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A legfontosabb földi érték az ember!
Ön ismét az AQUILA Párt magazinját olvashatja – immár az 5.
évfolyam 9. számát. Ebben folytatjuk az AQUILA Párt (AQP)
megismertetését. 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 keresztet ünnepélyesen Istennek átadtuk,
az 50 perces műsor megtekintehető ezen a
linken

https://youtu.be/0WYGebn21Iw
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Ha Önök, kedves Olvasóink,
előre jelzik, bárkivel szívesen
találkozunk, sűrűn vagyunk
Tószegen is. Kérem, nézzék meg
ezt a gyönyörű tempolomot és az új keresztet! Ezen a telefonon
felhívhatnak:
+36 20 327-4793 Vargáné

HÁROM MÉTER MAGAS ARANYOZOTT KERESZTET
ÁLLÍTOTTUNK
Beszámoló az ünnepünkről, melyben
Istennek adtuk
2016. augusztus 20-án, 12 órakor került sor annak a
3 méter magas, aranyszínű vasbeton keresztnek az
avatására, melyet Tószegen az Avilai Szent Teréz
nevére keresztelt magánkápolna elé emelt az AQUILA
közössége. Mi maguk építettük egy speciális zsaluzási
módszerrel.
„Miért építettünk keresztet? AQUILA csoportunk
elmélkedő imát folytat és Avilában, A. Szt.Teréz
születésének 500. évfordulóján kaptuk elmélkedésben
ezt a parancsot, hogy szinte az ország közepére tegyük Isten dicsőségére ezt a
Krisztus által mutatott formájú keresztet. Mi ennek engedelmeskedve elkészítettük.”
Miért is egyedi ez a kereszt? A kereszt vízszintes szárairól mintha egy vékony lepel
hullana alá, sejtetve a távozó Krisztus köztünk maradását. A magas és szilárd, mégis
könnyedséget sugárzó, aranyszínben ragyogó kereszt azt sugallja, hogy egyszer mi is
így távozunk, az anyagi világ lehullik rólunk, de azt is érezzük, hogy addig is a
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keresztre feszített Úr itt van velünk, jelenléte elkísér. A kör alakú, szintén különleges
kis templomba lépve hasonló aranyszínű oszlopot látunk: ez a templom közepén 9
méter magasra nyúló oszlop az átlátszó tetőn az égre vezeti a tekintetet, ahol kitárt
karú Krisztus áll.
A kereszt ünnepélyes átadásán színvonalas műsorral vártuk a megjelenteket: Dr. Csák
József, az Operaház énekese adott elő az alkalomhoz illő
darabokat Hegedüs Valér zongoraművész kíséretével. A
közösséghez tartozó tizenéves gyermekek szívhez szólóan
szavalták el Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét. A
mai korra jellemző kivándorlással szemben harsogva hangzott
el a fiataloktól a vers visszatérő sora: ”itthon maradok”. Varga
Péterné Márta, az AQUILA Párt elnöke és a közösség vezetője
az ünnepély során így emelte ki a keresztállítás jelentőségét: „Nézzünk a most
Istennek adott keresztre, milyen gyönyörű, milyen mély értelmet hordoz. MÁS
országokban ledózerolják a templomokat, mi pedig építünk. Jézus szobra is a Benelux
országok egyikéből való, ahol lebontották fölüle a templomot, most itt van, ebben a
mi büszkeségünkben, a legnagyobb szeretetben és megbecsülésben.” A közösség az
ünnepségen megjelent helybeliek megbecsülését is tapasztalhatta, akiket nagy
örömmel látott vendégül és vár továbbra is nagy szeretettel.
A kereszt bármikor, a kis templom a megragadó tekintetű Jézus szoborral pedig
egyeztetéssel (az info@aqp.hu e-mail címen) megtekinthető. Aki Isten közelségére
vágyik, annak számára igazi lelki elmélyülés helye ez, az Alföld gyöngyszeme.
