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Ön ismét az AQUILA Párt Magazinját tarthatja a kezében – immár az hatodikat. 
Ebben a számban folytatjuk az AQUILA Párt (AQP) megismertetését. Akihez nem 
jutott el az első 5 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.  

 Kérjük, fogadja szeretettel, amit Önöknek írtunk, hátha meg tudjuk értetni a valós 
célunkat, amiért megalakultunk. Támogatásukat reméljük. 

Prohászka O., Iránytű: „Nem lehet a bimbót csiptetőkkel kinyitni, nem lehet a 
termést harapófogókkal kihúzni. Meglesz annak az ideje, mert a napsugár majd 
kikelti és az a titokzatos életerő majd kifakasztja, kifejleszti. Nem lehet a kinyílt 
rózsát semmiféle technikával, semmiféle mechanikával visszasodorni; aki ezt 
akarná tenni, nem csak szépségét, de életét tenné tönkre.”  

Megjött a tavasz, sőt a nyár. 

Megjött a meleg, amire a 

hosszan elnyúló tél után 

annyira vártunk. Tudjuk, mi, 

emberek hiába igyekeztünk 

volna bármit is tenni, csak 

várni tudtunk. 

http://www.aquilapart.hu/
http://www.aquilapart.hu/
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Látható, hogy az AQP semmiben sem azonos a többi hazánkban 
tevékenykedő párttal, pont ezért kellene lehetőséget adni nekünk is. Mi 
csak a népért vagyunk, katolikus keresztény hitünk motivál erre és nem a 
megélhetési politikusság. Nem célunk, és tilos is nálunk: a feszültségkeltés, 
gyűlöletbeszéd, jogtalan, hazug 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 és 
szeretetben végzett munka kellene! Az AQP nem alkuszik. (Eddig ismétlés volt.) 
Az AQP programja magáért beszél – honlapunkon olvasható. Alább az AQP 
programjából idézünk:   Szükséges a nap 3x8 órás beosztása. Vissza kell 

szabályozni a munkavállalók jogait is – Alkotmányt/ 
Alapszabályt ez irányban meg kell változtatni –, hogy a 
mára bevezetett széleskörű kiszolgáltatottságot 
megszüntessük a szabadság, az elbocsáthatóság, a 
kizsákmányolhatóság stb. tekintetében. 

 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...! 

 Minden – gyanúsan – drága beruházást át kell 

Miért alakultunk meg, mit is akar elérni az AQP? 
(Az előző rész folytatása.) 

 

vizsgálni, és számukat a minimumra csökkenteni. Meg kell vizsgálni pl. a 
hivatalok számát és létszámát, gazdaságosságra és hatékonyságra kell 
törekedni. A hivatali (Parlament is) drága gépjárművek és új bútorok vételét 
mérsékelni kell. 

 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. 

Ha sikerül az érdeklődését felkeltenünk, kérjük, nézze a meg honlapunkon a 
többi programpontunkat. Köszönjük érdeklődését! 
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Az AQP meglátásai a rezsicsökkentésről és az 

üzemanyag árakról            (részlet, teljes cikk a honlapon) 

Pável Márta (az adatokat adta: Dr. K. Gábor) 

Nekünk ez a rezsicsökkentéses elhatározás magától értetődő, támogatjuk, 
de nagyon kevésnek tarjuk, az igazi terheket – amelyeket évtizedek alatt 
felelőtlen politikával ránk raktak – nem könnyíti lényegesen.   
A rezsicsökkentés, több tényező megvilágításával: Az egyik tényező az 
üzemanyag ára. Másik, a környező országoknál mennyi az órabér, és annak 
a magyarok órabérével való összehasonlítása a teljes cikk táblázattal a 
honlapon található. Pl.: Németországban az órabér kb. nettó 9 €/h, míg a 
magyar órabér 1,61 €/h (ami az egyötöde). 
Pár adat német-magyar viszonylatban /ne feledjük, mennyivel nagyobb az 
órabérük a miénkhez képest/!  
Gáz:  
Magyarország: 2011-ben 111 HUF/m3 = 0,34 €  
Németország     0,5-0,70 € 
Villany: 
Magyarország:    kb. 46 HUF/KWh = 0,15 €/KWh   
Németország:     0,2366 €/KWh  
Németország – átlag havi rezsi díjak, kb. 5x fizetésük mellett: 

