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A 2013-as ÉVRE JÓ EGÉSZSÉGET, GAZDAGSÁGOT ÉS 
BÉKESSÉGET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES 

OLVASÓNKNAK! 
Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarja kezében. Az első számban 
megismertettük az AQP Tagságának életét. Ebben a számban az AQP politikai 
irányvonaláról is olvashatnak, hogy megismerhessék, miért is alakultunk meg, 
hogyan gondolkodunk.   
Akihez nem jutott el ez első szám, az a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél 
megtalálhatja. Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat. 
 

Prohászka Ottokár: Iránytű, Keresztény nemzeti feltámadás. (1920) 

„A spiritus rector e feltámadásában mindenestre kell, hogy oly 
pártképviselet és pártszervezet legyen — akár egy, akár kettő van belőle — 
melynek szelleme a hit, az erkölcs, a tisztesség, a tisztaság s a szociális 
igazság s mely nem tűr meg kebelében senkit, akihez a panamáknak s a 
korrupciónak még a gyanúja is férkőzhetik.” (Kép: a mi templomunk) 

Közlemény 
Az AQP bejegyzése után, de még a 
jogerőre emelkedése előtt a Főv. 
Főügyészség fellebbezett, és újabb jogi 
procedúrák lesznek, mire elérjük, hogy 
véglegesen bejegyezzék az AQUILA 
Pártot. Ez elkeserítő, mert egy éve 
megy az oda-vissza küldés, és még nincs 
vége. De mi nem adjuk fel. Kérjük, 
támogasson minket, mi pedig  
kitartunk, mert ügyünk jó és becsületes. 
 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
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AZ AQUILA Párt programjából  
ÉRDEMES ELOLVASNI AZ EGÉSZ PROGRAMOT, EZEK CSAK KIRAGADOTT RÉSZEK 
ABBÓL, HOGY MIT IS SZERETNÉNK TENNI HAZÁNKÉRT, HA ÖNÖK TÁMOGATNAK: 
 
• A program igazságos, közös teherviselésen alapszik, és mindenkinek elég 

könnyen kibírható. Nem kedélyeket borzoló, ugyanakkor szociális érzékenységű is 
és korrupcióellenes. Igaz, helyenként szokatlan... A programunk olyan, ami 
megmenti az ország gazdaságát, eléri az ország valós függetlenségét. 

• Az alapelv egy puritán, logikus, szélsőségektől, lobbi csoportoktól mentes, 
igazságos állam működtetése, ahol a szegényebbeknek van munkája, 
megélhetése, a gazdagok pedig célszerű – remélhetőleg – önként vállalt 
mértékletességgel élnek. 

• Kezdeményezzük az Alkotmány és a törvények véleményünk szerint nem 
megfelelő pontjainak a megváltoztatását; rögzítjük a magántulajdonhoz való 
jogot és állami védelmét, a nyugdíjakhoz, munkához és az egészségügyi ellátáshoz 
való jogot. 

• A közbeszerzés intézményét megszüntetjük, helyette egy sokkal becsületesebb, 
piaciabb, versenyképesebb, sokkal olcsóbb eljárást vezetünk be. 

• Ahol állami szférában veszteséget, adósságot „termelnek”, ott senkinek 
semmiféle jutalmat sem lehet osztani. 

• Meg kell keresnünk, hol vannak a feneketlen zsákok, ahol a nép által befizetett 
pénz eltűnik. Ha külföldi kezekben vannak a gyárak, az üzemek, az áruházak, az 
állampapírjaink egy része, tárgyalni kell, és építő, hazánknak is eredményes 
megállapodásokat kell (újra)kötni, hogy a nyereségük nagyobb része hazánkban 
maradjon. 

• Megszüntetnénk a parkolási díjat, ezt az egész oroszág területére nézve 
törölnénk! A kiemelt területeken pl. iskolák, kórházak, minisztériumok, fontos 
középületek előtt megfelelő számú, ingyenes, de korlátozott parkolási idejű 
területet jelölnénk ki, pl. 1,5 órai ott tartózkodás után súlyos büntetés jár, de a 
többi helyen nem. 

• EU-hoz való csatlakozásunk feltételeit, mindkét oldal elvárásait/a 
követelményeket újratárgyalnánk, úgy, hogy hazánknak a legelőnyösebb legyen. 
Ha ez a tárgyalás nem jár sikerrel – aminek a részleteit a lakossággal korrekten 
ismertetni kell, tudja mi ellen vagy mi mellett áll ki! –, akkor népszavazást 
kezdeményezünk az EU-s tagságunk megtartásával vagy a kilépéssel 
kapcsolatban. 
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• Országunk államadósságát ésszerűen újra kell tárgyalni, és a lehető legnagyobb 
mérséklést, a kamat újra megállapítását stb. kell elérni. A tárgyalási alapnál    
figyelembe kell venni: a kapott tőke alapját – ennek visszafizetési át/ütemezését az  
eddig visszafizetett összeget. 