Marton Janka

Kis Enikő
Modern lótuszevők
Homérosz Odüsszeiájában találkozunk egyedül a Lothophagoszok
(lótuszevők) népével, akik egy kis szigeten élnek. Kedves és barátságos
emberek, akik azonban az év felét alvással töltik és kedves
táplálékuknak, a lótuszvirágnak köszönhetően mindent elfelejtenek. A
lótuszvirágnak köszönhetően Odüsszeusz és társai is elfelejtik az úti céljukat, ezért jó sok
időt elfecsérelnek a Lothophagoszok szigetén, míg Athéné, a bölcsesség istennője
felvilágosítja Odüsszeuszt és ő megmenti társait.
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A mi világunk ezt a történetet modern formában játssza el: a globalizációnak (internet,
multimédia) köszönhetően az egyes emberek mondanivalója, cselekedetei pillanatok
alatt jutnak el a világ egyik végéről a másikra. A mai lótuszvirágok a szabadosság és
gátlástalanság táptalaján felnövő eszme-virágok, amelyek
elaltatják az Isten felé
haladó ember lelkiismeretét,
és
átitatják
a
lelket
természetesnek és jónak
tűnő,
de
eltévelyedett
vágyakkal, elfeledtetik vele
igazi
úti
célját.
Szinte
harapni lehet a levegőben
a
túltengő
szexuális
vágyakat,
hazudozást,
erőszakosságot.
Olyan,
mintha az embert valami
fekete,
ragadós,
lehúzó
szurokkal
venné
körül
folyamatosan, nem lehet
nem tudomást venni róla.
Amikor úgy érezzük, hogy túlságosan ránk telepedett a nagyvilágból felénk áradó
gonoszság, a horror- és terror hírek, megfojtanak a nagyvárosi élet követelményei, sőt,
követelőzései, jól esik kicsit kilépni a mából.
Ilyenkor jól esik nem a széles közönség által felkapott, túlzsúfolt üdülőhelyeket felkeresni,
hanem inkább a nyugalmasabb, ismeretlen vidékeken szétnézni. Merjünk lelépni a
„térképről”: otthagyni a telefont, elszakadni a wifi-től és a hírektől. Merjünk egyedül
maradni és fellélegezni. Egy elhagyott kis faluban, hegyi szálláson, vagy ritkán látogatott
üdülőben megnyugszik a lelkünk, és tudunk kívülről tekinteni otthagyott életünkre, újból
átgondolni a döntéseinket. Segít tisztábban látni, felfedezni, hogy mennyire nem kötelező
beleolvadni ebbe a maszatba, amit a világ ránk kényszerít. A napsütés friss lélegzetvétel a
lélek számára, emlékezteti isteni eredetére.
Feltöltődve, felfrissülve, megerősödve ‒ új emberként nézhetünk az újabb kihívásokkal
szembe.

Vargáné Pável Márta
(riport) Gyerekek iskolába mennek
Megszólítom őket, nyolcadikosok, négyen voltak. Felváltva
válaszolgattak.
- Örültök, hogy mehettek suliba? – rám néznek, úgy, mintha
nekem elmentek volna otthonról.
- Ja, persze, ki az a hülye, aki ennek örül?
- Mi bajotok van, nem jó ebbe az iskolába járni?
- Nem az iskolával van bajunk, hanem azzal, hogy vége a
szünidőnek.
- Nem baj, addig okosodtok és nemsokára lesz őszi szünet is.
- Az igaz, de addig a szép időben a padok között szenvedünk.
- Hát igen, így is fel lehet fogni.
- Mit akartok 8. után tenni?
- Még nem tudjuk, ez hatosztályos gimi, előttünk még 4 év van, bármi lehet.
- Minden tanár jó?
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Hát, ma először láttuk az egyik új tanárt, látni láttuk, de hallani nem, mert
olyan halkan beszélt.
- És a többi tanár?
- Az egyik – aki szintén új ‒ futott egy kört a padok között ‒ ???? ‒ nem tudjuk
miért, majd kiment (harsány nevetés). Várjuk a folytatást.
- Nektek ki a jó tanár?
- Hát, aki jó fej, okos, humora van, nem fut panaszkodni ránk, bír velünk, de
tanítani is tud. (Sorolják egymás szavába vágva.)
