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Az AQP jogerősen bejegyzett párt.
Az AQUILA Párt (AQP) magazinja
Cím: 1222 Bp., Zakariás J. u. 3.,

www.aquilapart.hu
Tel: +3620 327-4793

Jelszavunk: A legfontosabb földi érték az ember!
----------------------- ------------------------------------------------------------------Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – immár a tizenegyediket. Ebben a számban folytatjuk az
AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Akihez nem jutott el az
első 10 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.
Választhat (akár minket is), mi színesítettük a jobboldali politikai palettát
Ha Önnek elege van, és a baloldali / liberális (a magát
már eddigi tevékenységével bemutatott), demokratikusnak mondott, de csak adósságot halmozó pártokat nem kívánja többet hatalmon látni, ha a jelenlegi kormánypárt sok mindenben irritálja, vagy elégedetlen velük, akkor itt vagyunk mi, az
AQP! Egy olyan pártként, amely a túlzott hatalmat kiegyenlítené, és olyan irányba terelgetné az országot, amely nem korrupt, számon kéretné az országot kirablókat, kizárólag a magyar érdeket képviselné. Valós munkahelyek teremtése kiemelt célunk. Mi, az AQP, mérsékelt jobboldali pártként megbízhatóan, számon kérhetően Önökért jöttünk létre, nekünk
csakis ennek az országnak a lakói és érdeke számít.

Pável Márta kat. hittanár/AQP elnöke
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Lelki egészségügyi tanács rovat.
Hogy nézzünk szembe a betegséggel?
Három évtizedes lelkisegélyadási
tapasztalatom
szerint kérem, kedves embertársaimat, figyeljenek jobban
magukra, és olvassák figyelmesen soraimat. (Kérdést fel
lehet tenni – válaszolok – a párt
honlapján
vagy
a
martatsas@gmail.com címre írt levélben.

Napokban is felkeresett lelki segítségért
gért egy agyrákkal
küszködő, már megműtött
tött beteg. A megszokott kérdést tet
tette
fel: hogyan gyógyulhatna meg. Ilyenkor azt válaszolom; előbb
el
azt nézzük meg, hogyan, miért betegedett meg.
meg Miért akar
kimenekülni az életből.
Ezután szinte minden beteg embernél sorra előjönnek
el
azok a családi, munkahelyi, rokoni, szerelemi stb. problémák,
amelyekkel nem tudott megbirkózni, és tudat alatt menekülésmenekülé
re fogta a dolgot. Nem is tudatos megoldásként, de szépen
előhívta magának ezt a kiss rákot, vagy bármi mást, ami genegen
tikusan, környezetileg stb. testileg adottabb. (Ilyenkor nem is
gondolja a problémával küszködő lény, hogy komolyan, esetese
leg visszafordíthatatlanul beteg lesz. Talán egy kis figyelmet
akar, több szeretetet, több törődést.)
Ne gondolja, kedves olvasó, hogy ezt csak úgy monmo
dom. Ha jól kibeszéltetjük az embereket, rövidesen kiderülnek
a háttér okok. A gyógyulásban nagyon fontos tényező
tényez az
akarat. Akarom-e, tudom-e
e rendezni az életemet, a környezekörnyez
tem segít-e, szeret-e annyira, hogy azt a bajt, amelyet egyedül nem tudott – a már most beteg – ember kezelni, közösen
megoldják. A gyógyulásnál nagyon fontos az is,
is mikor tért
végre „észhez” a lény, hogy mit tett magával.. A bajok
b
kezdetén Istenhez kellett volna fordulni, nem önmagát
magát emészteni.
De hát kevés ember hisz ennyire. Ha már a teste szétesett

