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Ön ismét - immár negyedszer - az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében. 

Választ kaphat arra, miért is alakultunk meg, hogyan gondolkodunk.  

Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Akihez nem 

jutott el az első 3 szám, az a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél 

megtalálhatja. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, és ha tetszett, adja át 

ismerőseinek is, hogy minél több emberhez eljuthasson. 

BÉKÉS HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK!

www.aquilapart.hu 
Cím: 1222 Bp., Zakariás J. u. 3., Tel: +3620 3274793 
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Miért lett hirtelen ennyi új párt? 

Pável Márta     

Tudjuk, egyre többen fognak lapokat osztogatni, mivel mára gomba módra 
megszaporodtak az új pártok, és lassan közeleg a 2014 tavasza is. Mégis, arra 
kérem Önöket, részesítsenek előnyben minket, olvassák el a magazinunkat, 
lapjainkat, mert mi valóban nem egy vagyunk a sok közül, hanem egy olyan párt, 
aki valóban teljesen más alapon működik, mint amit eddig „élvezhettek”. Erről 
meggyőződhetnek, ha elolvassák a honlapunkat, azon megtalálható programunkat 
és cikkeinket is. Ha azok után nem adnak igazat, hogy ez teljesen olyan, amilyen 
még nem volt a világon sem, akkor ne foglalkozzanak velünk, mert akkor nem 
mondtunk volna igazat. De mi soha nem fogunk hazudni! 

Felmerülhet a kérdés, miért lett hirtelen ennyi párt? Ennek az okairól nem 
vagyunk autentikus  szakemberek, hogy nyilatkozni tudjunk, de azt véljük: érzik, 
hogy akik eddig voltak, valahol mindig negatív űrt hagytak maguk után. 4 év alatt 
többnyire kitellett a becsületük, és elfogyott az ország pénze, egyre nagyobb lett az 
eladósítás. Arról ismét meg lehet győződni, hogy a sok új önjelölt eddig közzétett 
programjait – már amelyiknek van... - olvasva, nem lehet hiteles ötleteket találni; 
honnan vennének több pénzt? Az AQP programjában ez benne van, hogyan lehet 
másképpen tenni,  hogy odajusson a bevétel ahova kell! Akik most alakultak (vagy 
10-15 új párt), azoktól sem hallok jó terveket, nem kapom fel a fejemet: „mekkora 
ötlet ez a megoldás”, mert ilyen nincs is nekik.  Amit érdekesnek találok, kb. 10 új 
párt, akik a liberális oldal hívei, az SZDSZ és MSZP szavazótáborán marakodnak, és 
egymástól csalogatják magukhoz az embereket. Ezt osztogatják tovább, ami nem 
baj, menő ez a szalámi politika-☺!. A jobb oldalon nincs ekkor tolongás, 
mondhatnánk, máig magányosan áll – jelenleg még - a JOBBIK, azt a részt nem 
preferálják annyira az új pártok. És mi hol állunk? Középen, az Isten oldalán, a 
becsület, a nép emberséges életlehetőségének az oldalán. Ebből is látszik, valóban 
nem hasonlítunk egyikhez sem. Mi senkivel sem fogunk koalícióra lépni, csak azt 
támogatjuk, ami a programunk szerint való, nem fogunk meneteket szervezni, 
utcán tüntetni, plakátháborúzni, ehhez sem  pénzünk, sem kedvünk nincs, mi 
ezektől a módszerektől távol tartjuk magunkat, ez nem fér a lelkiségünkhöz. Az 
AQP alapelve: bátor, új megközelítés, nem félünk a külföldi pressziótól, nem a régi, 
rossz kerékvágásba megyünk. Módszerünk: a meggyőzés, még az eddigi rosszabb 
viselkedésű, egoista, harácsoló emberekből is ki szeretnénk hozni a jobbik énjét. 
Fontos az együttgondolkodás, együtt tevékenykedni hazánkért. Elveink szerint, itt 
senkinek sem szabad jól járni, csak az istenadta népnek. 
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Húsvéti gondolatok    
Pável Márta, kat. hittanár    

Új élet vágya, a régi beidegződések, 

nyomorúságok levetése, a téli fénynélküliségből 

újra az isteni napfényben fürdeni, mindez az 

ember veleszületett, legbelső kívánsága. Nekünk 

szükséges a folyamatos megújulás, az újrakezdés 

lehetőségének megkapása. Ezt Jézus Krisztus, aki 

eljött utánunk ebbe a világba megadta. 

