
   

 

 

 

2013 / november 12. szám 

                                                                     

Az AQP jogerősen bejegyzett párt. 

Az AQUILA Párt (AQP) magazinja            www.aquilapart.hu 

Cím: 1222 Bp., Zakariás J. u. 3.,                Tel: +3620 327-4793 

Jelszavunk: A legfontosabb földi érték az ember!  
----------------------- ------------------------------------------------------------------- 

Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezé-

ben – immár a tizenkettediket. Ebben a számban folytatjuk az 

AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Akihez nem jutott el az 

első 11 szám, az a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél 

megtalálhatja. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, és 

ha tetszett, mutassa meg ismerőseinek is, hogy minél több 

emberhez eljuthasson. A honlapon a teljes pártprogram is 

megtalálható! Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, 

hátha meg tudjuk értetni a célunkat, amiért megalakultunk. 

Támogatásukat reméljük. 

Jobbközép pártként színesítettük a politikai palettát. 

 
Vargáné Pável Márta (hittanár, AQP elnöke) 

Valójában kikből áll az AQUILA Párt?  

Most tisztázzunk le fontos dolgokat, 

mivel a választási plakátjainkon rajta lesz, 

hogy: „Isten akaratából cselekszünk” és a 

fogadalmi gyűrünk is, (amit hordunk, itt a fotó-

ja). Isten nagy erőket élesztett bennünk, nélküle, pénz nélkül 

kissé reménytelennek tűnne ez a „pártoskodás”. Jobb most 

előre elmondani (összefoglalni) a tényeket. Ne döbbenjen 

meg a kedves olvasó, de az AQUILA Párt teljesen más, és 

http://www.aquilapart.hu/
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másként is működik, mint a történelem-

ben bármelyik párt tette! 

Az AQUILA Párt Istennek 15 éve 
szigorú fogadalmat tett tagokból áll. Ne-

künk ideiglenes/próbaidős engedélyünk 

van Keszthelyi Ferenc† püspök úrtól ar-

ra, hogy Isten dicsőségére stb. tevé-

kenykedjünk. A fogadalmunk K. Ferenc 

püspök úr szerint olyan szigorú, hogy 

egy elvonult szerzetesi rendnek is elég 

lenne, és Ő ezen lazítani kívánt, amit mi később (halála után) 

visszaszigorítottunk (bocsánat...). Mi magunk úgy élünk, úgy 

fogjuk fel, hogy 15. éve világban élő szerzetesek vagyunk, 
Krisztus szerzetesei (nők-férfiak 
vegyesen, családosan), és ennek 
szellemében akarjuk az országot 
is humánus, erkölcsös, embert 
szerető, egymást tisztelő, valódi 
keresztény szellemű országgá 
tenni. Tetteink alapján is leinformál-

hatóak vagyunk. (Pl. a képen a saját 

kezünkkel épített kistemplomunk-

gabonatárolónk látható.) Minden tet-

tünk csakis Istent tükrözheti, aki-

nek minden ember egyforma, 

mindenkit magához akar vonzani. 

Nekünk rendületlenül, keményen, 

elszántan az Isten parancsa sze-

rint kell cselekednünk, megalku-

vások nélkül tenni és élni. Minket nem érdekelhet az, hogy 

hisz-e valaki Istenben vagy nem, idealistának néz-e ben-

nünket, vagy nem. Mi csak alázattal szolgálhatunk Istennek 

és az embereknek. Mi, Isten SAS-ai, nem botránkoztatha-
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tunk meg senkit, és csakis azt cselekedjük, amit a felsőbb-

rendű törvények szerint tenni kell. Valóban Isten velünk 

van, és akarjuk, az országunkkal is ennyire legyen. Ehhez 

viszont még tenni kell, mert jelenleg a jó útról eltért: a vi-

selkedés, a gazdálkodás, a tisztesség, a becsület, az egymás 

iránti szeretet tekintetében! 
Mi nem erőszakolunk senkit hitre – irtózunk a képmutatástól, a 

hazugságtól, a farizeusi, köpönyegforgató viselkedéstől –, nem 

nyomulunk a hitterjesztésben – soha nem is tettük –, de ha valaki 

kérdez, vagy közénk akar állni, akkor a legnagyobb nyitottsággal 

válaszolunk, és szeretetettel fogadjuk. Bővebb információért el 

lehet olvasni a két megjelent könyvemet, abból is le lehet vonni a 

következtetéseket, hogy kik és mik vagyunk. 

