24. mája 2014 nás čakajú voľby
do Európskeho parlamentu. Od výsledku
eurovolieb bude závisieť, či Slovensko opäť
nastúpi na cestu suverenity a nezávislosti,
alebo či bude pokračovať likvidácia všetkého
slovenského a podriaďovanie sa bruselskému
diktátu. Či prevládnu záujmy slušných ľudí
a zdravý rozum, alebo záujmy politickej mafie.
Momentálne náš boj za slušný život
pre slušných ľudí a proti politickej mafii vedieme
na úrovni Banskobystrického kraja. V tomto boji,
v našom spoločnom boji, musíme pokračovať.
Teraz máme možnosť pokračovať na úrovni
Európskej únie. Únie, ktorá svojou politikou ničí
našich
výrobcov,
náš
priemysel,
naše
poľnohospodárstvo, celý náš štát. A čo je
najhoršie, Únia svojou politikou systematicky
a cielene likviduje tradičné slovenské hodnoty –
hodnoty národné a kresťanské.
Ak proti tejto deštruktívnej politike
čo najskôr nezasiahneme, už čoskoro pocítime jej
trvalé a nevratné následky. Prílev imigrantov
a následná strata národnej identity budú iba
začiatkom, po ktorom budú nasledovať procesy,
dnes už úplne bežné v štátoch západnej Európy.
Za všetky spomeniem len snahu nekresťanských
menšín o odstránenie kríža zo švajčiarskej vlajky.

ĽS Naše Slovensko sa nechce len nečinne
prizerať, ako Slovenská republika vplyvom
nariadení
EÚ
prestáva
byť
národným
a kresťanským štátom. Slovensko chceme našim
deťom odovzdať také, aké nám ho odovzdali naši
otcovia. A práve preto sme sa rozhodli kandidovať
do volieb do Európskeho parlamentu.
V súvislosti s tým musím povedať, že si
neviem predstaviť, ako funkciu predsedu kraja
zvládal môj predchodca Maňka zo SMERu. Hoci
môj pracovný deň sa začína najneskôr
o ôsmej a nikdy sa nekončí pred šiestou, stále
mám čo robiť. Výkon funkcie ma utvrdil
v presvedčení, že sa nedá zodpovedne pracovať
súčasne v Banskej Bystrici aj v Bruseli.
S dôverou, ktorú do mňa obyvatelia
Banskobystrického kraja vložili, nemienim
hazardovať.
Preto
som
sa
rozhodol
do Europarlamentu nekandidovať. Aj bezo mňa
však
Ľudová
strana
Naše
Slovensko
do eurovolieb postavila výborných kandidátov.
Do Bruselu posielame ľudí schopných
a odhodlaných nekompromisne brániť Slovensko
a na európskej úrovni presadzovať slovenské
národné a štátne záujmy. Podporte nás!
Ing. Mgr. Marian Kotleba
volebný líder ĽS Naše Slovensko

