A pártoskodás megosztja a Nemzetet!” (gróf Széchenyi István)
Mi a Nemzetegyesítő Mozgalom, rövid nevén a NEEM párt vagyunk.
Ez nem egy újabb megosztó-szervezet, vagy pénzéhes bizniszpárt,
mert nem pénzt és nem közhatalmat akarunk!
Helyette másokat, a helyi közösségek hiteles és tisztakezű egyéniségeit szeretnénk
az országgyűlésbe juttatni törvényhozónak, népképviselőként!

Nemet mondunk: a pártoskodásra, a korrupcióra, a szegénységre, a devizacsalásokra,
az igazságtalan ítéletekre, a méltatlanul alacsony bérekre, az értékteremtő munkahelyek
leépítésére, de:
Igent mondunk: a közjóra, a magyarság széles rétegeinek gyarapodására és
felemelésére, történeti alkotmányunk helyreállítására, a bevált-igazság jogrendjére!
Rajtad múlik, hogy alakul a jövő! Támogass bennünket, mert azzal magadat és
családodat támogatod!!!
Téged is várunk országgyűlési képviselő jelöltnek. Bízz magadban és sürgősen
jelentkezz a választókerületedből!
E-mail: elybeke2@gmail.com, Telefon: 70/360-3595, 30/848-7028.
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Kedves Választók!
Kormányzott az MDF, az MSZP és a Fidesz is, de mindegyikben csalódtunk!
Politizál az MIÉP, LMP, JOBBIK is, de a lenini demokratikus centralizmust
egyik párt se száműzte a fegyvertárából! Most egy NEEM pártot támogathat
legkevesebb 38 százalék magyar – akik eddig nem szavaztak – s akik szerint a
Nemzet nem bal és nem jobboldali, hanem erkölcsös, értékelvű, tisztakezű!

Ne x-et tegyél a szavazólapra, hanem az egyenlő szárú keresztet rajzold a
Nemzetegyesítő Mozgalom, vagyis a NEEM párt neve mellé!
Vége lesz a következmények-nélküliségnek, s e párt tenni fog érted!
CÉL: a jó irányú változás tudatos megteremtése: Létbiztonságot, igazságot,
harmóniát garantálva a saját magad jelölte népképviselők segítségével!
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