Mi az erkölcsiségnek, a népet és országot megtartó tisztes-
ségnek a helyreállítói vagyunk, amitől Magyarország egy 
élhető, humánus, kellemes, korrekt vezetésű országgá vál-
hat, ahol lenne munka, nem lenne éhezés, lenne tisztesség, 
és az embereknek méltósága, öntudta, nem lenne hazugság, 
korrupció. A létszámunk ugyan még szerény, de jó szakem-

berek megtalálására, iránymutatásra és céljaink ellenőrzé-

sére elégséges. Lelkierő, aktivitás tekintetében nagyhatású-

ak vagyunk, egy aktív katalizátor szerepet fogjuk betölteni, 

ha segítenek. 

Igen, ilyen országot akar velünk Isten a magyaroknak meg-

teremtetni. Lehet nekünk nem hinni, mi mindent elkövet-

tünk, most Önöknél van a lehetőség, mert ha nem hallják 

meg a javító szándékunkat, és nem támogatnak minket, ak-

kor maradhatnak azokban a hazudozásokban, szegénység-

ben, munkanélküliségben, stb. amikben az eddig egymást 
váltogató kormányok alatt is senyvedtek. 
Itt egy nagy lehetőség van, csakis Önökön múlik, mennyire 

értik meg, mennyire állnak az AQP mellé, e közös jó ügyért.  

Kérjük, a szavazataikat, javasló aláírásaikat. 
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Vargáné Pável Márta, Kis Enikő 
Jászságon és Ipoly-melléken jártunk 

Országjáráson részt vett: Vargáné Pável Márta (AQP elnö-
ke), Szakálos Gizella, Szatmári Szilárda, K.-Promber Ágnes, 
Kis Enikő. 

Az AQP körútja Heves megyét és környékét érintette, mely-

re 2013.11.09-én került sor. 

Állomásaink pontosabban: Maglód, Nagykáta, Gyöngyös, 

Jászberény, Jászárokszállás, Fallóskút, Pásztó, Szécsény, 

Balassagyarmat és Vác. 

Maglódon a központban szórólapoztunk, pár emberrel be-

szélgettünk, majd a nagykátai piac és környéke következett. 

Nagy volt a piac Kátán, és az emberek nagyon közlékenyek, 

befogadóak, kíváncsiak voltak az AQP tevékenysége iránt. 

Többen kérték is a szórólapot. 

Jászberényben is a piacon 

és a környékén szórólapoz-

tunk. Hatalmas a piac, sok 

emberrel találkoztunk. A 

helyi Jász Trio TV és a 

Jászkürt Újság is riportot 

készített az AQP elnökével. 

Riport után még nagyobb 

lett a kíváncsiság. 

Jászárokszálláson találkoz-

tunk azokkal a segítőkész helybéliekkel, akik munkánkban 

támogatnak, segítenek a pártot népszerűsíteni. 

Gyöngyösön a központban szórólapoztunk. Itt találkoztunk a 

Gyöngyös TV riporterével, aki korrekten, semlegesen és 

ugyanakkor segítően viselkedett. 
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Gyöngyösről Fallóskútra mentünk, egy harmadrendű úton 

haladtunk gyönyörű vidéken, dombokon keresztül. Majd 

megérkeztünk Pásztóra, de közben áthaladtunk 

Pásztóhasznoson, ahol többször megálltunk, szórólapoztunk 

az Alkotmány úton. Az Elnök köré egy mini-népgyűlés ke-

rekedett, tetszett nekik, amiket mondott. Megdöbbentő volt 

egy magát egyszerű asszonynak kikiáltó hölgy, hogy milyen 

lelki tisztasággal értette 

meg, hogy mit akarunk tenni 

a népért. Támogatásukról 

biztosítottak minket. Az 

egyik nénitől különösen fi-

nom napraforgó-mézet vet-

tünk, profi terméket árultak. 

Úgy tűnik, az idősek, nyug-

díjasok jobban megértenek 

bennünket. 