(többszörösen áttétes a rák stb.), szinte semmi sem fordíthatja
vissza a folyamatot. Nagy kérdés: Eljut-e a beteg ember környezetéhez ez a furcsán előadott segélykiáltás.
Tapasztalatom szerint többnyire ez nem szokott bejönni,
mert a környezete vagy nem tudja elismerni a hibáját, vagy
nem akarja, mert neki így jó, és nem hiszi – bár sajnálja – hogy
Ő is oka lehet ennek a bajnak. Azt gondolja, ez hárítás, és ő
hibátlan ebben a történésben és azzal, amit eddig tett, az
nem lehet ok semmiféle betegségre. Nem értik meg a másikat
– sokszor feleségről, férjről, gyerekről vagy nagyszülőről stb.
van szó –, aki érzékenyebb, befelé forduló, önemésztő módon
dolgozza fel a konfliktusokat. Az odafigyelő, önzetlen szeretet
sok mindenre gyógyír lehetne. Próbáljunk meg egymásra jobban, odaadóbban figyelni.
Végezetül, egy történet. Akkoriban még nem foglalkoztam betegekkel, így nem tudom a hölgy háttér okait. Viszont
egy ismerősöm barátaival történt ez a szép esemény. A férj
olyan 45 év körüli 120 kilós, jó szándékú, csupa szeretet férfi
volt, aki pár éve vette el a középkorú hölgyet – valószínűleg
előző rossz élmények kapcsán már a rákos daganat akkor is
benne volt. A nő többszörös áttétes rákos lett, talán 35-40 kg
volt, és megmondták nekik, hogy csak pár hete van hátra. A
férfi „felébredt”, és ráébredt, itt valami visszafordíthatatlan
dolog közeleg, a halál. Azt mondta nekem: ”Nem hagyom
meghalni, neki élnie kell. Szeretem! Mindent el fogok követni,
hogy éljen, nem halhat meg. Mindenhova elmegyek a
gyógyulásért, és ha kell, kiskanállal etetem stb.” A nő hálásan
nézett rá, és megvallom, én sem hittem, hogy ez sikerülhet,
pedig az látszott, hogy az elhatározás kemény és őszinte volt.
El is könyveltem, hogy a hölgy meghalt. Mikor talán 3 év
múlva pár percre eljöttek. Azt hittem, a férfi újra nősült, mert
egy 60 kiló körüli, élettől duzzadó hölggyel szállt ki a kocsiból.
Közölte, itt a feleségem, megmenekült. Istennek legyen hála.
Ez valóban egy kis csoda volt. Íme a példa, minden
lehetséges, mert a szeretet mindent elér.
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Rövid könyvismertető, könyvajánló
Megjelent az AQP elnökének második könyve: A misztikus teológia
alapjai. A könyv pár könyvesboltban
kapható, ára 2000.- Ft. Ez könyv annak az életnek az alapjait hirdeti,
dolgozza fel, amely segít olyan tiszta
néppé, emberré, országgá válni,
amelyet az AQP hirdet.
Szeibert Márton gondolatai
Pável Márta: A misztikus teológia
alapjai című könyvéről
Először 2010-ben jelent meg ez
a könyv, majd most, 2013 augusztusában újra a nyomdába került bővített, átdolgozott formában. Az ehhez írt „Második előszó” első mondata így kezdődik: „Egy évet
késtem ezzel a könyvvel…” Talán sokan nem érzik át ennek a
felütésnek a súlyát, a mélységeit, mert nem ismerik a könyv
szerzőjét. Ezért bátorkodom ezt most megmagyarázni, s ezzel
együtt képet adni a könyv tartalmáról és céljáról.
Avilai Szent Teréz írta: „A szeretet, ha egyszer igazán
megvan, nem tud azzal megelégedni, hogy változatlanul maradjon meg egy és ugyanazon állapotban.” Ez a szeretet, ez a
nyughatatlan, sürgető szeretet itatja át a könyvet, hiszen Teréz
maga diktálta a lelki szavakat, melyeket Pável Márta, katolikus
hittanár manifesztált karakterek halmazává, mely így sokkal
több, mint egy szépirodalmi alkotás: ez a könyv az élő Teréz
üzenete, a sürgető Terézé, aki születésének 500-ik évfordulója
2015-ben lesz. Igen, ez a könyv késett „egy évet”, mert Teréznek minden másodperc fontos, ami az emberek lelki felemelkedését szolgálhatja. Igen, a szeretet sürget. Aki tehát bátorkodik kézbe venni ezt a könyvet, és esetleg el is olvassa az elejétől a végéig, az jól vigyázzon! Nagyon nagy felelősséget
vesz ezzel magára, mert meg fogja érinteni ez az erő, s ezzel a
részesévé válik ennek a sürgetésnek…