Megkaptuk Őt, a legnagyobb ajándékot, a hazavezető Istent.  

Mára kérdéssé vált, ki akarna Vele elmenni. Már az is kérdés lett, hova? (Talán 

az is kétkedést szül Önökben, hogy normális vagyok-e, hogy ilyeneket írok. Igen, az 

vagyok!) Jézus értünk, az elcsatangolt bárányokért jött, és ha ránk talál, nagy 

öröme van, és a képhez hasonlóan fölvesz, oltalmaz, dédelget, majd hazavisz. Ki ne 

akarná, hogy szeressék, hogy igazából fontos legyen valakinek, olyannak, aki soka 

nem hazudik, aki soha nem hagyja el, akire mindig számíthat. Nos, az emberek 

általában az ilyen lényt rossz helyen (a földi emberek között) keresik, de ilyen csak 

egy van, Ő a megváltó Jézusunk! Most a húsvét hónapjában el kellene 

gondolkoznunk, beengedtük-e hozzánk a legfőbb szeretetet? Elfogadtuk e a felénk 

nyújtott kezet, hogy ne szenvedjünk tovább a nagyon földies, saját magunk 

vezérelte életünktől. 

Kívánunk Önöknek új, békés, nyugodt, Istenre néző életet! 

Az AQP tagjai Jézusnak tiszta életre fogadalmat tettek, és szolgálatul vállalták, hogy 

a magyar népnek visszahozzák a reményt, a békét és az egymás iránti szeretetet, 

ahogyan ezt Isten elvárja tőlünk. 

 

Szt. Ágoston:  Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és tégy, 
amit akarsz! 
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A gyerekek túlterheltsége iskolában és azon 

kívül  
Oroszi-Kuzmich Kinga  

3 éve tanítok abban az iskolában, ahová korábban én is jártam. Szép emlékeim 

maradtak onnan, amiket elsősorban annak köszönhettem, hogy a hangulat 

családias volt, és sok közös programlehetőség kínálkozott, ahol a gyerekek 

egymást és a tanárokat is jobban, személyesebben megismerhették. Szomorúan 

tapasztalom, hogy ez a légkör már nincs meg. Mind a tanárok, mind a diákok 

(szülők?) hozzáállása megváltozott. A tanár sokszor nem óhajtja maradék 

szabadidejét a gyerekeknek szentelni, mivel ezt is csupán munkának tekinti. A 

diákok pedig olyan szinten vannak leterhelve, hogy képtelenség egy olyan 

programot megszervezni, ahova minden gyerek el tud jönni. A délutánokat 

lefoglalják a különórák, a zenétől kezdve a képzőművészeten át a sportig 

számtalan lehetőség kínálkozik, és persze ma már nem is ember az, aki valamit 

nem versenyszerűen csinál, így a hétvégék pedig a versenyekről, meccsekről 

szólnak. Jó dolog, ha egy gyereken már fiatalon látszik a tehetség, nem is baj, ha 

ezt felkarolják, és nem elnyomni igyekeznek. De nem tudok egyetérteni azzal, ha 

egy 12-14 éves gyerek a különböző különórák miatt este 8 órakor érkezik haza, és 

ekkor még a házi feladatai sincsenek kész. (Túlzásnak tűnik, de konkrét eseteket 

ismerek!)  