És már száguldottunk 

is Balassagyarmat felé, 

ahol az Ipoly TV mun-

katársai vártak ránk – 

meglepően fiatal, lel-

kes és kedves riporte-

rek. Szerintünk ez a 

riport különleges volt, 

mert még a kezdetben 

kissé tartózkodó visel-

kedésüket is mosolyra 

változtattuk. 

Sajnos az eleredő eső miatt csak a Művelődési Ház környé-

kén tudtunk szórólapozni. Végső állomás Vác, ahol tiszte-

legtünk Keszthelyi Ferenc† püspök úr (fő támogatónk volt) 
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emléke előtt a Bazilikában, majd megszórtuk a környéket 3 

féle lappal. 

Akikkel sikerült beszélgetnünk, azok általában nyitottan fo-

gadták a mondanivalónkat, egyet értettek velünk. Azt hi-

szem, elég széles körben sikerült eljuttatnunk az üzenetün-

ket az emberekhez. 

Pár nappal később erről a környékről egy egész csoport je-

lentkezett kapcsolatfelvételre. 

 

 

Vargáné Pável Márta 
Közleményünk: Az AQUILA Pártnak mi 

„fáj”-na? 

A hírközlő szervek ontják Bajnai 

nyilatkozatát, hogy „fájni fog”. Ez az, 

amit akkor is mondott, amikor az utolsó 

egy évben miniszterelnök lehetett, de 

akkor nem tudta a nép a kormányt le-

váltani, csak a választások alkalmával, 

amit meg is tett. 

Most szólunk, idejében jelezzük, a 

nép még felébredhet, nem kell olyan 

pártra szavazni, amely még arra sem méltatja a választópol-

gárt, hogy pontosan elmondja, mi fog fájni. Talán maga sem 

tudja a részleteket, vagy nem meri közölni. 

Nos, mi az AQP-ban egyenes beszédet folytatunk, elmond-

juk Önöknek, nekünk mi fájna. 

Nagyon fájna: 

 Hogyha ugyanaz a garnitúra, aki kb. 20 éve kering a 

politikában, megint parlamenti vezető szerephez jutna. 

Igaz, van köztük pár szerényebb, értékes, szakértő 

ember is, de – szerintünk – a többség pénzre és hata-
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lomra hajt, nem igazán érdekli őket a haza, a nép sor-

sa. 

 Ha a nép elfelejtené a történteket, ha nem ébredne 

fel, és az ország megélhetési gyilkosa lenne azzal, 

hogy újra olyanokat választana: 

o akik mintegy két évtizedig csak az adósságot halmoz-

ták fel, akik növelték a szegénységet, hagyták vagy 

elősegítették az ország kiárusítását, a fák, a szőlők ki-

vágását, az ország külföldieknek való átjátszását. 

o akik a fiatalokat nihilistává, cél nélkülivé nevelték. 

o akik a keresztény szellemet a bigottsággal és a fari-

zeusi lelkülettel lejáratták, megutáltatták. 

o akiknek a tevékenysége nyomán az ország lakosságá-

nak az 1/3 része éhezik és nincs munkahelye. 

o akik többnyire külföldi érdekeknek kedvezvén, fel-

számoltatták a termelési lehetőségeket, üzemeket, 

gyárakat. 

o akik miatt a fiataloknak és az idősebbeknek sincs ál-

láslehetőségük, de más megoldás sincs arra, hogy 

emberi módon élhessenek. 

 Még jobban fájna, ha a választópolgár mindent felad-
va, magára hagyatva azt hinné, hogy nincs más meg-

oldás – talán azt is gondolja, Isten is elpártolt a ma-
gyaroktól... –. De van megoldás, mi pl. garantáltan az 

vagyunk. Segítsen ebben minket, hadd tehessük a 

dolgunkat. Mi a szegényekért, az elnyomottakért és a 
megalázottakért vagyunk, Istennek és embernek a 
szolgálatára. 

Akiknek nem fog fájni, ha minket választ: 
/Lásd a részletes programunkat a www.aquilapart.hu honlapon./ 

 Akinek az adója nem 16%, hanem 5% lesz. Akik ki-

számítható, józan adórendszerben élhetnek. 

 Akiknek lesz állása. 

http://www.aquilapart.hu/
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 Akiknek nyolc órás munkaideje lesz, emberséges kö-

rülményekkel, és a családra marad ideje, így majd 

mer gyermeket vállalni, mert fel is tudja nevelni. 

