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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 olvashatja – immár a 8. évfo-

lyam 3. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megis-
mertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 
www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. 
Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes párt-
program is elolvasható. 

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

  

                                                 
 

Pável Márta/Vargáné AQP elnöke 
  

Az európai uniós parlamenti választások elé… 

 

 Az EU-ban lévő választások tétje valóban nagy. Hemzseg-

nek az egymásnak gyökeresen ellentmondó különböző nyilatkoza-

tok. Jelenlegi migránspárti EU-s képviselők fokozottan magya-

rázkodnak, gyalázkodnak ellenünk, le akarják tagadni az összes 

bevándorlás melletti paktumot, a támogatásukat, elosztási és egyéb 

ötleteiket, és felismerve, hogy enélkül - ha ezt nem tagadják le -, nem nyerhetnek, 

mert az embereknek ebből elegük van. Ők pedig továbbra is jó zsíros állásban, 

rangban akarnak maradni. 

Most az a kérdés, hogy mennyire tudják megtéveszteni az embereket a félre-

magyarázással, és még mennyi hazugságot adnak elő, amit később majd letagadnak, 

ahogyan eddig is tették. Egy dolgot a magam részéről biztosan tudok: ha a beván-

dorláspárti Európai Unió győz, akkor nekünk nem az euró bevezetésén kéne gondol-

kozni, hanem népszavazást kiírni, hogy maradjunk-e az EU-ban! Nekem ez az egész 

nyögvenyelős, mindenhonnan ki akarnak tiltani minket, mert nem akarunk az USA 

mintájára európai egyesülő országok halmaza lenni. Mindenhol csak szabotálják azt, 

amit mi gondolunk, én viszont nem hiszem, hogy rabszolgának szegődtünk. Lehet 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Orbánt utálni, de pillanatnyilag ő az egyetlen, aki a magyarokat ilyen értelemben 

megvédi. Semmi sem tökéletes, ők sem. Azt gondolom, meg kell tennem, hogy a 

választások előtt felhívom minden jószándékú magyar és keresztény érzelemű fi-

gyelmét, jól gondolják meg, kinek, mit írnak alá! Miután 

az AQP nem indít jelöltet, mert picik vagyunk, pénzünk 

sincs, akit támogatni tudunk csak az, aki a bevándorlás 

ellen van, az országot nem más népességgel akarja feltöl-

teni. Fontos tényezőnek látom szuverenitásunk és kultúránk 

megőrzését, a nők egyenjogúságának és a tiszteletének a 

megtartását. Mielőtt bárkinek is aláírnak, javasolnak,  

kérem, mindenki gondolja ezt végig.   

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

 

 Ferenc pápa erdélyi látogatásról … - gondolataim 

 

Nem tudom, hogy mennyire kellene az embereket rábeszélni arra, hogy menjenek 

el Erdélybe, a szokásos búcsú előtt, mikor amúgy is mentek volna, de itt beelőz-

tek….. 

Ferenc pápa a magyarok védelmét, a magyarok 

meglátogatását Magyarországon, mintegy /ta-

lán/ büntető jelleggel nem teszi. Persze, ő 

az Egyház feje, azt tesz, amit akar…, és a 

plébániák megszervezik, hogy minél többen 

legyenek, tegyék. De azt gondolom, hogy azok 

a dolgok, amik az utóbbi időben kiderültek, 

pl. hogy az araboknál tett látogatása alatt 

ő tulajdonképpen nem Krisztus nevében be-

szélt, hanem a testvériség, meg egyéb jel-

szavak jegyében, ez nekem nem csinálna nagy 

kedvet ahhoz, hogy elmenjek Erdélybe meg-

nézni a Pápát. http://petersziklaja.hu/ha-a-

vilag-gyulol-benneteket-tudjatok-meg-hogy-

engem-elobb-gyulolt-nalatok-jn-15-

189/#more-4412  „Ferenc pápa nem említi Jézust 

Egyszer sem említette meg Jézus legszentebb Nevét az Egyesült Arab Emírségekben, 

az emberi testvériség témájával foglalkozó találkozóján (február 4-én) tartott 

hosszú beszédében, a Nevet, amelyet az ördög gyűlölet hall, a démonok elmenekülnek, 

és akinek a Nevét a papok a megszállott lelkek megszabadítására használnak. 