• A jelenlegi törvényi szabályozást felül kell bírálni, meg kell változtatni, újra el kell 
érni – célul tűzzük ki – a 3x8 órás napi beosztást, ugyanis ki nem élezett kaszával 
nem lehet kaszálni... A családokra nézve is negatív nyomokat hagy a mai eszetlen 
rendszer; hogyan vállalhasson gyerekeket egy család, ha nem hagynak rá időt, hogy 
az ember velük lehessen, nevelhessen! 

• Gazdasági tanácsot kell működtetni; kiválóan képzett, szakértő idősek és gazdasági 
zsenik részvételével, és az ő véleményüket teljesen vagy komoly politikai okok miatt 
kissé módosítva, de nagy súllyal kell figyelembe venni. Alapelv: Ne költsünk többet, 
mint amennyi bevétel van, legyen józan paraszti gondolkodású a gazdálkodás.   

• A kiadások csökkentésében a politikai vezetőknek kell az élen példát mutatni! Senki 
se legyen nyertes, csak a magyar lakosság. Úgy kell gazdálkodni, hogy hazánkban a 
gyermek, nyugdíjas ne éhezzen, senki ember ne haljon éhen, és ne fagyjon meg.  

• Újra kell számolni az építési/beruházási költségeket, és ha szükséges – mert 
visszaélés gyanúja áll fenn – új szerződéseket kell kötni a nagyobb beruházásoknál, 
pl. autópálya, gázvezetékek stb., az anomáliákat fel kell tárni minden területen. 

• Minden ágazatot, ami régebben működőképes volt, újra kell indítani: kohászat, 
bányászat, szén, nemesfém, borászat, mezőgazdaság, állattenyésztés, jármű/ 
buszgyártás stb., ezzel sok-sok munkáskéznek adunk munkalehetőséget, akár egy 
éven belül is. Ha ebben valami érdekeltség, szövetség, szerződés gátolja az 
országot, akkor azt erősen újra kell gondolni, okosan tárgyalni, de mindenképpen 
meg kell szüntetni a gazdaság fellendülését gátló tényezőket. 

• A többkulcsos adórendszer: Az adóztatás rendszerét meg kell változtatni, vissza kell 
vezetni ésszerű számokkal és leírási lehetőségekkel a három kulcsos adórendszert. A 
többi jelenleg hatályos rendelkezést és törvényt újra kell gondolni, és a jelen 
helyzetre nézve úgy átalakítani, hogy előre számolni lehessen vele, és ne kelljen 
évente módosítgatni, ezzel a vállalkozásokat bizonytalanságban tartani. 

• Az iskolában sem lehet Istent megutáltatni a szabad akarat elvételével, ezért nem 
lehet állami iskolában senkit sem hittanra kényszeríteni, pl. úgy sem, hogy azon a 
területen nincs más, csak egyházi iskola.  

• Nyugdíj:  … Az államnak kötelező feladata lesz – Alkotmányban rögzített kötelessége 
– a beszedett járulékot (ami nem adó, hanem visszafizetési kötelezettséggel járó 
pénz, így nem „szívesség”), amelyet a dolgozó befizetett, nyugdíjként visszafizetni. 
Innentől nem „adható”, hanem kötelező visszaadni – az addig államilag használt – 
kötelezően beszedett pénz kamatos kamatát is. 
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• Egészségügy: ... Az egészségügyi járulék összege tehát sávos és személyre szabott 
lesz, mértéke attól függ, hogy valaki milyen ellátást akar. A rokkant vagy sérült 
gyerek után is jár az állami szolidáris alapból az alapfokú ellátás, de itt, ha a szülő 
magasabb kategóriát akar, akkor a saját befizetését megoszthatja a gyerekével. 

 
Ha Önnek megtetszettek, vagy nem teljesen érthetőek a kiemelt részek, akkor 
személyes beszélgetésre is van alkalma, keressen minket. Lehet telefonon is. 
Kérjük, keressen minket, mert csak így tudjuk meg, ha valamit kihagytunk volna. 
 

