
 

1 

 

 

 

 

 2016. január 

 V. 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 – immár a 5. 

évfolyam 1. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) 

megismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 

www.aquilapart.hu, www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kér-

jük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprog-

ram is elolvasható. 

Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni 

a célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.  

 
 

 

Újévi számunk 
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Vargáné Pável Márta 

 

Újévi lelki gondolataim 
  

Nagyon jó  újévet kívánok minden kedves Olvasónak, kívánom, 

hogy ez az év békességben teljen! 

 

Míg egy e-mail-en kapott összeállítást néztem, ihletet kaptam.  

A képek innen lettek bemásolva, de mivel levélben jött, hivatkozást nem tudok. 
Újévi gondolataim: 
Az ember tudja, minden változik, évek múlnak és minden szilveszter után egy évvel 

korosabb, öregebb lesz az ember. Eleinte még nem tűnik tragikusnak, de 50 felett kissé 

megrendül az ember, fél 

évszázados vagyok.  60-on túl már 

a számolgatástól is elmegy a 

kedvünk, minek, már 50 után is 

rohan az idő, de a vége felé 

kimondottan száguld. Kell félni az 

elmúlástól, nem hinném, 

természetes dolog, hogy lenne új 

mag, ha a régi nem hal el? 

Minden változik, csak egyedül 

Isten változatlan, aki soha nem 

fordul el tőlünk, hacsak mi nem 

küldjük el. 

A dolgok megélése, sőt a bajok legyőzése sikert ad. Ha ez sikerült, a többi is menni fog. 

Képesek vagyunk rá. Ha nem tud elsőre valaki pl. tüzelőért kimenni, kicsi erőt gyűjt, 

másodszorra sikerülni fog. Nincs ereje 

főzni, de enni kell, nem szabad semmit 

sem feladni. 

Betegek  vagyunk, lehetséges, de 

helyettünk az orvos nem tud 

meggyógyulni. Ehhez elsősorban a mi 

akartunk kell. Nem szabad elfeküdni, s 

feladni, jobb egy pillanat alatt állva 

vagy alvás közben meghalni, mint 

hónapokig lassan szétoszlani. Ne 

engedjünk ezt meg. 

 

 

De a bölcsességet elő kell venni, és 

idősebb korban is minden percben 

méltósággal, tartalmasan, sőt vidáman 

kell gondolkodni. Számomra a buta idős 

ember – nem a szenilis vagy retardált, 

mert az betegség, hanem a butaság 

luxusát megengedő – , aki nem pallérozza 

az elméjét, beszűkül a tudata stb. az  

szánalmas.   

 

 

 



 

3 

 

Sok elégedetlen, irigykedő 

ember van. Mindig csak azt 

nézik, nekik a másikhoz képest 

mijük nincs. Azt nem nézik, 

tettek-e, vállalkoztak-e arra, 

hogy jobb, több legyen 

öregségükre, vagy fiatal 

korukban. Sokan – függetlenül 

az életkortól – elvendéglőzik, 

elszórakozzák, elköltik a pénzt, 

majd később jön a sírás-rívás.  

Mindig bölcsen, odafigyelően 

kell  gondolkozni és cselekedni. 

Senkinek sem azonos a sorsa a 

másikéval. Annyi sors van, ahány arc, mert mindegyiknek erős előtörténete van.  

Meg kell tanulni kellő távolságból szemlélni azt.  

A jelen sokszor rettenetesnek 

tűnik, a fájdalom vagy a 

boldogság lezsibbaszt, nem 

tudják az emberek megfelelő 

magasságból szemlélni az 

életüket, pedig így kellene, 

mert minden mindig elmúlik.  

 

 

 

 

 

Csak jó vagy rossz emlék marad, ha 

jelentéktelensége miatt nem tűnik el végleg 

a felejtés homályában.  

Így vigaszul mondom, ami nagyon fáj, az is 

el fog múlni, mert ez a földi lét ilyen.   

