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Szavazna-e: helyben ismert és elismert, visszahívható
képviselőre? Aki ön által is számon kérhető, pártfüggetlen
és így valóban népképviselő. Aki nem a pénzért vállalja,
és közben felelős tetteiért, mert nincs mentelmi joga!
Azokat hívjuk: AKIK EDDIG NEM SZAVAZTAK!
Vagy csak a ’KISEBBIK ROSSZRA’ tudtak ikszelni!
HÍVUNK MINDENKIT, MERT MIND EGYEK
VAGYUNK!
A NEEM Párt küldetése, hogy a pártokrácia helyett:
valódi jogállamot hozzon létre! Megszűnjön a pártok
közpénzből való támogatása és ezzel a társadalom
mesterséges megosztása. Célunk, hogy a pártrendszert
fokozatosan felszámoljuk, és a hatalmat visszaadjuk az
újraszervezett Nemzet, a magyar emberek kezébe.
A NEEM párt nem úgy működik, mint a többi párt, ezért
hívjuk NEM pártnak. Mivel ezen a néven a bíróság nem
volt hajlandó bejegyezni, ezért lett a neve:
a NEmzetEgyesítő Mozgalom szavakból NEEM párt!
A NEEM pártba nem lehet a szokásos módon belépni, mert
nem úgy működik, mint a többi hatalomóhajtó párt.
12 tagjának feladata a nemzeti érdek védelme és a
nemzeti akarat bejuttatása az Országházba!

A NEEM párt nem toboroz tagokat, létszáma állandó 12
fő. Képviselőinek a programját a helyi állampolgárok
állítják össze: utasításként! A jövőben működő „kerületi
követ” rendszerünk, az emberi kapcsolatokra épülő
népképviselet - vagyis az egykori „Tizedes csoport” - lesz,
ami az oda-vissza működő hírvivő rendszerünk is. A
NEEM párt a kampányához nem használ fel közpénzt,
mert nem herdálja a közvagyont! Ezért Önnek kell ezt a
szórólapot is tovább adnia minden érdeklődőnek és
reményt vesztő magyarnak!
Az ön első feladata: vegye fel a kapcsolatot
szomszédjaival és továbbítsa ezt az üzenetet legalább 10 fő
részére. Második feladat: Kapcsolódjon be az újra
szerveződő társadalom vérkeringésébe és tudjon meg
minél többet működéséről, s beszélje meg csoportjával.
Kerüljünk kapcsolatba a NEM párt.hu honlapon!
CSATLAKOZZON A NEMZETEGYESÍTŐKHÖZ!
S pártolóként szavazzon körzetében a saját maga és a
közösség által jelölt tisztességes, pártonkívülire, akit a
NEmzetEgyesítő Mozgalom az ernyője alá fogad!
Jó irányú váltáshoz, listán is szavazzon a NEEM pártra!

A NEmzetEgyesítő Mozgalom küldöttei társadalmi
szerződést kötnek választóikkal, mely szerződés be nem
tartása azonnali következményekkel jár!
„Minden magyar felelős minden magyarért!”
Áldás kísérje munkánkat!
Küzdjünk együtt a harmonikus, jóléti jövőért!
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