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Pável Márta
VALLÁSSAL KAPCSOLATOS VEGYES, RÖVID
ÉSZREVÉTELEIM
DON MATTEO JELLEME PÉLDAKÉP LEHETNE A
PAPOKNAK IS
Az ember nézi a
sorozatot, és az jut az
eszembe, hogy milyen jó
lenne, ha a papok ilyenek lennének, mint Don
Matteo!
Nos, nem azt értem, hogy ilyen
jóképűek, ilyen gyönyörű kék szeműek és jó
nyomozók, ezek mellékes tények. Amiért az
ember akár sokadszor is megnézi, valahol
kielégíti azt a vágyát, amit már nagyon ritkán
vagy sehol nem kap meg, hogy egy pap ilyen
legyen a környezetében, vagy ismerjen ilyet.
(Nekünk volt pár; pl.a falunkban a Kovács
Béla Atya - sajnos rég elhunyt megközelítőleg - mondjuk nem volt nagy
humora - de ilyen volt. Most is Laci atya.)
Tudjuk, egy emberben ennyi ideális
tulajdonság,
amit
Don
Matteoban
összeszedtek nem lehet meg, de legalább 70% lehetne. Nem gitározgatni, meg
csápolni kell tanítani, hanem Isten szeretetét sugározni, sokkal több hívő lenne a
templomban.
Mi az, ami Don Matteoban vággyal tölti el a hívő ember lelkét: érződik a hite,
nem hazudik, nem önző, jó barát is tud lenni, figyelmes, annyira emberséges,
szeretettel teli, mindenkihez udvarias, egyáltalán nem gőgös. Az emberekben benne
él a vágy, hogy egyszer csak találkozik egy ilyen pappal. Persze néha az ember
találkozik is, de ismétlem, tudom, hogy ez tökéletesen idealizált kép.
Nagyon meggyőző azzal együtt a művészi alakítása is, ha Terence Hill életét
nézem, nem csodálkozom. Ő életében is jó és hithű katolikus, és színész létére
rengeteg lehetősége volt kicsapongásra, nem tette. Nem húzott semerre, maradt a
tisztesség útján, megmaradt a házasságon belül. Látszik rajta, mély hittel játszik, ő
igazán adja magát, ennek a hitnek, ennek a szeretetnek kéne látszani az összes papon.
Példát kéne venni Don Matteoról.
(Megjegyzem, ez nem bírálat, hanem a többi ember miatt segítség kérése.)
FERENC PÁPA HÍVEKET NEM ÖSSZETARTÓ, HANEM MEGOSZTÓ LÉTE
Igaz, most nagy piár megy a pápa elfogadására, ami már-már szomorú, hogy
erre van szüksége. Akinek valami affinitása, tudása, Krisztus követői hite van, az nem
veszi be ezt a reklámot. Mára úgy tűnik, igen kevés dolog van, amiben nem
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keveredett