 

 

 

Öregjeinkről 
http://www.eletaszivekben.hu/hu/drunvalo/az-idosek   

Nagy László Zoltán „Az ősi idők ősi kultúráiban a 

legidősebbeket tartották bölcseknek. Ez így volt a letűnt idők 

során, a távoli törzsek mindmáig tisztelettel és csodálattal 

viseltetnek közösségük öregjei iránt. Ők azok, akik tanácsokkal 

látják el a törzset politikai döntések alkalmával. Ők azok a 

spirituális vezetők, akik magasabb világokba vezetik népüket. 

Ők azok a nagypapák és nagymamák, akiknek a tanácsaira 

figyelnek, mert ők rendelkeznek azzal a bölcsességgel, amit 

csakis egy hosszú életet megtapasztalva lehet megszerezni. 

Minden ősi kultúrában a törzs fiataljai gondoskodtak az 

idősekről, amikor azok már nem tudták magukat ellátni. Fát, 

ételt és italt készítettek az ajtajuk elé szeretettel, mintegy 

tisztelegve az Anyaföldön eltöltött éveik előtt.’ 
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Óbecsey István 

SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET! 
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek, az öregeket, 

A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, 

A ráncos, eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket, 

Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! 

 

Simogassátok meg a deres fejeket, 

Csókoljátok meg a ráncos kezeket, 

Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet, 

Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek! 

 

Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba, 

Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat, 

Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok, 

Én nagyon kérlek benneteket, szeressétek az öregeket! 

 

Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, 

Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek! 

S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek! 

Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket! 

 

Megjelent a Pislákoló mécses kötetben 1986. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Rizmayer Péter 

Anyám tyúkja 
 

Nemrég voltam egy híres festő kiállításának a megnyitóján, ahol egy 

meghívott művésznő elszavalta az Anyám tyúkját. Ahogy mindenki, 

én is számtalanszor hallottam ez a verset, és amikor elhangzott a vers 

címe, azt gondoltam magamban, hogy a művésznő erre az 

alkalomra készülhetett volna valami kivételesebb művel is, ezt már 

unalomig hallgattuk.  

A történet hűségéhez az is hozzá tartozik, hogy magyar szakosként végeztem és 

tanítottam is öt évig irodalmat. A művésznő elmondta a verset, a közönség pedig 

csendben végighallgatta. Gyönyörűen mondta el, szívből, nagyon kedvesen, szeretettel. 

Amikor a vers utolsó sorát elmondta, hirtelen megvilágosodtam és rájöttem, hogy oly sok 

évnyi tanulás, olvasás és körmölés után közel 40 évesen most értettem meg az Anyám 

tyúkját. Amikor a művésznő elmondta az utolsó sort, belém hasított, hogy az egész vers 

egy óriási önirónia, egy nagy nevetés a saját nyomor felett, ami a vers legutolsó sorából 

derül csak ki, ahol Petőfi leírja, hogy ez az egyetlen „jószáguk”, hogy nincs másuk, hogy 

nagyon szegények. Ebből az utolsó sorból megértettem az előző versszakokat is, hogy 

miért is van olyan nagy becsben tartva a tyúk és hogy miért az a vers címe, ami.  

Kár lenne tagadni, szíven ütött a nyomornak, szeretetnek és humornak ez a találkozása, 

mély részvét ébredt bennem „irántuk” és csodálat a gyermek iránt, aki a szeretetével 

legyőzi a szegénységet. Valószínűleg ez a vers titka, hogy aki megérti, abban részvétet és 

szeretetet gyújt. Megérti, hogy a nyomor felett – legyen az a saját vagy a másé – 

szeretettel lehet győzedelmeskedni, függetlenül attól, hogy az a nyomor fizikai, lelki, 

érzelmi stb. Ez teszi ezt a verset ennyire időtállóvá és ezért van helye bármilyen nemes 

művészeti kiállítás megnyitóján.  

