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A legfontosabb földi érték az ember!   

Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár a 6. évfo-
lyam 9. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismer-
tetését. 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 elolvasható. 
Fogadja szeretettel, amit Önnek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a 
célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 
  
  
A novemberi számunkban közöljük a következő, 2018-as 

országgyűlési választási jelöltünk bemutatkozását. 
  

Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke 
 
Nyílt levél Merkel asszonyhoz 
/Az utóbbi időben nem sok időm volt írni, de ezt olvasva kihegyeződött a tollam, és ezt nem bírom szó 
nélkül hagyni./ 

 
Tisztelt Merkel Kancellár Asszony! 
Hogy ki kit tévesztett meg, arról beszélhetnénk. Ön az egész keresztény 
európai rendszert megtéveszti és – szerintem – elárulja. Ön miatt beözönlik a 

teljesen más vallású, kultúrájú, tanulatlan tömeg, aminek nagyon nagy része nem is menekült 
– ha az lenne, annyi gond nem is lenne velük. Most az lényegtelen, kikkel, miért van jóban, és 
kiknek a malmára hajtja a vizet, de ezt a pusztítást Ön is teszi, és ez az Ön felelőssége. Az egész 
EU-t valamilyen szinten szellemileg – szerintem – terrorizálja. Ha valaki nem azt mondja, amit 
Ön és kis testvérei akarnak – jó liberális módjára –, azt zsarolják, élén a „túlképzett” EU-s 
vezetővel. 
Gyalázat, amit művelnek, s amit Ön művel. Európában szinte csak a V4 az, ahol egészséges 
sziget van – ezt is szét akarják zúzni…–, ahol még lehet anélkül élni, hogy közénk hajtanának 
kocsikkal, vagy meg erőszakolnák a nőket*, és a java, amit tenni akarnának, az még hátra van. 
Tud Ön, Merkel asszony, gondolkozni? Én ezt nem hinném. Ha egymás mellé tenné a hasznot 
meg a kárt, nem lehetne ilyen szövege, sem elvei. Nem vagyok FIDESZ-es, de Orbán Úr jól teszi, 
amit tesz, és ezt kellene Önnek is tenni. Javasolnám, vegyen példát róla ahelyett, hogy gyalázza 
az országunkat. Szégyen és gyalázat, ha Önt, a keresztény Európa veszélyeztetőjét – szerintem 
– ismét megszavazzák, ez is a nép megtévesztése. 
Forrás: Egybeminden 
„Magyarország megtévesztette a menekülteket… A Magyarországon 2015 szeptember elején 
történtekkel kapcsolatban rámutatott, hogy Németországba már augusztus végéig mintegy 
400 ezer menedékkérő érkezett, és a szövetségi belügyminisztérium augusztus közepén adta 
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ki előrejelzését, miszerint az év végéig 800 ezren érkezhetnek. Végül 890 ezren jöttek, vagyis a 
prognózis »nagyon precíz volt«”. 
És még mi volt precíz összeesküvés az életünk ellen? 
Elmondaná, hogyan tévesztettük meg a menekülteket? Mi nem adunk – s nem is ígértünk!!! – 
nekik annyi eurót, mivel mi sem rendelkezünk vele, nem is jutna nekünk annyi, elég szegény 
van az országban. Sok segéllyel mi nem kecsegtetünk senkit, ezt csak Önök teszik – amibe 
anyagilag bele is fognak pusztulni, ez csak idő kérdése…! Így nem kellett őket „megtéveszteni”, 
mert nem is itt akartak maradni. Önök tévesztették meg a migránsokat, hogy tárt karokkal 
fogadják, majd ha már nem kellenek, menjenek máshova. 
Lássunk már tisztán! Nem mi hívtuk őket, hanem Ön! Ha valakit meghívok, majd kiválogatom a 
kevés diplomást, szakembert…, és aki nem kell, az legyen másé, milyen modor ez már? Kit 
néznek hülyének? Hol tanulta ezt? Elvtársaktól? 
Ha én lettem volna/lennék Orbán Miniszterelnök Úr helyében, nyitnék egy védett útvonalat – 
azért, hogy nehogy már migránshiánya legyen… és ne tudjon fotózkodni velük… –, és lehetővé 
tenném, hogy mindenki menjen Önökhöz, ha ezt annyira akarja. KÖVETELJÜK, HOGY NE 
SZÓLJON BELE az életünkbe. MI AZ EU-S CSATLAKOZÁSNÁL NEM ÍRTUK ALÁ, hogy a nemzeti 
identitásunkat és keresztény életünket is elveszítjük. Nem, ez nem a mi mániánk. Szégyen, 
hogy hazánkban a liberálisok is megtévesztettek, és ezt szajkózzák, gondolom, különböző 
variációkban jó kis támogatásuk lesz a választásoknál hazánk biztonságának elárulása révén. 
De remélem, az ország népe észnél lesz, és senki sem akar a nyakába földjeinket 
összeszemetelő, terményeinket lepusztító sáskahadat, akik között vannak késsel gyilkolók is, 
meg erőszakoskodók, munkakerülők, tanulni képtelenek, akik szívni akarják a keresztény 

