
 

1 

 
 
 
 

 2015. augusztus 
 IV. évfolyam 10. 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 10. 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.  
 
Hír és kérés 

Az AQP megkezdte az országjárását, amit a következő 
választásokig folytat. Ne csodálkozzanak, ha az utcá-
kon megszólítjuk Önöket, hogy szimpatizánsokat ke-

ressünk. Elkérjük az email címüket is – már akinek 
van –, hogy hírlevelet küldhessünk, és ezzel Önökkel 
kapcsolatot tarthassunk. 
Célunk, hogy megismertessük az AQP életét, céljain-
kat és az AQP korrektségét is. 
Kérjük, ha megszólítjuk Önöket – kitűző van rajtunk –, 

akkor, ha a politikai hitvallásukkal nem ellenkezik, 
álljanak velünk szóba, hallgassák meg a célkitűzése-
inket. 
Kérjük, ha valaki szívesen látna minket egy beszélge-
tésre, jelezze, és mi megyünk. 
Köszönettel: Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke 

 

 

Kedves Olvasó! 

Avilai Szent Teréz 500. szüle-
tésnapjára Avilába megyünk za-

rándokútra, ahol többek között 
Magyarországért és Önökért is 

imádkozunk. 

  

 

http://www.aquilapart.hu/
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Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke 

  A munkahelyi prostitúció megszűnését akarjuk 

Kevés olyan emberrel találkozunk, aki – ha dolgozni jár – ezzel a 
ténnyel bosszantóan ne szembesült volna. Alig van olyan munka-
hely, ahol jó pár ember ne azzal érvényesülne, hogy a testének ilyen 

módón való „áruba bocsátása” révén szerez előnyöket azokkal 
szemben, akik ezt nem teszik. Annyira azt gondolják magukról, 

hogy ez titokban van – de messze nincs –, hogy senki sem tud róla 
(ez maximum a feleségre lehet igaz…), egy idő után elhiszik magukról kiváltságukat, 
olyan bicskanyitogató felsőbbséggel viselkednek, és már fel sem merül bennük, hogy 

prostitúciójuk jutatta őket előnyökhöz. A főnökök – akiknek nagyon jól jön a változatos-
ság, a megunt, agyondolgozott, gyerekek nevelésétől fáradt asszony helyett fiatal cicák-
kal az ingyen szex – így vagy úgy zsarolhatóvá válnak. 

Prostitúciónak nevezik a fizetség ellenében nyújtott szexuális szolgáltatást is. 

Minden komoly gazdálkodást végző munkahelynek hivatalból szankcionálni, ez ellen 

hathatósan küzdeni kellene, mert az emberi méltóságot sérti, méltatlanokat, akik több-
nyire kevésbé képzettek, juttat jogtalan előnyökhöz. Ez diszkrimináció az erkölcsös em-
berekkel szemben. Ha azok képviselhetnék, uralhatnák a fontos pozíciókat, akik értenek 

is a dolgokhoz, jobban menne a termelés, a hivatal, minden munkahely! Ez nekem egy 
össznépi korrupció! 

Magam részéről az utcasarki prostit többre tartom, mint a munkahelyi prostikat, mert 
nyugodtan mondhatjuk, ők is azok! Az utcasarkiak a finomkodó nőcikkel szemben eny-
nyire nem károsítanak meg senkit sem, míg ezek dolgozó embereken keresztül élősköd-

nek a (al)testükkel, és nagyon jól keresnek.  

Sőt, ma már egyes hivatalokban ott lebeg, hogy bizonyos munkakörökben, pl. titkárnő, 
személyi asszisztens stb. is – suba alatt – elvárják az illetőtől az ilyen irányú szolgálta-

tást is.1 Nekem ez felháborító /cinikusaknak is mondom: nem azért, mert ne lett volna 
rá alkalmam, hanem azért, mert volt/, mert az ilyen jelenség gyakori, és akinek van 

ilyen lehetősége, erkölcstelenül belemegy (nagyon sokan vannak ilyenek), megteszi ak-
kor is, ha gyerekes és férjezett anya. 