Tanárként azt mondom: a gyerek iskolaköteles, elsődleges kötelessége, hogy 

tanuljon, ahogy a felnőttnek az, hogy dolgozzon. Nem lehet hagyni, hogy a 

különórák a tanulás rovására menjenek. Emberként azt mondom, ő még csak egy 

gyerek, nem lehet hagyni, hogy már ne csak a felnőtteket nyomorítsa meg az 

állandó rohanás, az, hogy sosincs idő megpihenni, egy jót játszani, elcsendesedni, 

Istenre figyelni. Ebben a viselkedésben a mai rohanó világ beszivárgását látom a 

gyerekek ártatlan világába, akikből olyan felnőttek válnak, akik már meg sem 

kérdőjelezik, és nem is tiltakoznak az ellen, hogy napi 10-12 órákat dolgozva

kizsigereljék őket. 
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Riporterek, érdeklődők által gyakran feltett 

kérdések összefoglalója és a válaszok
Pável Márta 
 
> Mi a reményünk, hogy pénz nélkül menni fog az AQP befuttatása?

Jó a kérdés, és reális az aggódás, mert a mai világban, ahol sok millióval kezdenek 
pártok, ez valóban egy lényeges pont. Ha valaki azt gondolná, hogy minket is 
külföldi hatalmak irányítanak, akkor elmondhatjuk: 
valóban, egy izraelita megbízónk van, a legfelsőbb 
Lény, Jézus Krisztus! Nekünk akkor sem volt pénzünk, 
amikor Isten templomot kért tőlünk (Lásd a fotót). Elsőre 
az is lehetetlennek tűnt, de – igaz nem túl nagy, kb. 
120 ember fér be - 2 év alatt saját és szűk baráti 
körünk adományaiból és kizárólag az AQUILA 
Pártközösség tagjainak áldozatos munkája nyomán 
sikerült! Lehetetlennek látszott a feladat, de Isten 
akarta, velünk volt, sikerült, gyönyörű lett.  
Isten ugyanazon a módón kérte a pártot is, ahogyan 
a templomot, nem aggódunk, meglesz! Tudjuk, ezt az 
Ő által kért Pártot is támogatja, ez szemmel látható.   
Minket senki más nem irányít, csak a legfőbb, Jézus Krisztus. Mi nem gyűlölködünk, 
mert az Isten ellen való, de aki ellenünk ezt teszi, az mélyen nézzen magába, mi
főparancs (súgok: a szeretet!) és betartja-e, végül is kit szolgál, kit imád: Istent, saját 
magát, őt manipuláló embereket, kit? 
 
> Miért kell egy másik keresztény párt, amikor egy már ott van a Parlamentben?
 
Anélkül, hogy bármit, bárkiket minősítenénk, mert ez nem a mi dolgunk, 
elmondhatjuk, hogy ez a mi, Isten által akart és vezetett pártunk nem szokványos 
párt. Nem olyan, ami tele van megalkuvásokkal, koalíciós egyezkedésekkel, 
bigottságokkal, és olyan emberekkel, akiknek az élete Jézus Krisztus szer
fertő, vagy erősen kifogásolható lenne. Köztünk nincs olyan, aki többszörösen 
elvált, tele lenne zűrös (nő)ügyekkel stb., és szemet forgatva Istent a szájára veszi, 
jól megél belőle.., netalán tán még keresztény zarándoklatot is szervez...! Az AQP 
tagjai soha nem fognak úgy viselkedni, ami Istennek kifogásolható lehetne, itt 

M Á R  

gyakran feltett 

és a válaszok  

menni fog az AQP befuttatása? 

Jó a kérdés, és reális az aggódás, mert a mai világban, ahol sok millióval kezdenek 
pártok, ez valóban egy lényeges pont. Ha valaki azt gondolná, hogy minket is 

Minket senki más nem irányít, csak a legfőbb, Jézus Krisztus. Mi nem gyűlölködünk, 
mert az Isten ellen való, de aki ellenünk ezt teszi, az mélyen nézzen magába, mi a 

e, végül is kit szolgál, kit imád: Istent, saját 

Miért kell egy másik keresztény párt, amikor egy már ott van a Parlamentben? 

