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Tisztelt Magyar Polgár! 

Eloször is elnézést kérünk hírlevelünk zavarásáért,  másodszor engedje meg,
hogy bemutatkozzunk.
Az Új Szociáldemokrata Néppárt  ÚSZNP, nevében küld enénk hírlevelünket,
mely tartalmazza a párt céljait és megvalósítandó p rogramját. Pártunk
célja: 
mint az Új Szociáldemokrata Néppárt célja, a minden kori politikai
ellentétek a nép közti megbontott egység visszaállí tása, eggyé kovácsolása! 
A Magyar Nép többségbe foglalt akaratának érvényesí tése. Az Ország
felvirágoztatása, társadalmi szakadék csökkentése á thidalása. A kemény
munka újra 
megbecsültetése, és elismerése!
A korrupció ,, árulás’’ gyökerestül való kiirtása! A Magyar, mint Nép és
Név újra büszkévé tétele!
Valamint, minta állam létrehozása az egész világon.

Pártunk arra törekszik, hogy a jobb és bal oldali n ézeteket irányzatokat
összefogássá egységes erové kovácsolja össze, hisz mint ahogy a nevükben
is bene 
van jobb és bal  oldalak ( kanyar ) mind, irányok é s mindannyian tudjuk
hogy mindig a legrövidebb út az egyenes. Amit csak összefogással,  és
közös közép 
útón lehet az országot a rendszerváltás utáni 20 év ig tartó eladósodás és
árulás valamint sorozatos hülyítés és kifosztásból kivezetni. Sajnos nem
hiába 
mondják,  azzal csinálják akivel lehet, attól a gye rektol veszik el az
ételt az iskolában aki engedi és hagyja magát, ugya n ez igaz akár egy nép
méretében is. 
Azt a népet sanyargatják, azt a népet nézik hülyéne k aki engedi és hagyja
magát. Aki ezen az útón akar tovább járni, és az ir ányok határoznak a
józan esze 
helyett, annak szíve joga ezt választani, de ö sem  tanult abból és nem is
fog, amit 20 éve tapasztalhat és amiben él. Jobb és  bal oldal nem létezik
egymás 
nélkül, mint ahogy jó sem rossz nélkül. Az egységes  erohöz összefogáshoz
viszont nem kell jobb és bal. Az attól egységes, ho gy mindenki egységes
irányba 
halad, a kivezeto útón. Ami nem évtizedek,  hanem p ár év együttes munkája,
és nem sarcolása sanyargatása nadrágszíj összehúzás a. Sajnos a magyar 
politika inkább a hataloméhség,  és a saját maguk é s érdekcsoportok
érdekeit tartja szem elott, mint maga a magyar nép érdekeit, amire
felesküdtek. 
Gondolunk itt több száz milliós vissza nem térítend o szolo támogatásra,
öszödi beismero vallomás, ami majdnem egy újabb for radalmat robbantott ki
és 
sorolhatnánk, ilyen esetekben fejlettebb országokba n a  vezetoknek az 
azonnali visszavonulás szinte kötelezo. Olyan ember ekre van az ország
irányítása 
bízva,  bizalom szavazva, akiket a nép sorsa egyált alán nem érdekel.
2009-ben azt kelljen megélnünk,  hogy 4 millió lako snak polgárnak lét
minimum alatt 
keljen élnie, és a 3 millió szegény ember országána k hívjanak csúfoljanak 
minket, ez vérig sérto megalázó és megengedhetetlen .  Rendes dolgozni
vágyó és 
akaró többgyerekes családoknak,  azért kelljen a gy ermekérol lemondani és
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állami gondozásba adni, mert nincs mibol ellátnia f elnevelnie. A
nyugdíjasoknak 
akik 1956-ban az életüket adták a gyerekeikért,  ho gy egy szebb jövoben
nohessen fel. Akik az országunkat felépítették, úgy  kelljen 2009-ben
élniük, hogy 
télen a saját lakásukban ne tudjanak futeni halálra  fagynak.  Lopniuk
kelljen némelyiknek a boltban, mert a kis nyugdíja nem elegendo ahhoz, hogy 
tisztességgel és becsülettel éljen és jól lakjon,  ami joggal jár neki,
attól a megalázóan kevés pénztol is megfosszák. O e gy életet adott a
hazájáért a gyerekei 
jövojéért, és akiket most a saját gyerekeik elárult ak. Avval hogy velük , 
mit sem törodve a jogos rövid kis életüket elvették , és tisztességtelen
nyugdíjjal 
szinte megalázzák oket. Nem méltó ez hozzájuk .  Ez  jellemzo  az egész
magyar nagy átlagra kivetítve. Hülyének néznek mind en magyar  polgárt.  A 
bankjaik által még a nem létezo unokáik borét is le nyúzták, rabszolga
sorba verték. A fiataloknak szinte semmilyen esélye  nincsen az életre,
akik a jövot 
építenék.  Ha, ön ezt szeretné,  hogy még 20 évi hi tegetés vagy folyamatos
igazságtalanság, árulás a törvény kicsúfolása folyt atódjon,  és több száz
milliárdos 
csalásokat pár millió forint büntetéssel meg lehess en úszni,  akkor csak
ismét válassza a gyerekes  irányait ( jobbos vagyok , balos vagyok ) és
reménykedjen 
a semmiben.  Ha úgy dönt, hogy elég, és visszaállít ja azt a rangot,
dicsoséget, amit régen az országunk képviselt, és n em Európa legaljának
akarja hallani 
magát az európai népek szájából, ha  még maradt önb en magyar büszkeség,
kérem fogjunk össze, és együtt disznót gyozünk.

Programunk:  (( TÍZPARANCSOLAT )) azért kapta ezt a  nevet, mert mint isten
kotábláin is, e szent írás szent és sérthetetlen, ú gy a programunk is az! 

1.      Nyugdíjak azonnali 30%-os emelése.
2.      Minimál 110ezer Forintra, valamint a közalk almazotti bérek emelése.
3.      Állami munkahelyek létesítése az egész orsz ág területén.
4.      Két gyerek után járó állami lakások.
5.      Üzemanyagárak államilag való szinten tartás a.
6.      Bankozi adóslista ( B.Á.R lista ) amnesztia .
7.      Nemzeti infrastruktúra fejlesztése.
8.      Oktatási rendszer reformja.
9.      Egészségügy fejlesztése, korházak ( visszaá llítása ) létesítése.
10.     Agrárgazdaság ( Nemzeti gazdaság ) támogatá sa fejlesztése.

Kérem küldje tovább barátainak ismeroseinek hírleve lünket. Köszönjük.

Egységben az ero, összefogással Magyarországért…
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