Ehelyett a pápa általánosságban beszélt a „Teremtőről” és az „Irgalmasról”, 

miközben esedezett hallgatóihoz, hogy olyan világot építsenek, amely nem Krisztus 



 

3 

királyságán, hanem a „testvériességen” (15 alkalommal), a „testvériségen” (13 

alkalommal), és az „igazságosságon” (9 alkalommal) alapul.” 

Ettől függetlenül, akinek vágya, szíve joga, tegye meg, és imádkozzon azért, 

hogy a Pápa felismerje a magyarok fontos tetteit, felismerje azt, hogy mi védjük 

a kereszténységet, és felismerje azt is, hogy nem szeretnénk mindenáron a nemzeti 

identitásunkat elveszteni, mert nekünk magyaroknak nagyon fontos ennek a megőr-

zése, a kereszténységünk megléte, megvédése miatt is. 

S egyet csendben megjegyeznénk: mi magyarok, és a kormányunk ezt felismertük! 

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

 

Ismét HÚSVÉT 

 

Húsvét közeleg, nagyböjttel kezdődően, mi 

keresztények minden évben megemlékezünk arról, 

hogy hogy kéne magunkat összekapni, hogy magas 

szintű emberek legyünk, tiszta nagybetűvel EM-

BEREK! Isten, amikor földre jött közénk, valódi 

Embert akart belőlünk faragni, olyan embert, 

aki vissza tud hozzá menni, aki annyira kitisz-

togatja magát, annyira letöri a bozontjait a 

lelke gyémántjáról, hogy az ismét csillogó 

lesz, és vissza tud menni az égi hazájába.  

Ahogyan tavasszal megújul a világ, úgy meg 

kell újulni a léleknek is, újra le kell írni a 

tévedéseinket, és a nyomorult bűneinket. Újra kellene lélekben születni, belátni 

a régi közömbösséget, az istentelenséget, mert az egész életünk célja semmi más, 

mint hazamenni Istenhez. Gondolkozzunk, itt a röpke életük alatt az emberek hiába 

gyűjtenek pénzt, kocsikat, hiába vannak rengeteg parázna élménnyel, hiába vannak 

a sznobságokkal, milliós órákkal, még mindig marad az igaz közhely: „bőrönddel 

még senki se távozott”! De még nagyobb csomaggal sem. Csak meztelenül, egyedül, 

test nélkül, azzal meg mit lehet elvinni? Semmi mást, csak a lelket! Ami örök és 

halhatatlan! Az emberek az ittlétükkel mit adnak a léleknek? Mit vihet magával? 

Mit szaporított a lélek, mi lesz a jutalom a megítélésnél, ha nem visz semmit, 

mostantól fogva arra kell gondolni, csak azt növeljük, ami velünk megy, és nem 

azt, ami marad és szétporlik. Egyedül a lélek áll számon kérhetőség alatt, az 

összes többi itt marad. 

A lélek a legfontosabb és végre már, míg nem késő, ezt a húsvétot rá kéne 

fordítani a lelkünk tisztogatására, a lelkünk növelésére, a lelkünk szubtilissá 

tételére. Az emberi létünk azért van, hogy Isten felé fordítsuk magukat. Ehhez 

kívánok mindenkinek sok erőt a böjti időben, a húsvétra való felkészülésben. 
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Szerkesztő: EGY RÉSZTVEVŐ MEGLÁTÁSAI, a NEVÉT KÉRÉSÉRE NEM KÖZÖLJÜK. 

 

Avantgárd gondolatok egy koszorúzás margójára 

(Napraforgó) 

 

Zsarnokság mindenütt mindenkiben. 

„Újkori messianizmus”... 20x újratöltve. 

100 millió áldozat világszerte! 

Az erőszakra nincs mentség. 

Helyezzék el koszorúikat! 

Emberi szabadság megvonása: felfoghatat-

lan. 

Ne engedjük be az identitásunkat veszé-

lyeztető tömegeket! 

biztonság 

AGYMOSÁS 

Szólásszabadságot!  

Kereszténydemokrata világkép. 

hit nélkül 

Begyógyulni képtelen sebek. 

ÁLDOZATOK 

Emberek. 
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Szobrot! Marx Károlynak! 

 

„Avanti ragazzi di Buda! 

Avanti ragazzi di Pest!” 
KERESZT 

 

Töviskorona 

Ember 
 

Amúgy ~≈Krisztus≈~ hogy van? 