 Fűtés: 0,90 Euro/ m2  
 Meleg víz: 0,28 Euro/ m2 
 Víz és szennyvíz együtt 7,0 Euro/ m 3 

Egyéb járulékos díjakkal együtt ezek összege átlagosan 2,16€ és 2,95€ 
között van négyzetméterenként a lakás típusától függően. 
Ha nagyon durván számolunk, havi 1000 Ft/m2, ez egy 60 m2-es lakásnál 
60 000.- Ft, ami talán a mi költségeinek is megfelelne, de mennyivel többet 
keresnek. 
  
Az üzemanyagárakon is jól látszik, hogy a magyarok túl sokat fizetnek: 
Megközelítő árak 2013.05.3., forrás: http://www.nagyutazas.hu/magyar/uzemanyagarak/  

http://www.nagyutazas.hu/magyar/uzemanyagarak/
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   Benzin Diesel Benzin Diesel 

Magyarország 410 420 Ft 1,37 1,40 € 

Ausztria    1,36 1,3 € 

Németország    1,57 1,37 € 
Svájc    1,40 1,42 € 

Olaszország    1,78 1,69  € 

Görögország    1,72  1,45  € 

 
A magyarok az 1,61 €-os órabérrel nagy megközelítéssel szinte ugyanazt az 
üzemanyagárat fizetik, mint azokban az országokban, ahol több mint 3-5 szőrösét 
keresik az emberek. 

Innentől nem tudom, minek kellene örülnünk, és miért kérdés az, hogy 
csökkentsék-e a terheinket vagy ne! Nem tudom, kiszámolták-e az állami illetékes 
tisztségviselők, hogy a magas árak eredményeként létrejött bevételek és a 
következtében létrejött negatívumok egyensúlyban vannak-e? Ér-e annyit – 
mindennel együtt számítva – ez az üzemanyagár-emelés, mint amennyit hozott, 
főleg, ha számításba vesszük - a fogyasztási visszaesésén kívül - a lakossági 
árdrágulásokat, ennek nyomán kialakult éhezést /ami humánus szempont is, 
remélem, még érdekel valakiket rajtunk kívül is/, amelyet a magas üzemanyagárak 
okoznak. 

Ha valóban jót akarnának tenni az országgal, akkor itt kellene a rátett 
adókkal, különböző terhekkel kevésbé mohónak lenni, ezeket levenni, és ekkor 
egyfajta alacsonyabb árfekvés alakulna ki még az élelmiszernél is, az előállítási, 
szállítási költségek miatt. Szerintünk az olcsóbb üzemanyag kisebb élelmiszer-
előállítási árakat, nagyobb forgalmat, fellendülést generálna, ami később is 
meghozná az eredményét. Lehet, hogy összességében visszatérülne az, ami a 
csökkentés következtében kimaradt. Számolni kellene, és nagy perspektívából nézve 
kéne üzemanyagárakat képezni! Azt hiszem, nem lenne (lényegesen) mínuszban az 
üzemanyagokból befolyó bevétel, mert a közmondás szerint is „ami a vámon 
elmaradna, megtérülne a réven”. 

Azt kérdezzük, hol nagy vívmány a 10%-os rezsicsökkentés, mikor 
természetesnek kellene lennie, sőt már évtizedekkel ezelőtt meg kellett volna 
akadályozni, hogy így elszabaduljanak a - főleg külföldi tulajdonosok kezében lévő - 
nagy profitot hazánkból kivivő cégek árai. Nem kell őket sajnálni, mivel a saját 
hazájukban látható módon nem tudnak ennyi profitot termelni, mint ebben a 
szegény magyar hazában. 
Mi addig, amíg az országunknak jobban nem megy, és hogy a közép- és szegényebb 
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Avilai Szt. Teréz, Szt. Ágoston, Platón nyomán 