, mert ez nem a mi dolgunk, 
elmondhatjuk, hogy ez a mi, Isten által akart és vezetett pártunk nem szokványos 
párt. Nem olyan, ami tele van megalkuvásokkal, koalíciós egyezkedésekkel, 
bigottságokkal, és olyan emberekkel, akiknek az élete Jézus Krisztus szerint egy 
fertő, vagy erősen kifogásolható lenne. Köztünk nincs olyan, aki többszörösen 
elvált, tele lenne zűrös (nő)ügyekkel stb., és szemet forgatva Istent a szájára veszi, 
jól megél belőle.., netalán tán még keresztény zarándoklatot is szervez...! Az AQP 
tagjai soha nem fognak úgy viselkedni, ami Istennek kifogásolható lehetne, itt 
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hazugság sincs! Mi nem félünk Jézus Krisztust Istennek vallani, és a szeretet szót 
kimondani és helyesen alkalmazni! Mi nem dadogunk, ha Istenről kell beszélni, sőt 
inkább akkor nyílik meg a szánk, mert Ő súg nekünk!  
Gondolkozzanak el; Önöket /még talán/ lehet, de Istent nem lehet szemfogatással 
becsapni! Mi tudjuk, hogy van Isten, és szeretettel félünk is olyat tenni, amivel 
megbántanánk Őt. De ez, amit Isten nevében most tesznek, nem a mi dolgunk, 
mindenki maga áll majd az Úr előtt, de ők még most ezt úgy tűnik, nem hiszik...! Az 
AQUILA Párt dolga, hogy az Urára, Jézusra nézzen, és maximáli
minden emberért, akikben valóban Isten lelke van. Nekünk nem a háttér polit
alkuk kellenek, hanem az az igazság, amit Isten velünk képviseltetni akar. Mi csak 
azt tudjuk elfogadni, amiből látszik az önzetlen szeretet, az Istenbe vetett hit és 
remény, és csak annak a szavára, véleményére hallgatunk, akiből ezek az erények, 
erkölcsi magatartás kitűnik, a többi nem számít! Csak azokat fogadjuk be közénk, 
akik nem farizeusi módón élnek, viselkednek. Olyan az AQP-ban nem lehetséges, 
mint amit ma látunk, hogy a még nem Istent hívő embertársakat is csak bosszantani 
tudják ájtatosan, félrehajtott fejjel, és közben olyan rendelkezések meghozatalában 
tevékenykednek, ami messze nem tetszene az Úrnak. 
Mi ebben nem vehetünk részt, mi nem ilyen párt 
vagyunk! 
 
> „Ha annyira Istenhivők, akkor magyarázza meg 
nekem (ez egy megyei lap riporterétől származó, most 
szombaton elhangzó kérdés volt), hogy miért engedi 
meg az ön Istene, hogy ilyen helyzet alakuljon ki 
Magyarországon? Járják az országot, beszélgetnek az 
emberekkel, láthatják mekkora az elkeseredés. Mi lesz 
ennek a vége? Hol van most az ön Istene?” 
 

Hát itt van, minket küldött, megelégelte azt, ami van, most szólt, indulni kell, fel 
kell rázni a letiport, lelkileg leépült, elbátortalanodott, szegény, sokszor éhező 
Magyarországon élő népet. Mi az Ő szolgái, apostolai vagyunk. Isten nem 
hagyott el senkit sem, viszont az emberek elhagyták Őt, látszik, évtizedeken át 
kiknek hittek, és itt az eredménye! Viszont az ember sajnos szabad
kapott. A nép már régóta - több okból is - nincs megfelelően hittanra, Istenre 
nézésre tanítva, így lelkileg leépíthető, a mai napig megtéveszthetővé vált. Az 
újraépítésben viszont minden jó szándékú, nem farizeusi gondolkodású, de/és 

M Á R  
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ban nem lehetséges, 

mint amit ma látunk, hogy a még nem Istent hívő embertársakat is csak bosszantani 
félrehajtott fejjel, és közben olyan rendelkezések meghozatalában 
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ott el senkit sem, viszont az emberek elhagyták Őt, látszik, évtizedeken át 
kiknek hittek, és itt az eredménye! Viszont az ember sajnos szabad-akaratot 

nincs megfelelően hittanra, Istenre 
ileg leépíthető, a mai napig megtéveszthetővé vált. Az 

farizeusi gondolkodású, de/és 



  

még nem hívő embernek is segíteni kell, mert egyedül nem megy!  
Az AQUILA hisz az emberekben, tudjuk, a legelkeseredettebb embertársunkba is 
vissza lehet hozni az Isten örömét, a reményt. Semmi gond, tegyük együtt, mi 
szertettel vagyunk Önök irányába. 
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Eckhart mester:  

„A testi táplálékot, amelyet magunkhoz veszünk, 

sajátunkká alakítjuk, a lelki táplálék azonban, amelyet 

magunkhoz veszünk, minket alakít sajátjává; az isteni 

szeretetet tehát nem fogadjuk magunkba, hiszen az 

két dolgot eredményezne. Hanem az isteni szeretet 

fogad bennünket magába, és eggyé leszünk vele.” 