- Nincs ilyen?
- DE van, csak tízből egy! Hetedikben volt egy, elment és sok rosszat kívántam
magamban ezért neki, hogy minket itt hagyott. (Megvonja a vállát, mindegy,
talán jön egy jó is…)
- Hm.
Konklúzió: Szerintem a nagy iskolai reformban a tanítványokat is meg lehetne
hallgatni: ki a jó tanár? Ugyanis ők ezt nagyon tisztán elmondták. Lehet, hogy
ezeket kellene jobban fizetni, és nem azokat, akik lehet, hogy sokat tudnak (ők
menjenek kutatni, könyvet írni stb.), de nem tudják hitelesen, megkapóan átadni,
talán pedagógusnak nem a legjobbak.
Marton Janka
Tanácsok álláskeresőknek II.
Öt éve veszek részt egy multinacionális vállalatnál
állásinterjúkon – egy olyan osztályon csoportvezetőként
dolgozva, ahol a pozíciók jellege miatt nagy a fluktuáció –, és
ezek során azt tapasztalom, hogy a jelentkezők sokszor
nincsenek megfelelően felkészülve és a lent leírt alapvető
elvárásokra nem gondolnak. Így megosztanék pár gondolatot
azokkal, akik állást keresnek vagy munkahelyet váltanának, remélve, hogy abban
az alábbi tanácsok segítségül szolgálhatnak. Az előző részben az önéletrajz írásáról
és az állásinterjún való megjelenésről volt szó.
III.
rész: Interjú fajták, több fajta is létezik, ma ezekkel találkozhatunk
leggyakrabban:
1. Telefonos interjú: A személyes találkozást megelőzve sok cég telefonon is
lefolytat egy rövid beszélgetést a kiválasztott pályázóval, hogy pár alapvető
kérdést tisztázzon. Ennek fő célja, hogy ne vesztegessék olyan jelölttel az idejüket
személyesen, akivel nem egyeznek meg az alapvető igények, elvárások. Mit
tegyünk, ha nem alkalmas időpontban érkezik hozzánk a hívás? Próbáljuk meg
magunkat mégis szabaddá tenni, mert nem biztos, hogy újra megkeresnek. Ha
semmiképp sem megoldható, akkor nagyon kedvesen kérjünk egy új időpontot, és
ajánljuk fel, hogy akár mi hívjuk vissza őket, és ebben az időpontban már valóban
legyünk elérhetőek. Milyen hosszan kell válaszolni a telefonon feltett kérdésekre?
Röviden, de frappánsan, persze azért nem egy-egy szóval, ne úgy kelljen belőlünk
kihúzni a szavakat. Igyekezzünk jó benyomást kelteni, ez alapján döntik el,
behívnak-e a személyes találkozóra! Milyen kérdések várhatóak? Tudjuk-e, milyen
pozícióra jelentkeztünk a céghez (jegyezzük meg, hova pályáztunk); mit tudunk a
cégről, intézményről (ha valahova beadjuk az önéletrajzot, tudjunk pár szót a
profiljáról, múltjáról); megfelelne-e a munkaidő; mikor tudnánk kezdeni (van-e
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felmondási időnk máshol); mi az elvárt fizetési igény; ha idegen nyelvet kell tudni a
munkához, egy rövid beszélgetés az adott nyelven. Készüljünk fel az adott nyelven,
egy pár alapvető kérdésre be is tanulhatjuk a választ: miért jelentkeztünk a
pozícióra; mik a fő erősségeink; milyen képességekre lehet szükség az adott
munkához; magunkról, hobbinkról, személyiségünkről pár szó.
2. Kompetencia alapú interjú: Azt méri fel, rendelkezünk-e azokkal a képességekkel
és tapasztalatokkal, melyet a munkakör megkíván. Konkrét kérdéseket tesznek fel
múltbeli helyzetekre vonatkozóan. Például: Beszéljen egy olyan esetről, amikor egy
nehéz döntést önállóan kellett meghoznia; Mondjon egy példát arra, amikor egy
csapatot önnek kellett célhoz vezetni. Alapszabály: csak az igazat mondjuk! Bele
fognak részletesen kérdezni a szituációba, hogy kiderítsék, mi volt a valós
szerepünk benne és hogyan éltünk meg egy-egy helyzetet – az őszintétlenség
hamar kiderül. Rákérdeznek egy-egy adott cselekedet motivációjára is, miért ezt
vagy azt tettük, vagy mit tanultunk a következményből. Ha előre tudjuk, hogy ilyen
típusú interjún fogunk részt venni, gondolkodjunk ilyen példákon az életünkből.
