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Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – immár a hetediket. 
Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Akihez nem 
jutott el az első 6 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.  

 Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önöknek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a valós 
célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 

A Sas / AQUILA 
Aktívan működni kezdett 

Az AQUILA Önért kelt életre, 

Önért harcol. Az AQUILA Párt a 

szegények, munkanélküliek, nyug-

díjasok és a fiatalok érdekeit 

képviselők pártja. 

 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
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kiábrándultak, nem érdekli Önöket a pártoskodás, és minden politikussal 
szemben jogos előítéleteik vannak. De nem mi vagyunk a hibásak az eddig 
történtekért, és csalódást sem fogunk okozni. 

Az AQUILA Pártnak 14 éves korrekt egyesületi múltja van: szegényeket  
tanítottunk ingyen (évente 130 főt), a mai napig korházi elfekvő vagy haldokló 
betegeknek adunk lelki segítséget (napi 60 embernek). Oktatunk, nevelünk, lelki 
segítséget adunk. 

Az AQUILA igazmondó, mivel Isten felé fogadalommal elkötelezett, és 
szigorúbb, igazabb életet élők vagyunk. 

Velünk nem fog nagy plakátokon találkozni, mert nem lesz rá pénzünk. Viszont 
kicsikkel, emberközelivel igen, ahogyan Önökkel együttdolgozni is szeretnénk. 

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük olvassa el a honlapunkat 
www.aquilapart.hu vagy www.aqp.hu , és ott mindent megtalálhat.  

Örülnénk, ha tagjaink közé tartoznának. 

Jelszavunk: A legfontosabb földi érték az ember! 

Programpontjainkból: 
70 oldalas program a honlapunkon látható, ebből nagyon röviden pár sort 
kiemelnénk.   

Mindenkinek, alkotmányosan járó:  

  tisztességesen működő stabil  egészségügyet,  

  kiszámítható nyugdíjas el látást,  nyugodt éveket,  

  gyermekek, f iatalok jogainak biztosítását,  magas színvonalú 
oktatást és szakmai képzést!  

Végezetül,  kombinált tevékenységgel  arra törekszünk,  hogy 
mindenkinek,  aki  dolgozni  akar,  legyen munkahelye,  és hogy pár év 
múlva törvénybe is  iktathassuk a munkához való jogot is.  

Járjuk az országot, ha külön hívnak valahova, odamegyünk. Ha tud a 

környezetében értelmes, megbízható embereket, akik munktársaink lennének, 

kérjük, ajánlja nekünk, megkeressük. 

 

Tudjuk:  

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aqp.hu/


  
A Q U I L A  M a g a z i n  2 0 1 3  /  J Ú N  

3 

Feladat és Erő 

Márkus Edit 

  Sokszor idézem fel magamban azt a gondolatot, hogy erődön felül nem 

kapsz feladatokat, erődön felül nem eshetsz kísértésbe. Sokat gondolkozom azon, 

mennyi az ember ereje, meddig elég, mikor fogy el. Ha valaki feladja, és 

elmenekül, akkor jogosan tette vagy csak rosszul mérte fel az erejét, és könnyedén 

vagy nehezen, de legyőzhette volna azt az akadályt. 

Az erő és a feladat. Szerintem párosan járnak. Egyik sincs a másik nélkül. 

Avilai Szent Teréz életében nagyon sokat betegeskedett. Volt, amikor már 

lemondtak Róla az orvosok. Aztán, amikor feladatot kapott, akkor minden testi 

probléma átmenetileg alábbhagyott, és a Szent cselekedett: férfiakat 

megszégyenítő, elsöprő erővel. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem Ő 

keresett magának elfoglaltságot és feladatot, hanem a feladat találta meg Őt. 

Lehet, hogy az erejével nem is Ő rendelkezett, Ő csak engedelmeskedett valami 

felsőbb láthatatlan hatalomnak, az Erőnek? Amikor aztán megalapított egy 

kolostort, és az ördög fellökte, vagy valami szerencsétlenség történt Vele, boldog 

volt, mert tudta, jó úton jár, már megint borsot tört az ördög orra alá. 

