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Ön ismét - immár harmadszor - az AQUILA Párt (AQP) Magazinját tarthatja a 
kezében. Az első számban megismertettük az AQP Tagságának életét. A 
másodikban az AQP politikai irányvonaláról is olvashatnak, hogy megismerhessék, 
miért is alakultunk meg, hogyan gondolkodunk.   
Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt megismertetését. Akihez nem jutott el 
az első két  szám, az a www.aquilapart.hu honlap magazin fülénél megtalálhatja. 
Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkat, és ha tetszett, adja át ismerőseinek is, 
hogy minél több emberhez eljuthasson. 
 

Egy ismeretlen szerzőtől: „Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtörténjenek! Adj 
lehetőséget a sikernek, hogy bekövetkezzék. Lehetetlen megnyerni a versenyt, ha 
nincs bátorságod odaállni a rajthoz, lehetetlen bármiben is győznöd, ha nincs 

Mi is kérjük, adjon egy lehetőséget az AQP-nek, és a hazánkért segítsen is, mert 
egyedül nem fog menni, csak ha összefogunk, és segítenek megvalósítani a 
nyugalomban, munkában és normális gazdagságban élhető életet. Ahol lenne idő 
és pénz a pihenésre is, a családra is, az emberi életre is. Ha együtt nem lépünk, 
nem lesz  semmi, tovább zuhan az életvitelünk minősége, a köz biztonsága. Mi 
hiszünk az ország lakosságában, tudjuk, fel tudjuk ébreszteni a sok depresszióba 
süllyedt honfitársunkat, az önbizalmat, a hitet. Mi magyarok nem ilyen életet 
érdemlünk, hanem  magas szintű emberi életet.  
 

bátorságod harcolni. Nincs tragikusabb, mint az 
olyan ember élete, aki megálmodott valamit, 
akiben ott él a becsvágy, de aki állandóan csak 
vágyakozik, reménykedik, és sosem ad 
lehetőséget az álmának, hogy megvalósuljon. 
Egy pislogó álmot dajkál, de nem tesz semmit, 
hogy a parázs lángra lobbanjon” 
 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
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Elkezdődött az országjárásunk 

Első utunk tapasztalatai 

Pável Márta, Márkus Edit, Horváth Olivér, Kaiser Andrea     

Esős hétvégén a Dunántúl északi részénél 
voltunk AQP-t ismertető körúton, és eléggé 
meglepő eredménnyel zárult, ami az AQP-re 
nézve sokkal jobban pozitív, mint gondoltuk 
volna. Az első helyszín Tatabánya piaca volt, 
szorongattam a kis mappát a kezemben, 
magamban gyakoroltam, hogy fogok egy 
laza mozdulattal csak egy papírt előhúzni 

lehetőleg úgy, hogy három másik ne essen a földre. Kicsit kívülről is szemléltem 
magunkat, nem akartam, hogy úgy tűnjünk, mint az átlagos laposztogatós 
emberek.  
Általában az emberektől  – akiket többnyire az utcán szólítottunk meg, tehát 
nagyon vegyes közönség volt – ilyeneket hallottunk, összesítve: „neki nem kell párt, 
nem is akar róla hallani, mert hol az egyik csal, lop 1-2 ciklust, hol másik, 
ugyanazokkal az emberekkel jönnek elő, akár értenek hozzá, akár nem, csak ezek  
forognak, mit várjanak  tőlük?” Többségükben közölték: „nem is mennek el 
szavazni, nem hisznek senkinek.” Ilyen és hasonló szövegek voltak. Amikor 
megkérdeztük; de mégis mit várnának el egy olyan párttól, akire szavaznának, azt 
nagy örömmel (sokszor egymás szavába vágva) elmondták. Ekkor mi az AQP-t 
ismertető lapunkat a kezükbe adtuk, mondtuk; nézzen bele, pontosan  a kívánsága  
van   beleírva. Mindenki nagy örömmel és döbbenettel volt, és egyszeriben 
megnyíltak. Volt olyan aki nagyon el volt foglalva, az is általában elfogadta a lapot, 
látszott, hogy később el fogja olvasni.  Sokan megálltak, szántak ránk időt. Nekik 
többet mondtunk, szinte együtt mondtuk ki az igazi emberi élet mérföldköveit: 
munka, föld, szabadság, méltóság, dolgos fiatalság és megbecsült öregség. 