Országjárásunk tapasztalata élelmiszerárak 

tekintetében.  

 
Egy hónapja Győr, Tata és környékén voltunk, közben legalább 4 piacon. 

Most a Balaton déli partjánál ugyanígy. Jól ismerjük Szolnok piacárait és 
környékieket is. Aki olcson akar élni, annak Szolnok környékét kell választani, 
aki nagyon drágán a Balaton déli partját. Elképesztőek a különbségek, még 
télen is, pedig az ember  azt gondolná, legalább szezonon kívül nem olyan 
drága a Balaton. Hát nem így van. 

Példák; a pardicsom Fonyódon 900 Ft/kg, és még puha is, Tatán 470.-, míg 

szolnokon 350-400 között van az ára. Az alma Győrben 130 Ft-ért is volt 

elfogadható minőségben, ugyanez  van Szolnok környékén is, míg Siófokon 

280.- volt és harmadosztályú. A turkálói árakban (hátha valakit érdekel...) 

Szolnok a legolcsóbb 150-400 között egy darab jó ruha, míg a Balaton déli 

partján 3000,- / kg. Nem érdemes ott venni. 
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Harry Potter és az AQUILA Párt ☺ 
 

Szeibert Márton 
 

Bocsásson meg mindenki, hogy ilyen ostoba hasonlattal fogok élni, de a 
HP-t (Harry Potter) már nagyon sokan ismerik, így talán a hasonlatom 
célravezető lesz. Arról van szó, amit Dumbledore mond az első rész végén HP-
nek, hogy a Bölcsek kövéhez csak az juthatott hozzá, aki meg akarta szerezni 
ugyan, de nem volt vele célja. Ez egy nagyon aranyos és számunkra 
elgondolkoztató része volt a könyvnek/filmnek. Érezhetjük benne azt a 
paradoxont, ami segít megvédeni attól, hogy a hatalmat, halhatatlanságot 
adó kő sötét kezekbe kerüljön, sőt még azt is megakadályozza, hogy valaki 
saját önös célját szolgálja vele. 

Valahogy mindannyian így érezzük magunkat az AQUILA Pártban. Itt 
ugyanis egyik alapító tag sem akart semmilyen pártnak sem a tagja lenni, 
mégis mi hoztunk létre egyet (igaz, isteni noszogatásra). Ez az a paradoxon, 
ami segíti megőrizni az AQUILA tisztaságát. Ugyanis ebben a pártalapításban 
egyikünk sem látja saját egzisztenciális célját, csupán Isten akaratát 
igyekszünk teljesíteni. Ez fogja megőrizni a párt szavahihetőségét, erkölcsi 
tisztaságát, és ha a magyar nép fogékonnyá válik erre, ha támogatnak minket, 
akkor ez fogja felemelni Magyarországot… 

Sokan kérdezik, aggódnak, hogy „jó-jó, az erkölcsi tisztaság az hasznos, de 
nem értünk a politikához, gazdasághoz, gyakorlatilag semmihez sem, amire 
szükségünk lenne”. Én azt mondom erre; annyira értünk, mint egyes pártok 
„polihisztorai”, akik már minden poszton – minisztérium élén stb. – voltak, és 
semmi sem sikerült nekik. Valamint, nem is kell, hogy mindent mi tegyünk, mi 
tudjuk a koncepciót, hogy mit kell tenni, és ehhez megtaláljuk a 
legalkalmasabb szakembereket. A pici mag sem tud fotoszintetizálni, de ez 
nem az ő feladata. Mégis belőle nő ki a növény, ami majd megteszi a dolgát. 
Mi most még csak olyanok vagyunk, mint a mag: végrehajtjuk azt a 
programot, amit Isten diktál, amit ő ültetett a tudatunkba, amit a magba is, a 
DNS-be is beleteremtett.  