 

„A kereszténység egy Jelenlét. A kereszténység egy Arc: Jézus Krisztus!” (II. 

János Pál pápa, Berno, 2004.06.04.). 

 

 

Szeibert Márton   

Az ateizmusról 

 

Az utóbbi hónapokban többször is belefutottam egy ateista klub nevet 
viselő blogba. Összesen körülbelül 3 cikket olvastam el, többet nem 
bírtam. Miért nem? Mert lelkiismeretes és racionális gondolkodó em-

bernek tartom magamat, és szörnyen zavar, amikor a butaság és a megtévesztés 
ömlik valahonnan, amit nem áll módomban elzárni. A tapasztalataimról azért rö-

viden néhány gondolatot megosztok. Először is, ami nagyon megdöbbentett a cik-

kek olvasása közben, hogy azt sugallja, hogy az ateizmus egy racionális, józan és 
modern életfelfogás az összes többi vallással szemben. Mintha az ateizmus tudo-
mányos lenne, a vallások pedig idejétmúlt kitalációk, amiknek semmi közük az 
igazsághoz. Az írásom legelején szeretném megemlíteni azt a tudományosan is véd-
hető és az ateisták többsége számára is elfogadott nézetet, hogy sem az Istenben 

való hit, sem az ateizmusban való hit, nem egyéb, mint hit, és a tudomány mai 
állása szerint egyiket sem lehet sem fizikai mérésekkel, sem gondolatkísérletekkel 
sem cáfolni sem bizonyítani. Hogy mégis mi a különbség köztük, és tényleg csupán 
„hitként” kezelhetjük-e ezeket, arra majd még visszatérek. 
A másik dolog, ami bosszantott az olvasás közben, hogy olyan módon érvel a val-
lások ellen (az általam olvasott cikkekben elsősorban a kereszténység ellen), hogy 

a saját gondolatait ülteti a vallásos ember fejébe, és azokat a gondolatokat támadja 
meg. Könnyű olyan sakkmeccset megnyerni, amit saját maga ellen játszik az em-
ber, főleg, ha csak azokat a lépéseket gondolja át, amiket az általa nyerésre kivá-
lasztott színű bábukkal kell lépnie. 
A harmadik bosszantó tényező a tudatos rosszindulat. Amikor úgy végez valaki 
egzegézist, hogy nem veszi számításba a szöveg keletkezésének körülményeit, a 
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korszellemet, és hogy egyáltalán az írónak mi volt a célja az adott szöveggel. Tuda-
tosan nem hozok most fel konkrét példákat a blogból, mert valószínűleg nem is 

lenne értelme annak, hogy 3 cikket megcáfoljak, amikor havi szinten folyamatosan 
ömlenek az újabb és újabb gyűlölethullámok. Azt azonban jelezni szeretném, hogy 

egy értelmes, teológiát végzett ember meg tudja cáfolni bármelyik cikk tartalmát. A 
bosszantó a dologban az, hogy nyilván rengeteg olyan ember olvassa ezeket az írá-
sokat, akik kevésbé jártasak ezekben a témakörökben, ők pedig sajnos könnyeb-
ben megtéveszthetőek. Sőt, attól tartok, hogy a teológia iránt érdeklődő, de nem 
eléggé művelt embereket is meg tudja téveszteni egy-egy „jobban sikerült” írás. 
Ezek után nagyon röviden szeretném újragondolni, hogy miért vannak vallások, és 

miért van ateizmus – szerintem. Az ember egy gondolkodásra képes érző lény. Fel-
tehetően összetettebb és bonyolultabb gondolatok cikáznak a fejében, mint mond-
juk egy pulykáéban. Ennek köszönhetően képes arra, hogy különböző filozófiai 

rendszereket kreáljon. De miért tenné? Ha van mit ennie, van fedél a feje fölött, 
kielégíttetheti az összes biológiai szükségletét, tehát kívülről ránézve azt gondol-
hatnánk, hogy boldog ember, akkor minek gondolkozna olyan dolgokon, amikre 

