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AQUILA PÁRT 2019. évi kiegészítő beszámolója

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2019.04.01- 2020.03.08.-ig
Az AQUILA Párt a fent megjelölt egy évi időszakban nem vett részt az önkormányzati választásokon. Oka: semmi értelme nincs, mivel pénzünk semmi, hazudni nem fogunk,
ígérgetni sem, így szinte reménytelen vállalkozás lett volna. Helyette végeztük a karitatív cselekedetinket.
Tevékenységünk:
Időnként bejártuk az egész országot, és beszélgettünk a lakossággal. Kiemelve 2 választási körzetet a lakosságot meghívjuk nyíltnapokat, ünnepeket tartottunk: Budafokon a Zakariás J. utcában,
Tószegen az Fürj utcában évente 2x.
Véleményünket, politikai meglátásainkat közöljük az MTI-ben, a heti rendszerességgel honlapunkon és a két blogunkon. Így a véleménynyilvánításunk, hogyan gondolkodunk, mit tennénk, ha tehetnénk, ezzel nyilvánvalóvá válik.
Tapasztalatainkat, erkölcsi és filozófiai hozzáállásunkat, népet nevelő céllal is szerkesztjük. Beszámolóinkat, észrevételeinket a havi Magazinban, valamint negyedévi Túllépés tudományos folyóiratunkban megjelentett írásokban is közöltük.
Lakosságnak oktatási segítséget adunk és engedéllyel haldoklóknak lelki segítséget a kórházban.
Folyamatosan működik a honlapunk www.aquilapart.hu, ahol:







2012 novembere óta fent van a 70 oldalas részletes programunk, melyet megújítottunk
havonta megjelentetjük az internetes magazinunkat
aktuális írásokat közlünk a pártunk véleményével
közöljük az a MTI-nek adott közleményeinket is
Megalkottuk a Túllépés tudományos lapunkat, melyet negyedévente jelentetjük meg.
Nyitottunk még egy FB oldal lapot is AQP részére

Megelőző eseményekről röviden:
Az AQP nagyon kevés taggal (az alapítótagsággal) és kevés pénzzel rendelkezik. Nincs tartozásunk, de a tartalékunk is minimális. Nem vettünk fel az államtól egy fillért sem.
Pénz hiányában a médiát nem tudjuk megfizetni, ingyen pedig egy párt előtt - nem kampány időszakban - a lapok zárnak.
Az AQP tagsága az elnökkel együtt, teljesen önkéntesként dolgozik, nem vettek fel semmiféle
pénzt, és költségtérítést sem, nem is lenne miből, mert nincs pénzünk.
Tagságunk létszáma 3-mal kevesebb, mint az engedély megadásánál volt. Tudjuk, így nem nagyon lehet létszámot gyarapítani, hogy 1 éves önkéntesen végzett munka a próbaidő, s nem tetszik a jelentkezőknek, ami nekünk viszont biztosíték, hogy csak komoly és igazán tenni akaró emberek lesznek AQP tagok. Háttérmunkákban kb. 140 fő segített.
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Az országot járjuk, és szimpatizánsokat gyűjtünk számuk kb. 3000.
A közölt adatok és tények autentikusságáért az aláíró AQP elnök felel.

Budapest, 2020.05.01.
Varga Péter Miklósné AQP elnök

