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 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 6. 

évfolyam 11. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) meg-
ismertetését. Az összes eddigi szám megtalálható a 
www.aquilapart.hu , www.aqp.hu honlap magazin fülénél. Kérjük, 
kísérje figyelemmel a honlapunkat, ahol a teljes pártprogram is elol-
vasható. 
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a 
célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük.  
 

  
Pável Márta 
Az emberi kapcsolatok mássága  
 

Az emberi kapcsolataim egy része válságba került, intenzív tisztuláshoz 
érkezett. 

Lehet, hogy 69 évesen érzem; egyre kevesebb időm van, és csak 
arra érdemesekre fordítsam, aki valóban kér, aki valóban elfogadja, 
amit adni tudok, aki valóban Emberként tiszteli a többi ember méltósá-
gát, érzelmeit és idejét, a többire nem. Megtehetem-e? Lehet, hogy 
nem tehetném, mégis úgy érzem sárba forgattak azok az emberek, akik 

pl. rendszeresen a képembe hazudnak és a hazugság már olyan szinten elhatalmasodott 
rajtuk, hogy nem is veszik észre, hogy nem mondanak igazat. Erre nincs szükségem, én 
repülni vágyó lelki SAS vagyok. 

Ebben a válságban az utóbbi években azt veszem észre, hogy az eddigi régi isme-
rőseim közül soktól megszabadulok, csendesen vagy veszekedéssel. Miért történik ez, 
magam sem teljesen értem. Úgy vélem már nem tartozom a hazug világhoz. Lelkileg Isten 
segítségével mentem el olyan messzire, hogy nem bírom a silányságot, a zavart tudatúa-
kat, a gonoszságot, a végtelen szellemi/lelki nihiljüket. Úgy érzem sokan, nagyon sokan el 
vannak maguktól ájulva, hogy a sekélyes felszínt megkapják, jól tálalva magukat, minden-
kit megtévesztenek, ebből jól élnek, és aki ezt nem fogadja el, annak ellenségei lesznek, 
hát tegyék. Úgy látom ebben a sokat nyüzsgő agyonhajszolt világban egyre több pszicho-
pataság jön ki, és azt hiszik, nekik ehhez joguk van, hogy mindenkire ráálljanak, mindenkit 
hülyére vegyenek. Nekem ők a nyomorultak. Sajnálom őket, súlyosan lelki torzók. 

A hazugság, mások megtévesztése nekem olyan, mint a gyilkos méreg, mindent kiirt 
a szívemből, nem akarok ezekről hallani sem. Úgy érzem, nekem jár az igazat mondás, 
különben ne akarjon senki a közelemben lenni.  

Kiskoromban egyszer hazudtam,  apámtól életemben egyszer kaptam  pofont,… nos 
akkor…! Hatására rájöttem, ha elfelejtem mit hazudtam, akkor mindig így járok, legjobb, ha 
ezt végleg abbahagyom. És megtettem, még pártelnökként is mindig igazat mondok. Tu-
dom, ez fáj, de tőlem többnyire megszokták. 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/
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Ami a legmegdöbbentőbb 40-30-20 évvel ezelőtti ismerősökből, barátokból is kijön 
ez a nyomorúság, akiktől meg kell válnom, ha nem akarok azon gyötrődni, mit megenged-
nek maguknak, mit művelnek másokkal és velem is. Ezek az emberek mintha valóban 
megőrültek volna, hogy ezt hozzák ki magukból. Egyik – nem írom melyik képzésből – osz-
tálytársammal 10 évig voltunk jóban, majd mikor rábíztam egy kezelést, „kapu garanciát” 
vállalt, és hatalmas kárt okozott nekem, becstelen volt. Vagy olyan ember, akit 30 évig is-
mertem – s idővel valószínűleg erkölcsileg lepusztult –, ma iszonyatosan hazudik, elfelejti 
már a dolgokat, de nem azért hazudik, nem…, hanem  tudatosan, szórakozik az embere-
ken. Ugyanilyenből több is van. Egy keleti világvallás egyik képviselőjével vagy 10 éve pia-
con voltam, és az emberekkel úgy beszélt, úgy bánt, mint egy kapcaronggyal. Kimentem 
vele a piacról és ott helyben leüvöltöztem, hogy mit képzel magáról, ezekkel a szegény 
kiszolgáltatott nyomorgó, egy-két forintért áruló emberekkel, hogy beszél stb. Ő őszintén 
megdöbbent, nem is gondolta volna, hogy így viselkedik. Máig barátom, magába szállt, de 
ilyen kevés van, általában a megkritizált ego örök haragra veszi rá, de ezzel nem én vesz-
tek, csak az igazamat bizonyítja be!  