Tisztelt Művésznő! Engedje meg, hogy ezúton kövessem meg magam és hálás szívvel 

megköszönjem, hogy a kiállítás megnyitóján ezt, és nem más verset szavalt el.  
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Oroszi- Kuzmich Kinga 

Hiteles ember 

Ma az iskolában különböző szakmák képviselőit hallgattuk meg. Na-

gyon érdekes volt látni, hogy egy-egy ember hogyan tud a szakmájá-

ról, ezzel kapcsolatban magáról, az életéről is beszélni. Hogy mi válik 

érdekessé a gyerekek számára, és hogy miért. Elsődlegesen azt gon-

dolnánk, hogy persze az a bemutató óra fog tetszeni a nekik, ami 

olyan témáról szól, ami alapvetően érdekli az adott gyerekcsapatot, 

nagyon fontosnak tűnik az előadásmód, az esetleges szemléltető eszközök (ahogy azt ma 

már megszokhattuk…), megtalálni a hangot a gyerekekkel. Ez persze valóban mind na-

gyon fontos, de ma tapasztaltam, hogy nem ezek a legfontosabb dolgok. Ami valóban 

felkeltette a gyerekek érdeklődését, az az adott szakmát képviselő felnőtt elhivatottsága, 

szakmája iránti szeretete, lelkesedése volt, hogy mennyire élete át, és volt ezáltal képes 

hitelesen előadni a mondandóját. Ha ez megvalósult, akkor egy egyébként számukra ér-

dektelenebb (vagy elsőre annak tűnő) témát is örömmel fogadtak, belekérdeztek, aktí-

van részt vettek az órán. Ebből is jól látható, hogy a gyerekek előtt csak is a hiteles, igaz 

ember áll meg. Nem lehet őket a színes cukormázzal átverni, (vagy legalább is nem soká-

ig), viszont hiteles példaképpel át lehet adni a valódi értékeket, helyes irányelveket, amik 

később vérükké válnak. Ez az igazi nagy feladat.  

Prédikálni, szidni, szövegelni könnyű, de ha valaki képes elérni, hogy saját példáján, életén 

keresztül a gyerekek felismerjék annak értékét és követni akarják, az már letett valamit az 

asztalra. És ez nem csak néhány különleges ember feladata lenne, hanem 

mindannyiunké, szülőké, pedagógusoké, embereké. 

 

Pável Márta 

2016-ban az AQP meglátása az országban uralkodó hely-

zetről 
 

Naponta lehetne írni különböző bosszantó vagy örvendetes dolgok-

ról. 

Előrebocsátom, tudjuk, hogy az AQUILA Párt nem fogja – mostaná-

ban biztosan nem – megélni, hogy kormányzó párt legyen. Ennek az 

oka, a mi mély hitünk, kérlelhetetlen nem megalkuvó szigorunk, igaz-

ságérzetünk, tőlünk senki soha nem remélhet pénzt, jó állást, gazdagságot stb., mert ne-

künk sincs. Sajnos a mai politika pedig főleg erről szól, ritkábban a népképviseletről. 

 

Migráns helyzet 

Úgy tűnik, most országunkat nézve ”altatva van” a dolog. Pár hónapja – hála Istennek- 

nem jönnek be, de félek, ezt egy szomorú „felébredés” követi, és több határunk is van, 

ami még nem kerítéses, de az sem állja ki azt a tömeget, ami el fogja özönleni a kontinen-

sünket. Igen, küzdeni kell, amíg tudunk, de meddig bírjuk, az egy nagy kérdés. Külhoni 

megoldások kellenének, de aki nem ismeri a nemzettudatot, az nem fogja felismerni az 

erejét. Gondoljuk meg, mi van az USA-ban (gyökértelen, egységes nemzettudat nélküli 
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társadalom), ahonnan a nyomás egy része érkezik, illetve a politikusok az ottani akaratnak 

megfelelően tesznek Európában is, itt hosszú névsort írhatnánk. 

A németek csak rendíthetetlenül fogadják be őket, de közben paradox módon majd szét 

akarják osztani. Ebből is látszik, milyen akaratnak megfelelően dolgoznak. Ugyanis, ha ne-

kem valami nem kell, annyira nem, akkor miért fogadom be. Ez ennyire egyszerű. Másnak, 

más országnak meg hogyan mernek befogadni bárkiket is. Kifordult ez a világ, mert még 

ők vannak felháborodva, hogy mi ennek nem tapsikálunk, sőt ellenük aláírásokat gyűj-

tünk, megjegyzem, nagyon helyesen. 