 Akik méltóságos emberi életet élhetnek, jó közbizton-

ság mellett. 

 Akik nem fizetnek parkolási díjat, és pár fölöslegesen 

bosszantó adót, járulékot, kötelezettséget, pl. ebadót, 

kötelező kamarai tagdíjat stb. 

 Akiket biztosítunk arról (tehát minden magyar állam-

polgárt), hogy fokozottan felszámoljuk: a nagyon el-

burjánzott korrupciót, egyes rétegek mások kárára 

való nyerészkedési lehetőségét. 

 Akik megélhetik azt, hogy az új, igazságos rendszer-

ben mindenkinek tenni kell, egyforma jogok és köte-

lességek vannak. Aki azonban nem tesz le a közös 

asztalra (sokaknak mégis fájni fog), az onnan nem is 

vehet el semmit sem. 

 Akik fokozatosan növekvő mértékben találhatnak majd 

céltudatos, kedves, jól és erre a humánus életre ne-

velt fiatalokat is, és békés, nyugodt életet élhető idő-

sebbeket. 

 

Kiknek fog nagyon fájni, ha minket választanak? 
Mindenkinek, akinek eddig korrupciós, vagy az országot ki-

rabló tevékenysége folytán túl jó volt. Minket nem köt az, 

hogy ne beszéljünk, ne kéressük számon az ország kirablóit, 

mert ezzel vagy azzal zsarolhatóak vagyunk. NEM! Mi csak 

tanultunk, dolgoztunk, imádkoztunk, meditáltunk és karitatív 

tevékenységet végeztünk eddig, nem kenődtünk semmivel. 

Mi Isten emberei vagyunk, és ez ma hihetetlenül nagy erő 
és nagy előny, még akkor is, ha ez most sokaknak még hi-
hetetlen! Tehát fájni fog annak: 
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 akinek az adója nem 16 %, hanem 32% lesz, és ez csak 

akkor mérséklődik, ha valóban és tartósan munkahelyeket 

teremt! 

 aki az országot kifelé elárulja, eladja, vagy hitelét oktala-

nul, rágalmak alapján rontja, mert ez jogilag súlyosan el-

ítélendő lesz. 

 akik nem kapnak egy ideig több új stadiont, sem a profi 

sport túlzott támogatásában nem reménykedhetnek – csak 

a tömegsportot támogatjuk –. Termeljék meg maguknak a 

bevételt, ahogyan az ország többi lakosától is elvárható az 

önfenntartás. 

 akit korrupción érünk, mert sokkal szigorúbb retorziót 

„élvezhet” az új /meghozandó/ törvényekkel. 

 aki a választási ígéreteit (saját tehetetlensége, hazugságai 

vagy a szakértelem hiánya miatt stb.) nem tartja be, és 

ezzel megvezeti a lakosságot. Csalásért, szélhámoskodá-

sért stb. perbe fogjuk. Ennek is meg kell teremtenünk a 

jogi alapjait. 

 azoknak is fájni fog, akiket időközben is visszahívhatnak a 

Parlamentből, és egyéb megbízatásokból, ha bizonyítha-

tóan a dolgát nem a választói akarat és a választópolgár-

oknak tett ígérete szerint végzi! 

 akik a szabadságot – a végső egzisztenciát tekintve – a 

halálba vivő szabadosságra cserélték, amely alatt a mai 

nagy liberális világban eltorzult elveket kell értenünk, és 

nem az örök isteni, végtelen szabadságot, melyet az Ő 

törvényeinek betartása eredményezne. 

 akiknek kötelező lesz a szakma megszerzése, és valós 

munkavégzés nélkül semmire se fognak menni, mert a 

zsarolásokat, szerencsejátékokat, uzsorázást stb. száműz-

zük az ország életéből. 

 akik a továbbiakban nem lesznek az országban semmiféle 

jogcímen sem kiváltságos emberek! Egy igazságos, isteni 
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elvek szerint működő társadalomban, egyenlő jogok és 
ugyanolyan kötelességek vannak. Az AQP elvei szerint: 
mindenki egyforma, mindenkiben isteni lélek lakik, min-
denkit ±megkülönböztetés nélkül, emberként kellene ke-
zelni, és egyforma lehetőséget adni! Viszont az illető, ha 

elutasítja a munkát, a kötelességeinek az elvégzését, vagy 

olyan magatartást tanúsít, amely a lakosságra veszélyt 

jelent (pl. a társadalomba nem illő viselkedés, embertár-

sai veszélyeztetése stb.) akkor igazolt esetekben – 

amennyiben még nem bűntény kategória – a társadalom 

„hálájaként” lemondhat a közösen megszerzett anyagiak-

ban való részesedésről/támogatásokról is. 