A könyv egyik célja tehát az, hogy az embereknek
megmutassa azt a mindennél nagyobb boldogságot, mely
ebből a szeretetből származik, mely az Istennel való együttlétből származik, az „Unió misztikából”. Teszi ezt a lélek belső lakásainak, a „Belső Várkastélynak” a bemutatásával. Így én
csak annak tudom ajánlani ezt a könyvet, aki nem félős természetű, aki szembe mer nézni önmagával és Istennel.
A könyv másik célja az, hogy tankönyvként szolgáljon, s
így bemutassa a misztikát a teológiában. Az olvasó tehát
megtanulhatja belőle – többek között –, hogy mi az a misztika,
hogy mi kell ahhoz, hogy valaki misztikus legyen. Ez a mű tehát
teli van hasznos, racionális tanáccsal is, sőt még a misztika veszélyeire is felhívja a figyelmet.
Összességében tehát elmondható, hogy ez a mű tankönyv, hasznos tanácsok sokasága és lelki olvasmány együttvéve. Ajánlom minden bátor, igazságot szomjúhozó ember
számára!
Az AQP programpontjaiból:
70 oldalas program látható a honlapunkon, ebből most nagyon röviden pár sort kiemelünk. ☺ Az eddigi hét szám alatt
már sok mindent közöltünk, ezt most folytatjuk.
A mezőgazdaság, mezőgazdasági feldolgozás, önellátás
Mindenkit ösztönözni kell, hogy lehetősége szerint a földjén
termeljen, és állatokat tartson. A lakosságot ésszerű és alapvető hozzáértést adó ingyenes képzésekkel tesszük alkalmassá
az önellátásra.
1) Önellátásra felkészülni nagyon fontos jövőbeli cél és kötelesség. Ezt különböző módszerekkel ösztönözni is fogjuk. Minden
utcára – a házak elé – hasznos/gyümölcsfákat ajánlott ültetni, minden kertben sok fa és sok kiskerti növény legyen, lehetőség szerint állatok is pl. tyúk, kacsa, liba stb. A lakossággal
céltudatos neveléssel, meggyőzéssel, meg kell értetni, hogy
így kezdődik a függetlenség, ha egyre jobban az önellátás
felé haladunk. A világ népességének növekedésével a legnagyobb kincs a táplálék/jó termő föld és a víz lesz, nekünk
mindkettőt nézve is remek lehetőségeink vannak, jó helyzet-

5

6

ben vagyunk! Nem vághatunk ki termő gyümölcsfákat vagy
szőlőket.
2) Meg kell szüntetni azokat a rendelkezéseket, amelyek az
állattartást korlátozzák. (Természetesen a lakosság komfortérzetét nem rontva, egyéni elbírálással viszont megtiltható a
zavaró állattartás, ha bizonyítottan nem eléggé gondozott
körülmények között történik.) Engedni kell, hogy pl. kertvárosban kiskertenként (150 négyszögöltől 250-ig) korlátozott
számú, környezetet nem veszélyeztető, tisztántartott kistestű
haszonállatok (pl. 10 -10 db), tyúk, kacsa, liba stb. lehessenek, falvakban 30-30 db-ig emelhető a kistestű állatok száma
és maximum 3 disznót, 5-5 kecskét, birkát lehessen tartani. A
külterületi helyeken pedig korlátozás nélkül minden: tehén, ló
és minden kívánt állatfajta lehessen.
Járjuk az országot, ha külön hívnak valahova, oda is örömmel
megyünk. Ha tud a környezetében értelmes, megbízható embereket, akik munkatársaink lennének, kérjük, ajánlja nekünk,
megkeressük!
Az AQUILA Párt országjárása
Marton Janka, Pável Márta
Országjárásunk Balaton déli partján és Somogy megyében.
Különösen érdekes volt cigány fiatalokkal találkozni.
Augusztus 3-án mentünk a soron
következő körútra. Többek közt
jelen voltak: Vargáné Pável Márta
(az elnök), Szakálos Gizella, Csordás Rita, Marton Janka, Oroszi István, Horváth Olivér stb. Előző
útjainkhoz hasonlóan a helyi piacokon beszélgettünk az emberekkel, céljainkat ismertető szórólapokat és írásainkat tartalmazó
havi magazint osztottunk, valamint az elnök két riportot adott az
út során.
A Balaton déli partján, a siófoki piacon kezdtük a látogatást, ahol jó érzéssel tapasztaltuk, hogy többen emlékeztek tava-