 

Az ellenzéki pártok impotenssége 

Ha még vannak egyáltalán… 

Ha csak 2-3 évre visszaforgatnánk a szavaikat, amit akkor mondtak, meg amit ma, annak 

mindennek a visszáját is meg lehetne találni. Ez, amit tesznek, langyos víz, a leglangyo-

sabb víz. Az a baj, hogy még mindig vannak megtévesztett tagjaik, támogatóik. Hiába, 

az agymosás működött. Egy olyan ötletük sincs, külön sem, meg együtt sem, hogy a ha-

jam fel ne állna, és ne azt imádkoznám, hogy ezektől( is) mentsen meg mindenkit az Isten. 

Nem ismerték fel idejében a migráns veszélyt, a megoldásokat sem, a rezsicsökkentést 

most akarják, mikor a másik már megtette. Ha kicsit előre járnának, és jó ötleteik lennének 

kb., mint nekünk (akiknek sajnos pénz hiányában nincs sajtója) de nekik van nyilvánossági 

lehetőségük, de nem, csak szánalmas dolgokat hadoválnak. 

 

Kormánypárt 

Nekünk úgy tűnik, mintha 2018-ra készülődne a Kormánypárt. Igaz nekünk nem fáj, mert 

nem vagyunk kiütési helyzetben. De most megtalálta azokat a rétegeket, akiknek már 

most „osztogat”. Ezt is elég érdekesen teszi. Pl. ott a disznóhús ÁFA-ja. Hogy nem lehet az-

zal visszaélni, hogy egy disznón belül van a comb, karaj, stb. de a máj is. Nos, a belsőség-

nek nem csökken az ÁFA-ja. Hogyan tudják ezt leellenőrizni? Másik dolog, a boltok a hir-

detéseikben dicsekszenek, hogy ők ezt az ÁFA- csökkenést odaadják a vásárlónak. Miért, 

ezt nem kötelesek odaadni? Ha nem, akkor nem a vásárlóknak csökken a hús ára, ha-

nem állami támogatást kaptak az üzletek. Ugyanez a kérdésem az építőipari ÁFA- csök-

kentéseknél. 

Le kellene állítani a nem pontosan körvonalazott „engedményeket”, kizárni a sötét, osz-

togató stílust, a hirtelen meggazdagodónak pedig a körmére kellene nézni, és nem őket 

sutyiban támogatni. Nem szabadott volna a magas fizetési plafonokat magasabbra 

emelni. Most az adó is 1%-ot csökken? Akinek sok pénze van /pl. havi 2 millió/ jelentős 

pénz ez, de nem annak, aki 100.000 forint körül keres. Viszont cserében sok olyan adó van, 

ami a kispénzűeket is sújtja pl. az útpénz, majd dugódíj, közműadók stb. (A kormány nem 

elfogadható tetteiről sokat írtam, el kell olvasni, mindegyik áll ma is, nem változott semmi 

sem.) 

 

A világban uralkodó zűrzavarról 

Végezetül arról a káoszról szeretnék pár szót írni, ami jelenleg a világban uralkodik.  

Sokak szerint egy preháborús helyzet van már kialakulóban. A legjobb akarattal, de tu-

dással sem lehet kiigazodni azon, hogy országok vezetői, mit kavarnak. USA, Oroszország, 

Kína, Törökország, Irak, Németország, Anglia, Franciaország és folytathatnám, hol egyez-

nek, hol szöges ellenkezőjét mondják annak, amit a másik mond. Világos, hogy a különál-

ló érdekekből nekünk, halandóknak csak annyi látszik ki, mint a jéghegy csúcsa. Így még 

megoldásos ötleteink sem lehetnének, még saját berkeinken belül sem, mert aki nem is-

mer/het/i a részleteket, annak badarság lenne bármit is ötletezni. Nem akarok összeeskü-

vés elméletekbe belemenni, de mégis azt kell gondolnom, a világ pár vezetője úgy gon-

dolja /nagyon tévesen/, hogy a világ, a nép akarata ellenére annak feje felett dönthet. 

Nos, ennek láthatjuk minden szinten az eredményét.  