Manapság sok munkamániás emberrel 

találkozni. Sok a dolguk, jönnek-mennek, nincs 

idejük semmire, mert állandóan csak dolgozniuk 

kell. Mégsem érzem őket erősnek. Fáradtak, és 

hajszoltak, mert talán nem azt és nem úgy teszik, 

amit igazából kellene. Mennyi energia, mennyi 

szép lehetőség veszik kárba, amikor nem azon az 

úton járunk, ami a mienk, hanem csak egy vélt úton. Néha érdemes visszanézni, 

mi maradt az utunk mentén, vannak-e „gyümölcsei” a feladatnak. Sokszor még azt 

is jó jelnek vehetjük, ha semelyik porcikánk sem vágyik a feladat elvégzésére, 

illetve ha merőben értelmetlennek, emberi logikával mérve lehetetlennek látjuk a 

feladatot. Noét is biztos sokan gúnyolták a saját korában, amikor bárkát épített a 
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A Bibliában, az Ószövetségben 

vannak próféták, akiknek a szavára egy 

teljes város megtér, és vannak olyan 

próféták is, akiknek a szavára az emberek 

inkább csak még gonoszabbak lesznek, és 

megölik a prófétákat. Ma, a XXI. század 

elején vajon mit tennénk a prófétákkal? 

Az biztos, hogy nem lenne könnyű dolga, 

valószínűleg nem lenne képes arra, hogy 

az üzenetének a Lényegét továbbadja, 

A Lényeg 

Szeibert Márton 

szárazföld közepére. Nem kevés erőfeszítésébe, kitartásába, pénzébe kerülhetett, 

hogy azt felépítse. Ha nem jött volna az özönvíz, ma, mint a világ legnagyobb 

bolondját emlegetnénk. Így viszont Noé egy olyan ember példáját mutatja, akink 

füle volt a hallásra, ereje a feladatra, és feladata ez életre. Nekünk is fülünk volt a 

hallásra, mikor isteni akaratból megalapítottuk a pártot, pedig emberi 

megfontolásból ez keményen lehetetlennek látszik. És mégis menni kell, 

embereket menteni kell, mert emberhez méltó élet jár a magyarnak is. 

Kívánom mindannyiunknak, hogy találjon meg Mindenkit a saját, igazi 

feladatunk. 

 

mert ha az igazat mondja, hogy Isten akaratából beszél, akkor szektásnak és 

elmebajosnak fogják hinni, ráadásul, ha ezt nem személyesen mondja el 

valakinek, hanem az MTI tudósításában teszi közzé, akkor megnyerheti a 

„legmókásabb sajtóközlemény” gúnydíjat is. Nem vádolok emiatt senkit, 
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egyértelmű, a mai korszellem már Isten létét sem fogadja el, főleg azt nem, hogy 

vele beszélni is lehet. Ha pedig az Istennel való beszélgetés eredménye prófétálás 

lesz, akkor azon a katolikusok is megbotránkoznak. Mi hát a megoldás? A 

mellébeszélés? Próbálja meg finoman közölni az igazságot? Próbálja meg a 

mondandóját emberi ész érvekre építeni mindaddig, amíg sarokba nem szorítják, 

és csak ezután álljon elő a tényleges igazsággal? Mit tegyen? Amíg a Lényeget 

nem mondja ki, addig nincs semmi olyan okfejtése, ami teljes és elfogadható 

magyarázatot ad a szavainak, ha viszont kimondja a Lényeget, akkor elveszíti a 

hallgatóságot, mert manapság senki sem hiszi el az „ilyesmit”. Nincs jó megoldás. 

Az AQUILA Párt igyekszik az őszinteségben megmaradni, így vállalja a 

kinevetést és a gúnyt. Vállal mindent annak érdekében, hogy pár nyitott szívű 

emberhez eljusson az „Üzenet”: 

Sík Sándor 

Az acélember (részlet) 
… 
Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek 
De rajtunk megy át az Üzenet. 
Az ismeretlen Igét hordja vállunk, 
Bennünket ide állítottak. Állunk. 

A virágok gyógyító ereje 

Kis Enikő 

Dr. Edward Bach az 1920-30-as évek folyamán dolgozta ki a nevét viselő 

virágterápiát. Hagyományos orvosként is vallotta, hogy a beteg fontosabb és 

nem a betegség, illetve, hogy a gyógyulás folyamatában magának a betegnek van 

a legkiemelkedőbb szerepe. 
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A betegség lefolyásának lelki tényezőit ő maga is megélte, hiszen 1917-

ben daganatos betegséggel kezelték. Úgy tartotta, hogy bizonyos érzelmi 

tényezők (belső diszharmónia, félelem, szorongás) merítik ki a test természetes 

ellenálló képességét és vezetnek betegséghez, ezért a betegségek oka 

leggyakrabban az elmében vagy a lélekben gyökerezik.  

