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Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – immár az ötödiket. 
Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Akihez nem 
jutott el az első 4 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. 
 

Az AQUILA Pártot jogerősen bejegyezték. 
Megosztjuk örömünket Önnel, kedves Olvasó, másfél évnyi hercehurca 
után, többszöri magalakulással, javításokkal stb. végre 2013 márciusában 
elértük, hogy jogerősen bejegyeztek minket. Sokat vártunk rá, mert 2012-
ben már megvolt a bejegyzésünk, de jött a fellebbezés, és az újbóli 

Várunk tavasz, mele-
gítsd fel az átázott, 
átfázott földünket és 
lelkünket, nagyon kí-
vánjuk már a Nap élte-
tő melegét!  
 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/


javítások miatt csak most lett jogerőssé. Ha nincs gyakorlata a tagoknak a 
pártalapításban, pénz sincs, hogy egyből egy drága ügyvédet fizessünk meg, 
akkor így nagyon lassan megy. Köszönjük dr. I. Gy. Ügyvéd Úrnak, aki 
önzetlenül, karitatív alapon, kitartással és jósággal segített, hogy eddig 
eljuthassunk. (Jelzem, ilyen ügyvéd is van, Isten áldja meg.) 
Már eddig is tettük a dolgunkat, de mostantól gőzerővel fogunk menni, 
kérjük, fogadjanak minket szeretettel  
                                                                                                   Varga Péterné Márta, AQP elnöke 

 

Mit is akar elérni az AQP?  
 
Egy igazságos, élhető, nem korrupt országot, ahol a magyar érdekek 
maximálisan érvényesülnek, nem külföldről döntik el – így vagy úgy –, hogy 
itt mi legyen, mi lehessen! (Tudjuk, nehéz harc lesz, de ha Önök is segítenek, 
bizalmat adnak, menni fog.) 
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Az AQP minden embernek lehetőséget, munkát, 
megélhetést adó Magyarországot szeretne teremteni. 
Olyan országot akarunk, ahol a közbiztonság 
megfelelő, senkit se ölhessenek meg, ne 
rabolhassanak ki, ne legyenek uzsorakamatok, 
egymást ne zsarolhassák, ne építsék le a nép 
tudatosságát. Továbbá, ahol nem lehet senkit sem 
megkülönböztetni: se pozitív, se negatív irányban. 
Nem fogjuk senki bűnét sem takargatni, mindenkit a 

  nevén fogunk nevezni, és ha valaki nép elleni bűntettet követ el – 
bármilyent is –, kemény retorzióra számíthat. Ez is visszatartó erő lehet 
mindenkinek. Munkát akarunk adni mindenkinek, 8 órás munkaidőt, 
megnyugtatóan stabil nyugdíjat, megfelelő egészségügyet és oktatást stb. 

Mi nem fogunk rombolni, csak építeni! Nem mehetünk a 
megszokott, de rossz kerékvágásban, nem lehet elfogadni, hogy csak a 
hatalomhoz való ragaszkodás, vagy a hatalom visszaszerzése legyen a cél, 
miközben a nép életminősége romlik. Nem lehet önös érdekek miatt 
embereket megnyomorítani. Önbizalommal, hittel és az erkölcsiség 
biztonságával akarjuk szárnyalni megtanítani hazánk népét.  
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Céljainkat szakmaisággal, becsületes emberekkel, szelíden, 
meggyőzéssel, rávilágítással és Isten erejével kívánjuk elérni. 

Tudom, sokan most felsóhajtanak, jaj, mit akarnak ezek, milyen 
idealisták..., Isten nincs is. Én ebben senki helyében sem nyugtatnám 
magamat, mert Isten van, él, jobban, valósabban létezik, mint ez az egész 
Univerzum, és ezt a nyomort, szegényekkel ellepetni a bolygót, ezt nem 
akarja! Ha sokan mégis úgy vélik, hogy nincs Isten – az az ő tévedésük, 
tehetik, szabad akarat van... – nekünk ez gyerekes struccpolitika, de ez 
ettől még semmit sem jelent; a kórokozók létezését sem tudták (több ezer 
évig), mégis tömegesen belehaltak stb.! 

A mi életünket végig Isten vezeti, és csodálatos életünk van, igaz, 
ettől a nagyon pártos tevékenységtől most kissé megilletődtünk (a feladat 
súlyán elgondolkozva), de menni fog, mert Isten tudja, mit akar, ő tudja, 
kinek, miért adja a feladatot, még ha mi nem is. Ránézve, Vele 
együttműködve menni fog! 