Tojás árulás közben elbeszélgettünk a Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
tagjával, aki elmondta, hogy rokkantnyugdíjas volt – egyik keze vállból hiányzik –, 
felülvizsgálták, és fele pénzt kapott. Szívesen együttműködne velünk. Ezen leszünk. 
Győrben zuhogó esőben legalább 30 percet beszélgettünk a Magyar Szent Korona 
Alapítvány tagjával, nagyon hasonlóakat szeretnének, mint mi, csak egy kicsit 
másként – ők nacionalistábban, a mi nacionalizmusunk pedig Isten világa –, de a 
dolgok 70%-ban egyet  lehet velük érteni. Tévéfelvétel lehetőségét megragadtuk 
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Csornán a Rábaközi televízióban. Köszönjük, hogy teret engedtek annak, hogy a 
lakosságot tájékoztathattuk arról, hogy vagyunk, és rajtunk keresztül hogy 
működhet a teljesen újszerűen megalkotott, igazságos, csakis az ország  
lakosságáért élő Magyarország. 

Rájöttünk, sokkal jobban kellünk, mint azt eddig hittük. Megjegyzem, 
milyen jó, hogy nem Kínában kaptuk ezt a nemes feladatot, ott aztán főhetne a 
fejünk, hogy járjuk sorra az utcákat, piacokat.   

Második utunkat Nagykanizsa és a Balaton déli partja felé vesszük, 
március első vasárnapján. Ha valaki beszélni akarna velünk, kérjük, jelezze, 
megyünk.  
Isten tudja, hogy mit tetetett meg, mikor létrehozatta velünk az AQUILA Pártot! 
Van egy névtelen mondás: ”Az erőfeszítés és a munka élvezetté válik, ha 
pontosan meghatározott, világos célokat tűzöl magad elé.” 
 
A mi célaink világosak, őszintén hazánkért valóak, megvalósíthatóak, adnak és 
elvárnak, mert csak így működik egy életképes rendszer. 
 

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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Az AQUILA szülői szemmel  
Márkus Edit 

Sokat gondolkoztam ezen – hiszen gyermekként kerültem ebbe a közösségbe –, mit 
szólnak anyuék, mit gondolnak, mikor hittanra megyek, milyen érzés lehet egy 
szülőnek, ha a gyermeke az AQUILA közösség tagja. Megpróbálkozom kívülről 
szemlélni a közösségünket, bár ez elég nehéz nekem, mert huszonhárom éve tagja 
vagyok. 
Kívülről ez egy furcsa dolog lehet, hetente 
kétszer-háromszor összejönnek, 
nevetgélnek, lerohannak vidékre, 
szendvicset osztogatnak a 
hajléktalanoknak, együtt nyaralnak, aztán 
meg zsipsz-zsupsz egyszer csak 
felépítenek egy templomot. Kik ezek? Ki 
az én gyerekem? Ismerem Őt egyáltalán? 
Az én nevelésem is látszik azért rajta? Jó, 
hogy nem kábítószerezik, nem rossz 
társaságba jár, de azért furcsák a barátai. 
A barátai egyáltalán az Aquilá-sok? Miért 

nincs velem többet? Rám mikor szán majd időt? – kérdezheti a szülő. Aztán, amikor 
baj van, akkor jön az AQUILA, és segít: falat fest, bútort pakol, orvost keres, szól az 
ismerősöknek, segítsenek munkát találni, felköszönt, ha névnapom vagy szülinapom 
van, ha súlyos műtét következik vagy betegség alakul ki, minden erejét latba vetve, 
kihasználva az összes égi protekcióját imádkozik. Ez az AQUILA. Csendben van, 
amikor nincs szükség rá, de ha baj van, akkor odaáll teljes erővel.  Nem a szokásos 
értelemben családcentrikusak ők, nem találsz köztük csak egy-két sokgyerekes 
családot: mert nem ez az útjuk, nem ez a feladatuk. Az a pár gyerek és szülő viszont, 
akik rájuk vannak bízva: azokat segítik, gondjukat viselik, és ha kell akár 
megcsipkedik, olyan sas módjára.  
Ma már, anyaként, bár nem kívülről, hanem belülről alkotott véleményem, hogy egy 
gyermeknek sincs sehol máshol ilyen jó helye, mint nálunk: itt senki sincs egyedül, 
és nincs kitaszítva. Olyan gazdag élményekben van része egy kisgyermeknek, 
felnőttek, különböző korú gyermekek veszik őt körül, mindegyikhez szólhat, 
mindegyik ismeri. Egy biztos, ember nem tart egyben több mint húsz évig egy 
közösséget sem, az AQUILA - tagok meg együtt vannak, és együtt olyan dolgokra is 
képesek, amire egyedül senki sem. 
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Ismerkedjünk meg az AQP titkárával  