Európa vérét. Tegnap az olaszországi 
tüntetéseken kiabálják – civil 
szervezetek buzdítására is…! – , úgy 
akarnak élni, ahogyan az olaszok. 
Micsoda pofátlanság! Mit tettek ezért? 
Építették jóban, rosszban az országot, 
adóztak, tanultak, dolgoztak? Semmit 
sem tettek, kéretlenül, erőszakkal 
jönnek, csak követelőznek, ez lenne 
mindenütt. Mi ebből nem kérünk! 
Kikkel van Ön? 
Nem, Merkel asszony, ezt nem kérjük, 
ahogyan Önt sem! A mi lelkiismeretünk 

tiszta, mérkőzzünk meg, ki a tisztább, menjünk az Úr elé – mi ugyanis Benne hiszünk! –, mi 
készen állunk! Nem kell nekünk a keresztény erkölcsről sem beszélnie. 
Nem, mi ezt az egész pusztítást, Európa lerohanását nem akarjuk, nem akarhatjuk. Ferenc 
pápa, meg aki mást mond, TÉVED. Súlyosan TÉVED. Akár keresztény vagyok, akár nem, 
semmiképpen sem vagyok köteles saját érdekem, hitem, nyugalmam ellen senkinek sem szót 
fogadni. Jézus Krisztus ezt sehol sem mondta. Az evangéliumokból ezt nem tudják 
bebizonyítani, és Isten nem is várja el tőlünk, sőt aki nem fogad be minket, azt el kell kerülni, 
nemhogy behívogatni. Innentől nem érdekelhet, ha bárki is másképpen értelmezi a krisztusi 
tanítást, mint ahogyan az Úr mondta. A kötelező szeretet nem kötelező öngyilkosság, amire 
most Európát presszionálják. Jó lenne, ha a Krisztusi tanítás szerint beszélne Merkel Asszony 
és a Pártja is. Ott kellene állni, ahogyan józanul mi állunk. A migránsok részére, annak 
megelőzésére, hogy útnak induljanak, a saját szülőföldjükre kellene vinni a 
segélyszállítmányaikat, hogy akiket gyarmatosítással kizsákmányoltak, kompenzálják. De nem 
nekünk, hanem Önöknek, akik ezekből eddig jól éltek. 
Sajnálom, hogy Önnel egy korban élünk! 



* Nem ilyen nyaralásra számított a fiatal lengyel szerelmespár. Rimini népszerű strandján 
támadták meg őket idegenek. A 26 éves férfit megverték, barátnőjét pedig négyen 
megerőszakolták. 
 

Varga Péterné AQP elnöke, katolikus hittanár 
2017.08.29. 
 
 
 

Vargáné Márta   Lelki rovat 
 
Szűz Mária ünnepek sorozata, síró szobrok 
Augusztus és szeptember hónapban több Szűzanya-ünnep is van, s ezen 
okból pár gondolatot, képet megosztok Önökkel. 
 
Az AQUILA egész csapata nagy Szűzanya-tisztelő és -szerető. 