Elmélete szerint a gyógyulás kulcsa az önismeret: harmóniát kell 
teremteni a „Magasabb Én” és a mindennapi személyiségünk között. Karakter és 
viselkedés alapján kategorizálta az embereket és arra törekedett, hogy pozitív 

hatású, ösztönző segítséget nyújtson nekik. 
Eszközül a vadvirágok tisztaságát választotta. 
Az általa létrehozott gyógyírok segítenek 
felfedezni a problémáinkat és a pozitív 
érzelmeket. A virágeszencia szerinte olyan, 
mint egy „gyönyörű zene”, amelynek hatására 
megnyílik „az út szellemi énünk 
megtapasztalása előtt”. Összesen 38 olyan 
virágeszenciát dolgozott ki, amelyeknek az 

elkészítése és használata egyszerű, nem igényel különleges készséget vagy 
képzést. „Rendíthetetlenül ragaszkodnunk kell hozzá, hogy a gyógyítás e 
módszere egyszerű és tiszta maradjon.” - mondta egy barátjának. 

A virágeszenciák vadon élő növények virágaiból, forrásvízből és 
brandyből készülnek forralásos vagy „napoztatós” módszerrel. A virágokat 
napsütésben kell szedni egy levél segítségével, úgy, hogy ne érjünk hozzájuk. 
Forrásvízben kell forralni vagy napoztatni őket, majd fele-fele arányban hígítani 
brandy-vel. Mivel az utolsó lépésben egy pohár vízbe mindössze két csepp 
tinktúra kerül, ennek alkoholtartalma elenyésző. „Az aktív összetevő a növény 
életeszenciája, amely szokványos kémiai elemzéssel nem mutatható ki.”  

Néhány példa a teljesség igénye nélkül: a bohócvirág, a rezgő nyár, a 
piros vadgesztenye a különböző félelmeken segítenek, a bizonytalanságra az 
egynyári szikárka, a hétfő reggelekre a gyertyán, az ingerlékenységre a 
nebántsvirág nyújt gyógyírt.   

Egy egyáltalán nem tipikus fogyókúra Bach virágterápiával így nézne ki: 
„A vadalma annak segít, aki elégedetlen megjelenésével, az őszi tárnics annak, 
aki csalódott a diétája eredményét tekintve, a nebáncsvirág pedig türelmet ad.”  

 

 

    Jeremy Harwood: Bach-virágeszenciák, Scolar Kiadó, 2008 
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Valós és ál-/farizeusi keresztény működés 

Pável Márta 

Most már könnyű dolgom van, mert Ferenc pápa is hasonlóakat vall, mint mi, így 

mondhatom, hogy az AQUILA a legnagyobb egyházfő elveit vallotta eddig is. Mivel Ő 

is spirituális gondolkodású, nem meglepő, hogy a forrás ugyanaz, és ha nem 

tévedtünk el, nem mondhatunk mi sem mást. 

Az AQUILA Pártot létrehozva rá kell jönnünk, a legdurvább ellenségek – nem 

tévedtem, nem ellenfelek, az jobb lenne és kulturáltabb is, mint – az ájtatos, 

félrehajtott fejű, farizeusi keresztények, akikből gyűlölködő, szeretetet nem ismerő, 

kegyetlen lelkületű emberek kerülnek elő. Ők addig „keresztények”, míg megéri 

nekik, majd utána másik oldalon lesznek, mondhatom ezt, mert eddig is így tették. 

Szeretetlen, áskálódó, sértegető hozzáállásuk már most megmutatja, mennyi 

bennük az igaz krisztusi viselkedés. Most ebből a „damaszkuszizásból” ezek az 

érdek-keresztények jól élnek. De mit szól erre Jézus Krisztus? (Az persze nem érdekli 

őket, igazán nem is hihetnek Benne.) Talán azt, amit Ferenc pápa is mond, alább 

többet is idézek tőle. Pont ilyen kereszténységet meglovagoló emberek ellen beszél 

a pápa, de úgy látom, ennek a mélyebb megértése lelki sekélyességük miatt úgy 

sem fog megtörténni a részükről. 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-jezus-kovetese-kereszt-utja-nem-karrierepites): Ferenc 

pápa: … egyházi karrierizmus kérdését boncolgatta és szembe állította azt az 

áldozatvállalás értékével. Jézus nyomába szegődni azt jelenti, hogy vállaljuk a 

keresztutat, nem pedig azt, hogy építjük karrierünket – figyelmeztetett. 