Rizmayerné Márkus Edittel  
Riporter: Pável Márta 
 
Edit az AQUILA életében egy oszlopos tag, aki sok bajt és örömet élt át velünk. 
Mindig lehet rá számítani, kritikus és jó humorú társunk.  
 
M.: Milyen szerepet töltesz /töltöttél be a közösségben, az egyesületben és a 
pártban? 
E.: A közösség tagja vagyok a kezdetektől, vagyis 
immáron 23 éve. Kimondani is sok, többet éltem a 
közösségben, mint azon kívül, hiszen kishittanosként 
kerültem ide. Márta egy párszor a jobb kezének 
hívott, erre nagyon büszke vagyok, próbálok Neki 
segíteni, amiben tudok, persze van, amikor ez nem 
sikerül vagy döcögős. Gyakorlatilag a többi szerepem 
is erre épül, ebből indul ki: helyettese voltam az 
egyesületben, a pártban pedig az egyik titkár vagyok: 
ezen címeket mind-mind feladatnak és szolgálatnak 
fogom fel, és azt látom benne, hogy a Márta számít 
rám. 

M.: A közösségnek elejétől fogva elkötelezett tagja 
vagy, mi az, ami Téged motivál? 

Sok minden vonzó ebben a közösségben a számomra: nagyon kíváncsi ember 
vagyok, szeretek új dolgokat megismerni, megtanulni, szeretem, ha szabadnak 
érezhetem magamat, és legfőképpen nagyon szeretek röhögcsélni, humorizálni, 
mert humor nélkül ezt az életet nem lehet elviselni. Talán a legmélyebb 
motivációról nehezen tudok jól nyilatkozni, de itt tudom a hitemet a legmélyebben 
megélni.  

M.: Volt-e már olyan érzésed, hogy abbahagyod ezt a sok munkát, ami a 
közösségben, pártban van. Ha éreztél ilyet, hogy változott ez meg? 
Igyekszem kivenni a részem a közösség feladataiból, tehát igen, éreztem már olyat, 
hogy most egy kicsit mindenki hagyjon békén, most már egy kicsit sok, és elutazom 
valahová, hogy újult erővel térhessek vissza. Ezen a kimerültségen egy-egy 
elmélkedés tudott/tud átlendíteni, na meg megint csak jó öreg barátom, a 
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humorérzék, illetve az a szemléletmód, hogy egy kicsit kívülről nézem magam, és 
egyből eltörpül minden személyes probléma, minden viszonylagos lesz. Az a 
tapasztalat is segít, hogyha erőt veszek magamon, és folytatom a munkát, Isten 
erőt ad és valahogy időt is ad a szeretteimre, meg egy kicsit magamra is. Persze 
nem úgy, ahogy én képzelem, meg akarom, hanem olyan istenien értékes módon.  

M.: Mennyire hiszel abban és mi a hited abban, hogy az AQP meg tudja tenni azt, 
amiért alakult? 
Az AQP nem szokványos párt, soha nem is lehet az, mert akkor semmi értelme sem 
lenne a létrejöttének, hiszen csak egy lenne a sok közül. Nagyon nagy ereje az AQP-
nek a tagok szeretete és önzetlensége: ez a két emberi tényező kell csak az isteni 
akarat mellé, és akkor az lesz, amit Isten akar. Emberi ésszel ezen kár gondolkodni, 
mert ehhez sem elég fantáziánk, sem jövőbe látó képességünk sincs. Hiszem, 
hogyha mindig eleget teszünk a soron következő feladatnak, végig tudjuk futni a 
pályát. 

M.: Mi a végzettséged, mivel foglalkozol, és hogyan tudod ezt hasznosítani a 
pártban? 
Tanár lennék, és az AQP-ben is nyelvet oktatok, korrepetálok. Sajnos mostanában 
nem ezzel keresem a kenyeremet, váltottam, hogy meg tudjak élni.  