 
 

A világvégéről 
Horváth Olivér 

Amennyiben ezt most olvassa a kedves Olvasó – 
úgy hiszem, olvassa – Ön egy nagy túlélő. 
Örömmel jelentem, hogy túléltük a tavaly 
decemberi soron következő világvégét. Elég jó a 
teljesítményünk, egyszerű földi halandó, ha túlél 
több világvégét is, az már nem semmi… Két 

gondom van ez üggyel kapcsolatban: egyfelől szánalmas, hogy az emberek sok 
minden bolondságot elhisznek, és milyen nagy hírverést tudnak csinálni. Másfelől a 
kiváltott reakció: különösnél különösebb megoldások: szkafander viselete, bunker 
építése (röhej), vagyon elherdálása, stb… 
Isten sokkal nagyobb hírverést tett, példát mutatott, Önmagát adta. Mégsem 
hiszünk neki. Meg is mondta: ’nem tudja senki az órát…’ 
Miért nem neki hiszünk? (Mellesleg sok mást is mondott…) 
Igen, a világ végére valóban készülni kell: minden nap, minden percben, ugyanis a 
világ vége személyre szabott is. Amíg nem jön be egy igazi földet rengető média által 
felkarolt Földünk végét jelentő ’igazi világvége’, addig be kell látnunk, hogy minden 
egyén életében – egész pontosan annak a legvégén – igenis be fog következni. Ezt 
nem tudjuk elkerülni. 
Erre tehát készülni kell. De nem depressziósan és nem is a ’Carpe diem’ tetszetős 
megoldásként elképzelt ékes jelmondatával. Odaátra ugyanis nem ezen jelszóval 
szerzett ’érdemeinket’ visszük. 
Imával, tiszta élettel, becsülettel, mások segítésével. Ha egyre többen erre 
törekednénk, azt hiszem nem csak a világvége, de az addig eltöltött élet is 
értékesebb lenne. 
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Bemutajuk az AQP elnökhelyettesét,  

Németh Ádám Lászlót 

R.: Mit tanultál, mivel foglalkozol az elnökhelyettességen 
kívül? 
N.Á.: Katolikus hittanár, egyházjogász, ELTE jogon pedig 3. 
éves vagyok. Nevelőtanárként is dolgozom. Sokat járok 
külföldre is a sporttal kapcsolatos munkám miatt. 

R.: Mióta vagy tagja az AQUILA Közösségnek, amiből a párt lett? 
N.Á.: Már kiskorom óta tagja vagyok, ami kb. 20 évet ölel fel. Amikor nagyobb 
lettem, akkor már aktívan dolgoztam, ami azt jelentette, hogy elkezdtem járni a 
Szent Imre Kórház III. Belgyógyászatra lelki segítséget adni az ott fekvő embereknek 
és későbbiekben a tanításban is belefolytam. 

R.:Mi az, ami több, mint kettő évtizede a közösségben tart?  
N.Á.: Ami a legfontosabb, hogy itt az Istent valósan megtalálom, mert itt az AQUILA-
ban szeretet működik, és megkapom azt a fajta tanítást a közösség 
(lelki)vezetőjétől, aki most egyben a AQP elnöke (Pável Márta), ami által még 
tökéletesebben megismerhetem Isten létét, és a transzcendens egzisztencia felé visz.   

R.: Hogyan tudod ezt az AQP-ben kamatoztatni? 
N.Á.: Szerintem teljesen, mert az egy olyan párt, ami Isten nélkül semmit sem érhet 
el. Ez a sok idő elég volt arra, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy ez egy Jézus Krisztus 
által vezetett közösség, Márta ehhez egy jól működő csatorna, tehát ebből 
következik, hogy tovább fog minket vezetni, és ami az Isten célja, az a mi célunk is. 
Ami pedig a legfontosabb, hogy az embereket az összefogásra buzdítsuk, ne a 
széthúzás országa legyünk. Olyan egységet és szeretetet kell teremteni az 
országban, amilyen egységes a közösségünk, ha ilyen lesz az ország, akkor már 
boldogan élhetek. 

R.:Hogyan tudod ezeket az elveket elvinni az emberek felé? 
N.Á.:Őszinteség, nyitottság, és hogy adjunk az emberek kérdéseire olyan válaszokat, 
amiben ők is megláthatják, hogy mi a célunk, mit akarunk, és ha ezeket Ők is 
magukévá tudják tenni, akkor közösen megtudjuk javítani az országunkat.   