Honnan
tudjam,
miket
kérdezhetnek?
Nagyrészt
az
álláshirdetésben
kívánalmakként megjelölt képességekre fognak rákérdezni! Például ha ott az
szerepelt, hogy jó konfliktuskezelő képesség, akkor majd kérik, hozzunk egy olyan
példát, amikor konfliktushelyzetet kellett kezelni, hogyan oldottuk meg, részletesen
elmesélve.
3. Szituációs feladatok: Olyan munkakörnél, ahol emberekkel való kommunikáció
vagy meggyőzés a fő feladat, látni szeretnék, hogyan oldunk meg egy-egy
kommunikációs helyzetet. Például el kell adni egy terméket, az interjúztató a vevő,
és valószínűleg kifogásokkal fog élni, ellen fog állni, azt figyelve, hogyan tudjuk
megtörni a jeget. Fontos a kreativitás, a rugalmasság, és hogy tudjuk meg, őt mi
érdekli, mi az, ami neki fontos és ahhoz kapcsoljuk az eladandó terméket,
szolgáltatást. Menjünk be az ő kapuján és jöjjünk ki azon, amin mi szeretnénk.
Végig maradjunk nagyon kedvesek, de határozottak, itt nekünk kell vezetnünk a
beszélgetést!
4. Stressz-interjú: Olyan állásoknál alkalmazzák, ahol magas a stressz faktor és fontos
látnia a munkáltatónak, hogyan viselkedünk egy ilyen helyzetben. Cél, hogy
kizökkentsenek a nyugalmi helyzetből, kifejezetten kellemetlen helyzetbe kerüljünk
és lássák, akkor hogyan viselkedünk. El fognak menni addig a határig, ahol a
komfortzónát átlépik, mert arra az arcára kíváncsiak a jelöltnek, amit nem
tudatosan kontrolál. Gyakran összekötik egy szituációs feladattal, például üvöltő
vevőt játszik az interjúztató, aki csillapíthatatlan, a panaszát kell kezelni. Fontos: bár
arra törekszenek, azért ne veszítsük el a kontrollt magunk felett! Például az üvöltő
vevő stílusát ne vegyük át, igyekezzünk empátiát tanúsítani és a problémájára
kreatív megoldást kieszelni. Ha a stresszt mással generálják, például két percenként
direkt bekopog valaki és mond valamit az interjúztatóknak, vagy csörög a
telefonja, vagy több interjúztató van, akik egymással közben nevetgélnek:
kapcsoljunk, ez direkt van, és ne húzzuk fel magunkat. Sokszor a kellemes humor a
megoldás, sok helyzetet el lehet ütni azzal, ha vesszük a lapot és lazítunk. 
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Összefoglalva: A mai interjú típusok, minél felelősség teljesebb a meghirdetett
pozíció, annál mélyrehatóbban igyekeznek vizsgálni a valódi képességeket,
motivációkat és a személyiséget. Önmagunk fejlesztése tehát elengedhetetlen: a
folyamatos önreflexió, hogy
tanuljunk
a
külvilág
visszajelzéseiből, épüljünk a
nehézségekből,
egyre
cizelláltabbá
engedjük
személyiségünket alakulni –
ennek egy vetülete lesz az is,
hogy
egy
teljesebb
személyiség
vonzóbb
munkavállaló is. Elveinkhez
azonban
mindig
ragaszkodjunk: Isten az első.
Olyan munkát, ami nem
igazodik az erkölcsi elvekhez,
vagy Istenre nem maradna
időnk, ne vállaljunk.

Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke
Nekünk nincs plakátra pénzünk, kérjük, helyette olvassák ezt
az írást.