Azzal együtt, hogy sok ember manapság kizárja magát a belső köreimből, MÉGIS 
szeretem az embereket, és bánt, ha szegénységük miatt játszadoznak velük, ugyanis sze-
gény ember általában sokkal tisztességesebb, becsületesebb, mint akinek sok pénze van, 
és mégis habzsol még. Az ilyen végsőkig alkuszik az amúgy is olcsó piacon is, szánalma-
san nyomorúságos az egész. Végtelenül meghat, mikor kis idős nénik/bácsik pár rozzant 
dolgot árulnak, mert kell neki az a kis bevétel. Hogy tudnék segíteni? Elsőre jó szóval és 
megveszem, amire nekem semmi szükségem, de neki talán ételre kell.    

Tisztul a környezetem, ezektől a hazug, egoista emberektől lassan megszabadulok.  
Voltak, akik maguktól elmentek, jól tették; mert nincsen helye köztünk annak, aki csak 
szívja a vérünket, az erőnket, és feleslegesen fecsérli az időnket, az menjen. Egyre jobban 
úgy érzem, hogy az nem kell, akitől egy beszélgetés után lelkileg hányingerem van, olyan 
alja dolgokat vesz normálisnak.   

Mindennap szembenézek az újabb és újabb emberi nyomorúságokkal. Szerencsém-
re, mára kialakult egy olyan természetem, átmentem főnixmadár-szerűségbe, hiába éget 
bele egy csalódás a földbe, másnap megújult tollakkal még frissebb leszek, mint voltam. 
Istenben meg tudok újulni.   

Sajnálom, mert önkritika hiányában ezek az emberek úgy érzik, hogy ők csalódtak 
bennem, de ez sem baj, mindenki úgy vezeti félre magát, ahogyan akarja. 

 Megoldásnak gondolom a három lépés távolságot, senki után sem futok. Ha segít-
ség kell, ott lesz, amikor valaki rájön, hogy Istenhez kéne fordulni, akkor segítek, hogy si-
kerüljön. De ha nem, akkor nem. Nincs és soha sem volt erőszak, Krisztus sem rohangált 
a betegek után. Azt akarta, hogy szívükből akarják őt, a ruhája szegélyét megfoghassák. 

De ezek a mai emberek már nem futnak, maximum Isten elől, és nem felé!  
Nem arról van szó, hogy utálom a világot, nem, hanem amit nem szeretek az, amit 

bűn minden formájában eltaszítok. 
Azt gondolom, hogy a valósághoz közelít az AQUILA, csoportunkkal együtt vagyunk 

magányosak, egyre jobban érződik az emberek között. Isten és lényei sokasága velünk 
van, de egyre nagyobb a szakadék itt a földön a megértésünkkel kapcsolatban. Miért is? 
Mi nem fekszünk a többség mellé a világi fogyasztás mocsarába, nem tudok azonosulni a 
silány célokkal stb., ők meg nem akarnak jönni a Végtelen Isten világába.  

Ezért vannak az ütközések. Sajnálom emberek. 
Voltak, többségüket Isten nyugosztalja, rendesek is. 
Képen Keszthelyi Ferenc (KEFE), akkori váci Püspök Atya látható a kutyájával. 
 