Ez egyenes válasz arra, amit a fentiekben írtam. 

Uo.: Vannak olyanok – mondta a pápa – akik számára Jézus követése 

egyszerűen egy kulturális javaslat választása, magasabb pozíció, nagyobb hatalom 

keresése. Az Egyház történelme tele van ezzel a jelenséggel, kezdve a császárok, 

számtalan uralkodó és annyi más személy példájával. Vannak ilyen papok és 

püspökök is. Én nem mondom, hogy sokan, ám vannak, akik azt állítják, hogy igenis 

bőven vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Jézus követése karriert jelent – 
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mutatott rá a Szentatya. 

A mi létünk ezért jogos, mert mi csakis Isten szolgái vagyunk, eddig is azok 

voltunk, maradunk is minden megalkuvás nélkül. A hamiskodó álkeresztények 

annyira tudják magukat tálalni, fényezni, hogy aki valóban Istennek szentelt életet 

él, az messze a háttérben marad, mert nekik viszont nem cél az önfényezés, teszi 

ezt majd az Úr velük a túlvilágon. Viszont a tömeg azt hiszi, ilyen álságos, kirakat a 

kereszténység, és ez taszító a számukra. A lelkileg kiüresített emberek – 

divatmániás, plázás, diszkós stb. stílusban élők – nem látják az igazi értéket, és a 

komoly hitvallásokat megmosolyogják, mert sajnos erre lettek szocializálva. 

Uo.: Ferenc pápa: A hívő ember szeretetből követi Jézust, de az irigykedés 

és az ördög mindig közbelép. A mai világ szelleme nem tolerálja a 

tanúbizonyságot. 

Az AQUILA Párt tagjai tanúságtevők, ami másoknak „mókás” (legyen az…, 

mindenki a maga fejére gyűjti a bajt), mi akkor is kitartunk Isten mellett, meg is 

valljuk(!) Őt, akinek az akaratából jöttünk létre, még ha ez a világnak nevetséges 

is, vagy leírnak vele minket. 

Uo.: Ferenc pápa: Mai világunk a szociális tevékenységre fokozza le a 

keresztény szeretetszolgálatot. Mintha a keresztény élet csak külső máz lenne. 

Az AQP nem kellemes máz, hanem egy világító, igazságra mutató ujj! A 

hibákat és megoldásokat mutatja (lásd az AQP programját a honlapunkon), 

mellyel ez az ország Embereknek adna valódi hazát, és nem éhező, munkanélküli 

nyomorgóknak, akik közül sokakról nem is mondható, hogy emberi módón élnek. 

Uo.: Ferenc pápa: Jézus hirdetése nem áll meg a felületnél, hanem egészen 

a csontig, a szívig hatol, és belülről alakít át. Mivel ezt nem szereti, nem tűri a 

világias szellem, megkezdődnek az üldözések. 

Tapasztalatból tudom a „csontig hatoló” igehirdetés veszteségekkel jár, 

mert sok ember visszahőköl: „jaj, én nem akarok szent lenni” stb. Mi tudjuk, ezt 

kívánja az Úr az AQUILA Párttól is, és mi meg is tesszük. Nem félünk, mert minden 

elmúlik, minden halandó, csak Isten világa nem. 

http://www.aquilapart.hu/?page_id=9
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http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-triumfalizmus-megallitja-az-egyhazat  

Ferenc pápa: Egy másik kísértés is létezik: a kereszttel, 

de Jézus nélkül való kereszténység, amelyről egy másik 

alkalommal beszél majd. A kereszt nélküli kereszténység 

kísértése az, hogy csak félutat járó keresztények és 

egyház vagyunk, amely nem akar eljutni oda, ahova az 

Atya akarja. Ez a triumfalizmus kísértése. Győzni 

akarunk most, anélkül, hogy a keresztet vállalnánk. 