szi látogatásunkra, több helyi lakosban is nyomot hagyott pártunk egyedi jellege, emlékeztek magazinunk írásaira és beszélgetéseinkre.
Szántódon nagy meglepetéssel láttuk, hogy a vasútállomás közelében lévő, hajdani óriási, virágzó piac már nem létezik.
Különösen sajnáltuk, hiszen a többi város azt mutatta, hogy a
lakosság részéről igen nagy igény van a piacokra.
Balatonbogláron a helyiek fogadtak nagy kedvességgel,
több üzletben is kérték, hogy hagyjunk ott szórólapot, hogy népszerűsíthessék gondolatainkat vendégeik körében is.
Fonyódon, a hatalmas piacon, ahol igen nagy a kínálat és
a kereslet is, nagyon sokféle emberrel találkozhattunk.
Különösen érdekes volt találkozni cigány fiatalokkal. 30 év
körüli emberekhez mentem oda (ez az elnök élménye volt, nagyon sajnálom, hogy senki nem volt a közelben, aki ezt lefotózhatta volna), és szórólapot adtam. Az AQP nagy érdeklődést
keltett, és sikert aratott egy spontán szerveződött kis „fórumon”.
Ők megkérdezték: „mit tudnánk nekik ígérni, mitől lenne nekik
jobb, ha mi lennénk a nyerő párt”. Elmondtam nekik a programunk egy részét (mely a 70 oldalas programunkban részletesen
olvasható), ahol a Pártunk munkahelyteremtéssel és ingyenes
szakkollégiumi, kötelező képzéssel (régi laktanyákban, önfenntartó működéssel), és szakkollégiumi képzéssel mindenkinek szakmát
adnánk, vagy ha képességileg nem bírja, akkor betanított munkára való lehetőséget nyújtanánk. Az egyik hölgy megkérdezte:
- Mennyi évtől, meddig?
- Ha nincs addig szakmája – csak akkor kötelező –, 18-25 éves
kor között.
- Én elmúltam 25, és nincs szakmám, de én is tanulni akarok,
tegyétek odébb a korhatárt.
Meglepődtem, igaza lehet, mondtam, hogy ezt is figyelembe
vesszük. Majd a munkahelyekre kérdeztek. Mondtam:
- Ha van szakma, több esély van az elhelyezkedésre is. De az
AQP több lehetőséget szeretne teremteni pl. régi, bezárt, akár
nullszaldós üzemek kinyitásával is, de munkahelyeket adnánk. A
végén vagy 15 cigány fiatal állt körül. Nagyon megdöbbentő
volt, ahogyan szembenézett velem az egyik, és azt kérdezte:
„Tudod, Te, milyen kegyetlen munka nélkül lenni?”
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- Tudom, sok helyen tapasztaltam, mélységesen átérzem a
helyzetet. Ez meglepte őket. Az egyik fiatal azt kérdezte, hogy
hol lehetne a mi általunk ígért szakképzésekre máris feliratkozni.
Mondtam:
- Először egy kis ”x” et kell a nevünk mellé tenni, utána tudom
közölni a lehetőségeket.
Mikor búcsúztam tőlük, az egyik nő elkezdett áldást mondani olyan cigányosan szép volt, a többiek bekapcsolódtak. Úgy
mentem el, hogy a cigány fiatalok áldást mondtak az AQP-ra és
rám is.
Megvallom, megható volt. Nagyon pozitív érzéseim voltak.
Ha az ember nem beszél velük ilyen kötetlen emberi keretek között, nem is tudja, mi lakik bennünk. Két fő dolog kell: szakma és
munka. Hát ez az, ezt láttuk mi is. Nagyon örülünk, hogy népes
kisebbség egy csoportjával ennyire egyet értettünk.
A fonyódi piac tapasztalatai is azt igazolják, hogy céljaink
összhangban vannak a nép akaratával. Az országjárásunk módszere: nem mi várjuk egy húsos fazék mellett ülve, hogy az emberek megtaláljanak minket egy rendezvényen, vagy nem csábítjuk őket magunkhoz olcsó ígéretekkel, hanem mi megyünk közéjük, valódi kommunikációt kezdeményezve. A piacokon sokféle
véleménnyel, meglátással találkozhatunk, különböző társadalmi
rétegből származó, különböző foglalkozású, különböző etnikai,
vallási, erkölcsi hátérrel rendelkező honfitársainknak ismerhetjük
meg gondolatait, tapasztalatait, igényeit, és kaphatunk tőlük
visszajelzést a célkitűzéseinkkel kapcsolatban.
Fonyód és Kaposvár között örömmel tapasztaltuk, hogy a
falvakban sok portához tartozik csűr, ólak, melyek nem állnak
üresen! Bárcsak minden háznál így lenne! Kaposváron, miután a
48-as Ifjúsági úthoz közeli lakótelepen osztottunk szórólapot, a
Somogyi Hírlap online felülete számára készült riport velünk,
melyben „kristálytiszta párt”-ként titulál miket az író megérezve (s
talán kissé kételkedve...) az általunk kínált út szigorúságát és tisztaságát!
A teljes cikk itt olvasható:
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/ilyen-nincs-es-megis-van-kristalytiszta-part-alakult-509724