 

3 

 
        

 
 

Jelöltjeink bemutatkoznak 
Marton Janka 
 
Általános bemutatkozás 
Abony és választási körzetében az AQUILA Párt (=AQP) színeiben indulok a 2018-as or-
szággyűlési választásokon. Az AQUILA közösségnek több, mint két évtizede vagyok tagja. 
Ilyen hosszú ideje, vagyis 5 évvel ezelőtti párttá alakulásunk előtt is már tevékenyen szol-
gáltuk környezetünk jólétét hatékony szociális munkával, mellyel már több száz ember éle-
tének jobbá válását segítettük!  
Az isteni irányelvek szerinti, embertársainkat szolgáló elkötelezett felelősségvállalást párt-
ként való működésünkkel szeretnénk az országban még jobban kiterjeszteni. Ehhez hon-
lapunkon olvasható részletes, alaposan kidolgozott programmal rendelkezünk! Kérjük tá-
mogatásukat, hogy az emberek valódi igényeit képviselhessük ebben a körzetben, becsü-
letes elköteleződéssel. Más párthoz nem tartozunk, nincs semmilyen háttérszelünk, hanem 
mint a sasok a napba nézve szabadon szállnak, mi is egyedül Istenre tekintve, minden 
más elköteleződéstől mentesen dolgozunk embertársainkért! 
 
Személyes adataim:  
Marton Janka 
Lakhely: Érd; Születési idő: 1978 
Végzettség, foglalkozás: Az ELTE tanítóképző karán szereztem 
pedagógus diplomát, majd pár év oktatás után egy szállítmányozó 
cég ügyfélszolgálatán kezdtem dolgozni.  
Jelenleg itt több folyamatért vagyok felelős és belső auditorként is 
tevékenykedem. Munkám során látom, hogy a tevékenységek 
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megkezdése előtt mennyire fontos az igények pontos felmérése, a hatékony tervezés, a 
folyamat lekövetése és az ellenőrzés.  
A politikában, ha bármely lépés megkezdése és véghezvitele ilyen szemléletmóddal tör-
ténne, becsületes, a számokat nem retusáló, hanem az emberek valódi érdekeit célzó, ha-
tékony munkavégzéssel és valódi, korrupciótól mentes ellenőrzéssel, minden terület fej-
lesztése előrébb lenne! 
Szabadidős tevékenységeim:  
Az AQUILA közösségben végzek önkéntes munkát: hetente többször segítek nyelvtanu-
lóknak sikeres vizsgák elérésében, a közösségen belül rendszeresen tartok előadásokat, 
valamint számos írásom megjelent a TÚLLÉPÉS című tudományos havi folyóiratunkban.  
 
Politizálás: 
Szükség van a politikai életben olyan tiszta lelkületre és tisztességes hozzáállásra, mely 
ésszel és hittel valóban az életkörülmények javításán dolgozik! Az embereknek joga van 
ahhoz, hogy tisztességes, erkölcsös, korrupciómentes érdekképviseletük legyen! Ezért 
indulunk a választásokon. Nem más pártok ellen dolgozunk, hanem elismerve, ami jó, de 
kijavítva, ami elferdült, új meglátásokkal, egyéni ötletekkel. A politikai döntések mögött 
szakmai szempontok és szakemberek álljanak!  
 Honlapunkon www.aqp.hu elnökünk folyamatosan megjelenő cikkei mutatják ennek az 
útnak a komolyságát. Pártunk anyagi támogatást az államtól nem vett fel az előző válasz-
tásokon és most sem fog. Mi valóban Önökért dolgozunk! 
 „Szeress nagyon, szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul! Ne hagyd magad legyő-
zetni a nehézségekkel, közönnyel, sikertelenséggel.” Prohászka Ottokár 
 
 

 
  
Márkus Edit 
 
Gondolatok a Memento parkban 

 
A hosszú hétvégén kirándultunk egyet, 
megnéztük a budapesti 70-es út 
melletti Memento / Szoborparkot. 