M.: Elég tevékeny embernek látszol. Mit gondolsz, az elkövetkezendő években mit 
fog Isten kicsikarni belőled? 
Érdekes megközelítés: nem gondolnám magamat tevékenynek, hanem inkább 
kötelességtudónak: ami a feladat, azt meg kell oldani lehetőleg a legjobb tudásom 
szerint. Hogy Isten mit akar tőlem? A gyakorlati életben ezt nem látom 
(szerencsémre), de a választ tudom: Isten mindent akar Belőlem, nem 99%-ot 
hanem mind a 100-at. Igyekszem is odaadni Neki, bár néha megdöbbenek, 
mennyire hosszú még ez az út. De nem baj, innen szép nyerni! 

M.: Köszönöm a riportot, Nekem eddig is sokat segítettél, remélem, ezentúl is fogsz. 
Mit kívánsz a Társaidnak? 
Én köszönöm, hogy kérdeztél. Ez olyan Mártás bizalmatlanság, persze nem ok 
nélkül (). Az „Akinek füle van, az hallja meg” című könyved ajánlásában azt írtad 
nekem, hogy a „legfőbb lelki társamnak”. Ezt sokszor elolvasgatom. Útravaló ez 
nekem. A Társaimnak meg – magamat is beleértve – azt kívánom, hogy ha már 
egyszer így együtt ráléptünk erre a szűk, és meredek útra, maradjunk rajta, és 
fussunk Ahhoz, aki a legvégén vár minket. 



A Q U I L A  M a g a z i n  2 0 1 3  /  F E B  

Téli kísérőnk: a fekete retek 
Kis Enikő 

 
Januárra már az emberek többségének elege lesz a 
télből, a megfázásos betegségekből.    
A télen is frissen maradó fekete retek igazi C- 
vitaminbomba (100 grammban 20-50 mg van). 
Már az ókori Kínában és Japánban is nagyon 
kedvelték, gyógyszerként használták, és sok étel 
alapját képezte. A Földközi-tenger vidékén is nagy 

népszerűségnek örvendett a retek, ami az ókori egyiptomiaknál a hagyma és a 
fokhagyma mellett a piramisépítő munkások napi étrendjének szerves részét 
képezte. 
 A következő recept alapján kiváló és jó ízű  köhögés és torokfájás elleni szert 
készíthetünk belőle, amit még a gyermekek is szeretnek:  
Egy nagyobb, szép retekgumót jól megmosunk, kés segítségével üreget vájunk a 
közepébe és az alját is egyenesre vágjuk. Tányérra állítjuk és mézet töltünk bele. A 
mézzel együtt lassan lecsordogáló lé az igazi orvosság. Ha már elfogyott belőle a 
lé, újra tölthetjük mézzel, míg összetöpped.  A keletkezett folyadékot kiskanállal 
tetszés szerint adagolhatjuk. 
Kiváló immunerősítő, vesetisztító, étvágygerjesztő és az emésztésre, májra is 
jótékony hatással bír. Megfázás ellen baktérium- és gombaölő hatása hasznos.  
 

Irodalom: kép: hannakonyha.blogspot.com 

http://www.hazipatika.com/taplalkozas/zoldseg_gyumolcs/cikkek/retek_reggel_sem_mereg/20070406123336 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Retek http://www.mindmegette.hu/teli-vitaminbomba-a-retek-47746 
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Egy kis humor:  

Ki az abszolút depressziós?  

- Aki ha virágillatot érez, elkezdi keresni a koporsót. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=l8XibLGilShQIM&tbnid=xhvs_9-jPiDKZM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fhannakonyha.blogspot.com%2F2008%2F11%2Ffekete-retek-mzzel-torokfjsra-khgsre.html&ei=MksSUaGzGYXptQb_7IDYCQ&bvm=bv.41934586,d.bGE&psig=AFQjCNFe_LkjZPUo_fa5-Wjg6B3qt-k9mQ&ust=1360239792596284
http://www.hazipatika.com/taplalkozas/zoldseg_gyumolcs/cikkek/retek_reggel_sem_mereg/20070406123336
http://hu.wikipedia.org/wiki/Retek
http://www.mindmegette.hu/teli-vitaminbomba-a-retek-47746
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A megismerésről 
Szeibert Márton 
 