Dombóváron a Másik TV számára készült egy közel 10 perces felvétel, melyben elnökünk, Pável Márta ad szemléletes képet alakulásunk okáról és céljainkról:
http://www.masiktv.hu/index.php?PHPSESSID=dtgu6tqjku34jh4t905bpap5l7&lap=xfilmekmut&xxazon=3
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Összességében tartalmas út volt, sokféle emberrel találkoztunk, köszönjük mindenkinek, aki alkalmat adott a párbeszédre,
és aki figyelmével megtisztelt minket!
Szatmári Szilárda
Ég és föld között
Még 15 évi rendszeres
kórházlátogatás után is nehéz pillanatokat okoz, elakad a szavam, és a szívembe markol, amikor olyan
emberrel találkozom, aki
láthatóan nagyon szenved,
és itt nem elsősorban csak a
testi fájdalmakra gondolok,
hanem a lelkiekre. Nem tud mit kezdeni helyzetével, tartósan,
gyógyíthatatlanul beteg, és nincs családja, magányosan, kétségbeesett dühvel éli meg a mindennapjait.
A legszomorúbb az egészben az, hogy teljesen bezár a
külvilág felé. Már lélekben nincs itt, és nem is akar a földön lenni,
de sajnos az ég, az Isten felé meg nem tud, vagy nem akar fordulni. Kínlódik, mert „nem találja a kijáratot”! Ilyenkor nagyon
finoman, kedvesen, türelmesen, de mégis határozottan közeledek a beteg ember felé. Érdeklődöm állapota felől. Ez általában
feloldja a bezárkózottságát, néhány perc elteltével már bőbeszédűen meséli történetét. Egy-két viccelődő válaszomtól vagy
kérdésemtől mosolyogni kezd! Ez már fél siker. Megkérdezem,
nem lenne-e ellenére, ha imádkoznék érte? Itt kicsit elkomorodik
a hangulat:
- Nem érdekes, ő érte nem érdemes…- válaszolja.
- Ez nem igaz, minden egyes ember fontos és mindenki figyelemre méltó - válaszolom.
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Így végül mégis megengedi, és együtt imádkozunk el egy
imát, majd utána még beszélgetünk tovább. Mesélek neki bíztatásul olyan ismerőseimről, akik hasonló élethelyzetben voltak, és
jól ki tudtak jönni belőle. Igyekszem rávilágítani, hogy nem is anynyira rossz a helyzete, bármennyire is kibírhatatlannak éli meg, és
csakis egyetlen módon tud vele megbirkózni, ha Istenre néz, folyamatosan imádkozik, és mindig Vele van, így tudja elviselni a
szenvedéssel eltöltött napokat. Ezután pedig meghatódott arckifejezést látok viszont, és csak egy nagy sóhaj a válasz. Majd mikor búcsút veszek, viszonzásul köszönetet és jókívánságot kapok,
hogy adjon az ég jó egészséget, kitartást ehhez a munkához, és
még máskor is jöjjek feltétlenül.
A teremből boldogan és lelkileg magam is feltöltődve lépek ki, mert elértem a célt, amiért jöttem! Hála Istennek, sikerült
jó útra terelni és Őrá irányítani a beteg lelki szemeit és figyelmét!
---------------------------------------------------------------------------------------Egy kis humor: Miért beszélnek az orvosok latinul? - Hogy a
betegek szokják a holt nyelvet ...
Egy család kiköltözik az USA-ba, a kisgyereket beadják az
oviba. Az első szülői értekezleten az óvónő mondja az anyukának:
- Vigyék el pszichológushoz a gyereket, megmagyarázhatatlan kegyetlenség, agresszivitás látszik rajta.
- Miért, miből látszott?
... - Égő csigát rajzolt. - mondja az óvónő.
- Égő csigát? De hát ez igen egyszerű. A magyar gyerekek a csigát így
hívogatják ki a házukból: Csiga-biga gyere ki, ég a házad ideki.. Talán
volt más is?
- Hát, mindenféle sérült madarakat rajzol, például a múltkor egy vak
madarat. - így az óvónő.
- Hm, hogyan? Ja, igen. Ön nem hallotta azt a kedves magyar mondókát, hogy csip, csip, csóka, vak varjúcska?
- Na, jó. De a csonka tehén mégiscsak durva.
- Csonka tehén? Hm,..Ja, igen. Egy nagyon helyes kis dalocskánk van:
Boci, boci tarka, se füle, se farka…
- ...és mondja, kedves anyuka! Semmi vidám, kedves dalocskát nem
énekelnek a magyar gyerekek?
- Dehogynem. Ott van például a Süss fel nap, fényes nap, ..kertek alatt
a ludaink megfagynak... Basszus!