De a növényhez jó talaj is kell, Önök is kellenek, ezért kérjük, hogy 

dolgozzunk együtt hazánk jövőbeli jólétéért, segítsenek minket! 
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A kedves tyúkhúr 

Kis Enikő 

Tegnap tépdestem ki a kis virágoskertemből – ma, mint igen fontos 

gyógynövény – írok róla. A tyúkhúr kis jelentéktelen egynyári növény, 

áprilistól a fagyokig virágzik. Apró fehér virágait mindenki ismeri. Ha a 

növény virága kék vagy piros, illetve, ha a levelek alján fekete pontok 

találhatóak, a mezei tikszemmel állunk szemben: vigyázat, az mérgező! 

Sok betegség ellen használhatjuk: görcsök, aritmia, neurózis, álmatlanság, 

gyomorfekély, gyulladások, ekcéma, köszvény, reuma, golyva esetén.  Sőt, 

újabb információk szerint alacsonyan tarja a vércukorszintet, szabályozza az 

egész endokrin rendszert, és javítja az általános anyagcserét – ugyanis 

helyrehozza a máj működését.  Napi egy csésze tyúkhúr tea pár hét alatt 

elfogadott szintre viszi le a koleszterint. Reggel, éhgyomorra igyuk. 

Fogyasszuk rendszeresen, de magas szaponin tartalma miatt óvatosan, 

kisebb mennyiségben. Nagy mennyiségben ugyanis hányást, hasmenést 

okoz. 

Nyersen, salátákba, levesbe, főzelékbe apríthatjuk, vagy fűszerként is 

használhatjuk. Ízét kicsit a zöldbabhoz, vagy tejes kukoricához lehet 

hasonlítani. Olajjal összeturmixolva finom és egészséges ízesítő olajat 

kapunk. Kifacsart levét disznózsírba vagy krémbe keverve használható 

sebkezelésre, bőrbetegségekre. 

Tavasszal gyűjtsük be friss hajtásait, mossuk meg, szárítsuk, és befőttes 

üvegben tárolva bármikor morzsolhatunk belőle az ételünkbe. 

Fotó: http://www.eltero.hu/news_tag/tyukhur/http://www.sokszinuvidek.hu/index.php/eletmod/ 

A püspök a székesegyházában bérmál. Mielőtt 
elkezdené a misét, észreveszi, hogy rossz a mikrofon. 
- Baj van a mikrofonnal! - mondja. 

A hívek, akik nem hallották a püskök szavait, azt hitték, hogy a misét kezdte 
el. Így válaszoltak a köszöntésre:   - ...és  a te lelkeddel!’ 
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A mi Urunk Jézus Krisztus 
Prohászka Ottokár 

„Krisztus élete az egész vonalon emberséges. Ő szelíd és alázatos, imádkozik és 

dolgozik; nem erőszakos, nem sötét. Krisztus élete nekünk olyan, mint a hegyi rét 

tavaszkor, mint a mezei virágoktól hímes mező; egyszerűség és szépség néz föl 

róla a tiszta derült égre. Sehol túlzás, sehol keserűség. Evangéliumát boldogságok 

sorozatában adta elénk s e boldogságok is csupa keserűségekből lettek. 

Könnyekből s üldözésből, szomjból és szenvedésből, harcból és lemondásból, s 

önmegtagadásból varázsolja elénk boldogságait. Bizalmat lehel s bizalmat 

ébreszt; beszél hathatósan, de különben előbb tesz, és cselekszik. ,,Kezdett 

cselekedni és tanítani.'' A tan nála csak az élet lehelete.... Az egyéni öntudat, az 

egyéni méltóság, a lélek értéke léptek föl a világ színpadán, ezek lettek az értékek, 

melyeket ő természetesen nem a vagyonból, nem az osztálykülönbségekből, nem 

hatalomból vagy tudásból, hanem a lélek halhatatlanságából s az Isten 

szeretetéből merített s melyekre ráütötte saját páratlan fölségének hitelesítő 

bélyegét. Ez a ti értéketek, hogy Isten gyermekei vagytok s én szabadítottalak ki a 

lélek szabadságára!” 