ellentmondásba

2000

év pápáival. Míg elődei ezt kérik:
http://petersziklaja.hu/category/denzinger-bergoglio/ „A Szentek következetesen cselekedtek. És
ilyennek kell lenni minden kereszténynek minden időben, de különösen a mi annyira igényes
és kritikus korunkban, amelyben amikor logikus és személyre szabott meggyőződések
nincsenek, a hit legyengül és végül elvész. […] Drága umbriai hívek: Ezt a buzdítást szeretném
nektek adni, a püspökeitekkel együtt, a szentjeitekről való egyre lelkesebb megemlékezésetek
alkalmából: Legyetek meggyőződéses keresztények! (John Paul II. Address to pilgrims form the Umbria
region, no. 2-3, May 17, 1980)”Addig a Ferenc uo. „ …napon és ebben a korban a keresztények, ha
nem forradalmárok, akkor nem is keresztények. (Address To Participants in the Ecclesial Convention of the
Diocese of Rome, June 17, 2013)… legmeglepőbb az volt, amikor a Remény Kontinensére vezető útja
végén épp annak a szájából hallottuk, hogy: „segítsetek nekem fölfordulást teremteni”, akinek
az Édes Krisztus földi helytartójának kellene lennie. (Paraguay, July 11, 2015).
A megosztó szerepéről már nem lehet vitatkozni. Biblia pont a megosztottság
veszélyéről beszél 1Kor 1, 12Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik így nyilatkoznak:
„Én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal.” 13Talán megoszlott
Krisztus? Vajon Pált feszítették értetek keresztre, avagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?
Nagyon aggasztó és félelmetes, hogy az egyházban az ortodox, klasszikus hívők,
főleg ők kezdenek eltávolodni Ferenc pápától, szemben a liberális, felszínes hívőkkel,
akiknek „jófej”a pápa. Ez nagyon nem jó, a mi érdekeinket, a keresztények érdekeit a
pápának kellene képviselnie, és nem annak a tábornak a tetszését keresni, ami
tragédiába vezet. Ő nem veszi észre, vagy nem akarja - ezt nem tudhatom…-, azoknak
tetszésére hajt, akiknek az első lépés az, hogy szétszedi = megosztja az egyházat, a
második az, hogy megsemmisítse azzal, hogy darabokra hulljon. Ha mára már
nyilvánvaló tény a mohamedán vallás iszonyatos európai terjedése és a kereszténység
háttérbe szorulása, akkor a megosztás a lehető legnagyobb baj. Ma itt tartunk, és nem
hiszem el, hogy Ferenc pápa ne látná be, nem hiszem el, hogy ezt ne tudná, így ez egy
nagyon nagy probléma.
A NŐK SZEREPE AZ EGYHÁZBAN
Ezzel a mai napig semmi nem történik, csak egyre megy a porhintés. Ha annyira
haladók akarnának lenni, akkor miért nem látják be, hogy elmúlt az a kor – legalábbis
Európában /persze míg teljesen el nem lepik a Pápa által simogatott muszlim
„menekültek”…/ – mikor a nő másodrangú. Isten ezt soha nem mondta, előtte
mindenki egyenlő, sőt nemünket sem nézi, nem is érdekelheti, az halandó. Tudom,
hogy a nők a világ nagy részén most sem egyenrangúak, de Krisztus nem ezt éreztette
pl. Mártával kapcsolatban sem. Én azt gondolom, hogy most, mikor a jó papokból
hiány van, és a lelkiség is olyan, amilyen, nagy luxus a nők evangelizációs, hathatós
közreműködésében nem gondolkozni.
Amire hivatkoznak, hogy Krisztus nem szentelt női apostolt. Krisztus pontosan
tudta, az akkori világban mit tehet, hogy hiteles maradjon. De akkor ott a nőt
asszonyállatnak nézték, tanú sem lehetett, ha egyet is felszentelt volna, akkor hitelét
veszti, de nem is tiltotta, csak Szt. Pál utasította el a női igehirdetést.
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ISTEN NEM SZOLGÁLTATÓ, NEM EGÉSZSÉGÜGY, NEM PEDAGÓGUS,
NEM SZOCIÁLIS MUNKÁS
Isten a létünk oka, az Univerzumok és
mindenség Ura, Őt nem lehet szolgáltató iparrá
lealacsonyítani, sem mint ilyet számonkérni az
egyházakon. Ő a legfőbb célért van, hogy
amiért mi itt vagyunk, az beteljesedjen, és
hazatérjünk az Égi Hazánkba. Bárki, aki
másfelé tereli a lényeket, az Krisztus akaratával
ellenkezőt művel. Szép dolog a szegényeket
segíteni, jó cselekedeteket tenni, erre a szeretet
parancsa kötelez is, de nem a szociális
tevékenység a fő. Előbb mindenkinek
maximálisan magát kell megdolgozni, Jézus
Krisztust magába fogadni, hogy ne éheztesse
azokat, akiket táplálni akarna lelkileg.
Egyszerű, de ha nincs kenyerem, nem tudok
adni, ha nincs fényes lelkiségem, akkor mit
adhatok? Akkor az keresztény „ötye klub”, és
nem komoly, Isten felé száguldó csoport lesz.
Igaz, csak sírogathatok a sírókkal, de ettől
többre is mehetnénk, Jézus Krisztus nem ezt
várná el. Krisztusban ragyogónak kell lenni,
hogy legyen miből adni. Akiben Ő haldoklik,
és nem ragyog, az nem is fogja tudni sugározni
a fényét, bármennyi szociális munkát is végez.