Megoldás, nehéz, és messze nem szokványos, de lenne. 
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Márkus Edit:  

„Mesterségem címere…” 

 
Napjainkban nagyon problémát jelent a hivatás vagy a szakma kivá-

lasztása. Gyermekfejjel honnan is tudhatnánk, miben vagyunk tehetsé-

gesek, miben tudunk a többieknél többet, jobbat, nemesebbet. 

Sok esetben az uralkodó trend alapján döntünk, s nem feltétlenül az 

érdeklődési körünk alapján. Az is problémát jelent, hogy a tanult tan-

tárgyak nem segítenek sokat, hiába érdekel minket a történelem, nem biztos, hogy törté-

nésznek születtünk...  

S itt felvetődik a nagy kérdés, vajon születünk-e valaminek. Vajon van-e hivatásunk, s 

megtaláljuk-e azt. Vannak szerencsére olyan estek, amikor az Isten áldotta tehetség már 

gyermekkorban egyértelművé válik, s nem kérdés, hogy az illető mivel fog foglalkozni éle-

te hátralévő részében. Egy kicsit tekintsünk vissza múltban, hogy történt a pályaválasztás. 

Volt-e egyáltalán ilyen. Általában a gyermek szülei mesterségét vitte tovább. Teljesen ért-

hető módon, hiszen ősei/szülei eszközeit, kapcsolatrendszerét, s legfőképpen tudását 

mind-mind örökölte a szakma továbbfolytatásával. A mestermunka elkészítésével válha-

tott az inas teljes jogú tagjává a társulásnak. Nagyon fontos jelentőséggel bírt az is, hogy a 

céhek mind egy-egy védőszentet választottak maguknak. Nem holmi babonáról volt itt 

szó. Ehhez a védőszenthez imádkoztak, misét mondattak. A szent kiválasztása az alapján 

történt, hogy ilyen mesterséget űzött a szent életében, illetve vértanúsága vagy élete kö-

rülményei milyen mesterségekkel lehetett kapcsolatba hozni: Szent József az ácsok védő-

szentje, maga is ács volt életében. Szent Antónia a foghúzók védőszentje, mert vallatói 

kiverték a fogait. 

És akkor álljunk is meg egy pillanatra. Ezek az emberek mind kimagaslóan művelték a 

mesterségüket, mind egyedülállót lakottak a munkájukban? Nem valószínű. Jó szakembe-

rek lehettek, de a lényegük nem ez volt. Életük értelme nem az volt, hogy jól legyenek a 

munkájukban. Életük értelme a szolgálat volt, a ráhagyatkozás. Talán szívük szerint mást 

tanultak volna, mást csináltak volna, de mégis jól végezték a dolgukat. Mert nem ők vá-

lasztottak hivatást maguknak, a feladat megtalálta őket, s ők engedelmeskedtek, s ehhez 

megkapták azt az eszközt is, azt a foglalkozást, amivel eltarthatták magukat. Nem kerget-

tek hiú ábrándokat, abban teljesedtek ki, amiben tényleg az Ember kiteljesedhet: a szol-

gálatban, az engedelmességben. Így érték el azt, amit ha csak űzünk, elszalad előlünk: a 

szabadságot. 

Ezek a szentek felismerték az örök törvényt: s megadták Istennek, ami az Istené, s a világ-

nak, ami világé. Jézus szavai elég egyértelműek e tekintetben: mindenkinek helye és fel-

adata van a világban, csak kellő fül, szem, szív és ész kell hozzá. A talentumokat mindenki 

megkapja, s rajtunk a sor, hogy éljünk velük, nem pedig elkótyavetyéljük. 

 

 

Lelkiségi rovat 
file:///C:/irodalom/eckhart_mester_utmutato_beszedek_hu_html/utmutato/05.htm   

Eckhart mester 

Szent Ágoston mondja: Isten számára semmi nincsen távol vagy messze. Ha azt 

akarod, hogy számodra se legyen semmi távol vagy messze, akkor igazodj Isten-

hez, mert nála ezer esztendő annyi, mint a mai nap. Ugyanígy mondom azt is: Is-

tenben nincs szomorúság, se fájdalom, se baj. Ha mentes akarsz lenni az összes 

bajtól és fájdalomtól, akkor csak fordulj és igazodj csupán Istenhez. Minden bánat 

biztosan csakis abból ered, hogy nem egyedül Istenbe és Istenhez térsz meg. 

file:///C:/irodalom/eckhart_mester_utmutato_beszedek_hu_html/utmutato/05.htm
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......................................................... 