R.: Mik azok a tudományos szakterületek, amik érdekelnek, és ebből miket tudsz 
hasznosítani a pártban ? 
N.Á.:  Itt  a  teológiát és  a  jogot  tudnám megemlíteni;  mert  elvégeztem  PPKE  
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Az én meglátásom szerint: Az AQUILA igazi arca 
Mészáros Gabriella (aki már AQP alapító tag) 

 
Felkértek, írjam le a gondolataimat, hogy én, mint tulajdonképpeni kívülálló, 

hogyan vélekedem az AQUILA Pártról, milyennek látom őket. 
Pável Mártával (a mostani AQP elnökével) a korábbi munkahelyemen ismerkedtem 
össze idestova 13 éve. Közvetlen kollégákból barátokká lettünk, s ez a barátság 

Hittudományi Karán a hittanári szakot, és jelen pillanatban az egyházjog utolsó 
szakaszánál tartok, és az ELTE jogot befejezve a párt jogásza leszek. Remélem, 
mindkét területet tudom ötvözni és a pártban hasznosítani.   

R.: Nyugodt embernek látszol, mi hoz ki a sodrodból?  
N.Á.: Elég nehéz felbosszantani, talán időnként a Márta tud belém mélyre vágni, de 
neki ez is a dolga. Azt hiszem, nyugodtan tudom a dolgomat tenni, tiszta 
lelkiismeret  és megfelelő távolság a földtől nagy kincs, mindenkinek javasolt. 
 
(Riportot elkövette: Pável Márta): Köszönöm az őszinte szavaidat. 

 

azóta is töretlenül tart. A csoportjának tevékenységébe 
főként rajta keresztül nyerhettem bepillantást, valamint a 
munkájuk eredményeit láthattam – szó szerint – kinőni a 
földből, megvalósulni többféle fronton (épület felhúzások, 
templom építése, föld megművelése, oktatóhelyiségeik 
fejlesztése, színvonalas műsorok összeállítása és előadása stb.).  

De ez „csak” a felszín. Amiért igazán tisztelem és csodálom 
őket, az az élő hitük. A realitáson edzett, elkötelezett, 
mélységes, de mégsem vak hitük. 
Mindig is tartottam az olyan csoportosulásoktól, ahol úgy 
hiszik, ők „tudják a tutit”, csak náluk van az igazság, ahol 

kételyek fel sem merülhetnek, ahol hatalmi szóval, kinyilatkoztatva hozzák a 
döntéseket. S ahol ezt ráadásul a hit mázával vonják be, hogy megkérdőjelezni, 
vitatni se lehessen, s az emberek lelkét nyomorítva kényszerítik ki az egyetértést, 
azt meg már kifejezetten undorítónak találom. 

Ők nem ilyenek. Magam nem vagyok keresztény, s mégsem éreztem soha 
köztük, hogy emiatt kevesebb lennék a szemükben. Az ő útjukat több lehetséges jó 
út közül az egyiknek tartják. Maximálisan próbálnak a hitük szerint cselekedni, az 
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Istennel megélt tapasztalataikat beépíteni a mindennapjaikba, a kapott 
kéréseket/parancsokat teljesíteni, még ha elsőre (és sokszor másodikra is) 
lehetetlennek tűnik. Néha meg is ijednek a feladat súlyától, de ennek ellenére 
megteszik a lépéseket. Szépen, egyenként, bízva a segítségben, ami egyengeti 
útjukat. Mivel nem a személyes kívánságaik után mennek – mert ugyan kinek jutna 
eszébe a mai világban templomot építeni saját erőből, amire egy fillér sincs 
kezdetben, és bevétel sem fog származni belőle soha?! –, ezért az út végén 
találtakat is könnyű szívvel veszik, nem a saját érdekeik megvalósulását nézik 
benne. Szívüket-lelküket beleteszik az útba, az eredményt viszont Isten kezébe.  

Ha ezt a hozzáállást meg tudják őrizni, ha fölrángatják egymást a földről, vagy 
éppen visszarángatják rá, mikor melyik szükséges, ha nem térnek le a saját maguk 
választotta útról, akkor talán adhatnak egy új gerincet ennek az országnak. 

 
Valahogy eddig sikerre vitték, amibe belekezdtek… 

 
 

 

 

 

 

f 
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Ismerje meg másik fontos munkát végző AQP 

elnökségi ügyintéző titkár társunkat, Kaiser Andreát!  
 

R: Miért németes a neved, nem vagy magyar? 
K. A.: A férjem nevét vettem fel, aki osztrák származású és 
német anyanyelvű, de a leánykori nevem is németes- 
mondja mosolyogva. Amúgy német tolmács is vagyok. 

R: Mióta dolgozol együtt az AQUILA-val? 
K. A.: A megalakulás óta, a pártot megelőző egyesületben is 
dolgoztam némettanárként és titkárként társadalmi 
munkában. Már 14 éve, hogy az AQUILA meghatározza 
szabadidőmet. 