Rizmayer Péter
SZENT ŐRÜLET
-PLATÓN ÉS AVILAI SZENT TERÉZAvilai Szent Teréz Önéletrajzában, a belső ima harmadik fokának leírásánál többször is ír a mennyei szent őrületről. „Valami dicsőséges
mámor, valami mennyei őrület ez, amelyben az ember megtanulja az igazi
bölcsességet, s a lélek a legnagyobb boldogságot élvezi. (…) A lélek ujjongva
szeretné dicsérni Istent, s valósággal nem fér magába, mikor rájön ez a gyönyörűséges megzavarodás. (…) Add, én királyom s ezért esedezem most hozzád, hogy amint
engem, mikor ezeket a sorokat írom, megszállva tart ez a mennyei szent őrület, amelynek kegyelmében pusztán jóságból és irgalomból, s teljesen érdemtelenül részesítesz engem: éppúgy
legyenek mindazok bolondjai a Te szerelmednek, akikkel én ezentúl szóba ereszkedem, vagy
pedig ne engedd, hogy bárkivel is összejöjjek.” (Jézusról nevezett Szent Terézia Összes Művei
Önéletrajz. Adalbertus Kuster censor dioecesanus Num. 2.932/1927., ford. Szent Teréziáról nevezett Ernő atya, 152-155. o.). Nagyon hasonló olvasható Platón Phaidrosz
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című dialógusában: „Minthogy pedig félreállt az emberi törekvések sodrából, és az isteni
mellé szegődött, megszólják az emberek, mintha meg volna zavarodva, pedig csak nem veszi
észre a tömeg, hogy isten szállta meg őt. Egész gondolatmenetünk, íme, ide érkezett: a szent
őrület negyedik neméhez. Mikor az emberi meglátja az itteni szépséget, visszaemlékezik az
igazi szépre, szárnyai nőnek, és tollak felborzolva vágyik felrepülni, de tehetetlenségében csak
néz a magasba, mint a madár, s nem törődik a földiekkel: kész a vád, hogy őrjöngés fogta el;
éppen ez az istentől megszállottság a legnemesebb valamennyi közül – hiszen a legnemesebb
forrásból ered –, annak számára is, akit magával ragad, és annak is, aki részesülhet belőle; aki
ebben a szent őrületben részes, mint a szépség szeretője, a szerelmes nevet kapja.” (Platón:
Phaidrosz In: Platón összes művei II., Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984, 749. o.)
Avilai Szent Teréz az Önéletrajzában egy másik helyen azt írja, hogy „Senki sem értett
meg, azt beláttam.” (Szent Terézia, i. m. 311. o.) Fentiekből látható, hogy ha Platón és
Szent Teréz kortársak lettek volna, akkor Szent Teréz nem lett volna a tapasztalataival, Istentől kapott tudásával egyedül, meg tudta volna osztani Platónnal, tökéletesen
megértették volna egymást. Mindketten bizonyára arról is beszéltek volna, hogy bár
földi szemmel őrületnek tűnik Istenbe szerelmesének lenni és lemondani a világról,
mégis ennek pont a fordítottja az igazság, ez a normális, és a világi gondolkodás az
őrültség. Ez a szerelem tartja egyben a világunkat. Isten örökké sugározza felénk a
szeretetét, azonban ha a Földről senki nem válaszol rá igaz szerelemmel, akkor a világ
értelmét vesztve szétesik. Emiatt – kedves Olvasó – jól gondold meg, mit teszel, minden számít. Ha még nem tetted volna meg – látva a világban zajló katasztrófákat, a
világ kezdődő szétesését –, kérlek, hogy mielőbb viszonozd szerelemmel Isten szeretetét, légy okos, és merj őrült lenni a világ szemében.

