hogy egy ember a Dunából iszik. 
- Barátom, ne igyál a vízből, mérgező! 

- Nem érteni, én lenni arab diák. 
- Mondom lassan idd fiam, mert nagyon hideg... 
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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 fizet-

ni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást 
kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. 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 honla-
punkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható: 
www.aquilapart.hu  
Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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