Felkészítettem a gyerkőcöt, hogy nem szép viszont 
annál inkább nagyobb, monumentálisabb műveket 
fog látni. Egy régi korba fogunk majd belecsöppeni, 
amely nem is volt még annyira régen… 
 Amikor beléptünk a kapun, induló zene 
fogadott minket, pattogós, pergős, energiával teli. 
Aztán elindultunk a sétára: hatalmas katonák, ifjak, 
harcosok, győzelmi szimbólumok, s mind feketén, 
zölden, csak néhol bukkant ki a réz eredeti színe. 
Volt ott még betontömb és vasszobor is.  

A kommunizmus szelleme, vagy ami 
megmaradt belőle. Az erőt hirdette, a saját erejét és 
győzelmét. Eszembe jutottak a görög szobrok is, 
amelyek egykoron színes pompában díszelegtek, 
most már mindegyik fehér márvány színű, 
letöredezetett végtagokkal, torzókkal... 
Visszatérve a kommunizmus szobraira: vajon elérték 
a céljukat, adtak hitet és erőt az embereknek? Mit 
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gondolt az az elvtárs, aki rájuk nézett? Vidámabb lett, megtalálta igazán élete célját? Csak 
ideig-óráig hatott az üzenet? Ma már ezek a szobrok csak múzeumi darabok, csak állnak 
ott emlékként.  

Kifelé menet újra hallani lehetett a lelkesítő indulót. Egy pillanatra elképzeltem, 
ahogy a lelkes kommunisták meneteltek erre a zenére. S lelkesedésük talán kitartott egész 
életükben, de a vigasz csak erre a világra szólt, nem tudott választ adni arra, mi lesz 
utána, mi lesz, ha már nem kell menetelni, ha már nem kell harcolni, ha már nem kell az 
egyenlőséget, szabadságot, testvériséget megvalósítani. Ott már nem segítettek az 
indulók, és gyűlések sem. A halál kapujában ugyanígy láthatták ezeket a szobrokat, ahogy 
most mi itt a parkban, értelmüket vesztve, megkopva, a fény helyett csak feketés zöld 
bevonat, szomorúan magasodva a semmibe.  

Nagyon fontos, hogy ne ilyen csontvázszerű kapaszkodóink legyenek itt a Földön, 
hanem élő, eleven tapasztalatok, amelyek igazi útravalót adnak nekünk a túllépéshez.  
 
-------------                                                                               
Pável Márta     
AVILAI SZENT TERÉZ OKTÓBER 15-e 
A MI DRÁGA LELKI ANYÁNK NÉVNAPJA ÉS MINDEN 
SZINTEN VALÓ ÜNNEPLÉSE 
 
 
 KÉT VIDÁMABB VIDEO LEJÁTSZÁS 
 http://www.aquilapart.hu/?page_id=4846     
   

 
                 

http://www.aquilapart.hu/?page_id=4846
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-------------                                                                                

  
Pável Márta 
Kis szösszenetek 
 
Beszélgetek egy régebbi tanítványunkkal, többször műtötték a lábát, de hála 
Istennek rendbejött. Nagyon kis nyílt, egyenes gyerek…, már 10 éves nagy-
lány. Mikor megy el, mondom többieknek: 
 - Szeretem ezt a gyereket. Ő visszaszól: 
- Én is magát. 

 
Régi történet halottak napi 
Fiú unokám vagy 6 éves volt, mikor körbevittük a Balaton körül és mindenhol megálltunk, 
ahol szeretett halottaink nyugodtak. Gyerekem csak azt látta, kocsiból ki, kapálás ha kell, 
sír rendbetétel, virág felhelyezés, gyertyagyújtás, ima, és máris megyünk tovább, mert 
ilyenkor 6 sírt kell meglátogatni. A legutolsó Nagyszakácsiban volt. Nagyon úgy nézett ki, 
hogy leszakad az ég, esni fog, ezért iszonyú gyorsan és erővel kapálni kezdtem a gazt 
(mivel már senki sem lakik ott, senki sem teszi rendbe). Unokám nézett, majd megszólalt: 

- Nagyi, most mit csinálsz, kiásod? 
Tudom nem illik, de a sírra hanyatlottam, úgy nevettem. 