Magam is sok ilyen esettel találkoztam. Sajnos ez a szám nem csökken, hanem növek-

szik, nő a munkahelyi prostik száma (és nem csak nők, hanem férfiak is vannak ilye-
nek). Mindez a munkanélküliségtől szenvedő világban még nagyobb kiszolgáltatottságot 
jelent mindenkinek. A többi erkölcsösen élő ember jogait sérti. 

Ez ellen – ismeretem szerint – nincs konkrét törvény, nincsenek valós szankciók, holott 
megkárosítják az emberi öntudatot, kiszolgáltatottá teszik a munkavállalókat; magukat, 

meg akiket anyagilag megkárosítanak. A többi 
ember nem mer szólni, mert fél, hogy kirúgják, 
így el kell tűrnie a harmat gyenge /de hosszú 

combú, melles/ nőcik uralmát maga felett, akkor 
is, ha agy helyett glia sejtek vannak a fejükben.  

Befolyásuk óriási, mivel nem a kapussal vagy a 
levélkihordóval teszik a testük áru-
ba/barterüzletbe való bocsátását, hanem mindig 

valami befolyásosabb, pénz felett rendelkező fő-
nökfélével. Fellázító ez azért is, mert a megter-

                         
1 Tudok olyan szervezetről, ahol aszerint vesznek fel, azt nézik elsősorban, milyen a segge, másodsorban, 

milyen egyéb szolgáltatásokra hajlandó. Ezek alapján élveznek felvételnél előnyt. 
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melt bevételek, esetleges forgalom utáni plusz pénzek elosztásánál a főnök kezein át a 
saját ingyen szexének kifizetésre fordítódik ennek jelentős százaléka. 

Megnéztem az erre vonatkozó irodalmat, de konkrétan erre nem találtam, csak megköze-
lítő állásfoglalásokat. 

Megalázás, majd önbecsülés torz megjelenése a társadalmunkban sok más negatív té-
nyező mellett, erre is figyelni kell, és harcolni kellene ellene. 

 

   
E havi igaz, szép, lelket emelő gondolatok  

 W.Charon Az új eon tudománya „Minden zseni, aki korszakalkotó felfedezésekkel, újszerű 

szemléletmóddal gazdagította az emberi kultúrát, bölcsek és vallásalapítók, szóval 
minden kimagasló egyéniség, aki hatalmas lökést adott a földi lét lassú kibonta-

kozásának, elhagyta a szokványos gondolkodás útját, és a részletek figyelembevé-
tele nélkül, kreatív analógiákkal világította meg az összefüggéseket.” 

 Uo. A VILÁG NAGYKORÚSÁGA 
Mindig tudtam, hogy ez a lehetőség egyszer valósággá változik. A világ 
megöregedett. Az események váltakozása tűrhetetlen feszültséggel töltötte meg az 

atmoszférát. Úgy látszott, hogy semmi sincs a helyén, a Naprendszer 
mechanizmusa mintha ki akart volna fordulni a sarkából. Az emberiség a 
felszínen még régi kedvenc foglalatosságait űzte, senki sem gondolt rá, hogy egyik 

napról a másikra komoly változás állhasson be a dolgok megszokott rendjében. 
A beavatottak már régebben tudták, hogy a világ megérett a pusztulásra vagy a 

teljes felébredésre. Ezt a változást, aminek a látnokok szerint mindenképpen el 
kellett következnie, legtöbben háborúk, technikai forradalmak által képzelték 
megvalósítani. 

Az emberiség múltja, de a Naprendszer évmilliárdos krónikája is bőven 
tartalmazott emlékképeket háborúkról, világháborúkról, később planéták közötti 
összecsapásokról. Mikor azonban a nagy kozmikus pillanat elérkezett, a gyökeres 

változás nem arról az oldalról támadta meg az emberi fajta lakóhelyét, ahonnan 
várták. 

A változás egy új dimenzió betörésének alakjában érintette a Földet. Ennek 
élménytartalmai inváziószerűen öntötték el a Naprendszer szűkebb koordinátáit. 
Leomlott egy transzcendentális fal, melynek létezéséről csak a magas fizika 

legkiválóbb koponyái bírtak tudomással, enélkül a fal nélkül pedig a Naprendszer 
planétáin semminek sem maradhatott meg többé a régi értelme. A Világ és a Biosz 
tényei egészen más megvilágításba kerültek egy új dimenzió szemszögéből nézve. 