Látható, hogy az AQP semmiben sem azonos a többi hazánkban 
tevékenykedő párttal, pont ezért kellene lehetőséget adni nekünk is. Mi 
nem hazudunk, csak a népért vagyunk, ezért személy szerint az AQP 
elnökeként felelősséget vállalok. Nem célunk, és tilosak is: a 
feszültségkeltések, gyűlöletbeszédek, egymásra mutogatások, „ki és mikor 
takarodjon” beszédek stb. Viszont fel kell figyelni mindenre, ami a népnek 
jó, és hasznosítani kell egy virágzó Magyarország eléréséért. Kollektív, 
szeretetben végzett munka kellene! 

Az AQP nem alkuszik. Felháborítónak tartjuk, és az nem lehet 
megint cél, hogy az eddig levitézlett politikusok sorát – akik arra nagyon 
vigyáznak, hogy az eddigi rossz megközelítéseket és rossz megoldásokat 
alkalmazó politikusokat – le ne váltsa az új, tehetséges, talán ötlettel teli 
nemzedék. Most mitől lennének jobbak? 

Az AQP programja magáért beszél – honlapunkon olvasható –, ezt 
el kell olvasni! Az AQP programjában pontosan az is ott van, hogyan 
tennénk meg azt, amit ígérünk. 
 

2013. április AQP elnöksége 
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Bemutatjuk pénztárnokunkat,  

Katona-Promber Ágnest 

 
R. Mit ismertetsz meg magadról a kedves 
olvasóval? 
P.Á. 37 esztendős vagyok, férjemmel Budapesten 
élek. Az anyai ágon rokonaim élnek Veszprém 
megye több településén, gyermekkoromban 

belém ivódott a Balaton iránti „szerelem”. Végzettségem szerint 
némettanár és fordító vagyok, irodai asszisztensként dolgozom. Hobbim a 
zene, gyerekkorom óta fuvolázom. 
R. Hogy kerültél az AQUILA közelébe?  
P.Á. Az AQP tagjait közel 20 éve ismerem, a közösségnek, melyből a párt 
alakult ez idő óta tagja vagyok. Személy szerint nekem is erős támaszaim 
voltak a „SAS”-testvéreim életem nehéz pillanataiban (az Aquila magyarul sast 

jelent, ami Jézus szimbóluma is). 
R. Mi az, ami vonzott, és megtartott az AQUILA-sok között?  
P.Á. Bennünket az az út köt össze, amelyet Isten jelölt ki számunkra. 
Mélyen hívő és hitüket a mindennapi életben valóban megélő emberekről 
van szó. Vezetőnkben a szó legszorosabb értelmében vett karizmatikus, és 
különleges lelki érzékenysége révén Istenre hallgató embert ismertem meg. 
Soha nem felejtem el, amikor először találkoztunk, az akkor (20 éve) 
újdonságnak számító kenyérsütő gépével sütött kenyeret a közösség 
tagjainak, és én is kaptam a friss meleg finomságból. Szimbolikusan azóta 
az „Élet Kenyerét” fogyasztom a közösségben, mert a mi életünk központja 
Krisztus.  
R. Miért érzed, hogy ez a párt, annyi sok párt között is kell? 
P.Á. Azért gondolom, hogy egy ilyen pártra égető szükség van, mert az 
embereknek vissza kell adni a hitet, az erőt, a bizalmat, a talajt a lábuk alá, 
az emberhez méltó életet. Érdemes figyelmet szentelni a programunknak, 
mert mindazt tartalmazza, amire ma egy magyar állampolgár vágyik. Mi 
még többet szeretnénk tenni ezért az országért. 
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R. Szerinted mi az AQP célja? 
P.Á. Egyik legfontosabb célunk az ország lelki-erkölcsi talpra állítása. Nem 
tudjuk tovább nézni, hogy tömegek szegényednek el, a fiatalság elvándorol, 
az emberek jövőképe egyre bizonytalanabb. Ahhoz, hogy kimásszunk a 
gödörből, először is szükség van egy egészséges, józan lelki alapra, amire 
építkezni lehet. Ezt a lelki alapot képes átadni ez a kemény mag, a krisztusi 
lelkiséggel élő AQUILA Párt. 
R. Mit üzensz a kedves Olvasónak? 
P.Á. Hiszek abban, hogy tevékenységünk sikeres és hasznos lesz, DE ehhez az 
Önök segítsége, megelőlegezett bizalma is kell. Ha megnyertük bizalmát vagy 
elgondolkozattuk, kérjük, tegyen róla Ön is, hogy minél több emberhez 
jusson el a létezésünk híre. Segítsen, hogy felismerjék, hogy a hazudozáson, a 
megtévesztéseken, bankárok és saját zsebük tömésén kívül más, embert 
szerető lehetőség is van, pl. egy Isten akaratából létrejött párt, az AQP! 
Tudjuk, az országnak szüksége van az ilyen tiszta életet élő, Istennek 
fogadalmat tett, önzetlen emberekre. Ezért ajánlom szíves figyelmükbe az 
AQP-t és programunkat. 