 
 
 

http://www.aquilapart.hu/?page_id=4846
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Lelkiségi rovat  
Halottak napjára 

Sík Sándor           Ments meg Uram! 
  

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,  
A meddőségtől, lanyhaságtól,  
A naptalan és esőtelen égtől:  

Ments meg Uram a szürkeségtől! 
 

Édes az ifjak méntás koszorúja,  
Fehér öregek aranyos borúja,  
Virága van tavasznak, télnek:  
Ne engedj Uram, koravénnek! 

 
Csak attól ments meg, keresők Barátja,  

Hogy ne nézzek se előre, se hátra.  
Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,  

Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak! 
 

Ne hagyj Uram, megülepednem,  
Sem eszmében, sem kényelemben.  
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,  

S nem vágyni többre kis mái magamnál. 
 

Ha jönni talál olyan óra,  
Hogy megzökkenne vágyam mutatója,  

Kezem kezedben ha kezdene hülni,  
Más örömén ha nem tudnék örülni, 

 
Ha elapadna könnyem a más bűnén,  

A minden mozgást érezni ha szűnném,  
Az a nap, Uram, hadd legyen a végső:  

Szabadíts meg a szürkeségtől! 
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Szikrák vagyunk, és nem tudjuk, hogy merre fúj minket a szél. Erich Maria Remarque 
 
GONDOLNI AZ ELHUNYTJAINKRA, TÁVOLABBI HOZZÁ TARTOZÓINKRA. TEHET-
JÜK LÁTOGATÁSSAL, VAGY HA NEM TUDUNK MENNI, AKKOR MEG KELL GYÚJ-
TANI EGY GYERTYÁT ÉS FÉNYÉVEL EGYRE JOBBAN ISTEN FELÉ „TOLNI” AZ 
ELTÁVOZOTT LELKÉT. 

 
Az öregek mindig jobban ragaszkodnak az élethez, mint a gyerekek, és 

kelletlenebbül válnak meg tőle, mint a fiatalok. Hiszen minden munkájuk ennek az 
életnek szólt, ezért a végén úgy érzik, hogy kárba veszett a fáradozásuk. Minden 

gondjukat, minden javukat, dolgos, álmatlan éjszakáik minden gyümölcsét, 
mindenüket itt hagyják, amikor elmennek. Életükben nem gondoltak arra, hogy 
olyasmit is szerezzenek, amit magukkal vihetnének a halálba. Jean-Jacques 

Rousseau 
  

   

Alexander Giese Ami a halált illeti, nem szabad áltatni magunkat: mert ha 
atomokból állunk, a halál - széthullás, akkor így mindenestül szerteporlunk; ám ha 
valami egyéb vagyunk, például - felfoghatatlan - egység, mi lehet más a halál, mint 

kihunyás vagy átalakulás? 
 

Mary Shelley Nincs, ami nagyobb fájdalmat okozna az emberi léleknek, mint a 
hirtelen és gyökeres változás. 

 

 
Sub Bass Monster      
 Csak elmúlás, és kész, a dalnak vége szakad, 
De annak rosszabb, aki megy, vagy annak, aki marad? 
Mert elmenni látnak, így övék a bánat, 
Értetlenül állnak, az emlékek fájnak, 
Vágynak utánad, mindenük a gyász, 
Közben azt se tudják, valójában merre jársz. 
Később jónak öltözve az idő lép közbe, 
Hogy a bánatot az elmúló napokhoz kötözze, 
S ha a feledés gyomja a sírodra nő, 
Nem utal rád más, csak egy megkopott kő. 
 
Augustus  
TAPSOLJATOK BARÁTAIM, A KOMÉDIA VÉGET ÉRT! 