 Pável Márta, Szeibert Márton 

Arra a kérdésre keresünk választ a három zseni nyomán, mi is az 
ember valójában, mennyire számít a test és mennyire a lélek? Ki, kit vezet? 
Mi kellene, hogy az életünket motiválja? Furcsának tűnhet ez a kérdés egy 
ilyen magazinban, de mi úgy gondoljuk, ne legyünk beszűkültek. Az ember 
sokkal könnyebben él, és lesz valós helyzetének igazi tudatában, ha tudja ki 
ő, mennyit ér, és hogyan szakadhat el a megszokott sémáitól, amik sokszor 
sehova sem visznek. 

Két szent és egy, a legnagyobb filozófusgondolkodó ugyanazt mondja, 
szinte ugyanúgy vélekedik. Nézzük nagy szentünk, aki kissé platonista is volt, 
hogyan vélekedik. 

Szent Ágoston szerint: „Ha tehát Plato csak azt tartja bölcsnek, aki 
ismeri, szereti, követi azt az Istent, akivel való részesség boldoggá tesz, hát 
akkor mi szükség van arra, hogy a többiekre* is hivatkozzunk? Hozzánk** 
senki sem áll olyan közel, mint a platonisták.” (De civitate Dei 8.könyv, V. fej.) 

1 
 

1
 Szerkesztő megjegyzései: 

* A "többiekre" szó itt a fejezetben tárgyalt többi filozófiára, mondára utal, mert 
Ágoston szerint mind lemaradnak a platonista filozófia mögött. 
** A "hozzánk" szó itt a kereszténységet jelenti. Tehát ez az egész fejezet arról szól, 

hogy a kereszténységhez legközelebb a platonista filozófia áll. 

réteg élni tudjon, addig ennél a rezsicsökkentésnél sokkal többet látnánk 
jónak, de eleinte ez csak az átlagos családi fogyasztókra vonatkozna, így 
nem támogatnánk az átlagon felüli – luxus célú – fogyasztóknál is a 
csökkentést, de később lehetne egységesíteni az árakat, ez most a tűzoltás 
ideje. 



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

6 

Miért áll közel a kereszténységhez Platón? Azért, amit fent leírt Ágoston is, 

meg még nagyon sok dologért, amiket itt nincs lehetőség felsorolni sem. 

Platón filozófiája tiszta és gyönyörű, olyan messze ment, hogy talán ma sem 

követhető teljes valóságában. És bár most nem akarjuk megpróbálni Platón 

tanításait összefoglalni - lehetetlen lenne -, de egy-két apró idézetet mégis 

közlünk az Az állam című művéből: 

„Képzelj el egy föld alatti, barlangszerű szálláson ... embereket, 
gyerekségüktől fogva lábuknál és nyakuknál megbéklyózva, hogy egy helyen 
kell ülniük, és csak előre nézhetnek; fejüket a béklyóktól nem tekerhetik 
körbe ... az ilyenek önmagukból és egymásból nem látnak mást, mint az 
árnyakat, amelyeket a tűz a barlang szemközti falára vetít … Ezek (a 
titokzatos rabok) hozzánk hasonlók.” 
„ne csodálkozzál, hogy akik idáig elvergődtek (akik kijutottak a barlangból), 

azoknak már nem tetszik az emberi sürgölődés; lelkük folyton fölfelé vágyik, 

hogy ott időzzék, és ez nagyon is természetes” Tudjuk, ez az idézet lerágott 

csont, viszont nagyon fontos a kérdésfeltevésünket illetőleg. A 

társadalmunk felnagyította az emberi létünk földhözragadtságát/mate-

rializmusát, és ezzel le is zárta a menekülő, felemelő lelki utakat. 