 

Az AQUILA Pártról... 

14.981 /2012. Nov./ számon bejegyzés alatt levő párt.  

Rövidített neve: AQP 
 

Kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra  
vágyóknak a pártja. 

 

AZ AQP nem szokványos párt, másképp „pártoskodunk”! 
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Elmondhatjuk, hogy mi Isten akaratából, az emberékért vagyunk. 

Az AQP valóban igazmondó párt, s ami a honlapon lévő programunkban 

részletesen olvasható, az lesz a mi megvalósítandó célunk, nem fogjuk 

visszavonni, csak ha kell, pontosítani fogjuk. 

 

GARANTÁLJUK, hogy: 

• Minden ígéretünket betartjuk, így a szavunk igaz lesz, és mindig, 

mindent hazánk népének jobb sorsáért teszünk. 

• Mindig párbeszédben maradunk Önökkel.  
• Mi valóban a Hazánkért leszünk, és megszüntetünk minden eddigi, 

az állampolgárokat bosszantó intézkedést. 

 

Az AQP korrupciómentes, tudatos és  

könnyebben élhető Magyarországért jött létre....    

 

Kérjük, nézzék át honlapunkat, és akarjanak jobban megismerni minket,  

hogy azt mondhassák: 

    

IGEN, EZT KERESTEM!IGEN, EZT KERESTEM!IGEN, EZT KERESTEM!IGEN, EZT KERESTEM! 
 
Mit is akar az AQP? Egy igazságos, élhető, nem korrupt, a magyar érdekek 
maximális érvényesítését nyújtó, és minden embernek lehetőséget, munkát, 
megélhetést adó Magyarországot szeretnénk újjáteremteni.    
Van néhány párt, akikkel kb. 20-30%-ban megegyeznek a céljaink, de a 
megvalósítási módjaik, kommunikációjuk már nem felelnek meg nekünk. Nem 
célunk a feszültségkeltés, gyűlöletbeszédek, egymásra mutogatás, ki és mikor 
„takarodjon” stb., hanem mindenre, ami a népnek jó, fel kell figyelni, ki kell 
venni, és hasznosítani kell egy virágzó Magyarország eléréséért. Kollektív, 
szeretetben végzett munka kellene! Az AQP viszont a nép érdekei felett nem 
alkuszik.  



  

Felháborítónak tartjuk, hogy az eddigi rossz megközelítéseket, 
működésképtelen megoldásokat alkalmazó politikusok nagyon vigyáznak arra, 
hogy le ne váltsa őket az új, talán ötlettel teli, tehetséges nemzedék. Most mitől 
lennének jobbak?   

Az AQP programja magáért beszél, ezt el kell olvasni!  Az AQP 
programjában pontosan az is ott van, hogyan teremtenénk több munkaalkalmat, 
hogy lenne a nyugdíj, hogyan lenne jobb a közoktatás stb! 
 

Kivonat az AQP programjából 

Államadósság: Államadósság: Államadósság: Államadósság: Minden országos államadósságunkat ésszerűen újra kell 
tárgyalni, és a lehető legnagyobb mérséklést kell elérni, ez a gazdasági 
függetlenségünk egyik záloga. Ha beruházások miatt szükséges, akkor 
új, más hitelezői források után kell nézni, hazánknak jobb, 
legelőnyösebb feltételek mellett kell tárgyalni. 

A liberális eszmék: A liberális eszmék: A liberális eszmék: A liberális eszmék: Addig, míg építően hatnak, a szabadságot növelik, 
elfogadhatóak, amikor szabadosságba mennek át, és így erkölcsileg, 
társadalmilag rombolóak, elutasítottak. A Biblia a mérvadó. 

Alaptörvénybe kerül: Alaptörvénybe kerül: Alaptörvénybe kerül: Alaptörvénybe kerül: a munkához való jog, az egészségbiztosításhoz és a 
nyugdíjhoz való jog. Ezek – ha Önök támogatnak bennünket, akkor – 
nem csak adhatóak lesznek, mint ma, hanem törvényileg járnak, mint 
régen. 