Hideg van 
Szeibert Márton 

Március 24-én írom ezeket a sorokat. Túl vagyunk már Sándor, 
József és Benedek napján is, de az idő még mindig havas, hideg. Remélem, 
hogy amikor az Olvasó ezeket a sorokat olvassa, akkor már nem emlékszik 
a hidegre, hanem a szép tavaszi meleg napsütésben olvassa a Magazint. 

Most viszont még hideg van. Jó lenne a kertben dolgozni, tavaszi 
munkákat végezni, de amíg nulla fok van, addig nehezen visz rá a lélek. 
Abban pedig csak reménykedni tudok, hogy a kirügyezett fáknak nem 
ártott meg ez a furcsa időjárás. 

Bár a kinti idő kellemetlen, a belső, lelkünkben levő időjárás 
sokszor még rosszabb is lehet. Érdemes elmélyednünk azon, hogy bennünk 
milyen az időjárás, hogy mennyire vagyunk borúsak, fagyosak. Nem 
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vagyunk-e olyanok, mint a Didergő Király. Ha hiányzik belőlünk a belső 
tűz, a szeretet lángja, akkor igazán elhúzódik bennünk a valódi, borzalmas 
tél. Ez az, ami a belső fagyot visszahívja, ami tönkreteszi az új rügyeket, 
minden tiszta, isteni kezdeményezést. Jó lenne, ha ezen elgondolkoznánk, 
ha nem hoznánk túl gyorsan ítéletet, hanem bölcsen szemlélnénk 
magunkat és a világot. Jó lenne végre belátni, hogy nem csak a Nap 
melege hiányzik az életünkből, hanem a valódi meleget adó kegyelem is, 
amit sok-sok sötét felhővel, a saját nyughatatlan akaratunkkal elzártunk. 
Vegyük észre, hogy az isteni Nap – a látható Naphoz hasonlóan – nem 
szűnik meg nekünk fényt adni. Oszlassuk el végre a saját akaratunkhoz 
való ragaszkodás felhőjét! Legyen végre meleg! Jöjjön már a várva várt 
nyár! 
Prohászka Ottokár: „Az élet küzdelmeibe bele kell világítania az öntudatnak, 

hogy szeret az Isten; kell ez, mert meleg, nagy szívre van szükségünk s a nagy 

szívnek temperamentuma az istenszeretet öntudata. Ez ad türelmet, örömöt 

és erőt; ez támaszt hitet és lelkesülést; ez indít áldozatra.” 

 

 

 

Kis humor: 

Egy macskát végül is mindenre 

megtaníthatsz, amit ő szeretne… 
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R. HA megkérdezném Te ki vagy, mit mondanál? 
P.Á.: Pável Ágnes vagyok, és általános iskolás korom 
óta annak a hittanos közösségnek a tagja, amelyből 
az AQUILA Párt elődje, az AQUILA egyesület alakult. 
A férjemet is itt ismertem meg, és két gyerekünk is 
született Barnabás és Ágnes. Pedagógus vagyok, 
francia nyelvismerettel. Egy felsőoktatási 
intézményben dolgozom, pénzügyi-adminisztrációs 

Az AQP bemutatja titkárhelyettesét, Pável Ágnest! 
 