R: Miért tartasz ki, és miben látod az AQP távolabbi célját? 
K. A.: Az AQP-t megalakító közösség lelkisége miatt, ebben a közösségben találtam 
rá elmélkedésben a közvetlen, élő kapcsolatra Istennel. Isten pedig hívja az 
embert, hogy segítsen másokon. Az AQP távolabbi célja az emberek, az emberi 
élet erkölcsi felemelése. 

R: Milyen a családi állapotod, van-e gyermeked? 
K. A.: Férjnél vagyok, egy 10 éves fiúgyermekünk van, aki szintén a közösség tagja, 
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Ő is barátokra lelt köztünk. 

R: Milyennek látod a jövőt? 
K. A.: A saját jövőmet Istenre bízom, igyekszem a feladataimat legjobb tudásom 
szerint elvégezni, habár ezt is kemény önmunkálkodással lehet elérni. 
Az ország sorsával kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy ha minden így megy 
tovább, ahogy most van, akkor egy erőszakos, durva, szeretet nélküli világ vár 
ránk. Szerintem most nagyfokú a reménytelenség; nézzük a munkanélkülieket, a 
nyomorgó, éhező gyermekeket, a depressziósok vagy az öngyilkosok számának 
állandó emelkedését. Ennek nem szabadna megtörténnie, ezek ellen tenni kell. 
Ezen kívül mindig elszomorított, ha igazságtalanság történik. Szeretnék tenni 
valamit azért, hogy csökkentsük a nélkülözést, szenvedést az országban, senkinek 
ne kelljen éheznie, megfagynia a saját lakásában vagy fáznia, ezt értem a testi és 
lelki szükségletekre is. Azt is fontosnak tartom, hogy az emberek tudatosan, 
felelősségteljesen és méltósággal éljék az életüket.  

R: Miért gondolod, hogy az embereknek támogatnia kell az AQUILA Pártot? 
K. A.: Mindenki azt szeretné, ha biztonságban és kiszámítható körülmények 
mellett élhetne. A mi programunk ezt kínálja, de ezért mindenkinek tennie is kell. 
Valódi reményt kell adni az embereknek és kiszámítható jövőt. 

Riporter: Pável Márta 
 
 

Figyelem! Oktatás! Nehezen tanulóknak segítség! 

Az AQUILA Párt folytatja az egyesületként végzett munkáját, a lakosság 
képzését, korrepetálásokat, nyelvi és számítógépes (kezdő és haladó is) 
oktatást. +36203274793 számon be kell jelentkezni, de szerda vagy pénteki 
napon fél 7-kor el lehet jönni és megbeszéljük, melyik tanárhoz, melyik csoportba 
kerülhet a tanulni vágyó. 
Várjuk az érdeklődőket a rendszeres, felnőtteknek tartott előadásainkra is, amik 
kedd este 6-8-ig vannak.   

Cím a szokásos: Zakariás József u. 3., (volt Andra J. u.), a Gádorral párhuzamos utcából nyílik. 

AZ AQP anyagi támogatást kér és elfogad, hogy működtetése biztosítható legyen. 
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Ismerkedés Winkler Katalinnal, AQP-s társunkkal 

Katalin 4. éve van köztünk, és az AQP alapító tagjai között tudhatjuk. Nehéz 
élethelyzetben talált ránk, mert akkoriban éppen 3 gyermekével (7 éves kislány és 
4 éves ikrek) került vissza Budapestre, mert – a volt – férjének nem kellettek tovább. 

R.: Katalin, mi a foglalkozásod? Most mit dolgozol? 
K.: Földmérő mérnökként végeztem, és a szakmámba dolgozom egy vízügyi cégnél. 

R.: Amikor a válás miatt visszajöttél Budára, kikre számíthattál, anyagilag, 
emberileg? Magam akkor nagyon 
elárvultnak, önbizalom hiányosnak láttalak. 
K.: Szüleim és testvéreim is itt laknak, 
közelükben albérletben laktam, és ők teljes 
mértékben segítettek, amiben csak tudtak. 
Régebbi Sz. baráti család befogadott 
közéjük, és az ő révükön jutottam el az 
AQUILA csoporthoz is, akik között szintén 
barátokra találtam, és közösen segítettek 
talpra állni.  

R.: Mennyire nehéz három gyermekkel 
egyedül? Vágysz-e új társra?  