A szeretet és igazságosság uralma valóban fájni fog az önző, 

a „mindent nekem” szemléletű embereknek. 

 

 

Az AQP bemutatja következő tagját 
Kertész Lóránt bemutatkozása 

Az AQP-val való kapcsolatom több mint húsz éves, 

bár akkoriban még nem pártként működtünk. 

1991-ben hallottam, hogy van egy hittanár Budapes-

ten, aki nem csupán megtanítja a hittan egyház által előírt 

tételeit, hanem meg is éli azokat. Más szavakkal „rendha-

gyó” módon személyes, és misztikus Istenkapcsolatban él, 

és ez a hittanóráin is meglátszik. Ekkor még nem tudtam, 
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hogy az élő és ezáltal misztikus kapcsolat az Istennel üldö-

zendő cselekménynek számít Egyházam (római kat.) egy ré-

szének a szemében, így előítélettől mentesen meglátogattam 

egy hittanórát. Ez meghatározó élmény lett számomra, és 

egész életemre döntő befolyással bír mind a mai napig, 

vagyis megbizonyosodtam róla, hogy a hírek igazak. Azóta 

vagyok tagja a közösségnek, mely ma már AQUILA Párt is 

egyben. 

Eleinte havonta utaztam Buda-

pestre, hogy részt vehessek a lelket 

építő órákon, de ez elég fárasztó volt, 

mert több mint 200 km volt a távolság, 

és nem is volt elég hatékony, legalább-

is én többre vágytam. Egyszer aztán 

vettem egy nagy levegőt, és döntő lé-

pésre szántam el magam – bár ekkor 

még nem tudtam, mennyire meghatá-

rozza majd sorsomat –, és Budapestre 

költöztem. Ez 18 éve történt, azóta folyamatosan részt ve-

szek az eseményekben. 

Kezdetben az orvosi elektronikai iparágban dolgoz-

tam, majd váltottam, és a közlekedés lett a fő profilom. 

Politikai nézeteimet meghatározzák ifjúkori élménye-

im, melyek még középiskolában kezdődtek, jóval a rend-

szerváltás előtt. Szüleim nem világosítottak fel gyermekko-

romban a politikai rendszert illetően, később, mikor ez szó-

ba került, azt mondták: meg akartak kímélni a konfliktustól, 

mely abból adódhatott volna, hogy mást tanítottak az iskolá-

ban, mint amit ők tudtak. 

Azért szerencsére az Isten ezt másképp látta, és gon-

doskodott róla, hogy megismerjem a dolgokat a maguk va-

lóságában. Hála egy osztálytársamnak, aki egyszer köntör-
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falazás nélkül kimondta a véleményét a rendszerről, bennem 

is megindult egy visszafordíthatatlan folyamat. 

Azt látni kell, hogy egy 15 éves gyerek, aki eddig 

mást sem látott maga körül, mint a Kádári szocializmust, és 

hogy ez milyen jó, és az egyetlen út, ezt sulykolták belé az 

iskolában 10 éven keresztül, és a médiákból is csak ezt le-

hetett hallani, és az őt körülvevő felnőttektől sem hall mást, 

annak elég nehéz ebből az altatásból felébredni, és meglátni 

az igazságot. Végül is elkezdtem másképp látni a világot, és 

ennek hatására a szüleimről és a rokonaimról is hamar kide-

rült, hogy ők bizony sok mindent tudnak a meghamisított 

történelem valódi arcáról, sőt többeknek konkrét tapasztala-

taik voltak. Sokat hallgattam őket, és sok mindent megtud-

tam. Megnyíltak a vidéki rokonok, és beszéltek a kommu-

nista rendszer gaztetteiről, melyeket maguk is átéltek, pl. 

hogy kuláknak nyilvánították őket, ezért be kellett sok min-

dent szolgáltatni. Egy rokonom gyárban dolgozott, mert a 

kevéske földből nem lehetett megélni, és a fizetéséből vette 

a boltban azt a tojást, amit aztán be kellett szolgáltatni, 

merthogy a gazdag paraszttól el kell venni, amit termel. 