NAŠE CIELE V EURÓPSKOM PARLAMENTE
Pred takmer štvrťstoročím bola obnovená Slovenská republika. Stačilo však len necelých 25 rokov
nezodpovednej politiky nezodpovedných politikov, aby naša vytúžená Slovenská republika svoju
samostatnosť a suverenitu takmer úplne stratila.
Ľudia nemajú prácu, no my dovážame energiu z Rakúska a Francúzska, zemiaky z Poľska, mäso
z Írska, jablká z Talianska a všetko ostatné z Číny. Európska únia nám na jednej strane pod hrozbou
sankcií zakazuje chrániť domácich výrobcov a na strane druhej nám znova pod hrozbou rôznych pokút
prikazuje, ako máme vyrábať bryndzu, či aký tvar musia mať predávané vajcia. Malých výrobcov
a chovateľov svojimi predpismi doslova likviduje. Podobná situácia panuje aj v sociálnej oblasti. Sociálny
systém už ani nemožno nazvať sociálnym, pretože jeho jedinou funkciou je slušným ľuďom brať,
a asociálnym parazitom dávať. Nespravodlivo nastavený systém spôsobuje doslova bezbrehé
zvýhodňovanie menšiny, ktorá si z plodenia detí urobila biznis. Vláda však nekoná, lebo Európska únia si
to tak praje. A dobre za to platí.
Od vstupu SR do Európskej únie 1. mája 2004 práve v máji uplynie desať rokov. Za tak krátky čas
sme sa však Európskej únii dokázali úplne podriadiť a na jej želanie sa vzdať aj základných pilierov
a znakov štátu. Slovenská republika prišla o vlastné hranice, menu, aj zahraničnú politiku. Od prijatia
Lisabonskej zmluvy sú Európskej únii podriadené aj naše vlastné zákony. A aby odovzdanosť Slovenskej
republiky nadnárodnej vláde v Bruseli bola dokonalá, tak po vstupe SR do NATO sme zlikvidovali
aj armádu, z ktorej ostalo len neschopné torzo s názvom Ozbrojené sily SR.
Likvidácia našej samostatnosti a tradičných hodnôt politikou Európskej únie pokračuje.
Eurokomisári sa nám snažia nanútiť homosexuálne partnerstvá, ďalšie zvýhodňovanie asociálnych
parazitov a pretláčaním svojich vzdelávacích programov doslova osprostieť naše deti a mládež.
My si tieto tlaky zo strany EÚ veľmi dobre uvedomujeme, a preto do Európskeho parlamentu
kandidujeme s nasledovnými cieľmi:
1. Zabrániť skupovaniu pôdy cudzincami a presadiť tvrdú imigračnú politiku tak, aby imigranti, ktorí sa
nechcú prispôsobiť našim hodnotám, nevytláčali Slovákov z práce, podnikania či škôl.
2. Presadiť zmenu obchodných pravidiel a dotačnej politiky EÚ tak, aby bolo možné zaviesť mechanizmy
na ochranu domácich poľnohospodárov a výrobcov.
3. Obnoviť slovenskú korunu a tým ukončiť účasť SR v tzv. eurovale, v ktorom sa Slováci s priemernou
mzdou 770 eur (kto z vás ju má?) skladajú na život obyvateľom krajín s priemernou mzdou aj viac
ako 2500 eur. Inak ako odmietnutím eura sa účasti v tomto chorom finančnom mechanizme nezbavíme.
4. Zabrániť ďalším dotáciám na cigánskych extrémistov a tým umožniť ich voľný pohyb do krajín EÚ.
Únia z peňazí odvedených zo Slovenska posiela naspäť na Slovensko ročne niekoľko miliónov eur
viazaných na cigánsku problematiku. Robí tak len preto, aby Cigáni nešli na západ a ostali na Slovensku.
5. Zachovať Európu európsku a kresťanskú! Naši poslanci budú vždy vystupovať proti rozširovaniu EÚ
o neeurópske a nekresťanské štáty akými sú Turecko a Izrael. Na rozdiel od politikov vládneho SMERu
nikdy nepodporíme homosexuálne manželstvá, registrované partnerstvá a adopcie, či tzv.
genderideológiu, ktorá nepozná matku a otca, ale len rodiča č. 1 a 2.
ĽS Naše Slovensko odmieta ďalšie obmedzovanie suverenity národných štátov. Našim hlavným
cieľom v Európskom parlamente preto bude oslobodenie Slovenska spod bruselského diktátu
a obnovenie nezávislosti a samostatnosti Slovenskej republiky.
Mgr. Rastislav Schlosár
krajBA@NaseSlovensko.NET