Munkaadó kontra munkavállaló: Munkaadó kontra munkavállaló: Munkaadó kontra munkavállaló: Munkaadó kontra munkavállaló: A jelenlegi törvényi szabályozást felül 
kell bírálni, meg kell változtatni. El kell érni az ismételt 3x8 órás napi 
beosztást, ugyanis „ki nem élezett kaszával nem lehet kaszálni...” Ezzel a 
gyerekvállalási, nevelési kedv is növekedne. 

Cigánykérdés: Cigánykérdés: Cigánykérdés: Cigánykérdés: Hazánk népességéhez tartoznak Ők is, ahogyan a többi 
nemzetiségű is, és ha itt élnek, egy homogén ország lakóiról beszélünk, 
akikre azonos kötelességek, elvárások (beilleszkedési hajlandóság) és 
jogok érvényesek.   

Gazdasági tanácsGazdasági tanácsGazdasági tanácsGazdasági tanácsot fogunk működtetni képzett, szakértő idősek és 
gazdasági zsenik részvételével, és az ő véleményüket nagy súllyal kell 
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Impresszum:  

Kiadó: AQUILA Párt, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3.  
Honlap: www.aquilapart.hu   e-mail: aquilapart@gmail.com  
Telefon: +3620 3274793 
Fő és felelős szerkesztő: Varga Péterné, AQP elnöke 
Szerkesztők: Horváth Olivér, Marton Krisztián, Szeibert Márton, 
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

Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja 
díjmentes a lap, köszönjük!díjmentes a lap, köszönjük!díjmentes a lap, köszönjük!díjmentes a lap, köszönjük!    

 

figyelembe venni és nem kapkodó politikai döntések lesznek.

Kiadások csökkentése: Kiadások csökkentése: Kiadások csökkentése: Kiadások csökkentése: Ebben a politikai vezetőknek kell az élen példát 
mutatni! Senki se legyen nyertes, csak a magyar lakosság. Úgy kell
gazdálkodni, hogy hazánkban gyermek, nyugdíjas ne éhezzen, senki 
ember ne haljon éhen és ne fagyjon meg. Mindenki dolgozhasson, aki 
akar... (Munkalehetőségek teremtésnek részletei a programunkban 
olvasható.) 

Adóztatás: Adóztatás: Adóztatás: Adóztatás: Meg kell szüntetni a büntethetőség keresését (pl.: formai 
hibákkal, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eltúlzott, köteked
vizsgálatok), hogy az adóellenőrzés ne csak pénzbeszedési céllal 
működjön. Ezzel vissza kell adni a vállalkozásokhoz a kedvet, 
állampolgárbarát, de szigorú, korrekt ellenőrzési rendszer kell
adóztatás rendszerét meg kell változtatni, akár a többkulcsos 
adórendszer újragondolásával.  

Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!

Kérjük, ha tud erkölcsileg, emberileg, és ha módja van rá, anyagilag is támogasson 
bennünket. Ha tetszését megnyertük volna, várjuk tagnak is.

Üdvözlettel Varga Péterné (Pável Márta) az AQP elnök

 

ert Márton,  
ig,  

Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen. 

Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja át másnak, hiszen át másnak, hiszen át másnak, hiszen át másnak, hiszen 

figyelembe venni és nem kapkodó politikai döntések lesznek. 

knek kell az élen példát 
mutatni! Senki se legyen nyertes, csak a magyar lakosság. Úgy kell 

n gyermek, nyugdíjas ne éhezzen, senki 
ember ne haljon éhen és ne fagyjon meg. Mindenki dolgozhasson, aki 

ségek teremtésnek részletei a programunkban 
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kal, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eltúlzott, kötekedő 

rzés ne csak pénzbeszedési céllal 
ködjön. Ezzel vissza kell adni a vállalkozásokhoz a kedvet, 

rzési rendszer kell. Az 
adóztatás rendszerét meg kell változtatni, akár a többkulcsos 

Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk!    

anyagilag is támogasson 
bennünket. Ha tetszését megnyertük volna, várjuk tagnak is. 

AQP elnöke 