Választások elé
Ömlik a butaság, a gonoszság és a megtévesztés.
MINDENKIT kérek, KÖNYÖRGÖM, MENJEN EL SZAVAZNI, és ha
nem túl nagy kérés, A SAJÁT ÉRDEKÉBEN ÉRVÉNYESEN A
NEMET HúZZA BE!
Ne hallgasson azokra, akik segítenek abban a negatív oldalnak, HOGY A
KERESZTÉNY EURÓPÁT MEGSZÜNTESSÉK. AZ ÖNÖK KEZÉBEN VAN A JÖVŐ, A
GYERMEKEIK KULTURÁLT EURÓPÁJA, KÉREM, HúZZÁK BE A NEMET!
Beindult a baloldali liberális kampány. Soha nem gondoltam volna, hogy emberek
ennyire gátlástalanok vagy végtelenül buták, de végül is mindegyik a politikai
hatalmat akarja megszerezni.
Miért engedi a kormány az álmokfutásukat a demokrácia jegyében? Részünkről
egy párt akkor maradhatna bejegyzett, jogilag elfogadott párt, ha az állam felé
lerótta az adósságait. Itt olyanok ugrálnak, mutogatják a középső ujjukat, akik sok
millióval tartoznak az adózóktól beszedett pénzekből. A kormány most miért nem
végez végrehajtást azokon a párton, akik milliókkal tartoznak még a választások
után felvett, el nem számolt pénzekkel. Most gyűjtenek a néptől, akkor induljon a
behajtás…, lenne miből. Miért szólhatnak addig, míg mást sem tettek, csak a
választópolgárok pénzét herdálták. Miért nem lépnek, hogy ezeket az inkorrekt
pártokat leállítsák? Miért engedik, hogy felelőtlenül garázdálkodók, újabb,
életünket már most is elrontó intézkedésekre biztassanak. Aki tartozik, arra törvényt
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kellene hozni, ha egy éven belül nem rendezi, automatikusan törölni kellene a
pártok sorából!
Riportok alatt látni a kis bajszost, amint nyitott szemekkel ‒ már amennyire a bozont
alól kilátszik ‒ közli, hogy hülyeségeket kérdeznek, amire nincs jó válasz. Ha ő nem
szólalna meg, az lenne a legjobb válasz. Ők mindenkit hülyének néznek. Hogy
merik állítani, hogy az EU nem akar betelepíteni, hiszen számtalan variációban
másról sincs szó. Ezen kivűl az EU azt se tudja, mikor mit akar, bármikor bármivel
Soros úr nyomán előállhat. Abban 100%-ig biztosak lehetünk, nekünk jó nem
származik! Aki tud sakkozni, annak előre kell látni a józan lépéseket. Ez a
népszavazás ilyen lépés. Ők, a balliberálisok ezt nem látják.
A legjobb egy népakarat kinyilvánítása nyomán, hogy a parlament így
megerősítve dönt; ide senki nem jön be, akit mi nem akarunk. Hát erről van szó.
Különben azt mondhatnák, ez az Orbán mániája. Bár az lenne, de sajnos nem így
van.
Amikor nem volt határzárunk ‒ ami persze ma sem tökéletes, de ‒ akkor a
pályaudvarok, a parkok tele voltak migránsokkal, végtelen szeméthalmazokkal,
teljesen veszélyes és élhetetlen volt a város, ezt akarják? Vagy annyira rövid a kis
agyuk, hogy ezt már elfelejtették? Mi nem! Közlöm és nem megfélemlítésből, de a
migráns mohamedánok az első útjukba kerülőt kinyírják, ha parancsot kapnak.
Figyelmeztetem a liberális urakat és hölgyeket: a mohamedánok a „másokat”=
homoszexuálisokat ugyanúgy megölik, mint a keresztényeket és a zsidókat. Hajrá,
ássanak maguk alá gödröket, és aki hülye, haljon meg, (mondaná a volt
főnököm). Az utóbbi egy évben többször elhangzott Merkeltől, hogy szét kell
osztani a migránsokat, ők meg kereken tagadják. Micsoda aljasság ez?