 
 

  
  

http://www.citatum.hu/szerzo/Erich_Maria_Remarque
http://www.citatum.hu/szerzo/Jean-Jacques_Rousseau
http://www.citatum.hu/szerzo/Jean-Jacques_Rousseau
http://www.citatum.hu/szerzo/Alexander_Giese
http://www.citatum.hu/szerzo/Mary_Shelley
http://www.citatum.hu/szerzo/Sub_Bass_Monster
http://www.citatum.hu/szerzo/Augustus
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Vargáné Pável Márta 
 
Kertészkedés 
 
 Ezt az időszakot nem lehet mással kifejezni, mint JAJ, és megint 
JAJ. Annyi munka szakadhat a nyakunkba, hogy az rettenetes. 
Csak párat említek. 

- Ki kell szedni az összes fagyot nem tűrő gumót.  

- Be kell vinni a fagyra érzékeny növé-
nyeket, ha sok van, nagy baj hova ke-
rüljenek-! 

- A nyáron elszáradt ágakat le kell vágni.  
- A faleveleket össze kell szedni amit, le-

het, hogy komposztálni kell, de megfe-
lelő fertőtlenítéssel. 

- Ki kell húzkodni a paradicsom, a papri-
ka elszáradt szárakat. 

- Ha volt őszi vetésű borsónk, retek azt is 
fel kell szedni. 

- Most kell fákat bokrokat, szőlőt ültetni. 
Hát jó pihenést most nem kívánhatok. 
Csak kitartást a munkákhoz. 

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

AQUILA HUMOR 
 
A szentéletű apáca elmegy az orvoshoz, mert nem tudja abbahagyni 
a csuklást. Néhány perc múlva sírva rohan ki a rendelőből. A nővér 
bemegy és megkérdezi: 
- Mi történt, doktor úr? 
- Megvizsgáltam és közöltem vele, hogy gyereket vár, azért csuklik. 
- De hát ez lehetetlen! 
- Persze, hogy az. Viszont a csuklása elmúlt! 

 
 

Mennyország kapuja  

Dörömbölnek a Mennyország kapuján. Szent Péter, 
szendergéséből felébredve odacsoszog a kulcsaival a 
kapuhoz, kinyitja, de nincs ott senki. Gondolja, hogy 
csak rosszul hallott, visszaül a kuckójába. 
Nemsokára megint dörömbölést hall, megint odamegy, 
megint senki. 
Talán valaki csak szórakozik - gondolja. Ám, alighogy 
visszafordul, újra dörömbölnek, de most az eddigieknél 
is erősebben. Dühösen feltárja a kaput, hát ott áll egy 
lélek. 
- Te kopogtál az előbb is? 

http://www.viccesviccek.hu/Mennyorszag_kapuja
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- Igen, Atyám. 
- Csúnya dolog volt ugráltatni engem! 
- Nem én tehetek róla, Atyám, azok ott lent próbáltak 
háromszor újraéleszteni! 

Találnak egy múmiát egy piramisban, de nem tudják, hogy hány éves, ezért egy nemzet-
közi bizottság vizsgálja a múmiát: 
Ezt mondják a franciák: 
- Hát olyan 4-5000 éves... 
Az angolok: 
- Hát olyan 4200-4500 éves... 
Az oroszok:  
- 4323 éves és 4 hónapos. Bevallotta... 
 

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 önkén-
tes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magá-
ban erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tag-
jelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
Várjuk a kedves párttársakat. 
 
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 
 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegy-
zett párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyaror-
szágra vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! 
Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekint-
sék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható: 
www.aquilapart.hu  
Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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Kiadó: AQUILA Párt, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 
Honlap: www.aquilapart.hu 
E-mail: aquilapart@aqp.hu  
Telefon: +36 20 – 327-47-93 
Főszerkesztő/kiadó: Varga Péterné, AQP elnöke  
Főszerkesztő helyettes: Szeibert Márton 
Szerkesztők: Oroszi-Kuzmich Kinga, Márkus Edit 
Lektorok: Varga Péterné, Szeibert Márton, Márkus Edit, Mészáros Gabriella, Marton Jan-
ka, Marton Krisztián, Oroszi-Kuzmich Kinga 
Képi anyag szerkesztése: Horváth Olivér 
 
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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