Platón szerint (lásd: Az állam című művét) a megismerésnek 4 módja van: 
sejtelem, helyes hit, értés, eszmélet. Nézzük az utóbbi kettőt. Az értés az, amit 
ma a tudósok csinálnak: ezen a szinten léteznek bizonyíthatatlan, egyben 
cáfolhatatlan alapfeltevések, melyekre 
építkezve egy következetes rendszer építhető 
fel. De valójában az egész rendszer alaptalan. 
Platón szerint létezik a megismerésnek egy 
olyan módja is – ezt nevezi eszméletnek –, 
mely nem feltevésekből indul ki. Olyan tények 
ismerhetők meg ezen a szinten, melyek sokkal 
világosabbak a tudósok által vizsgált 
tényeknél. A tudósok által kapott, 
feltevéseken nyugvó ismereteket csak 
ösztönző eszköznek tekinti, hogy eljusson 
minden tudás alapjáig: „s közben e 
művelethez semmi érzékletet ne használjon 

föl, csak magukat az ideákat: ideáról ideára haladva ideákhoz érkezzék”. 
Bizonyára sokunk hallott már Platón barlanghasonlatáról, mely szerint az 
emberek egy barlangban ülő, a falon levő árnyékokat néző, megkötözött rabok, 
akik nem akarnak megszabadulni. E szerint a hasonlat szerint az értés az, amikor 
az árnyékok mozgásai alapján következtetéseket és jóslásokat végzünk. Az 
eszmélet pedig az, ha valaki kimegy a barlangból a fényre és – miután a szeme 
hozzászokott a fényhez – meglátja a valóságot, a „jó ideáját”. 
Az állam című műben kifejti, hogy ezeket az embereket („filozófusokat”), akik 
megpillantották a jó ideáját, bejárták a hozzá vivő utat és már tisztán látnak, 
azokat kényszeríteni kellene, hogy ne maradjanak ott fönt, hanem jöjjenek 
vissza, és segítsék a barlang megbéklyózottait, segítsenek az államvezetésben. 
Annak ellenére írja ezt, hogy ő maga fejti ki, hogy a fentről jövő segítőket a 
barlanglakók elutasítják és megölik, mert nem bírják a fényt, és úgy látják, hogy 
aki a fényről jött, az mind megbolondult. 
Az AQP tagjai most Isten „kényszerítő” ereje alatt magukra vállalják a hálátlan, 
de szükséges feladatot, amiről már 2400 éve is írtak. 
Vajon „ráeszmélnek-e” az emberek, hogy merre van a „jó ideája”? 

8 
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Nagyböjt elé egy kis lelkiség 

 

Sík Sándor: Fáklya (1916) 

Ülök az országúton, az árva útfelen,  
Fáklyát lobogtat jobbkezem,  

És mindeneknek, akik általmennek,  
Szólok csendesen: 

Testvéreim, megálljatok és üljetek le mellém. 
Mert íme, mondom néktek:  

Erre fog jönni, akit ti kerestek,  
Erre fog jönni, akire  

Oly igen nagyon nagy a ti szükségtek.  
Engemet ő küld a vak idegenbe,  

Hol szél sóhajt és úttalanok járnak,  
És ő adta a fáklyát a kezembe,  

És fényét ő gyújtotta meg,  
Hogy mindnyájatokat, kiknek hajában harmat didereg,  

És arcán reszkető, fázó cseppek verődnek:  
A fáklya köré ide gyűjtselek,  

Mert itt egy kicsi körben száraz van és meleg.  
Jertek, üljünk le békén s várjuk a mi időnket,  

Míg eljön, akit várnak mindenek. 

S aki elküldött fáklyafénynek lennem,  
Imádkozom, hogy adja:  

Amíg el nem jön az ígéret napja,  
Füstöt ne vessen és el ne aludjon  

S meg ne hűljön az élő fáklya bennem. 
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Az AQUILA Pártról. . . 

14.981 /2012. Nov./ számon bejegyzés alatt levő párt.  
Rövidített neve: AQP 

 
Kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra  

vágyóknak a pártja. 
 

AZ AQP nem szokványos párt, másképp „pártoskodunk”! 
Az AQP valóban igazmondó párt, s ami a honlapon lévő programunkban 
olvasható, az lesz a mi megvalósítandó célunk, nem fogjuk visszavonni, 

csak ha kell, pontosítani fogjuk. 
 