Nem azt mondom, hogy minden migráns gyilkos vagy terrorista, azt mondom, nincs
itt a helyük. Bárki is mást mond, téved, s lehet az a Pápa is. Ez a mi országunk, és
azért kell küzdenünk, hogy az is maradjon! Tudom, hosszútávon ez igen nehéz lesz ‒
mikor a szárazság elől millók özönlenek majd nedvesebb éghajlatú országokba ‒,
de a kezdeteknél már csak nem bukhatunk el…!
Mit akarnak, kinyírni az országot? Mutogatják a középső ujjukat a nagy „okos"
politikusok. Azért megnézném, mikor a feléségüknek vagy a lányaiknak ellátná a
baját egy-két szexuálisan felajzott, erkölcstelen migráns, micsoda védelmi
ujjmutgató öröm lenne náluk. Mert ilyen is bőven van, még ha a hírek többnyire
hallgatnak is róla…
Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedés
FONTOS információ a magokról
Sokan közülünk szeretik a növényi magokat szedni. Olcsóbb is, meg
azt teszem el, ami megtetszett; akár paprika, paradicsom, virág
vagy bármi más.
Már pár éve rájöttem, hogy olyan paradicsomom lett ‒ saját maggyűjtés és palántázás után  ‒ ami iszonyú sok, buja zölddel járt, DE
nem vagy alig termett valamit. Gondolom ezzel sokan jártak így. Nos, ennek az
oka, hogy a különböző tulajdonságú növényeket keresztezik, fajtahibrideket hoznak létre, és ezek magszedéssel továbbszaporításra alkalmatlanok. Most hivatalosan megkérdeztük mi az, ami még szaporítható, kiderült, ha rajta van a zacskón az
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F1 jel akkor NEM, tegyünk le róla: abban az évben lesz termés, de hiába szedünk
magokat, a továbbiakban várhatóan nem, vagy nem jól terem.
NE szaporítsuk azt, amin F1 jel van, nem lesz termése!
Elgondolkoztam, mi lesz, ha baj lenne a világban, háború vagy egyebek, akkor
egy év, és soha többet se paprika, se paradicsom, se semmi. Nem lenne ez így jó.
Most szólók, hogy mindenki – aki előrelátó, még élni akar, ha baj lenne is… ‒ gyűjtse be a még fellelhető konstans típusú magokat, ellesznek pár évig is, és időnként
vetve újra magot szedve lenne megbízható tartalékunk.
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AQP humor
Hátha valaki nem ismeri 
Két autós beszélget:
- Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr kétezer forintra, mert nem a látási viszonyoknak megfelelően közlekedtem.
- Miért, mit nem láttál?
- A rendőrt.
KI TERÍT MEG EBÉDRE AZ ÁLLATÓVODÁBAN?
A NAPOS CSIBE.
MIÉRT TÉVEDNEK KEVESEBBET AZ ÁLLATOK?
MERT TÉVEDNI EMBERI DOLOG.
HOGYAN NEVEZIK A VÍZEN JÁRÓ MATRÓZT?
TENGERÉSZ GYALOGOS.
MIÉRT JOBB AZ ALZHEIMER KÓR A PARKINSON KÓRNÁL?
INKÁBB FELEJTSEM EL KIFIZETNI SÖRÖMET, MINTHOGY
KILÖTYÖGTESSEM.
MELYIK A LEGNÉPSZERŰBB TÉLEN ŰZÖTT SPORTÁG? A
HOSSZÚTÁVFŰTÉS

Egy házaspár talál az utcán egy pingvint, de nem tudják, mit csináljanak vele,
ezért odamennek egy rendőrhöz:
- Elnézést biztos úr! Találtunk
egy pingvint. Mit csináljunk
vele?
- Hát... vigyék el az állatkertbe!
Másnap a rendőr ugyanott
találkozik a házaspárral, akik
kézen fogva vezetik a pingvint.
- Miért nem vitték el az állatkertbe?
- Elvittük, sőt moziban is voltunk, ma pedig vidámparkba megyünk!

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 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 vágyóknak 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
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