Oroszi- Kuzmich Kinga
Évnyitó
„1 millió 300 ezer diák kezdi meg a tanévet hétfőn,
n, 120 ezren elsősként.
els
Az iskolákban
kban már készülnek a tanévkezdésre, különösen a változásokváltozáso
ra” - írja valamelyik hírközlő oldal. Tények, adatok, minden világos, lal
pozzunk. Vagy mégse? Hiszen az a 120 ezer gyerek, aki először
el
lépi át
az iskola kapuját – ami arra lenne hivatott, hogy bevezesse
beveze
a világ 11
nagy csodáiba –, napok, hetek óta növekvő várakozással gondol arra,
milyen is lesz az iskola. Bennük van a szikra, amibőll remek dolgok születszüle
hetnek, ha jó kezekbe kerül.
Valaki azt mondta nekem, a tanár nem tanít, hanem tanulást
szervez. A tanárnak az a feladata, hogy mindenben segítse, támogassa
a gyermeket
eket abban a folyamatban, ami az új dolgok felfedezésén kek
resztül vezet a tanuláshoz. A jó tanár nem csak beszél a dolgokról, hah
nem megmutatja, hagyja, hogy a diák saját kíváncsiságán keresztül
kereszt
sajátítsa el az a tudást,
amire szüksége van. Így
lehet a gyermekekkel
megszerettetni a tanulást és az iskolát.
Egy kínai közmondás szerint: „A tanítók csak az ajtót nyitják
ki, belépned neked
kell.” Kényszerrel tehát
nem lehet eredményesen oktatni. A tanító
nem tuszkolja be a diákot a neki tetsző ajtón,
csupán felkínálja a lehetőséget.
séget. A tanító rátermettségén inkább az
múlik, mennyire tudja az ajtón való belépést vonzóvá tenni.
Félre értés ne essék, nem konkrét tananyagok közti választásról,
vagy a gyerekek
ekek uralmáról beszélek, ami inkább valamiféle neoliberális
felfogás lenne. Csakis a tanulásról magáról, a tanulás öröméről,
örömér
az érdeklődés felkeltéséről.
Minden diáknak azt kívánom az elkövetkezendő
elkövetkezend tanévre, legyen olyan tanára, aki képes arra, hogy szeretettel
ettel kinyissa számára az
ajtókat, amelyeken ő saját választása szerint beléphet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Az AQUILA Önért kelt életre, Önért harcol. Az AQUILA Párt a szesz
gények, a munkanélküliek, nyugdíjasok és fiatalok érdekeit
képviselők pártja.
Tudjuk:: kiábrándultak, nem érdekli Önöket a pártoskodás, és
mindenkibőll azt nézik ki, amit eddig a többiek tettek. Mi nem vav
gyunk hibásak, és csalódást sem fogunk okozni.
Az AQUILA Pártnak 24 éves előzménye
zménye van. Katolikus hittanosokhittanoso
ból lett egyesület, melyben 13 évig ingyen tanítottunk szegényeszegény
ket (évente 130 főt), a mai napig kórházi elfekvő
ő vagy haldokló
betegeknek adunk lelki segítséget (napi 60/70 embernek). OktaOkt
tunk, nevelünk, előadásokat tartunk, lelki-segítséget
segítséget adunk.
Korrupciómentes igazságos, isteni elveken működ
űködő Magyarországot 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 szeretnénk.

14.981sz. 2013 márciusában jogerősen
sen bejegyzett párt. Az AQP
kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra váv
gyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”!
Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a honlapunkat – a részletes pártprogramunk is
ott olvasható www.aquilapart.hu –,, ahol minden információt
megtalálhat rólunk.
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Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk.
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