K.: Eléggé nehéz, fizikailag, lelkileg, anyagilag is megterhelő egyedül nevelni 3 
gyermeket, és mellette még munkába is járni. Ezen gondolkodtam, kell-e új társ, 
még mindig igen a válasz, de nehéz, mert engem ki fogad el három gyerekkel, és 
nekem is nehéz a szelekció, főleg hogy már sérültem is.   

R.: Gyermekeidnek milyen az AQUILA fiataljai között lenni, beleilleszkedtek a 
közösségbe? 
K.: Úgy érzem, beilleszkedtek, több hasonló korú gyerek van, és nagyon szeretik 
egymást, barátokat is találtak maguk között. Mikor találkoznak, jól eljátszanak, és 
amióta beindult a „törpihittan”, nagyon örülnek, hogy járhatnak. 

R.: Milyen nehézségeid vannak, és mi az, ami megörvendeztet? 
K.: Egyik nagy nehézségem, hogy a volt férjem mindenben akadályoz, és a 
gyerekek lelkivilágát is rombolja. Nem tudom, hogyan lehetne ennek véget vetni. 
Ez a kapcsolat messze nincs attól, hogy együtt lehessen működni. Másik az állandó 
idő probléma, ami mindenre kevés, valamint az anyagi háttér sem enged nagy 
mozgásokat, csak szűkösen elégséges. Öröm? A három szép, okos gyermekem, az 
hogy megtaláltam ezt a mélyhitű lelki közösséget, akik kivettek a kishitűségemből. 
A zene (csellón játszom) szeretete és művelése is sok erőt, örömöt ad, mivel itt a 
csoportban igénylik, hogy zenéljek. Öröm, hogy albérlet után saját lakásomban 



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

10 

Az én wellness-em 
R.-né Márkus Edit 

Egyszer kipróbáltam, és nem az én világom. Azt hittem, jó lesz, feltöltődök 
testileg-lelkileg, de hiába voltam a szeretteimmel, unalmas üresség fogott el, hogy 
máshol kéne lennünk, mást kellene csinálnunk, máshogy kellene pihennünk. Nem 
feltétlenül a szálloda hibája ez, én vagyok másképp berendezve.  

Egyrészt úgy éreztem, alig kapok levegőt, mert folyton beleütközök a 
másik könyökébe vagy lábába. Másrészt rossz nézni, hogy amíg én pihenek, más 
dolgozik, és éppen nekem szolgáltat pont szombat vasárnap, amikor mindenki 
megérdemelné a pihenést. Egy-két órát nem rossz fürdeni, de egész nap ez a 
kellemes tevékenység rémálommá válik, legalábbis számomra.  

Rájöttem, ragaszkodom a mi kis világunkhoz ott, Szolnok közelében. 

Hatalmas nagy zöld terek, barátságos kis házak, a 
luxus minket messze elkerül. Körbevesznek a fák, 
a madarak, a mi kis kutyáink, és a szomszédok. 
Mert igazi wellness az, szerintem, ha lelkileg is 
feltöltődünk, ha van időnk jókat nevetni és 
beszélgetni. Megöntözzük a fáinkat, megkapáljuk 
a paradicsomot, lenyírjuk a füvet, és közben 
érzem, hogy hálás csend vesz körül, hogy alkotás 
folyik, végre nem csak elveszünk a természettől, 
hanem adunk is valamit. Mert ott vagyunk, 
megpróbálunk a részévé válni úgy, hogy nem 

Kérés!  Ha Ön, kedves olvasó úgy gondolja, hogy ezzel a hozzáállással folytatott 
párttevékenység elfogadható Önnek, és módja van rá, adományokkal és erkölcsileg 
is támogasson minket, hogy meg tudjuk valósítani az Istentől ránk osztott 
feladatokat. Mi is szegények vagyunk. Köszönjük. Honlap: www.aquilapart.hu 
 

lakhatok, igaz részleteket fizetve jutottunk hozzá Tétényben, és barátokkal 
körülvéve lehetek. 

R.: Milyennek képzeled a jövődet?   
K.: Dolgos, hittel teli életet képzelek el, gyermekeimet is ezen az úton szeretném 
tudni. Végső soron, amit Isten ad, azt elfogadni, feladatokat véghezvinni, az a 
jövőm. 
 