 
Írásom ezen részét Molnár 
Gyula (Küküllői esperesi 
kerület) Szűz Mária a 
történelemben című írásából 
vettem. 
„…Egy elkrisztustalanodó világ 
jórészt már csak 
papírkereszténység, amelyet a 
statisztikai felmérések illúziója 
leplez, még az evangéliumi 
alkotmányt is megkérdőjelezi, 
ha szembekerül a keresztény 
közélet valóságával. 
Nem kell mást tenni, csupán 
Mária jelenéseinek és 
üzeneteinek a hitelességét 
megtámadni, tévtanítások 
aktuális kosztümeibe öltöztetni 
őket, hogy az örök és életadó 
program erőtlenné váljék és az 
igazság megmaradjon az 
ismeretlenségben. (...) A Mária-
jelenések további sajátossága, 
hogy apokaliptikus jellegűek. Ezen nemcsak azt érthetjük, amit az apokalipszis a Szentírás 
tanúsága szerint jelent, hanem azt is, hogy maguk a jelenések rendre olyan helyszíneken 
történnek meg, amelyek lakossága a szorongattatás sajátos formáit éli. A legjobb példa erre 
Guadalupe, ahol a kereszténységhez utat kereső indiánok kaptak természetfeletti segítséget. A 
fatimai események közismerten az első világháború legvéresebb tombolásának időszakában 
mentek végbe. A szőkefalvi események pedig a pusztulás rémével szembesülő erdélyi 
magyarság körében folynak mind a mai napig. A Mária-jelenések egészét mindennek alapján 
úgy tekinthetjük, mint amely részleteiben és átfogóan is az egyre mélyebb válságba sodródó 
emberiséghez szólnak; ennek az emberiségnek kínálnak egyetemes rendeződést biztosító 
természetfeletti segítséget…” 



 
2017 nyarán táborunk alatt ellátogattunk a pásztói temető 
kápolnájába, ahol két Szűzanya szobor is vélhetőleg könnyezik. 
Alább közlünk fotókat is. 
Igazából nem vagyunk autentikusak abban, hogy 
valóságtartalmáról véleményt mondjunk ‒ ebben kizárólag az 
Egyház az illetékes ‒, de azért van nem elhallgatható 
meglátásunk, amit nem kell komolyan venni, csak mi így látjuk. 
Amikor a Jánoshidai Szűzanya szobrát néztük meg, ott semmi 
kétség nem maradt bennünk, hogy sírt. Sőt – részemről 
háromszor is meglátogattam, míg el nem vitték onnan ‒ egyik 
alkalommal 10-en voltunk ott, 
és direkt mindenki egy kérést 
fogalmazott meg, és 9 

teljesedett is. Mi írtunk is és vallomást tettünk a Szűzanya 
érdekében, de semmi más nem történt, mint hogy nekem 
küldött az Érsekség egy leszúró levelet, amit a „káros 
Szűzanya-buzgalmam” miatt írtak. De nekem ez nem 
számít, Szűzanyáért mindent! 
 
A második képet esőben készítettem és az előtte lévő 
üveglapon, a szobor bal oldalán‒ szemből a jobb oldalon ‒ 
az nem könny, hanem eső csepp. 
 
Most ismét ellátogattunk a könnyező szobrokhoz, mert 
egy kis temetői kápolnában, ahogy vettük a hirt, állítólag a 
két szemben lévő fal melletti szobrok könnyeznek. Elég 
magasan vannak, nem lehet bizonyossággal semmit sem 
állítani. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. 
Azt gondolom, a mi tószegi Jézus szobrunk is „könnyezik” 
ennyire, sőt ha sokszor előtte imádkozom, attól félek, 
lecsurran a könnye. 

 
DE térjünk vissza erre 
a két szoborra. Egyik a Rosa Mistica szobor, azon talán 
jobban látszik, mint a másikon. Viszont a szobor festése, 
lakkozása, a szemek képezés is sejteti a könnyezést. 
Így ez megtévesztő is lehet, s nem tudjuk, mi a helyzet, de 
nem is baj. Hitünket nézve nem történik semmi gond, ha 
nem könnyezik se, mert mi eddig is imádtuk Krisztust, s 
ezentúl is így lesz. 
Szűzanya nagyon aktív a világban, így minden jelenés, 
könnyezés belefér, és minden jelzésért a legmélyebb 
hálával kell Felé lenni. 

http://bucsujaras.hu/janoshida/janoshida_05-03-17_014.jpg


Visszatérve a Jánoshidaira, először két pap sírja között állt a szobor, ha a környékbeliek 
elmondása igaz, mert tőlük tudjuk. Később állítólag bekerült egy templomi folyosóra, de ezt 
nem tudtuk ellenőrizni. Egy biztos, azt hallottuk, hogy már nincs is állandó pap ott, és közben 
egy kisgyereket is ott bántalmaztak /megöltek?/. 