Nem volt értelme többé háborúknak, anyaggyűjtésnek, pusztán szervi funkciókon 
alapuló cselekményeknek. Az új nézőpontot senki sem hagyhatta figyelmen kívül, 

mert a dolgok létéből fakadt. 

 

uo.” Megváltoztak az életcélok. Önmagában véve semminek sem volt többé értelme.” 

uo. „A HALÁL-FOLYAMAT ELTŰNÉSE 

„Világunkban a halál fizikai oka az, hogy a dolgok az egyik síkon elfogynak, illetve egyik 

dimenzióból átmennek a másikba. Az ember, élete folyamán, születésétől kezdődően 
erők áradnak be magasabb dimenziókból, öreg-
korban pedig visszahúzódnak a fizikai testből. 

Ez a fizikai halál oka. Az Új Világból hiányzott a 
halál gondolata. Eltűnt a különbség a túlvilág 

és a fizikai világ között. Az egyik nem annyira 
szellemi, a másik nem annyira anyagi felépíté-
sűnek látszott, mint mostani rendszerünkben. 

A létezés két dimenzióban folyt, és az átlépés 
ingamozgásszerűen történt.” 
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Marton Janka 
Becsap a szemünk 

 
Bizonyára mindannyian találkoztunk már optikai csalódásra épülő 
képekkel, például olyan ábrával, ahol statikus geometriai formák 

mozgónak tűnnek, vagy ahol képben kell képet keresni és néző-
pontot kell váltani ahhoz, hogy megtaláljuk mindkét alakzatot. Pár 
érdekességet szeretnék bemutatni, melyek szintén arra hívják fel a 

figyelmet, hogy látásunk-érzékelésünk mennyire becsapható lehet 
és szubjektív. 

Nagy port kavart egy facebookon elinduló vita, melyet egy csíkos 
mintázatú, kétszínű női ruha váltott ki. Első ránézésre semmi kü-
lönöset nem fedezünk fel rajta, de amikor több szemlélő beszámol 

róla, ki milyen színűnek látja ugyanannak a női ruhának ugyan-
azon fotóján a ruha színeit, kiderül, hogy valakik fekete-kéknek, 

valakik arany-fehérnek. Mivel minden szemlélő meg van győződve 
a maga igazáról – nem is csoda, hiszen egyértelműen és vitatha-
tatlanul lát egy bizonyos színt –, így el sem tudja képzelni, hogy 

másvalaki egészen máshogy látja, mint ő. 
Színérzékelésünk relativitását mutatja az az ábra, melyen szürke 

négyzetekre egy henger árnyéka vetül. Mivel agyunk a színek érzékelésében az árnyéko-
kat és a környezet színeit is figyelembe veszi, az A négyzetet jóval sötétebbnek fogja fel, 
mint a B-t, pedig a két kocka színe valójában megegyező. A megdöbbentő az, hogyha a 
négyzetek környezetét letakarva meggyőződünk róla, hogy azok azonos színűek, miután a 
takarást elvesszük, újra különbözőnek látjuk őket – mivel már nem magukban, hanem 

újra a látvány egészében, egy viszonyrendszerben értelmezzük őket. 
Masashi Nakatani japán professzor névjegykártyája szintén egy érdekes észlelési illúzió-
ra hívja fel a figyelmet. A névjegykártyán egy hal stilizált rajza szerepel, a bordák közötti 

csíkra fekete pöttyök vannak nyomtatva, de úgy, hogy a tinta nem emelkedik ki, az 
egész lap teljesen sík. Mégis, amikor végighúzzuk a kezünket az ábrán, miközben sze-

münkkel a halbordákra tekintünk, az ujjunk a bordáknál kiemelkedést érez. A vizuális 
inger, mellyel a felület mintázatát érzékeljük, hatással van a felület textúrájával kapcso-
latos illúzió létrejöttére. 