És végül idézzük Avilai Szent Terézia 
egyháztanító szavait - aki az AQUILA lelki anyja-: „Ó 
micsoda gyötrelem arra a lélekre, amely ezen a 
ponton látja magát, mikor újra kénytelen érintkezni 
az emberekkel; mikor újra végig kell néznie és 
szemlélnie ennek az életnek nyomorúságos 
bohózatát; és erre a testre kell vesztegetnie idejét s 
ennie és aludnia! Mindez agyonuntatja! Nem tudja, 
hogyan meneküljön, mert hiszen azt látja, hogy 
bilincsekben, börtönben sínylődik. Ilyenkor érzi 
amúgy igazában, hogy mennyire rabjai vagyunk 
saját testünknek; s hogy milyen nyomorúság az 
életünk. Belátja, mennyire igaza volt Szent Pálnak, 
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AQUILA Párt véleménye a kábítószerezésről 

Varga Péterné /Pável Márta/ AQP elnöke, katolikus hittanár 

mikor azért könyörgött az Úrhoz, hogy mentse meg tőle. Vele együtt kiált 
Istenhez és könyörög szabadságért. Másutt is említettem ezt, azonban itt ez 
az epedés néha olyan heves, hogy a lélek, mivel nem mentik ki, - úgy látszik - 
mintha már-már ki akarna szökni a testből, s maga igyekeznék visszaszerezni 
a szabadságát. Úgy érzi magát, mintha el volna adva, idegen földön, s ami 
legjobban fáj neki, az az, hogy oly kevesen panaszkodnak vele együtt, s oly 
kevesen kérik, amit ő kér, hanem ellenkezőleg, az emberek legnagyobb része 
élni kíván. Ó, ha nem ragaszkodnánk semmihez, s nem találnók örömünket 
egyetlen földi dologban sem: mennyire fájna nekünk, hogy Isten látása nélkül 
kell tovább élnünk! S az a vágy, hogy végre valahára élvezhessük az igazi 
életet, mennyire mérsékelné a haláltól való félelmünket!” (Önéletrajz XXI. fejezet) 
S míg az ember minden felemelkedettség, lelki táplálékok hiányában akar itt 

jól élni, ez nem fog menni, mert ez nem lehetséges, mert az ember lelkes/égi 

lény is. Mi, az AQUILA, két utat kínálunk, lelki magaslatokat és földi jobblétet, 

boldogságot a végtelen Istenben. Nem a bajaink fognak eltűnni, hanem a 

megoldások megszületnek, erő lesz hozzá. Kérem, így várjuk a pünkösdi 

ünnepeket. Lánggal a lelkünkben, ami erőt ad ahhoz, hogy rendbe tegyük az 

országunkat, az életünket. Kérjük Isten segítségét! 

Nem hagyhatjuk véleménynyilvánítás nélkül azt, ami lezajlik az 
országunkban, a világban. Az AQP Isten normái szerint működő párt, ezt már 
sokszor elmondtuk, de ezt ismét le kell szögezni ahhoz, hogy az alábbiakat 
megértsék. A baloldali /felmelegített/ pártok pedig ne a Katolikus Egyház 
papjaival foglalkozzanak (ld.: Gy.F. nyílt levele E.P.-nek2), azt majd rendbe teszi 
az igen jó, spirituális Ferenc pápánk, hanem azzal a lelki, erkölcsi, gazdasági 

2 http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/gyurcsany-nyilt-levele-erdo-peterhez 
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rombolással /hazudozással/, amit eddig véghezvittek hazánkban, amiről 
alább is írok. Jobb lenne, ha mindenki előbb a maga háztája előtt 
söprögetne. 

Mi pontosan annyira vagyunk liberálisok, demokraták, amennyire az 
isteni törvények megengedik. Tudom, ezekkel az elveinkkel annyira 
szembemegyünk a jelenlegi társadalmi normákkal, mintha felhajtanánk az 
M7-en a szembejövő sávra. Mégis fel kell vállalnunk, mert nem lehetünk az 
igazsággal szemben vakok, és a népszerűség elnyerése érdekében 
populárisak, nem a tömeg számít, hanem az igazság, a továbbélés 
lehetősége, és a magas szintű emberi érték, lényeg megőrzése. Azok az 
elvek, azok a romboló célok, amik ellen alább írunk, mind ez ellen hatnak. 