úgysem kaphat (?) egyértelmű választ. Az egyszerű középiskolás fizikai szemléletem 
alapján valami akkor kezd egy stabil nyugalmi állapotból kitérni, elindulni, gyor-
sulni, ha van egy erőtér, egy feszültség, ami hatására gyorsulás, munkavégzés, 
energiaáramok jönnek létre. Ilyen feszültség hiányában ez a valami megőrizné a 
korábbi állapotát. Ez igaz az emberre is, tehát akkor kezd el gondolkodni, válaszo-
kat keresni, ha arra valamilyen feszültség készteti. Ha éhes, akkor kitalálja, hogy 

hogyan jusson élelemhez. Valahol vadászattal, valahol halászattal, valahol gyűjtö-

getéssel, és mindegyik esetén különböző módszerek alakulnak ki az adott körül-
ményeknek megfelelően, hiszen másképp kell gombát gyűjteni és másképp banánt, 
vagy másképp kell mammutra vadászni, mint nyúlra. A cél, hogy az éhség mint 
feszültség megszűnjön. Azonban ha csak a Maslow-piramisra gondolunk, akkor is 
tudjuk, hogy az ember attól még nem lesz boldog, hogy van mit ennie, ez csak egy 

szükséges eleme a boldogságnak, de nem elégséges eleme. Vannak az emberben 
olyan feszültségek, amik jóval bonyolultabbak az éhségnél, és amiket még ma sem 
igazán értünk. Az az ember, akinek látszólag mindene megvan, erős hiányérzetben 
szenved, boldogtalan, ki tudja miért. Van egy intim kérdés, amit ájtatos körökben 
előszeretettel megkérdeznek: „te boldog vagy?”. Az őszinte ember többnyire nemmel 
felel. Szerencsémre ismerek néhány olyan vallásos embert, akik boldogok, akikből 

egy stabil béke-érzés árad, mert megélték a létük egy magasabb szintjét. Mondhat-
juk, hogy a lelki éhségükre, mint feszültségre, eleséget találtak. A különböző vallá-
sok különböző korokban és különböző léthelyzetben alakultak ki, ezért különbö-
zőképpen szerzik meg a lelki eledelt, de mindegyik azért jött létre, mert az ember e 
nélkül hiányos állapotban van, feszültségben van. Az az ember, aki ateista blogot 
üzemeltet, az ezt a hiányt, ezt a feszültséget egészen különleges módon éli meg, és 

egészen különleges módon próbálja az éhségét kielégíttetni. Azt gondolom, hogy ez 
a különlegesség nem jó neki, mert pont azt tagadja meg magától, amire szüksége 
lenne, de biztos, hogy nem foglalkozna napi szinten a vallások aláásásával, ha nem 
lenne benne valami, ami arra vágyik, hogy „közel legyen a tűzhöz”. 
Feljebb utaltam arra, hogy vissza fogok térni a vallásos hit és az ateista hit közti 

különbségre, hogy bár a vallások igazságai és az ateizmus felfogása is egyformán 

hitként kezelendő (legalábbis egy szintig…), az ateizmus valójában nagyon őszin-
tétlen, lázadó módon gondolkozik, mert nem mer szembenézni azzal, hogy maga-
sabb dimenziójú, lelki eledelre van szüksége, és ezért úgy viselkedik, mint az az 
éhes ember, aki a terített asztal alatt fetreng, de mivel nem hajlandó „szót fogadni”, 
és enni abból, ami az asztalon van, ezért inkább a földről csipegeti a morzsákat, és 
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megveti azokat, akik az asztalról esznek. Az ateizmusnak nincsen lelki tapaszta-
lata, az elmélete csupán egy filozófiai rendszer minden empíria nélkül. Éppen ezért 

képtelen arra, hogy nagy, elkötelezett és a történelemben hosszan fennálló 
„vallássá” alakuljon. Valójában az 

ember mélyén levő tagadás fel-
színre törése ez, mely a vallások 
mellett az emberek egy-egy cso-
portjában meg-megjelenik.  A vi-
lágvallások azonban lelki élmé-
nyekre épülnek, az éltető erőt a 

misztikus tapasztalatokról tanúsá-
got tevő szentjeikből merítik, és ép-
pen ezért a létjogosultságuk meg-

alapozott, és az emberi történelem-
ben mindig jelen levő jelenség volt 
és lesz is. 