Attól a pillanattól, hogy a retinát fény éri, addig a pillanatig, amíg az agyunk képet hoz 
létre, nagyon rövid idő telik el, mégis eltelik. Számos tudós ezt tartja a vizuális illúziók 

egyik okának. Mark Changizi amerikai tudós álláspontja szerint ez alatt 

az idő alatt az agy megjósolja a jövőt, és amikor ez nem felel meg az ész-
lelt valóságnak, akkor keletkezik egy törés, amit optikai csalódásnak 

ítélünk. Elképzelésében agyunk minden pillanatban megjósolja a jövőt, 
mindenki a maga szubjektív tapasztalataiból dolgozva. 
Ha pedig azt gondolnánk, hogy legalább szubjektív világunk feltétlen 

kapcsolatban áll a látott világ valóságtartalmával, gondolkozzunk el a 
hipnózis szakértőjének, Don. E Gibbons pszichológusnak kísérletén, aki 

egy hipnózis alkalmával az alanyba azt kódolta bele, hogy ha felébred, őt 
mikulásruhában lássa, még kételkedjen is a látványban, zavartan ne-
vetgélve, és tartson ez mindaddig, amíg el nem hangzik az a szó: ’proof’, 

vagyis bizonyíték. Ebben az esetben az alany által érzékelt látvány és a 
látott valóság között szinte nincs is kapcsolat, a látott képet a psziché 
egy belekódolt utasítás szerint hozza létre. 

Végül pedig vegyük a vizuális emlékeinket a múltból. Jean Piaget gyer-
mekpszichológus kétéves korából származó emléke volt, amikor dajkája 

babakocsiban tolta, megtámadták, a dajka őt megvédte, sérüléseket sze-
rezve, majd egy rendőr vetett véget a dulakodásnak. Sok-sok év múlva 
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derült ki a dajka vallomásából, hogy nem is történt ilyesmi, annak ellenére, hogy Piaget 
határozott emlékképekkel rendelkezett erről. Ha felmerülne bennünk, hogy a történés 

mégis igaz volt és a gyermekfelügyelő másodjára hazudott, számos egyéb esetről olvas-
hatunk, ahol viselkedéskutatók és pszichiáterek bizonyították, hogy az emberbe olyan 

hamis emlékek ültethetők, vagy jöhetnek létre különböző idejű vizuális emlékfoszlá-
nyokból, melyeket az illető teljes meg-
győződéssel lát maga előtt, pedig nem 

történtek meg, vagy nem akképpen. 
Bár évszázadok óta szkeptikus filozófia 
irányzatok számos képviselője is vallot-

ta, és a modern tudományok különbö-
ző ágai is felhívják rá a figyelmet, a 

fentiekből is láthatjuk, hogy az objek-
tívnek gondolt érzékelés mögött meny-
nyi szubjektív ítélet áll. A materialista 

gondolkodásmód „hiszem, ha látom” 
érve a transzcendens világ létének ta-

gadásában vagy Isten létében való ké-
telkedés magyarázatául már rég elvesz-
tette komolyságát. Ha bennünk vagy 

egy beszélgetőpartnerünkben felmerül-
ne a „hiszem, ha látom” érv, egész egy-
szerűen csak keressünk optikai csaló-

dást kiváltó ábrákat vagy mozgóképe-
ket – az interneten számos ilyet talál-

hatunk –, szemléljünk meg egy tucatot, 
majd kérdezzük meg azután, ez az érv 
mennyire tűnik helytállónak…? 

 
http://www.michaelbach.de/ot/ a ruha milyen színű? 
 

http://www.origo.hu/tudomany/ 20110511-az-ev-legjobb-vizualis-illuzioi-video.html 
 
 

Vargáné Pável Márta 
 Riporter=R megkérdezett=A 

 Riport: Akarja-e, hogy befogadjunk migránsokat vagy nem? 

 
Ezzel a kérdéssel állítottam meg 5 embert. 
Egy középkorú hölgyet szólítottam meg kérdésemmel. 

A. Nekem mindegy, mert nem láttam egyet sem közelről, csak 
a tévében. De sokan mondják, kellenek, ők az okosak, én csak 
egy baloldali szavazó vagyok, jöhetnek. 

 

A következő egy idősebb úr. 
A. Most provokálni akar (majd egy csúnyát mondott, hogy ki akarja, hogy idejöj-
jenek). Ez modern honfoglalás, ezek a marhák meg tapsolnak nekik, etetik őket. 
Mondja, sok hülyét kérdezett meg? 
R. Hát akadt. 
A. Mit lehetne tenni, ez az ország el van hülyítve. 