 

Ahhoz, hogy átélhessük a tökéletes isteni szeretet, fel kell adnunk az identitásunkat, azaz 

meg kell válnunk az én-központú önazonosságunktól; mindattól, ami kisbetűs énünk része, 

hogy létrehívjuk az igazi énünket. (ismeretlen) 

……………………………………………. 

 

Sík Sándor Fáklya 

 

Ülök az országúton, az árva útfélen, 

Fáklyát lobogtat jobb kezem, 

És mindeneknek, akik általmennek, 

Szólok csendesen: 

 

Testvéreim, megálljatok és üljetek le mellém. 

Mert íme, mondom néktek: 

Erre fog jönni, akit ti kerestek, 

Erre fog jönni, akire 

Oly igen nagyon nagy a ti szükségtek. 

Engemet ô küld a vak idegenbe, 

Hol szél sóhajt és úttalanok járnak, 

És ô adta a fáklyát a kezembe, 

És fényét ô gyújtotta meg, 

Hogy mindnyájatokat, kiknek hajában harmat didereg, 

És arcán reszkető, fázó cseppek verődnek: 

A fáklya köré ide gyűjtselek, 

Mert itt egy kicsi körben száraz van és meleg. 

Jertek, üljünk le békén s várjuk a mi időnket, 

Míg eljön, akit várnak mindenek. 

 

S aki elküldött fáklyafénynek lennem, 

Imádkozom, hogy adja: 

Amíg el nem jön az ígéret napja, 

Füstöt ne vessen és el ne aludjon 

S meg ne hűljön az élő fáklya bennem. 

…………………………………………… 

 

A barátod vagyok, aki ugyan láthatatlan a számodra, de mindig ott van mellet-

ted, és kíséri, vigyázza a lépéseidet. Érezd, hogy bármikor hívhatsz, én ott vagyok, 

hogy segítsek. Csodákat ugyan nem fogok véghezvinni neked, de ÉN VAGYOK A 

FÉNY benne, amely maga a csoda, amely minden dolog véghezvitelére képes. 

Saint Germain 

……………………………………………. 

 

Egészségünkre előbb-utóbb károsan hat, ha nap-nap után az ellenkezőjét mond-

juk annak, amit érzünk, ha meghajolunk azok előtt, akiket megvetünk, és örvende-

zünk annak, ami nekünk csak nyomorúságot hozhat. Az idegrendszer nem kitalált 

mese, hanem szerves része a fizikai testnek. A lélek azonban igazában a kozmosz 
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lakója, a testben csak úgy ül, mint fog a szájban. A rajta elkövetett erőszak egy bi-

zonyos ponton túl visszaüt. 

(ismeretlen) 

 

 

Vargáné Pável Márta 

Kis kertészkedő ötletek 

 
Most, mikor fagy, az összes elszáradt növényi részt le lehet vágni, 

esetleg eltüzelni vagy komposztálni.  

Ki lehet nézni azokat az ágakat, amiket feltétlen le kell vágni, vagy 

amibe esetleg valami féreg költözött.  

El tudjuk most tervezni pl., a fa vagy szőlő formájának a kialakítását, 

mert most jól látszik, és ki is karózhatjuk. 

Már kezdik kirakni a boltok a vető magvakat, de még nincs tömeg, jól lehet válogatni, 

gondolkodni, mit kellene venni. 

Még egy javaslat, még ebben a hónapban senki se vessen palántának valót, hacsak 

nincsen fóliasátra. A magvakat ráérünk február végén, március elején ültetni. 

 

AQP humor  

 

2016 évi fogyókúra  

(ismeretlen szerzőjű körlevélből kölcsönvett kép. 
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Hirdetményünk, felhívásunk 

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

kéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez ma-

gában 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 jogerősen bejegyzett 

párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra 

vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmond-

hatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a 

honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható: 

www.aquilapart.hu 

Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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