Legvégül pedig szeretném megmu-
tatni, hogy én személyesen hogyan 
élem meg a katolikus keresztény 
hitemet. Olyan szerencsés helyzet-

ben vagyok, hogy egy mélyen szemlélődő, nyitott, gondolkodó katolikus közösség, 
a Sasok közösségében lehetek már több mint 10 éve, ahol Avilai Szent Teréz elmél-

kedéséhez hasonlóan mi is valóságosan megéljük a hitünket. Ez a lelki megélés, 

tapasztalat a kezdeti hitet tudássá kovácsolta át. Mert ha a fizika órán elmagya-
rázzák a lendületmegmaradás és az energiamegmaradás törvényét, sőt le is vezetik 
őket, akkor az még csak hit. De ha megélem, megtapasztalom, hogy az alaptételek 
igazak, vagy ha bemutatják a Newton-inga működését, akkor már tapasztalati úton 
is tudom, hogy ezek a tételek igazak, vagy legalábbis igaznak tűnnek. Ezekhez ha-

sonló a fent leírt lelki élmény is, mert ha megélem Istent, ha találkozom vele, akkor 
az már nem csak hit. És az az igazság, hogy míg a fizikai törvények megélése alap-
ján szerzett tudás ingatag, mert a tapasztalatok közvetettek és az alaptételek ezért 
nem egyértelműek, addig a lelki tapasztalás egy olyan közvetlen élményt nyújt (a 
priori), amiben az ember képtelen kételkedni, mert minden másnál valóságosabb. 

Ez nem is nevezhető élménynek sem, tapasztalásnak sem, mert ezek a szavak már 

nagyon földhöz ragadtak, helyette inkább azt mondanám, hogy a valóság létében 
részesül az ember, tehát egy valóságélmény, egy létélmény ez. Ez az én „hitem”. És 
ilyen élmény után szörnyen elszomorító, amikor primitív emberek próbálják meg 
agyalogva, mocskolódva, hazudozva besározni, semmivé tenni a végtelenül jóságos 
és szent Istent, aki a Minden. Aki már érezte azt az elkeseredést, hogy például 

szegény Semmelweisszel, az anyák megmentőjével mit csináltak, hogyan nem ér-
tették meg az ő igazságát, hogy a primitívség mennyire elnyomhatja a jót csak azért, 
mert olyan dologban „hitt”, ami szemmel nem volt látható, akkor valamennyire 
megközelíthetjük azt, hogy a lelki ember mit él meg akkor, amikor ateista blogra 
keveredik, mert látja, hogy hogyan próbálják meg elnyomni, megölni az igazságot 
és a jót. 
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Varga Péterné  

Lelkiség 

Azért, hogy az ember nem ismeri fel és nem érti meg Istent még nincs 

joga arra következtetni, Isten tehát nincs. A logikus következtetés csak 

az, hogy még nem képes Istent megismerni és felfogni. (Tolsztoj) 

Úgy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy mások rajtad keresztül szeretni 

tanulják.  (Talmud) 

Isten minden emberben él, de nem minden ember él Istenben. Ez az emberi 

szenvedés oka.   (Bráhmán bölcs mondás) 

Isten közel van hozzád, veled van, benned van. A szentlélek lakozik bennünk, a jó 

és rossz cselekedeteinek állandó tanúja és ahogy mi viselkedünk vele szemben, úgy 

viselkedik velünk szemben ő. Az ember nem lehet meg jó Isten nélkül.   (Cicero) 

Isten tana hasonlít a vízhez. Miként a víz kerüli a magaslatokat és csak a 

völgyekben gyülemlik, éppen úgy csak az alázatosak fogadják be Isten tanait. 

(Talmud) 

Az emberek hibái mindig megfelelnek annak a körnek (tang), amelybe tartoznak. 

(Konfuciusz) 

Ha az ember a természetet értelmezi, gondolatainak oly szélesnek kell lenniük, mint 

maga természet.  (Sir Arthur Conan Doyle) 
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   KERTÉSZET 

Rizmayer Péter 
Édesapám tanácsai: 

Március hónapra javaslom a metszés befejezését és a lemosó permetezés elvégzését. 