 

http://www.aquilapart.hu/
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bántunk, nem uralunk, csak vele élünk.  
Ilyenkor érzem azt, mintha visszarepülnénk az időben egy olyan korba, 

amikor a régi ember boldogabban élt, mint mi most. Aztán, amikor véget ér a 
nyár, és télen jóízűen elfogyasztjuk a fáradtsággal megtermelt kis zöldségeket, 
gyümölcsöket, akkor újra megcsap a nyár szele, és azt üzeni:  
„Kitartás, nemsokára újra találkozunk, újra együtt lehetünk és segíthetünk 
egymásnak!” 
Régi igaz mondás, hogy a gyökereinktől sosem szabad egészen elszakadni, illetve 
nem szabad elfelejteni, honnan jöttünk. Talán van még esély visszatalálni ezekhez 
a régi évezredes gyökerekhez, még nem késő úgy élnünk, ahogy tényleg kellene. 
 

 

A csodálatos alma 
Kis Enikő 

Amikor az ősember a vadalma apró bogyócskáit 
gyűjtögette, vagy elkezdte termeszteni, ültetni is ezt az ősi 

gyümölcsfát, aligha gondolt arra, hogy egy szép napon majd közel 20000 fajtát 
tartanak belőle számon. Dr. Bálint György több, mint 25, Magyarországon is 
termeszthető almafajtát sorol fel.  

Már Szent Hildegárd (Hildegard von Bingen) általános erősítő szerként, 
szíverősítőként és lázcsillapítóként használta. 
Talán fölösleges is leírni, hogy a gyümölcsében lévő savak, csersavak, pektin, 
vitaminok és ásványi anyagok milyen jótékony hatással vannak az emésztésre: 
fogyasztanak, gyógyítják a hasmenést, vérhast. Méregtelenítő hatásának 
köszönhetően enyhíti a köszvényt és segít a szervezetből kiüríteni a 
nehézfémeket. Az almaecet láz- és gyulladáscsillapító hatású, duzzadt végtagok 

borogatására alkalmas. A levele antibiotikumot 
(floretin) tartalmaz, amely gátolja a 
sebfertőzéseket. 
Mint minden fa, lelkünkre is gyógyító hatással 
van: a Dr. Edward Bach angol orvos által 
kidolgozott virágterápia szerint olyan 
embereknek segít, akiknek nehézségei vannak 
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a jelentéktelen és fontos dolgok megkülönböztetésében és a magasabb rendű 
összefüggések megértésében. 

Felháborítónak találom, hogy napjainkban ezeknek csodálatos 
élőlényeknek a kivágására buzdítják az embereket. Kevés pénzért szinte 
megsemmisítették az almafaültetvényeket, és most 3-400 Ft-os almákat 
vehetünk. Inkább éppen hogy ültetni kéne őket – és nem csak kertekbe, 
gyümölcsösökbe, hanem az utak szélére, parkokba is.   
Mi az AQP tagjai – olcsón vett telkeinken – most sok-sok fát ültettünk, és még 
sövényünk is ehető mézalmácskából van. Célunk: sok-sok növényt; fát, bokrot 
ültetni, valamint a példamutatás, hogy pesti fiatal emberek (ez évtől kisgyerekek 
is kertecskéket ápolnak) is dolgozhatnak a földeken és termelhetnek vidéken. 
Igyekszünk minden fiatalt megtanítani arra, hogy milyen jó a természet közelében 
élni, milyen felemelő szabadnak lenni és a saját terményeinket enni.  

 

Mégis, ki kit „akarjon” leváltani 2014-ben? 
Az  AQUILA Párt  véleménye  

Pável Márta 

  Minden nap elhangzik, ki hogyan mondjon le, és nem lehet a TV 
csatornák között váltogatni vagy kikerülni, hogy napi rendszerességgel ebbe a 
kérdésbe bele ne fussunk. De ez így volt az előző ciklusban is. Nagyon unalmas, 
egyre több szegény ember van, és ugyanazok az arcok jönnek elő 
forgórendszerben, feledve eddigi tehetetlenségüket, kínálgatva magukat, mint a 
tutit tudók. Eközben semmi sem változott.  

Meglátásunk szerint, csak azok akarjanak 2014-ben bárkit is leváltani, akik 
jobban tudnak dolgozni, jó céljaik vannak, és azokat képesek lesznek 
megvalósítani. Csak azok hirdessék magukat, akik jobban tudják a nép ügyét 
képviselni, mint az előző ciklusokban tették. Csak azoknak kellene újra 
kampányolni, akik rendelkeznek annyi önkritikával, vagy biztosan tudják 

Irodalom: H. Mészáros Erzsébet: Termeszthető gyógynövények, Anno Kiadó 
Alberts, Andreas, Mullen, Peter, Spohn, Margot: Fák, bokrok gyógyító ereje. Az áfonyától a 

zsályáig, Sziget kiadó, 2005. 
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magukról; hogy jó ötleteik vannak, tehát akiknek működőképes terveik és 
programjuk van! Az szerintünk nagyon kevés, hogy utálok valakit, hogy sokakban 
a hatalmas ego dühöng, és mindenáron hatalmon akar lenni, és ehhez elég 
pénzük is van. Ettől viszont – ahogyan eddig se – az országnak nem lesz többje. 