Márkus Edit
BALATON
Ha meghalljuk a Balaton szót, sok nyári élmény, szabadság, napsütés, a
gyorsan érkező, majd ugyanolyan gyorsan tovább álló vihar jut
eszünkbe, illetve még annyi minden más is, az embertől függően. A
Földanyához hasonlóan a Balatonnak is lehet lelke. Azon merengtem,
mit okozunk neki, mi, emberek. Télen, amikor végre magára hagyjuk a
Balatont, kipihenheti a nyaraló ember okozta zsezsegést, hangzavart és lármát.
Elcsendesedik, erőt merít a következő rohamig. Megtisztítja a vizét, a benne élő halak
és növények is megnyugszanak. Egy-két téli képen látni, ahogy a Balaton vize
megfagyva épp kicsap a partra. Mintha egy dühös ember mozdulatában fagyott volna
meg, ahogy épp ütni készül, ahogy épp kiöntené a mérgét, de a hideg megfagyasztja.
Mintha ilyenkor vetné partra a víz mindazt, ami nem hozzá való, nem az övé, nem is
hozzá tartozik, csak beszennyezték. A télben mi is tehetnénk hasonló módon:
lecsendesülhetnénk, magunkba szállhatnánk, megtisztíthatnánk az elménket, a
lelkünket a sok-sok hangtól. A téli csend segítene ebben, hiszen minden kopár,
nincsenek színek, hangok, amelyek elvonnák a figyelmünket. Kicsapódnának az
indulataink, mint a fagyott hullámok, s maradna tiszta, csendes édes víz, a
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megnyugodott, átdolgozott lélek. Folyamatos és ismétlődő feladat ez a lélek útján járó
embernek.
A változás állandó, így a megújulás is szükséges a földi vándorlás során. Nincs
megállás, hiszen az visszafejlődés, ahogy Nagy Szentünk, Avilai Szent Teréz
megfogalmazta. Merjünk hát lecsendesedni, magunkba nézni, viharokat átélni, hogy
az eredmény egy tiszta tükör legyen, amelybe bátran bele tudunk majd nézni az
utunk során.
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Marton Janka
A lélek gravitációja
GONDOLATOK PROHÁSZKA OTTOKÁR LELKIGYAKORLATA
NYOMÁN
„Kedves Leányaim, Önök nemcsak a Föld középpontjába gravitálnak,
hanem van a lelküknek is gravitációja, ami már inkább levitáció, azaz nem
leszállás, hanem felemelkedés. Az Önök lelke Isten felé húz. Odahúz éppen olyan
kiszakíthatatlanul, mint ahogy a testük ide van kapcsolva ehhez a planétához, melyen élni és
halni kell. Ez a vonzás nem szűnik meg soha, még akkor sem, ha ellene dolgozunk azzal a
veszedelmes erővel, melyet akaratszabadságnak nevezünk.”1

1

Részletek innen: Prohászka Ottokár utolsó párbeszédei (Pápa, 1927. március 14-18.):