Elmondom, az AQP alapító tagjai között nincs kábítószeres, 
alkoholista, pedofil stb. sem. Mi, amit hirdetünk, úgy is élünk, amit 
vállalunk, azt meg is tesszük, ha Önök lehetőséget, bizalmat szavaznak 
nekünk. 

Első kérdés: mit akar elérni az AQUILA párt?  
Többek közt azt is, hogy egészséges lelkületű, /nagybetűs/ Emberek 

legyenek az országunkban. Ennek megvalósulásával ellenkezik az, hogy a 
kábítószer (akár lágy, akár kemény drog, mindegy!!) legalizálása mellett 
álljanak ki. Nem lehet a frissen alakult, – szerintünk – hazánk lakosságának 
egészségét, erkölcsiségét, lelki tartását rombolásra biztató pártokat 
támogatni. Felmerül bennünk az a kérdés is, nincs-e valami kábítószer 
kartellel való együttműködés, vagy csak puszta gonoszság ez, amely azt 
segítené elő, hogy minél kevesebb ember élhessen itt ép ésszel, 
erkölcsiségben, isteni normalitásban. 

Könyörgöm, nehogy már ezeket a romboló pártokat juttassák be a 
Parlamentbe! Az AQP nagyon kéri Önöket, kedves hazánkfiait, ne engedjék 
magukat megtéveszteni. Ezeknek az új pártoknak nagyon sok pénzük van, 
mert azok támogatják őket, akik ezeket a rombolásokat akarják. Mi hiszünk 
a nép józan eszében, ébresztő, nem szabad ezeknek a jól megtervezett 
gyűléseknek, szövegeknek felülni. 

Másik kérdésem: miért van a földön az ember?  
A mi katolikus hitünk szerint azért, hogy tudatossá válva megvívjon 

a maga megtisztulásáért, hogy Istenhez végleg hazamenjen, üdvözüljön. Az 
AQP tagjai tudják, hogy Isten a legnagyobb valóság, és a bennünk lévő, 
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minket éltető lélek halhatatlan, és az embereknek ez egy tisztulási próbaút. 
Nem azért kaptunk erre az életre lehetőséget, hogy eszméletlenül, 
kábítószerek hatása alatt foghíjasan (nézzék meg a kábítószert támogató 
jelölt fogait, messziről látszik a kábítószer hatása), kilazult csontokkal, 
céltalanul lődörögjenek, és bármit (rablás, ölés, prostitúció, mindent, ami 
rombolja az emberi lét lényegét) elkövessenek, ami újabb adag szerhez 
juttatja azt az embert, akit Isten eredeti célja szerint magának akart. Mi 
méltóságteljes emberekért küzdünk, mert ez az isteni akarat, amit nekünk 
Önökért meg kell tenni. Az ember nagyon nagy érték, de ha elbutítva bedől 
ezeknek a sötét erőknek, semmivé lesz. Könyörgünk, ne ezt akarják! 

Kábítószerekről és hatásukról 
Csaknem 20 évig dolgoztam gyógyszerkiadóként patikákban, és jól 

láthattam, mivé lesz egy ember, aki különböző szerekkel kábítja magát. Mi 
mindent megpróbálnak, hogy szerhez jussanak. Láthattam, hogy csak a 
prevenció az, ami működik, a már hozzászokottaknál sokkal kisebb az esély a 
leszokásra, és sokkal többe kerül a kezelésük a társadalomnak. Így a 
kábítószer, füvek stb. teljes tiltása mellett vagyunk. Mint egészségügyes is 
tudom, mit tesz egy szervezettel, mennyire lerövidíti és minőségileg is 
lenullázza az emberi életet. 18 éves fiatalok szinte kékes bőrrel, hipoxiás 
(oxigénhiányos) állapotban, szédelegve, remegve könyörögtek, hogy adjuk ki 
a hamis recepteket (ez 30 éve volt). Olyan nincs, hogy „csak fű”, mert idő 
kérdése és mindenbe belemennek, mást is kipróbálnak, a szakadékba már 
nincs megállás. Önök közül ki az, aki ilyen életet akarna a gyerekének, 
ismerőseinek, hogy akár a testét is prostitúcióba bocsátva szerezze meg azt, 
amire rászoktatták. És akkor még jön az AIDS, meg mindenféle nemi betegség 
is. Könyörgöm, ezekre ne akarjanak szavazni! 