területen. A megbízhatóság és a felelősségteljes munka alapkövetelmény, 
és ez elengedhetetlen egészséges szigorúság nélkül. 
R. Ennyi évtizede vagy az AQUILA közösség tagja, annak ellenére, hogy 
még közelebb vagy a 30-hoz, mint a 40-hez? 
P:Á.: Hát igaz, ez két évtized! Ez az időszak már többet jelent, mint maga 
az idő, ez már létforma. Hihetetlen, de mára már természetes, hogy a 
közösségért végzett munka és a saját lelki fejlődésem összefonódott, és az 
életem részét képezi.  
R. Gyermekeid hol vannak, hol tanulják a hitet?  
P.Á.: Nem lehetnek másutt, mint itt a „kis sasok” között, a sas fióka csapat 
tagjaiként. Amikor végignézek a közösség gyerekein, akik már több mint 
tízen vannak, arra szoktam gondolni, milyen szerencsések, hogy ezt a 
lelkiséget ők már a születésüktől szívták magukba, és nekik ez a kincs, a 
hasonló gondolkodású, életcélú, Istenhívő és azonos erkölcsi értékrendű 
barátok társasága az első pillanattól adott. Ők a jövő zálogai.  
R. Mit kívánnál a többi embernek, gyerekeiknek? 
P.Á.: Természetesen a legjobbat akarom nekik, és ezt úgy lehet szerintem 
elérni, ha az AQUILA Párttal felkutatjuk a hasonló gondolkodású 
embereket, megmutatjuk nekik, hogy létezünk, nincsenek egyedül, 
megismertetjük velük a programunkat, ahogy tesszük is a pártkörutakon.  
R. Nagyon kemény a világ, ellenáll még a jónak is, miben reménykedsz, 
győzhettek?  
P.Á.: Előbb, utóbb igen, most már csak egy év van a választásokig, ez a 
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győzelemre kevés, de az ott létre, ellenzékben levésre, reméljük valami 
szinten menni fog! Hiszek abban, hogy egy jó közösségnek, egy Istenre 
hallgató vezetővel nincs lehetetlen, és ezt egy nagyobb közösségre, egy 
országra is érvényesnek gondolom! Ahogy a mi közösségünk is létezik és 
épül a szociológiai törvényszerűségek „ellenére”, sok-sok munkával, 
elhivatott szakemberekkel és a kötelességek teljesítésével, a tehetségek 
gondozásával az ország állapotán is javítani lehet. Mert a dolgoknak ez a 
természetes menete, nem az ügyeskedés, a hazudozás, a hataloméhség 
kielégítése. Amikor néha elkeseredek, erre szoktam gondolni, ez ad erőt a 
folytatáshoz. 
R. Rigolyás ember lehetsz, vagy csak a megalkuvásokat utálod? 
P.Á. Hát ja, kissé ez is, az is..., igen. Szeretem a tiszta és egyértelmű 
helyzeteket, jó, ha konkrétan meg vannak határozva a célok és a 
számonkérés is. Ezt a következetességet a gyerekeim nevelésénél is szem 
előtt tartom. Nem bírom a sumákolást, a hazudozást, és itt jól érzem 
magamat, mert ez az AQUILA-ban ismeretlen fogalom. 
R. Nem sok ez a céltudatosság, következetesség egy közösségnek, most 
már pártnak? 
P.Á.: Nem sok, sőt a Sas társaim felvidítanak, nagyon jó a hangulat, sok 
nevetés, szóviccek, eleven, szókimondó társaság, tudom, itt, amit 
gondolnak, szemembe el is mondják. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
társaimmal valóban jó együtt lenni, mert még munka közben is megy a 
bohóckodás, és elég sűrűn felharsan a nevetés, és a jókedv mindannyiunk 
számára alapvető. Ez a kettő egy jó kis egyensúlyt ad az embernek. 
Végezetül, tudom, hogy mindenkire számíthatok, mi SAS-ok egymásért is 
vagyunk. 
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Tudjuk, tavasz az egyik fő időszak, amikor az 
állatok ellenek. Itt láthatóak egy fekete puli 
papától származó fekete kiskutyusok az 
önfeláldozó, meghatóan szerető, nagyon jó 
mamán. Milyen jó lenne, ha sok ember ennyire 
gondos szülője lenne a gyermekének, mint itt 

látjuk. A világban élve, sajnos ezt az emberek között nem mindig így 
tapasztaljuk. Sok szülő megtesz mindent, amit anyagilag lehet, de nincs 
ideje arra, hogy csemetéje nyugodtan érezhesse a belőle kiáramló erőt, 
szeretetet, hogy nyugodtan kússzon-másszon rajta, hogy tartósan érezze a 
szülői szeretet, ahogyan ez a kis kutya teheti. Szeressük jobban egymást, 
gyerekeinket, állatainkat és a körülöttünk lévő világot. 
 