Ismétlem: katolikus hittanárként látom, addig lelkesek az emberek, ameddig 

nem fáj a hitük mélysége. Mitől fáj? A világról, az egóról, a hiúságról, bűneikről, a 

rangról, a szex-éhségről, a pénzről való lemondás miatt. Ekkor sokan hátrálni 

kezdenek. Márpedig sem Egyház, sem egy hittanár nem mondhatna mást, mint ami 

Krisztus kívánsága: kövess engem, hagyj el mindent! Ezt hangoztatja Ferenc pápa is, 

hála az Istennek! Megjegyezném: a politikai, farizeusi álkeresztényeknek nem fáj 

semmi, sőt jól keresnek ezzel a vallási hovatartozással. Elmondhatjuk: zászlók, és 

egyéb feltűnő eszközökkel hivalkodnak, uralkodnak, önelégültek, és aki valóban 

Isten szándéka szerint cselekszik, azt üldözik is. (Ebben mostanában volt részünk.) 

Nos, Isten nem ezt akarja. Ha annyira keresztények, nem kell rám hallgatni, de 

legalább Ferenc pápa szavain gondolkozzanak el, és fogadják meg, akkor velünk sem 

lesznek konfliktusaik. 

Az AQUILA Párt most megtartott lakossági fórumán az emberek azért 

aggódtak, mi lesz a párttal pénz nélkül, külső, hónunk alá nyúló, mecénások nélkül. 

Nem értik – teljesen jó szándékkal – nem értik meg, ha nincsenek meg a megszokott 

földi feltételek, hogyan juttathatjuk sikerre azt, amit szeretnénk. Mi tudjuk, ha Isten 

akarta, segíteni is fogja, a maga módján, mi nem dirigálhatunk neki, ehhez kevesek 

vagyunk. Lehet ez az isteni segítség, jó emberek küldése, vagy eddig teljesen 

ismeretlen megoldás. Nekünk ez olyan, mint a zsidóknak a manna effektus a 

pusztába, mindig csak az aznapi van meg. Mi mindent megteszünk, amit bírunk – sok 

jó embert várnánk tagnak is -, lelkiismeretünk tiszta. 

A következő idézetben Ferenc pápa szintén hasonlóról ír. 

http://www.magyarkurir.hu/node/46822 Ferenc pápa: Az öt kenyér láttán Jézus arra gondol: Íme, a 

Gondviselés! Ebből a kevésből Isten mindenki számára szükségeset tud teremteni. 

http://www.magyarkurir.hu/node/46822
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Szegény gazdagok 

 Márkus Edit 

Ha a szegénységről hallunk, egyből a nyomor és a rossz jut eszünkbe, mert 

hát ki szeretne szegény lenni?! Ráadásul ma már mindenki csak nevet azon a 

meglátáson, hogy a pénz nem boldogít. Kipróbálnám a pénz okozta 

boldogtalanságot – mondják erre a legtöbben. Hozzátéve, hogy ha a pénz nem is 

boldogít, a pénz hiánya viszont nyomorba dönti az embert.  

Mostanában, ahogy az országot járjuk, és több emberrel találkozunk, ez a 

fenti kép kissé más árnyalatot kap. A piacokon főként szegényebb, szerényebb 

életkörülmények között élő emberek fordulnak meg. Elsőre azt várnánk, hogy 

mogorvák, zárkózottak lesznek. De nem így van! A szegény ember nem nyomorék: 

kevéssel is beéri, megtalálja a módját, hogy beossza a pénzecskéjét, nem morog, 

nem sápítozik, reménykedik, és tesz. Tudja a régi mondást: „segíts magadon, Isten 

is megsegít”. Végiggondoltam, és arra jöttem rá, hogy sok tekintetben gazdagabb 

életet élnek, mint gazdag társaik: tudják, hogy ezen a Földön csak munkával 

szerezhetik meg a javakat: régi bölcs mondás ez, sohasem volt ez másképp. Mert a 

szegénység nem nyomorúság: a szegény ember lelke ép és egészséges. A nyomorult 

már segítségre szorul. A szegény sok szempontból szabad, talán csak a világi javak 

tekintetében kevesebb ő, mint más. A mostani zűrzavaros időkben, amikor 

Teljesen az Atyára bízza magát… 

Nos, összegzésként: az ál-, farizeusi kereszténység nagyon ártalmas, sokkal 

gyűlölködőbbek, mint egy hitetlen ember. Sok a kiábrándult ember, és ez nem csak 

a politikára vonatkozik, hanem a vallásosságra is, így ezt a kiábrándítást nem 

szabadna fokozni. Pedig tapasztalható, hogy ha Istenről megfelelően, hittel, 

szeretettel beszélünk, akkor az kell az embereknek, és a szemükben örömmel 

néznek vissza, amiben csodálkozás is vegyül, majd megnyílnak. Az életünkkel, a 

viselkedéssel kell megnyerni az embereket annak az útnak, célnak, amiért ide, a 

földre születtek. S mi, az AQP tagjai ezt is felvállaltuk! 
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katasztrófák jönnek-mennek, az, kinek nincs vagyona, az nem is fél annyira, mert 

nincs, amitől meg kellene válnia.  