A liberalizmus eszmerendszerében ezért kardoskodnak a pártok? Ez 
nekünk botrány! Ki gondolhatja, hogy ez az ember útja? Nem, ez a lassú, 
elembertelenedett, iszonyatosan kínlódva a halál felé tartó nyomorultak 
sorsa. Ezt kínálják nekik? Szörnyű, hova jutottunk? Ha helyesen éli meg valaki 
a hitét, semmiféle pótszerre nincs szüksége, erre mi vagyunk a példa! Ez 
pedig az egyházak felelőssége, hogy a támogatást ne az anyagi jólétükre 
kapják – s ha mi tehetjük, meg is változtatjuk –, hanem arra a szolgálatra, 
amivel az embereket megmentik az ilyen sötét lények karmaiból, hogy 
hathatósan neveljenek hitre, az Istenre néző emberi, nívós életre. Isten 
akarata szerint szolgáló egyház legyenek! 
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Megújító égés, szeretet lángra gyulladása, 

a Pünkösd ünnepe 

Pável Márta, Szeibert Márton 

Talán még csak olyan az erőnk és hitünk 
Istenben és a Tőle kapandó kegyelem 
elfogadásában, mint ez a bimbózó pünkösdi 
rózsa. Pünkösd a Szentlélek eljövetelének az 
ünnepe, annak a különleges, megfoghatatlan, 
mégis hatalmas erő kiáramlásának, ami minden 
embernek elérhető, ha akarja.  Pünkösd görög 
eredetű szóból származik, melynek jelentése 
„ötvenedik”. Krisztus mennybemenetele után, 
az ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, 
majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a 
szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a 

tanítványokra. Húsvét utáni ötvenedik napon ünnepeljük pünkösdöt. Nem 
csak keresztény tartalma van, mert a nép nagyon sok formában 
megünnepelte a tavaszt, s ezek mind a pünkösdi ünneplésekbe olvadtak. 
Szép, hogy a tavasz ünneplése és a Szentlélek eljövetelének az ünnepe 
egymás mellé került, mert így könnyen rábukkanhatunk azokra a 
szimbólumokra, melyek érthetővé teszik Pünkösd lényegét. A növények 
kivirágzása, a napfény befogadása és a természet termékenysége mind arra 
indíthatja az ember lelkét, hogy Ő is kinyissa magát az isteni fényesség 
befogadására, s hogy ilyen módon majd a szeretet gyümölcsei teremjenek 
benne.   

Amikor elvirágzik a pünkösdi rózsa, szimbolikusan is érzi az ember, 
véget ér a húsvéti ünnepkör, jönnek a dolgos hétköznapok, de már az 
ünnepek hatásaként megerősített lélekkel folytathatjuk. De ne feledjük, a 
tűz, ha nem táplálják, kialszik. Mivel az ember szabad-akaratot kapott, ha 
saját maga nem vigyáz az Istentől kapott tűzre, az is egyre halványulni fog 
benne.  Hogy ez minél gyorsabban megtörténjen, arról tesz a körülöttünk 
lévő világ, liberális, materiális szemlélet, az ego felnövekvése: „nekem 



  

Riport egy AQP taggal, Szeibert Mártonnal (M) 

Riporter: Pável Márta (R) 

R: Te vagy a legfiatalabb tagja az AQUILA-nak, mivel foglalkozol? 