www.inditlak.hu › po_nagybojt_lelkigyak

Nagyon találó számomra Prohászkának ez a hasonlata, egyre erősebben érzem a lelki
úton Istennek ezt a lélekvonzó, olykor nagyon finom hatásokkal Őfelé terelő, máskor
erőteljesen Őhozzá húzó, mozdító „gravitációját”, azt a vonzást, mellyel mind jobban
elszakít mindentől, s már egyre kevésbé elég bármi, ami nem az Ő teljessége. Az
’elszakít’ talán nem is a legjobb szó, mert bár sokszor a valamiben való csalódás vagy
a tárgyi dolgok végességének arculütő megtapasztalása, a kapcsolatok esetlegessége
valóban durván eltépi a kapcsolatot valamitől vagy valakitől, de számos olyan
alkalom is van, amikor az ember már magától letesz dolgokat, érzelmeket, vágyakat,
átlép régebben fontosnak tartott helyzeteken, célokon, mert már nem látja értelmüket,
és úgy érzi, hogy azoknak a súlya csak lehúzza egy mocsárba, és ő már nem akar
fuldokolni, hanem szabadon lélegezni abban, ami Isten.
„A lelkeket a magasságok vonzzák felfelé. Engem megfog, átölel, magához ragad a magasságok
ereje, és be akar tölteni a maga harmóniájával. Győzni akar bennem, és be akar tölteni engem
a maga Végtelenségével.”(1)
Sajnos a bűnös természetet, főleg gondolati szinten nem sikerült még magamból
kiírtani, de az elmúlt napokban megéreztem azt, milyen az Isten finom valóságától
eltávolító gondolatokat vagy tetteket valóban utálni. Úgy éreztem magam, mint egy
madár, aki boldogan fürödve a napfényben szabadon repült a táj felett, azután egy
vihar elsodorta, megtépte szárnyait, eltakarta a napot, és mindaz a könnyedség, ami
természetes volt, végtelenül nehézzé vált. S ezt a vihart a lélek magának okozta, ő
maga tépázta meg saját tollait – s most nem érti, mi értelme volt ennek. Óriási mázsás
súlynak érzi a bűnt, mellyel önmagát a földre tiporta. S nem szeretne mást, csak érezni
újra azt a vonzást, ami Isten közelségében kifejezhetetlenül magasabbra emelte, mint
amennyire saját erejéből valaha is elért volna. Az ember végtelenül hálás lehet
Istennek, hogy nem utálja meg ezekért a zuhanásokért, újra megtisztogatja, tenyerébe
veszi a lélek madarát, életet lehel belé, megerősíti és ismét szárnyra bocsátja. Tudom,
egyre finomabb lelki mélységben már egyre kevésbé lehet ezt újra eljátszani, de nem
is akarom, mert a csapzott, szárnytalan lét már nem kell.
„Rendezett élet, isteni mértékre szabott élet, nagy akarások, nagy lendületek, s benne
mindenütt az a biztos öntudat, hogy Istennek szolgálok a szívszakadásig!”(1)
Ezt a legnehezebb megélni a hétköznapok egymásutániságában vagy megpróbáló
történéseiben, nem elveszni fájdalmakban, kicsinyességekben, bosszankodásokban,
tervezgetésekben, a különböző hatások ide-oda csapkodásában, hanem mindig,
minden nap ezek felett az Övé lenni, „szívszakadásig”. Szívszakadás ez olyan
értelemben, hogy Isten egyre jobban betölti és határain túl feszíti a lelket - egy egyre
gyorsuló spirálba kerülsz, amiből már sosem akarsz kilépni, mert megsejted az Ővele
való egyesülés egy apró, kezdeti szikráját. Bár tudod, ez még egy szikra csak, de már
érzed a zsigereidben, a lelked rezdüléseiben, hogy semmi másra nem vágysz, csak
hogy megfékezhetetlen lángra lobbannjon, és végre felégessen a mindent átható
Istenszeretet.
„Ébredj önmagadra! Ébredj lelked végtelen értékére, és a lélek természetfölötti hivatására! (...)
Vigyázz, és vedd komolyan, hogy beleszülettél a Végtelenbe! Beleszülettél, és nem léphetsz ki
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belőle. Vond le ebből a neked való következtetést (...) és fogd meg az Ő segítő kezét! Kincse
vagy. Nem hagy elveszni.”(1)