R. Nem egészen, találkoztam sok normálisan gondolkozóval is. 
A. Úgy legyen. 
 
A következő paciensem egy 25 év körüli lány. 

http://www.michaelbach.de/ot/%20a%20ruha%20milyen%20színű?
http://www.michaelbach.de/ot/%20a%20ruha%20milyen%20színű?
http://www.origo.hu/tudomany/%2020110511-az-ev-legjobb-vizualis-illuzioi-video.html
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A. Nem foglalkozom vele, van egyéb gondom is. 
R. Mi baja? 

A. Most szakítottam, lakást kellene keresnem. 

R. Akkor a világ dolgaival nem is törődik? 
A. Most nem, tévém sincs, ja, nem tud egy jó olcsó albérletet? 
R. Sajnálom, nem, viszlát. 
 
Figyeltem egy őszes hölgyet, aki ráérősen sétálgatott, megszólítottam a kérdé-

semmel. 
A. Megvallom, aggaszt ez a dolog, minden hírt meghallgatok. Sokszor sírnom 

kell, de tudja, most hirtelen bízom az Orbánban, remélem, nem hagy minket 
cserben. 

R. Én is szeretném, ha meg is tenné, amit mond. 

A. Önnek mi a véleménye? – kérdez vissza. 

R. Hasonló az Önéhez, és én is nagyon aggódom, főleg, hogy Európa vak is, 
süket is, vagy a vezetők árulók, és direkt maguk ellen tesznek. 
A. Én is gondolkoztam ezen – mondja –, mit tehetünk? 
R. Ha tudnám… 
 

Utolsóként megszólítottam egy 40-es, jól öltözött férfit. 
A. Ez borzasztó, és még csak az eleje, mi lesz még itt. Félek, hogy kitör a 3. vi-

lágháború, történelmi ismereteim nagyon deja-vu érzéssel töltenek el... 
R. Hát, nem kaptunk ellene oltást, könnyen meglehet, hogy addig fajulnak dol-

gok. 

A. Sokszor nem tudom, mit gondoljak, annyi ellentmondás, annyi hazugság, de 
még több szervezetlenség, káosz van. Az EU semmit sem ér, olyan, mint egy 
agonizáló aggastyán, mondja, mi megy itt? 
R. Nem tudom, de ha tudnám is, kicsik vagyunk ahhoz, hogy tegyünk ellene. 
A. Sokszor azt gondolom, a németekkel, 4-ekkel, stb. összefogva egy lázadás 

kellene, és kellene hajtani a tehetetlen EU-s vezetőket. 
R. Nem rossz az ötlet – mondom nevetve –, csak nagyon veszélyes. 
 

 

Tanulságos/cinikus mondások 
Nincs is gravitáció, csak a Föld szívat 

minket. 

Annyira sokoldalú, hogy az már gömb. 

Sikerbiztos módszer elefántszobor 

elkészítéséhez: szerezzünk egy hatalmas 

tömb márványt és faragjunk le róla 

mindent, ami nem hasonlít az elefántra! 

Gondolkodom, tehát vagyok! - mondta a 

rendőr és eltűnt. 

Miért mondjuk azt, hogy "tonhal" és miért 

nem mondjuk azt, hogy "csirkemadár" vagy 

"tehén-emlős"? 

Egy kutya olcsóbb, mint egy feleség. 

Kevesebbet eszik és már bundája is van. 

Az élet olyan, mint a WC-papír. Minél 
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közelebb érsz a végéhez, annál gyorsabban fogy. 

Egy macskát mindenre megtaníthatsz, amit ő szeretne csinálni. 

Azok, akik nem tudnak magukon nevetni, meghagyják ezt a feladatot másnak. 

Minél több emberrel találkozom, annál jobban szeretem a kutyámat. 

 

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

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

  Kínai árusnál cipőt vettem. Kérdeztem, 41-es van-e? Van, mondta, és el-

tűnt. Majd pár perc múlva hozott egyet, és a sarkánál valóban volt benne 
egy 41-es szám. Felvettem, egy kicsit hosszában nyomott. Kérdeztem; ez va-
lóban 41-es? Válasz: Nézd, itt a szám. Megvettem, hazavittem és belül lát-
tam, hogy 40-es. Elmondtam a társaimnak, mondták, ők már több ilyet ta-

pasztaltak. 
 