 

Japán birs és egyéb díszbirs fajták 

Kis Enikő 

A japán birs virágaiban szívesen gyönyörködünk 

tavasszal. Virágzás után kell metszeni, így 

gyönyörködhetünk a dús virágzásban is, őszire 

pedig tojás nagyságú, szép, citromsárga terméssel 

ajándékoz meg minket. A fagyok beállta előtt 

szüreteljük. Igaz, hogy keményebb és fanyarabb 

ízű is, mint a birs, valamint sokáig kell főzni ahhoz, hogy lekvár vagy befőtt legyen 

belőle, de a zamata kárpótol ezért. Hosszas utóérleléssel, aszalással is ehetővé lehet 

tenni. C-vitamintartalma kb. háromszorosa a citroménak - ezért északi citromnak is 

nevezik. A kínai orvoslásban a szárított gyümölcsből főzött teát fájdalomcsillapításra 

és gyulladás csökkentőnek használják, de légúti gyulladások, reuma, izomgyengeség 

ellen és görcsök enyhítésére is kiváló. Magja is drog, belőle hűsítő, bevonó, lágyító, 

nyugtató, izgalmat szüntető szert készítenek. Sebekre, gyulladásos felületekre, 

fagyásra is jó. A japán birs könnyen szaporítható, ültethető. Magról, hajtatással, 

nyáron zöld, ősszel fás dugványról, gyökérsarjról. Tüskés ágai miatt szívesen 

használják sövénynek. Szereti a nedves, mész nélküli, humuszban gazdag talajt. 
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 Tavaszi, újfogadalmas gondolataim 

Kis Enikő 

Most lettem az AQUILA-sok között olyan Sassá, aki Istennek 5 éves 

fogadalmat tettem a mélyebb, tisztább, Isten felé elkötelezett életre. Ez az 

örökfogadalomhoz kell, ami csak ezután jöhet, pedig az AQP tagjai között 

18 ilyen tag van, és közéjük akarok tartozni.  

Miközben lelkem ujjong, lapátolom a nem kívánt és nem várt 

havat. Ilyen nagy hóra, ebben az időben nem emlékszem. Nagyböjt van, és 

ez olyan mintha fagyott könnyek hullanának alá az égből és belepnék a 

tájat, az embereket. Eddig csak kemény, hideg böjti szél szokott fújni, 

mintha dacolna, revánsot venne a természet a megölt Jézus Krisztus miatt, 

persze az is jogos lenne. Most puhán, könyörtelen omlanak a vakítóan a 

fehér pelyhek, nem nézik, hogy földre kényszerítik a már kijött 

virágleveleket. Az arany sassal a kezemen, boldog és szomorkás is vagyok, 

mert hóval hullnak, csak hullnak sűrűn a könnycseppek a lelkembe. 

Szomorúságot is érzek, talán nem érezzük meg a jelzést? Isten azt 

szeretné, hogy Húsvétra fehér legyen az emberek lelke, belülről új, tiszta 

világgal kezdhetnénk. 

 

Égi harmóniák 

Katona-Promber Ágnes 

E rövid, gondolatébresztő írásnak azért adtam ezt a címet, mert a zenéről 

szeretnék írni, és mi más jellemzi jobban a zenét, mint a tökéletes 

harmónia. Amikor zenéről beszélek, elsősorban a klasszikus zenére 

gondolok. Szívesen hallgatom és, bár csak hobbi szinten, magam is 



  

Hála Ferenc Pápáért 

Pável Márta 

Nagyon-nagyon örülünk, és végtelenül 
hálásak vagyunk Istennek, hogy Őt választatta – 
mert Ferenc pápát valóban Isten választatta –, 
hogy nem hagyta el az emberiséget. Igen, ez az! 
Ez az értékrend: a szegények ügyének 
támogatása, a viselkedésének és az elveinek az 
összhangja, ugyanakkor a konzekvens katolikus 
magatartás, ami semmiféle fellazító irányzatnak 
nem kedvez; ez az, amit mi is magunkénak 
tudunk. Ez nekünk egy csoda! 
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szívesen játszom. A zene nagyon sokat jelent nekem. Úgy érzem, 

felszabadít, koncentrálni tanít, megvigasztal, szeretetet ad és szeretetet 

enged közvetíteni, átélet velünk örömöt-bánatot, és ezzel fontos 

küldetést teljesít. Lelki táplálékot tud nyújtani az emberi léleknek, hogy 

érzelmileg is kiművelhesse magát. Segít abban, hogy finomra hangoljuk 

magunkat, és ez által képesek legyünk „meghallani” a létünk finomabb 

rezdüléseit. Azt gondolom, hogy a zene misztériumát egyenesen Istentől 

kaptuk, mintegy eszközként, hogy ebben az Isten szemével nézve 

eldurvult világban valahogyan képesek legyünk megérezni a lét örömét. 