Pável Márta
LELKISÉG
A BÉKETŰRŐ EMBER
„Ugyan, mit beszélsz, fiam? Látván az én szenvedéseimet és a szentekéit is, hagyd abba a panaszkodást.
Még nem küzdöttél az utolsó csepp vérig!
A te szenvedéseid nagyon csekélyek azokéhoz képest, akik oly sokat tűrtek, erős kísértésekbe jutottak, nagy szorongatásokat viseltek el, és sokszoros próbán és küzdelmen estek keresztül.
Gondolj tehát másoknak súlyos szenvedéseire, hogy kisebb terhedet könnyebben elviseld.
S ha te ezt nem tartod kicsinynek, vigyázz, nehogy ennek is türelmetlenséged legyen
az oka.
De akár kicsiny, akár nagy légyen a te
bajod, igyekezz, hogy mindent békével
viselj.
Minél jobban rászánod magad a szenvedésre, annál bölcsebben cselekszel,
és annál több az érdemed; de könnyebben is esik a tűrés, ha bátran és sok gyakorlattal készülsz reá.
Ne mondd, hogy ettől vagy attól az embertől ezt föl nem vehetem; de nem is
kell, hogy ezeket eltűrjem, mert nagy
kárt okozott és olyat hány fel nekem,
mit sohasem gondoltam; de mástól szívesen fölveszek egyet-mást, amit elviselhetőnek látok.
Oktalan gondolkozás ez, mely nem tekint a türelem erényére, sem arra, aki
majd megjutalmazza azt, hanem inkább a személyekre és a szenvedett
bántalmakra néz.
Nincs igazi béketűrése annak, aki csak
annyit akar szenvedni, amennyi neki
tetszik, s csak attól, aki neki tetszik.
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Az igazán béketűrő nincs tekintettel arra, hogy mely embertől, elöljárójától, magához
hasonlótól vagy alattvalótól, jó és szent férfiútól vagy gonosztól és méltatlantól kelle valamit elviselnie.
Hanem bármely teremtmény részéről, akárhányszor érje őt bármekkora kellemetlenség, az Isten kezéből hálával fogadja és igen nagy nyereségnek tekinti.
Mert Isten előtt mi sem marad érdem nélkül, bármily csekélyet is szenvedünk Istenért.
Készen légy tehát a harcra, ha győzni akarsz. Küzdelem nélkül a türelem koronáját el
nem nyerheted. Ha nem akarsz tűrni, akkor megkoronáztatni sem akarsz. Ha pedig
a koronát kívánod, emberül küzdj és békével tűrj.
Munka nélkül nincs nyugalom, küzdelem nélkül nincs győzelem.
Uram, tegye lehetővé a te kegyelmed, amit természetem lehetetlennek tart. Te tudod,
hogy csak igen keveset bírok tűrni, s hogy csekély kellemetlenség is hamar kislelkűvé
tesz.
Minden megpróbáltatás legyen a te nevedért előttem kedves és kívánatos, mert éretted szenvednem és bántalmaztatnom az én lelkemnek nagyon üdvösséges.”
Kempis Tamás
KERTÉSZET
Varga Márta
Késő téli tanácsok …
MIT IS TEHETÜNK ilyenkor?
 Ismert, hogy nagyobb gazdaságok már nekiálltak a szőlőt
metszeni. Akinek sok dolga van, lassan Ő is nekiállhat ennek a fontos munkának. A föld fagyott és csúszós is, nagyon óvatosnak kell lenni.
 Az ágakon már látszik, melyik adta meg magát a télnek vagy a kórokozóknak,
azt már most le lehet vágni.
 Most érdemes magokat venni, látom a boltok polcain már teljes glédában állnak, olcsóbb és drágább magok. Nekem a vágyam nem génkezelt, nem módosítgatott magok lennének, de nem tudom biztosan eldönteni, melyik az.
 A diófa betegségére most érdemes felkészülni, hátha jobb eredménnyel sikerül
védekezni, habár nem sok sikerrel kecsegtetnek, mindenki a sárga ragadós lapokat emlegeti, de az nem lehet végső megoldás, sokkal jobb kellene.
Jó tavaszvárást.
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AQUILA HUMOR

- Na, komám, hogy ízlik a házasélet? - kérdezik a nem
rég nősült írót.
- Ó, nagyon élvezem, már két tragédiára való anyagot
gyűjtöttem.
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A neves szerzőtől megkérdezi az olvasója:
- Mondja, kedves mester, honnan veszi azt a sok rémséget, amit mostanában ír?
- Tudja, két éve megnősültem.

POLITIKUSOKRÓL
- Mi felakasztjuk a kis tolvajokat és kinevezzük a nagyokat politikai posztokra.
Aesopus, ó-görög rabszolga és tanmesemondó
-

Azokat, akik túl okosak a politikai életre, büntetésül a butábbak kormányzása alá
helyezzük. Platón, görög filozófus

-

A politikusok mindenütt egyformák. Ígérnek neked egy új hidat még ott is, ahol
nincs folyó. Nyikita Hruscsov, szovjet politikus

- Amikor gyerek voltam, mondták nekem, hogy akárkiből lehet elnök. Egyre jobban elhiszem. Clarence Darrow - híres amerikai ügyvéd
- A politikusok azok az emberek, akik ha fényt látnak az alagút túlvégén, elmennek
több alagutat venni. John Quinton, Amerikai színész/író

Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon tagnak
az AQUILA Párthoz!
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján, a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy
évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki, mielőtt rendes tag lehetne. Habár nálunk
amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni.
Így nem is ömlenek hozzánk a jelentkezők…
Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek, várjuk.
Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

Az AQUILA Párt 14.981-es számon 2013 márciusában jogerősen bejegyzett
párt. Az AQP a kiábrándultaknak, igazmondásra és élhető Magyarországra
vágyóknak a pártja, és nem szokványos pártként „pártoskodunk”! Elmondhatjuk, mi Isten akaratából az emberekért vagyunk. Kérjük, tekintsék meg a
honlapunkat – a részletes pártprogramunk is ott olvasható:
www.aquilapart.hu
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