GARANTÁLJUK, hogy: 
• Minden ígéretünket betartjuk, így a szavunk igaz lesz, és mindig, 

mindent hazánk népének jobb sorsáért teszünk. 
• Mindig párbeszédben maradunk Önökkel.  
• Mi valóban a Hazánkért leszünk, és megszüntetünk minden eddigi, az 

állampolgárokat bosszantó intézkedést. 
 

Az AQP korrupciómentes, tudatos és  
könnyebben élhető Magyarországért jött létre. 

 
Kérjük, nézzék át honlapunkat, és akarjanak jobban megismerni minket,  

hogy azt mondhassák: 
 

IGEN, EZT KERESTEM! 
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 Bárhová elmegyünk, beszélgetünk, előadunk.    
 Ha nem rendelkezik egy párt milliókkal, akkor nem tud magának 

médiafelületet vásárolni. Mi pedig senkinek sem engedjük magunkat 
megvesztegetni, mert úgy az igazi céljainkat nem tudnánk elérni.   

 Hazudni, megtéveszteni, cirkuszt tenni, kiláncolni magunkat, utcán 
üvöltözni stb. hogy csak hallassuk magunkat, nem a mi stílusunk. Így a 
figyelemfelhívás ilyenfajta, mi szemünkben kulturálatlan módja elmarad. 

Kivonat az AQP programjából 

Államadósság: Minden országos államadósságunkat ésszerűen újra kell 
tárgyalni, és a lehető legnagyobb mérséklést kell elérni, ez a gazdasági 
függetlenségünk egyik záloga. Ha beruházások miatt szükséges, akkor új, 
más hitelezői források után kell nézni, hazánknak jobb, legelőnyösebb 
feltételek mellett kell tárgyalni. 
A liberális eszmék: Addig, míg építően hatnak, a szabadságot növelik, 
elfogadhatóak, amikor szabadosságba mennek át, és így erkölcsileg, 
társadalmilag rombolóak, elutasítottak. A Biblia a mérvadó. 
Alaptörvénybe kerül: a munkához való jog, az egészségbiztosításhoz és a 
nyugdíjhoz való jog. Ezek – ha Önök támogatnak bennünket, akkor – nem 
csak adhatóak lesznek, mint ma, hanem törvényileg járnak, mint régen. 
Munkaadó kontra munkavállaló: A jelenlegi törvényi szabályozást felül 
kell bírálni, meg kell változtatni. Újra el kell érni a 3x8 órás napi 
beosztást, ugyanis „ki nem élezett kaszával nem lehet kaszálni...” Ezzel a 
gyerekvállalási, nevelési kedv is növekedne. 
Cigánykérdés: Hazánk népességéhez tartoznak Ők is, ahogyan a többi 
nemzetiségű is, és ha itt élnek, egy homogén ország lakóiról beszélünk, 
akikre azonos kötelességek, elvárások (beilleszkedési hajlandóság) és jogok 
érvényesek.   
Gazdasági tanácsot fogunk működtetni képzett, szakértő idősek és 
gazdasági zsenik részvételével, és az ő véleményüket nagy súllyal kell 
figyelembe venni és nem kapkodó politikai döntések lesznek. 
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Kiadások csökkentése: Ebben a politikai vezetőknek kell az élen példát 
mutatni! Senki se legyen nyertes, csak a magyar lakosság. Úgy kell 
gazdálkodni, hogy hazánkban gyermek, nyugdíjas ne éhezzen, senki 
ember ne haljon éhen és ne fagyjon meg. Mindenki dolgozhasson, aki 
akar... (Munkalehetőségek teremtésnek részletei a programunkban 
olvasható.) 
Adóztatás: Meg kell szüntetni a büntethetőség keresését (pl.: formai 
hibákkal, jelentési kötelezettségekkel kapcsolatos eltúlzott, kötekedő 
vizsgálatok), hogy az adóellenőrzés ne csak pénzbeszedési céllal 
működjön. Ezzel vissza kell adni a vállalkozásokhoz a kedvet, 
állampolgárbarát, de szigorú, korrekt ellenőrzési rendszer kell. Az 
adóztatás rendszerét meg kell változtatni, akár a többkulcsos 
adórendszer újragondolásával.  
 
 
 

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 
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