Kedvenc zeneszerzőm, Mozart, akiről fiatalkorom óta sokat olvasok, és 

sokszor hallgatom, ő volt a leginkább meggyőződve arról, hogy bámulatos 

zenetehetsége Istentől kapott adomány. Ezért soha nem volt gőgös vagy 

beképzelt, és tudott szívből örülni annak, ha másoknak zenéjével örömöt 

okozott. A legjobb dolog a zenében szerintem az, hogy akár hallgatjuk, 

akár műveljük, mindenképpen magával ragad, és részesei lehetünk egy 

egyedülálló világnak, ami kívül áll a pusztán anyagi világon. 
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Az AQUILA Pártról... 

14.981sz.  /2013. márciusban jogerősen bejegyzett párt.  
Rövidített neve: AQP 

 
Kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra  

vágyóknak a pártja. 
AZ AQP nem szokványos párt, másképp „pártoskodunk”! 

Elmondhatjuk, hogy mi Isten akaratából, az emberékért vagyunk. 

Ferenc Pápa az, aki – az Úrnak legyen hála – 
nem koszolódott be, nem keveredett az egyházban 
sajnálatosan előforduló személyi botrányokba. Ő 
kemény és mosolygós, konzervatív és tiszta. Ez kell 
nekünk. Nem is lehetne más a Pápa. Csak ilyenre 
lehet felnézni, és így mondhatjuk, van remény az 
Egyház megújhodására. 

Reméljük, akik az Egyházon belül bármiben is 
sárosak, kikerülnek, lehetetlenné válnak, mert 

csakis a tiszta Egyház lehet meggyőző, aki példaértékű, irányadó, Krisztusra 
mutató. Megválasztásakor látva az alázatát, tisztaszívűségét összeszorult a 
gyomrom, és meghatódva éreztem: ez az, ilyen Pápa kell! Beül némán, 
felhajtás nélkül, egyszerűen leghátulra egy misére. Istenem, de sok paphoz 
beülhetne, és azok megnézhetnék magukat, hogy nem hittel, nem lángot 
gyújtva beszélnek Krisztusról, biztos rendet tenne köztük is.  

Az egész AQUILA tiszta szívből imádkozik Érte, sok erőt és hosszú 
életet kívánunk, Isten tartsa meg nagyon sokáig – imádkozunk 
folyamatosan Érte –, hogy ne törjön meg, maradjon ilyen Mátyás királyos, 
és nekünk is erőként és példaként szolgálhasson a továbbiakban is 
hazánkért végzendő munkánkban. 
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Az AQP valóban igazmondó párt, s ami a honlapon lévő programunkban 
részletesen 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! 
 
Mit is akar az AQP? Egy igazságos, élhető, nem korrupt, a magyar érdekek 

maximális érvényesítését nyújtó, és minden embernek lehetőséget, munkát, 

megélhetést adó Magyarországot szeretnénk újjáteremteni.    

Van néhány párt, akikkel kb. 20-30%-ban megegyeznek a céljaink, de a 

megvalósítási módjaik, kommunikációjuk már nem felelnek meg nekünk. Nem 

célunk a feszültségkeltés, gyűlöletbeszédek, egymásra mutogatás, ki és mikor 

„takarodjon” stb., hanem mindenre, ami a népnek jó, fel kell figyelni, ki kell 

venni, és hasznosítani kell egy virágzó Magyarország eléréséért. Kollektív, 

szeretetben végzett munka kellene! Az AQP viszont a nép érdekei felett nem 

alkuszik.  

Felháborítónak tartjuk, hogy az eddigi rossz megközelítéseket, 



  

működésképtelen megoldásokat alkalmazó politikusok nagyon vigyáznak arra, 

hogy le ne váltsa őket az új, talán ötlettel teli, tehetséges nemzedék. Most mitől 

lennének jobbak?   

Az AQP programja magáért beszél, ezt el kell olvasni!  Az AQP 

programjában pontosan az is ott van, hogyan teremtenénk több munkaalkalmat, 

hogy lenne a nyugdíj, hogyan lenne jobb a közoktatás stb! 

 

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. El kell érni az ismételt 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 
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Kérjük a kedves olvasót, ne dobja ki a magazint, hanem adja át másnak, hiszen 
díjmentes a lap, köszönjük! 

 

figyelembe venni és nem kapkodó politikai döntések lesznek. 
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 

http://www.aquilapart.hu/
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