Hát, mint mindig van, volt és lesz is oka 
annak, hogy a Szűzanya miattunk a 
könnyeit ontsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sík Sándor XVII. A hűséges 
hűtlenségről 
 
A szemem sokszor hűtelen. 
Sokszor az idegenbe téved. 
Pedig tudom: Te vagy az Élet, 
Te vagy a Szerelem. 
 
De lásd, Te messze vagy, 
Akkor is, mikor beszélek veled, 
Akkor is, mikor megérintelek, 
Akkor is, mikor a kezem fogod. 

És olyan szédítő a forgatag! 
És látod, szerteszét körültem 
Olyan sok égő tűz lobog! 
Ó én erősen tartalak, 
De hogyha néha megszédülten 
Megroskadok és megcsuklik a lábam, 
S megperzselem az ujjamat, 
Nem, nem az ujjamat, a lelkemet, 
Úgy-e tudod, hogy az nem én vagyok? 
Hogy én akkor is, ott, az éjszakában, 
Amely rámhull és eltemet, 
Akkor is, mikor elsodornak 



És visznek haragos habok, 
Úgy-e Te tudod, hogy mindez hiában, 
Hogy én akkor is a tied vagyok? 
 
Mert látod, én nagyon, nagyon szeretnék, 
Én fogom a kezed, 
De a szemem, a két szemem 
Még nem egészen a tied, 
 
Mert nem egészen enyimek még. 
Tudod, ha csak egy szemem lenne! 
És másfelé nem nézne sohasem, 
Csak befelé, befelé mindig! 
És mindig a Te arcod égne benne! 
 
De így, látod, százfelől hintik 
A sugarat rám emésztő tüzek, 
S két szememben, e két gonosz tükörben 
Száz csillanó csillagra törten 
Táncolnak és tündöklenek. 
És százfelé húznak, cibálnak 
Sodró szelei a világnak, 
És én százfelé szakadok, 
De az nem én vagyok. 
 
És tudom: én vagyok a vétkes, 
Az én hívságos két szemem. 
Lásd, épp ez az, ami a lelkemen 
Ilyenkor marcangolva tépdes. 

Betegje, rabja én e rossz szemeknek, 
Tudom, hogy csak téged szeretlek, 
S tudom, hogy bántalak. 
Lásd, ez nagyon kegyetlen gondolat. 
És rám talál a tüzeken keresztül 
És kemény karmait lelkembe ássa. 
 
És nem tudok gondolni másra: 
Ilyenkor szüntelen rád gondolok. 
 
Akkor vagyok a tied mindenestül, 
Amikor hűtelen vagyok. 
 
 
 
 
 

 
                       
 

Rizmayer Péter 
 
Meteorák és a SAS 
Nyáron eljutottunk Görögország egyik nevezetességéhez, a Meteorákhoz: az 
egyenként 100-150 méter magasan, magányos sziklákon álló kolostorokhoz. A 
„Meteora” görög szó, „levegőben”-t jelent. Története egészen a 12. századig nyúlik 
vissza (más forrás szerint korábbra), amikor a Pindarosz-helység barlangjaiban 
megjelentek az első ortodox szerzetes remeték, akik elvonulva a világtól Istennek 

áldozták az életüket. A nagy kolostor magalapítója Meteórai Szent Athanaiosz barát (élt 1305 és 1383 
között), akit a legenda szerint a mai kolostor helyére angyal, illetve sas emelt fel magával. Szent 
Athanaiosz a környező sziklákról 14 szerzetest összegyűjtve közösséget alapított és megvetette a 
kolostori élet alapjait. Tanítványa, Joaszaph, a szerb király fia, 30-40 évvel később tovább bővítette a 
kolostort. A 15-16. században, amikor a török meghódította Thesszáliát, sok új közösség alakult. 
Összesen 24 bizánci kolostor épült itt fel, amelyek egyenként 600 évnél idősebbek. Az épületeket 
1923-ig csak kötélhágcsókon vagy hálóban történő felhúzás útján lehetett megközelíteni. Ma már 
hosszú, sziklába vájt lépcsősorokon és mély szakadékokat áthidaló hidakon megközelíthetőek. A 
Meteora közösségei a 17. században lassan hanyatlásnak indultak, több közülük feloszlott. A 
kolostorok közül ma már csak hatot használnak a szerzetesek, illetve szerzetesnők (vannak női 
kolostorok is). Mikor bejártuk a Tis Metamorfosis (Krisztus Színeváltozása) nevű kolostort, a lenyűgöző 
környezet és a kiállított régi iratok, ikonok mellett mindenekelőtt a mindenhol uralkodó SAS (bizánci 
kétfejű sas) motívum keltett bennem mély benyomást. A SAS (AQUILA) számunkra is az egyik legfőbb 
szimbólum, jelkép, amelynek különleges és mély jelentése van. Ahogy beléptem a templomukba, 