 Körzeti orvos Budafokon. Felhívja a beteg felesége, hogy a férjének folyik a 
vér a füléből, annyira ideges, hogy elfeledte a menők telefonszámát. Körzeti 
orvos válasza: Ő sem tudja, ő soha nem hívja őket… 
 

 Ez is tipikus csalás. Nagycsarnok, a középső úton egy felvágott hajú férfiel-

adónál vettem 820 Ft-ért gyümölcsöt. 2000 Ft-tal fizettem, ő valamennyit 
visszaadott, de nagyon zsezsgett, és mondta, hogy nincs aprója, de majd 
behozom nem baj, úgyis erre járok, stb. Engem ez zavart, keresgélni kezd-
tem a táskámban, és találtam 20 Ft-ot. Odaadtam. Bűbájosan elköszönt. 
Majd mikor mentem két bódét, belenéztem a pénztárcámba, mert gyanús 
lett dolog, kiderült, hogy csak kétezresek voltak benne, de 1000 nem volt! 
Tehát nem adott vissza ezer forintot. Erre ment ki a játék. Nem baj, Istentől 

úgyis kap ezért, de azt sajnálom, hogy akinek ez az 1000 sokat jelenthet, 
azt is becsapja. Ezért utálok a csarnokba járni, mert 70%-ban azt tapaszta-
lom, vagy így, vagy súllyal csapnak be. 

 
 
 

 
 
Vargáné Pável Márta 
Kis kertészkedő ötletek 

 Tudom, metszeni többnyire tavasz-
szal kell. Mégis most látszik legjob-

ban, mit metszettünk meg előtte 

rosszul – mondjuk a gyümölcsöt 
alig bírja el a fa, mert erősen lehaj-
lik. Vagy most tűnik fel legjobban, 

melyik ág száraz, mit kell levágni. Szerintem semmi 
baja nem lesz, ha most is megmetsszük ezeket. 

 Ki kell keresni a kertből azokat a kis fákat, amik önké-
nyesen, magról kikeletek. Tavasszal nem nagyon tűnik 
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fel egy kis virgácska, de most míg levele van, látszik, hogy mi odavaló és mi 
nem az. Jó alkalom arra, ha van vidéken kert, oda el lehet vinni ezekből a 

kis fákból, pl. diófa, ha kinő, vagy díszfák, cserjék stb. Van esélye, hogy 
nem terem majd, de arra is, hogy igen. Mostanában át lehetne telepíteni 

őket. 
 Ami felesleges, az pedig így éghet is.  

 
 

AQP humor  

 Doktor úr! Ne írja fel nekem azt a nyugtatót, amit a múltkor adott! 

- Miért? 
- Mert ha beveszem, olyan emberekhez is kedves vagyok, akiket utálok. 
 

- Doktor úr, a férjem repülő csészealjnak képzeli magát! 
- Küldje el hozzám. 
- Jó, de le tud itt szállni? 
 
 
 

Az ötvenes években, miután bevezették az utolsó faluba is a villanyt, lemegy a 
Rádió, hogy ünnepi riportot készítsen. Elmennek Józsi bácsihoz és a riporter 

így szól az öreghez: 
- Na, Józsi bátyám, most hogy már van villany, lehet rádiózni, itt ez a mikro-
fon, ha bármit beleszól, azt a szomszéd is hallja a rádióján. 
- A szomszédban is hallják? – kérdezi az öreg. 

- Nemhogy a szomszédban, de a szomszéd faluban is – válaszolja a riporter. 
- A városban is hallják? – kérdi az öreg. 
- Hát persze, ott is hallják! 
- Külföldön is hallják? – kíváncsiskodik tovább az öreg. 
- Még ott is hallják, csak mondjon már valamit! 
- SEGÍTSÉG – ordítja az öreg torkaszakadtából. 
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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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Az AQUILA Párt fogadó órái: szerda este 5-9-ig, péntek este 5-10-ig. 
Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk. 

Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen. 
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