ZNOVA VŠETCI SPOLU. PROTI KOTLEBOVI!
Možno si ešte pamätáte na mediálnu
paniku, ktorá sa Slovenskom prehnala po postupe
volebného lídra Ľudovej strany Naše Slovensko
Mariana Kotlebu do druhého kola krajských
volieb. Proti Kotlebovi sa spojili všetky médiá
a politické strany bez rozdielu. SDKÚ sa spojilo
so SMER-om, KDH našlo spoločnú reč s Lipšicom,
za jeden povraz potiahli SNS a SMK. Títo všetci sa
spojili, len aby nebol ohrozený ich zabehnutý
systém rozdeľovania verejných funkcií a hlavne
financií. Tí, ktorí si dovtedy ani nevedeli prísť
na meno a nadávali si do zlodejov, sa zrazu
postavili ako jeden, len aby zabránili zmene.
Napriek tomu však Marian Kotleba
v druhom kole porazil ich spoločného kandidáta,
smeráka Maňku. A že Marian Kotleba svoje slová
o zmene myslel vážne, začal dokazovať činmi
hneď od samotného nástupu do úradu. Svojmu
tímu dal nižšie platy ako mali ľudia bývalého
župana. Z úradu prepustil viac ako desať
neproduktívnych zamestnancov s priemernými
platmi cez 1600,- eur mesačne. Bez okolkov začal
riešiť pre kraj nevýhodné zmluvy a zrušil niekoľko
podozrivých
obstarávaní.
Prostredníctvom
mesačníka Náš kraj začal obyvateľov kraja
informovať o práci úradu a stave kraja.
Samozrejme, že skupinám, ktoré jeho
konaním postupne prichádzajú o zákazky
pre svoje firmičky, sa tento stav nepáči.

Skúšajú aj nemožné, aby veci vrátili do starých
koľají. Po neúspešných pokusoch o úplatky
a korupciu to skúšajú cez politické kluby. Situácia
z jesene sa tak po piatich mesiacoch opakuje.
Opäť
sa
predstavitelia
všetkých
tzv.
štandardných strán zjednotili. Pri presadzovaní
svojej verzie rozpočtu Banskobystrického
samosprávneho kraja sa spojili červení, modrí,
národniari aj Maďari. Nie za nejakú dobrú
myšlienku či nápad, ale za obranu svojich
kšeftov. Proti Kotlebovi hlasovalo všetkých 45
prítomných poslancov, bez rozdielu politickej
príslušnosti.
Toto spojenie politických strán naprieč
celým politickým spektrom potvrdzuje, že medzi
tzv. štandardnými politickými stranami niet
zásadného rozdielu. Dokazuje, že v médiách
prezentované hádky predstaviteľov týchto strán
nie sú ničím iným, len dobre zinscenovaným
divadlom pre občana – voliča. Keď však na scénu
príde niekto, kto nehrá ich hru, okamžite sa
zjednotia, aby tohto „votrelca“ úplne znemožnili
a zničili. Prostredníctvom médií sa snažia
na Mariana Kotlebu a jeho spolupracovníkov
vyťahovať možné aj nemožné. My sa však
nesmieme nechať oklamať a musíme veriť,
že Marian sa nevzdá. A on sa nevzdá!
Frederika Pospíšilová
Kežmarok

Predstavujeme vám kandidátov Ľudovej strany Naše Slovensko
pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 24. mája 2014.
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1. Martin BELUSKÝ

2. Rastislav SCHLOSÁR

Ing., 27 rokov

Mgr., 29 rokov

riaditeľ úradu BBSK

vedúci odboru

Piešťany

Bratislava

3. Marek ĎURÁN

4. Jana ŠTRANGFELDOVÁ

Ing., 28 rokov

Ing. PhD., 54 rokov

manažér

ekonómka

Košice

Banská Bystrica

5. Ivan BIELIK

6. Vladimír HAGARA

PhDr. PhD., 60 rokov

Ing., 50 rokov

VŠ pedagóg

riaditeľ gymnázia

Bratislava

Levice

7. Zuzana NEMOGOVÁ

8. Martin KOTLEBA

Mgr., 30 rokov

Ing., 36 rokov

učiteľka

účtovník

Revúcka Lehota

Banská Bystrica

9. Renáta MECKOVÁ

10. Karol Robert THOMA

JUDr., 28 rokov

Ing., 80 rokov

právnička

zakladateľ strany

Zvolen

Piešťany

PODPORTE NÁS V EUROVOĽBÁCH. VOĽTE ČÍSLO 11!