amely szintén tele volt sassal, megéreztem a hely spiritualitását, „égi nyitottságát” és úgy éreztem, 
hogy a sas összeköt bennünket, lelki rokonok vagyunk, számukra a sas ugyanolyan mély jelentéssel 
bír. Emiatt miután kijöttünk a kolostorból megvettem egy Meteorákról szóló könyvet (magyar nyelvű 
fordításban is árulták), amelyben többek között az alábbiakat olvastam: „Minél gyakrabban egyesül a 
szerzetes Istennel, annál kifejezőbben tudatára ébred tudatlanságának: minél jobban tökéletesebbé 
válik, annál inkább tisztában lesz gyengeségével. A megbánás következménye vezeklés és könnyek. 
Ugyanakkor kezdete az örök életnek. (…) Istennel való egyesülés csak ima által érhető el, mert az ima 
személyes kapcsolat ember és Isten között: csak ezáltal érhető el Ő személyesen, ahogyan a szíriai 
Izsák mondta. (…) Az ortodox szerzetes mindig az Úrra tekint és kereszthalálának áldozatára, mint az 
emberszeretet határtalan jelére. Ezen az alapon minden imáját kéréssel kezdi, amely azonban csak 
előkészítése a lelki imának. Ez – úgy mondanánk – egy állandó vándorlás Isten irányába, kísérlet az Ő 
elérésére, egy lelki keresés. Lassan az összeszedettség és a lélek gondolkodása által a kérések 
elhalkulnak: mert azok értelmetlennek tűnnek, mert az Isten imára válaszol azzal, hogy a 
Gondviselésre utal. A szerzetes már leállította kéréseit, amikor Isten akaratában teljesen megbízik. 
Ezen állapot tiszta imádságként van értelmezve. A kívánságnak és a kérésnek ezen együttműködése 

a szerzetest valamennyi lépcsőfokán közelebb emeli 
Istenhez. Végül lesz egy pont, ahol a szerzetes a 
természetes szférát elhagyja és csak a lélek tevékeny 
benne, minden mozgás elmarad és az ima megszűnik. Ez 
a teljes béke és a páratlan nyugalom. Ez a lélek 
felszabadulása, mely megtalálta a békéjét. Ezen állapot 
elragadtatásnak van nevezve, amikor a lélek a szerzetes 
testét elhagyja és már nincs annak tudatánál, hogy ebben 
az életben van-e, vagy a jövőben. Ő már nem 
önmagához tartozik, hanem Istenhez; már nem a saját 
akarat kormányozza, hanem a Szentlélek. (…) Az ima 
ezen fajtája az, melyet a Meteora szerzetesei a maguk 
számára, valamint az összes szerzetesek számára 
előírtak.”1 Mikor olvastam a fent idézett sorokat, 
megerősödött bennem, hogy valóban nem pusztán 
véletlen az, hogy mindkettőnk számára kiemelt Szent 
János apostol és evangélista szimbóluma, a SAS. Mint 
ahogy az sem lehet véletlen, hogy olyan sziklák tetején 
alapítottak kolostorokat, amelyek megközelíthetetlenek 
voltak az emberek számára, és ahonnan olyan 
perspektívából nézhették a környező tájat, mintha 
magasan felette repülnének. Végül arra gondoltam – és 
ezzel a gondolattal zárom e rövid írást —, hogy az itt élő 
szerzetesek bizonyára folyamatosan építkeztek és 
imádkoztak: miközben kivájták a sziklákat és templomot 
építettek rá, addig ugyanúgy a saját lelküket is kivájták, 
hogy gyönyörű templomai legyenek Istennek. Valahogy 
úgy, de lehet, hogy pont ugyanúgy, ahogyan mi is 
tesszük ezt Tószegen. 
 