M: Tanuló vagyok a BME Gépészmérnöki Karán, mechatronika 
szakon. Ha minden jól megy, akkor egy év múlva végzek a 
mesterszakkal. 
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mindent szabad, nekem minden jár, mindenféle kötelezettségek nélkül 
élhetek stb.”, csak a hasztalan, sehova nem vivő szórakozást teszik 
vonzóvá. Végül lesz egy megalkuvó, kizsákmányolható, lelki tartás nélküli, 
nyomorgó nép. Mi is azt kérjük, amit Szt. PIO Atya: „Imádkozz és térj meg! 
Nagy dolgok forognak kockán! Imádkozz! Mert az emberek jókedvvel és 
élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az 
ördög esküvőjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl 
sok a bűn.” http://orvidek.ewk.hu/utolso-idok  

Tudjuk, egy párt magazinjában nem megszokott ilyet olvasni, de 
mi, az AQP sem szokványos, minket Isten irányít, és nem tudunk mást 
mondani. Ezt a pusztulásba menetelt az AQP nem akarja, és tudjuk, Önök 
sem akarhatják. Fogjunk össze, Isten van, ereje működik, és ennek 
szellemében mi is segítünk, tegyük jobbá hazánk életét! Naponta 
hallhatjuk, kb. egymillió embernek nem felel meg egyik párt sem, kérem, 
olvassanak minket, hátha ebből pár ember rájön, mi azt képviseljük, amit 
Önök keresnek. Kívánunk a kedves olvasónak áldott ünnepet, és sok-sok 
gyümölcsöt hozó kegyelmi perceket! 

R: Látom, reál beállítottságú vagy, nem áll tőled távol a politikai élet? 

M: De igen, eddig azt hittem, hogy távol áll, viszont most már látom, hogy a politika 
nem a színészeknek való, hanem azoknak, akik lelkiismeretesen képesek az 
igazságot képviselni még akkor is, ha ez az életük feladását követeli tőlük. 
Katolikusnak neveltek, nem dughatom a fejem a homokba, hanem igyekeznem kell 
megmutatni az embereknek a boldogság egyetlen forrását. Ez nekem nagyon 
nehéz, mert zárkózott vagyok, de az AQUILA Isten közreműködésével megadja az 
ehhez szükséges lelki támogatást. 

http://orvidek.ewk.hu/utolso-idok
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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. 

R: Nagyon elkötelezettnek tűnsz, hány éve jársz az AQUILA közösségbe? 
M: Körülbelül 6 éve kezdtem el Mártához hittanra járni. Majd egy évre rá már az 
„öreg” hittanosok közt ülve felismertem azt a mély lelki utat, amit a csapat 
képvisel. Ekkor már tudtam, hogy nincs megállás.  

R: Az AQP-ban milyen feladataid vannak? 
M: Főleg a háttérmunkákban igyekszem sokat segíteni, elsősorban a 
honlapszerkesztő csapatnak, de a médiáért felelős titkárságnak is segítettem már 
egy rádióriport megszervezésében. 

R: Milyennek látod a jövőt? 
M: Sajnos nem látom.  De Szent Pál szavai csengenek bennem: „számomra az 
élet Krisztus, a halál pedig nyereség.” 

R: Mi a hobbid? Mivel szeretsz foglalkozni szabadidődben? 
M: Bár az egyetemi élet és a lelki szolgálatok együtt már gyakorlatilag egy perc 
szabadságot sem hagynak, a tavaszi hobbim most épp az volt, hogy saját magról 
nevelt paradicsomfákat és paradicsompaprikákat ültettem, amik már most 
virágoznak, sőt, már termések is vannak. Egyébként még hobbim a filozófiai 
művek olvasgatása is. 

R: Üzensz valamit a kedves olvasóinknak? 
M: Azt üzenem, hogy legyenek nyitottak és jóindulatúak az irányunkban, még 
akkor is, ha ez a „párt” számukra furcsán hat. Ez nem meglepő, mert tényleg 
„furcsák” vagyunk, még önmagunk számára is, de ennek pusztán az az oka, hogy 
nem emberi akarat és nem emberi logika hozott létre minket. 

R: Köszönjük szépen a riportot! 
M: Én is köszönöm a lehetőséget! 
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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. 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 

14 

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



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

15 

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! 

 

figyelembe venni, és nem lesznek kapkodó politikai döntések. 
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/
mailto:aquilapart@gmail.com