Egyszer hallottam valakitől, hogy nem is a szegénység megélése a rossz, 

hanem az elszegényedés folyamata. Hát igen. A nem önként vállalt szegénység, a 

kényszer borzasztó. És a tehetetlenség lesújtja az embert. Talán kapaszkodóul 

szolgálhat, ha kicsit kívülről szemléljük ilyenkor magunkat: Mert minek is az a sok 

minden.  Egyszer Szókratész megállt a piacon, körbenézett, és hasonlót mondott; 

mennyi minden, amire semmi szükségem sincs. Az ember szubjektív létezőként 

nehezen tudja objektíven szemlélni az eseményeket. Mégis meg kell próbálni. 

Meg kell vizsgálni mind a jó, mind a rossz oldalát a velem történt bajnak. Mit 

tanulhatok ebből, mit hibáztam, és mi lesz a következő lépésem.  Sok milliomos 

híres ember sosem felejti el a szegénységben töltött gyermekkort. Sokan azt 

mondják, akkor boldogabbak voltak, mert gondtalanok voltak.  

Kicsi koromban (nem ma volt ) Márta néni azt tanította nekünk, hogy 

járjunk mindig nyitott kézzel. Adjunk, ne féljünk adni, és akkor majd sokszorosan 

kapunk vissza. Zárt tenyérbe nem lehet adni. Ez sajnos nagyon egyszerű és 

nagyon logikus.  

Kívánom, hogy a jó értelemben vett szegénységet érje meg a kedves 

Olvasó, és ne engedje, hogy a gondok, bajok megnyomorítsák! 

 

Kis humor: 

A háziasszony rátámad az albérlőre: 

- Maga már egy éve lakik nálam, a lányommal is 

összeszűrte a levet, és egy fillér lakbért nem fizet. Azt 

mondta, ha leteszi a doktorátust, elveszi a lányomat, és 

tessék, most megbukott. 

- Nézze asszonyom, ne beszéljen velem így, mert pályát 

változtatok. Beiratkozom a teológiára. 
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Az AQUILA Pártról... 
14.981sz.  /2013. márciusban jogerősen bejegyzett párt.  

Rövidített neve: AQP 
 

Kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra  
vágyóknak a pártja. 

AZ AQP nem szokványos párt, másképp „pártoskodunk”! 
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! 

12 
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Kivonat az AQP programjából 

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: Addig, míg építően hatnak, a szabadságot növelik, 
elfogadhatóak, amikor szabadosságba mennek át, és így erkölcsileg, 
társadalmilag rombolóak, elutasítottak. A Biblia a mérvadó. 
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: A jelenlegi törvényi szabályozást felül 
kell bírálni, meg kell változtatni. Újra el kell érni a 3x8 órás napi 
beosztást, ugyanis „ki nem élezett kaszával nem lehet kaszálni...” Ezzel a 
gyerekvállalási, nevelési kedv is növekedne. 
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 tanácsot fogunk működtetni képzett, szakértő idősek és 
gazdasági zsenik részvételével, és az ő véleményüket nagy súllyal kell 

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.    

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! 
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figyelembe venni és nem kapkodó politikai döntések lesznek. 
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: Meg kell szüntetni a büntethetőség keresését (pl.: formai 
hibákkal, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eltúlzott, kötekedő 
vizsgálatok), hogy az adóellenőrzés ne csak pénzbeszedési céllal 
működjön. Ezzel vissza kell adni a vállalkozásokhoz a kedvet, 
állampolgárbarát, de szigorú, korrekt ellenőrzési rendszer kell. Az 
adóztatás rendszerét meg kell változtatni, akár a többkulcsos 
adórendszer újragondolásával.  
 

Kedves Magazinunkat Olvasó Embertársunk! 
Kérjük, ha tud, erkölcsileg, emberileg, és ha módja van rá, anyagilag is támogasson 

bennünket. Ha tetszését megnyertük, várjuk tagnak is. 
Üdvözlettel Varga Péterné (Pável Márta) az AQP elnöke 
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