Irodalom 

 Theocharis M Provatakis: METEORA A kolostorok és szerzetességek története, Michalis 
Toubis Kiadása, Athén, 1991 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Meteor%C3%A1k (2017. 08. 29.) 
 

   
 
  

                         
1 Theocharis M Provatakis: METEORA A kolostorok és szerzetességek története, Michalis Toubis Kiadása, 
Athén, 1991, 25-27. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Meteor%C3%A1k


Kis kerti munkálkodás AQUILA módra 
Pável Márta 
Betakarítás 
 
Azt látom, ha az ember belekezd a mezőgazdálkodásba, egyre inkább a fejé-
re nő a termés. Hetek óta befőzők, betakarítok, és messze nincs vége. Tu-
dom, nagyszerű dolog, és milyen jó lenne azoknak is, akik még az almát is 
veszik. 

Rá kellene bírni az embereket, hogy a nem megművelt telkeket kérjék el művelésre. Nincs pár-
ja a szabadföldi, nap érlelte paradicsomnak. 
Igaz, most kezdődik az elszáradt növények kihúzkodásának időszaka, s amit lehet, komposz-
tálni is kell, mivel tüzet rakni nem nagyon lehet. 
Most látszik jól, melyik ágak pusztultak el, azokkal nem kell tavaszig várni. 
Jó munkát kívánok! 
 
 
Édesapám tanácsai 
Rizmayer Péter 
 
A következő időszak feladatai a kertben 
 
Az előttünk álló szeptember a termés betakarításának hónapja. Érik az őszibarack, a szilva, az 
alma, a körte és a szőlő, valamint a hónap vége felé a dió, a mandula és a birs is. Amit fontosnak 
tartok, az az, hogy a szedés gondosan történjen és szárral együtt. Fontos, hogy az ép és a kissé 
sérült gyümölcsök azonnal szétválasztásra kerüljenek.  
Javaslom a hónap végén szedhető gyümölcsöket – ha szükséges – kénnel (gyümölcsmonília ellen) 
és rovarölő (piretroid 5-7 napos élelmezés-egészségügyi várakozási idővel) szerrel lepermetezni. 
A különféle gyümölcsök érésideje a fajták leírásánál megtalálható. Idén a nagy meleg és a 
lészárazság miatt 10-14 nappal korábbi érésekkel számolhatunk. 

Ahogy az elmúlt hónapban is jeleztem, az újonnan letermett fák ápolása, növényvédelme kiemelt 
jelentőségű  /metszés és növényvédelem/. 
 



Apró praktikák: 
• A paradicsomról továbbra 
is távolítsuk el a hónaljhajtásokat 
és szedjük le az alsó leszáradt le-
veleket. 
• A szamóca szaporítása 
most időszerű a meglévő tövek 
indáikról leválasztott sarjakkal. 
• A téli sarjadékhagyma szá-
rán fejlődött hagymácskák elülte-
téséből tavaszra – a hóolvadás 
után nem sokkal – az első friss 
zöldhagyma fog teremni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
AQP humor 

Hátha valaki nem ismeri  
 
 

 

 



 
Hirdetményünk, felhívásunk 

Alább pár általunk működtetett internetes oldal elérhetősége található, amikben változatos, ér-
deklődésüknek megfelelő cikkeket olvashatnak, és amelyeket állandóan frissítünk. 
 
A www.aquilapart.hu honlapon található a TÚLLÉPÉS című negyedévi tudományos lapunk, 
amiben nagyon nívós cikkek olvashatóak. 
Valamint a http://www.sasmarta.eoldal.hu-n vegyes jellegű cikkek, lelkiség, társadalmi jelen-
ségek, politikai észrevételek is találhatóak. 
http://www.UFO-SAS.eoldal.hu, ezen az új lapunkon valós UFO jelenségekről és egyéb érde-
kességekről olvashatnak. 
sasgondolat.blogspot.com, itt pedig főleg irodalmi, lelki cikkeket, idézeteket közlünk. 
JÓ OLVASÁST! 
 
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tag-
nak 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 önkéntes, 
pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt 
ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az 
alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja. 
Várjuk a kedves párttársakat. 
 
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök 
 

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegyzett 
párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra vá-
gyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, 
mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapun-
kat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható: 
www.aquilapart.hu  
Itt minden információt megtalálhat rólunk. 
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