Senkit nem zavart, hogy nem volt mit elvenni, ha túl akarták 

élni a helyzetet, így oldották meg. Azt is elmondták, hogy 

vagy beléptek az emberek a TSZ-be, vagy megverték a 

rend őrei. 

Aztán 1956-ról még egy apró vicces epizód: a szovjet 

katonáknak otthon azt mondták, hogy mennek Suezbe a vál-

ságot megoldani, aztán Budapesten (Édesapám ott volt ka-

tona, Ő mesélte) kérdezték a „ruszkik”: hol van Suez? Nem 

is tudták, hogy Budapestre mennek eltaposni a magyar sza-

badságot. 

Mindezek fényében senki ne csodálkozzon, hogy nem 

szimpatizálok az ál-baloldali pártokkal, és valójában most 

már egyetlen politikai csoporttal sem, mert mind ugyanazt 
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akarja: hatalom, pénz, lopni, csalni, hazudni (ezt némely po-

litikus nyíltan fel is vállalta). Csak az Istenben lehet bízni, és 

abban, aki az Ő akaratát cselekszi. Mivel az AQUILA Párt 

(AQP) az Isten parancsára jött létre, nem emberi akaratból, 

ezért ez az egyetlen politikai erő, ahol helyem lehet. 

Ez az én rövid történetem. 

 

 
Egy kis humor:   Két beteg sántít be két különböző ma-

gyar orvosi rendelőbe és mindkettőnél megállapítják, 
hogy csípőprotézis operációra van szüksége. 

Az első beteget egy órán belül megvizsgálják, azonnal 
elkészítik a röntgenfelvételt, kiértékelik, és másnapra kitűzik 

az operáció idejét. 
A második beteg egy hétig vár, míg a körzeti orvoshoz be tud 

jutni, aki egy specialistához küldi. A specialistára nyolc hétig 
vár, aki kiírja röntgenre, amit egy hónapon belül elvégeznek 
és kiértékelnek, megállapítják az operáció szükségességét. A 

kórházban előjegyzik, és 9 hónap múlva már meg is operál-
ják. 

Mi a különbség a két beteg közt? 
Az első egy kutya, a második egy ember! 
 

  Liberális anyukák sétálnak egymás mellett, tolják a 
gyerekkocsikat. Az egyik megkérdezi a másiktól: 

- Mondd, neked mid van: fiad vagy lányod? 
- Majd eldönti ő maga, ha felnő. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Az AQUILA Önért kelt életre, Önért harcol. Az AQUILA Párt a sze-

gények, a munkanélküliek, nyugdíjasok és fiatalok érdekeit 

képviselők pártja. 

Tudjuk: kiábrándultak, nem érdekli Önöket a pártoskodás, és 

mindenkiből azt nézik ki, amit eddig a többiek tettek. Mi nem va-

gyunk hibásak, és csalódást sem fogunk okozni. 

Az AQUILA Pártnak 24 éves előzménye van. Katolikus hittanosok-

ból lett egyesület, melyben 13 évig ingyen tanítottunk szegénye-

ket (évente 130 főt), a mai napig kórházi elfekvő vagy haldokló 

betegeknek adunk lelki segítséget (napi 60/70 embernek). Okta-

tunk, nevelünk, előadásokat tartunk, lelki-segítséget adunk.  

 

Korrupciómentes igazságos, isteni elveken működő Magyaror-

szágot akarunk teremteni, a szegényeknek megélhetést akarunk 

adni. Velünk nem fog nagy plakátokon találkozni, mert nem lesz 

rá pénzünk. Viszont kicsiken, emberközelieken 

igen, ahogyan Önökkel együtt dolgozni is szeret-

nénk. 

 

 
14.981sz. 2013 márciusában jogerősen bejegyzett párt. Az AQP 

kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra vá-

gyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! 

Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kér-

jük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is 

ott olvasható www.aquilapart.hu –, ahol minden információt 

megtalálhat rólunk. 
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