Utóbbi hatékony elvégzése az egész évre kihat. Elvégzését a rügypattanás idején 
kell végrehajtani, szélcsendes időben, és ha a levegő hőmérséklete eléri vagy meg-
haladja a +10 °C-t. A lemosó anyagok: réz, kén és növényi olaj. Vásárolható olyan 
szer, amely mind a három komponenst tartalmazza. Ha külön végezzük el, akkor a 
sorrend: réz+kén és ragasztóanyag (pl. Nonit), majd ha megszáradt, jöhet a növényi 

olaj. Fontos, hogy rügypattanás alatt azt értjük, amikor a rügyek pikkelylevelei el-

indulnak egymástól és kis világos csíkok-vonalak jelennek meg. 
A jó idő beköszöntével felmelegszik és szikkadni kezd a föld, itt az ideje a tavaszi 
talajmunkák megkezdésének. Ezt a munkát két célból végezzük. Azon túl, hogy 
növényeink körül a talajt lazává, szellősé tesszük, elvégezhetjük a 
tápanyagutánpótlást is. A pótlás a különféle szerves trágyáktól (tyúk-, sertés-, te-
héntrágya) egészen a különböző fajta műtrágyákig, széles palettáról kiválasztható. 

Amennyiben műtrágyát használunk, akkor az alapelv az, hogy tavasszal a nitrogén 
alapúakat (pétisó, ammónium nitrát stb.) alkalmazzuk. Természetesen – amennyi-
ben szükséges – a kálium és foszfor is pótolható, bár ezek a "lassú" oldódásuak, 

ezért javasolt inkább az őszi kijuttatásuk. 
Ritkán esik szó a talaj mész utánpótlásáról. Erre általában kevés figyelem irányul. 
A csonthéjasok nagyon igénylik (cseresznye, szilva, sárga-, őszibarack stb.). Egy 

árulkodó jel a mészhiányról az, amikor a fák törzsén, ágain gyantafolyás 
(mézgásodás) kezdődik. A mészpótlásra a mészhidrát, "döglött”, fagyott mész, sőt a 
finomra tört meszes hullott vakolat is alkalmas. 
A talaj felmelegedésével eljön az ideje a korai zöldségfélék vetésének. A legjobb mag-
ágyat az ősszel jól felásott és most már csak elgereblyézett és kihúzott ültető árkok 
jelentik. Amit mostanság lehet vetni: borsó, fehér-, sárga répa, hónapos retek, 

sóska, spenót. A vetési mélységek a magok zacskóin vannak feltüntetve és szigo-
rúan betartandók. 
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AQUILA HUMOR    

- Apu, az igaz, hogy Kínában sok férfi úgy nősül, hogy nem is ismeri előtte 
a lányt, akit elvesz? 
- Nem csak Kínában van ilyen, fiam. Ez bárkivel megtörténhet, bárhol! 

 
Egy ügyvéd, egy tanár és egy orvos együtt mennek vadászni. Hirtelen felbukkan 

egy szarvas előttük, amire mindhárman egyszerre lőnek rá. A szarvas felbukik. 
Amikor odamennek, és megnézik, azt látják, hogy a szarvast csak egyetlen golyó 
terítette le. Elkezdenek vitatkozni, hogy kié lesz a dicsőség, de nem tudnak meg-
egyezni. Hamarosan felbukkan egy másik vadász, így őt kérik meg, hogy döntse 
el, ki adta le a halálos lövést. A vadász megvizsgálja a zsákmányt, majd magabiz-

tosan így szól: 

- Nézzék csak: a golyó a szarvas egyik fülén ment be és a másikon jött ki! Teljesen 
egyértelmű, hogy ez csak a tanár úr lehetett! 
 
- Képzeld, a barátomat, kirúgták! 
- Tényleg? Na és, miért? 
- Rajtakapták, hogy a betegével szeretkezett.  

- Kár, pedig ő volt a legjobb állatorvos a faluban! 
 
- Mama, ebből  a levesből tízszer ennyit kellett volna főznie. 

- Miért, fiam, annyira ízlik? 
- Nem, hanem akkor eltalálta volna, hogy mennyi só kell bele. 
  
  

http://www.topviccek.hu/vicc/-O-179
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Hirdetményünk, felhívásunk 

 

Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatla-

kozzon tagnak az AQUILA Párthoz! 
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján, a belső keménység és tisztaság védelme 

miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki, mielőtt rendes tag lehetne. 
Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tud-
nánk egyébként sem fizetni. Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők… 
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó 
munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.  
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 

 

 
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 
 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen be-
jegyzett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető 

Magyarországra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként 
„pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért 
vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes párt-

programunk is ott olvasható: 
www.aquilapart.hu  

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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