  Mi 2012. november végén kitettük a honlapunkra (www.aquilapart.hu) a 
programunkat. Nekünk az országot élhetővé tevő elhatározásokból, ötletekből, 
célokból – tehát hathatós programpontokból – bőven van, és ha párat meg 
tudnának addig is valósítani, míg mi ismertebbek nem leszünk, nem lenne baj. 
Leírtuk, nem bánjuk, ha pártok ötleteket merítenek belőle, láthatóan teszik is. 
Eddig nincs is probléma, de az már komoly baj, hogy nem veszik észre, mi az AQP 
program lényege. Szóval a lényeg az – bármennyire is fájó, és bármennyire is 
liberálisak –, hogy jog mellé kötelezettség, kötelesség jár. Pont úgy, ahogyan 
járunk; egyik láb, másik láb, különben mereven állnánk vagy eldűlnénk, éppen 
úgy, ahogyan az ország. Azt elhiszem, hogy könnyű kiszedni azt a programból, ami 
populárisnak tűnhet pl. a munkához való jog, a nyugdíjhoz és az egészségügyi 
ellátáshoz való jog törvénybe iktatása. De ez nem lesz megvalósítható, ha a 
programunk többi részét; az elvárásokat, a tisztességes és a nem korrupt állami 
vezetést, az adók kötelességszerű befizetését, a dolgozni akarást stb. nem tesszük 
mellé. Fel kellene fogni, ha hagyják kirabolni az országot, ha kiviszik a megtermelt 
nyereséget, akkor nem lehet itt munkahelyeket teremteni, és megvalósítani sem 
lehet a teljes foglalkoztatottságot! Itt csak egymásba logikusan kapcsolódó 
dolgok, valós tények és igazi elvárások, megértéssel vezetett ország hozhat csak 
eredményt.  

Sajnálom, hogy ha olyanok akarnak megint, ismét, vagy először hatalomra 
kerülni, akikben a józan ítélő,- meglátó képesség, és a megfelelő programalkotás 
tehetsége sincs meg!   

Azt nem tudom, csak remélem, hogy az ország lakossága végre látni kezd, 
és nem emóciókból szavaz, hanem egymás mellé tett tények józan megítéléséből. 
Remélem, most nem hagyja magát megszédíteni a meg nem alapozott ígértektől.  

Kijelenthetem, az AQP nem fog hazudni és felelősséggel gondolkozik, és 
így is akar cselekedni. Nem kellene játéknak venni a nép sorsát, és felelőtlenül 
csak az „ént” működtetni, és azt gondolni; majd lesz, ahogyan lesz, csak az a 
lényeg, hogy ők üljenek a Parlamentben. Az ország gazdasága, élhetőségének 
színvonala zuhan.  
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Nem lehet egy országot felállítani gyűlölködéssel, és egymásra mutogatással. Ne 
húzzon már tovább szét a magyar nép. Miért nem lehet végre együtt egy igaz cél 
felé nézve haladni. 

Nem azzal kellene, és nem is kellett volna eddig sem azzal foglalkozni, ki kit 
váltson le, hanem azzal, ki kikkel fogjon össze, hogy békében, nívós és szakértő 
munkával, együttműködő szeretetben az ország sorsáért felelősen viselkedjenek. 
Ami jó, bárhonnan is van, el kellene fogadni, és ami rossz közös erővel 
megszabadulni tőle. Az AQP ilyen együttműködő, népért tevő, és élhető 
Magyarországot teremtő pártnak alakult. 

Impresszum:  

Kiadó: AQUILA Párt, 1222 Budapest, Zakariás József u. 3. 
Honlap: www.aquilapart.hu   e-mail: aquilapart@gmail.com  
Telefon: +3620 3274793 
Fő és felelős szerkesztő: Varga Péterné, AQP elnöke 
Szerkesztők: Horváth Olivér, Marton Krisztián, Szeibert Márton,  
AQUILA Párt fogadó órái; szerda este 5-9 ig, péntek este 5-10-ig,  
Telefonon bejelentkezve soron kívül is fogadjuk.  
Tanulni vágyókat szeretettel várunk, tevékenységünk rendületlen. 

Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja át másnak, hiszen 
díjmentes a lap, köszönjük! 

 

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

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

http://www.aquilapart.hu/
mailto:aquilapart@gmail.com

