Od posledného medializovaného útoku
cigánskych extrémistov neprešiel ani mesiac,
a opäť ukázali svoju pravú tvár. Osadníci
od Huncoviec tentoraz úplne bez okolkov celému
Slovensku ukázali, že nejde o skvelých
nenahraditeľných a neuveriteľne nadaných
hudobníkov a tanečníkov, za akých ich vydávajú
mienkotvorné médiá. Ukázali, že pri väčšine
osadníkov ide o asociálnych extrémistov, ktorí sa
nevedia a mnohokrát ani nechcú prispôsobiť
väčšinovému obyvateľstvu, normám ani zákonom.
To, čo sa stalo v sobotu 22. marca, už ale
prekročilo všetky hranice. V obci Huncovce
v Kežmarskom okrese v spomínanú sobotu asi 100
cigánskych asociálnych extrémistov z blízkej osady
brutálne zaútočilo na domácich obyvateľov.
Lopatami, sekerami, palicami a kameňmi zaútočili
na mladých bielych futbalistov len preto, že si
dovolili cigánsky drobizg požiadať o uvoľnenie
futbalového ihriska. Útok ukončili až privolané
policajné hliadky, ktoré zadržali 10 Cigánov.

Útok skončil, a kompetentní sa tvária,
že všetko je v poriadku. Je to ale naozaj tak?
Predstavte si opačnú situáciu – 100 bielych
palicami a sekerami napadne mladých „rómskych“
futbalistov. V takom prípade by policajní kukláči
rovno strieľali, a médiá by sa kauze venovali ešte
pol roka. Z každej strany by sme počúvali o tom,
akí sú Slováci rasisti a fašisti, a ako sa na Slovensku
nedodržiavajú ani základné ľudské práva.
Keď je však obeťou biely, nič sa nedeje.
Za takýchto podmienok, zvýraznených
nespravodlivo nastaveným sociálnym systémom,
cigánske útoky proti bielym pribúdajú.
Útok v Huncovciach bol aj medzi nimi extrémom.
Svojou brutalitou prekročil hranice našej
trpezlivosti a tolerancie. Preto ak si nechceme
nechať beztrestne vraždiť naše deti, musíme
konať!
Ing. Mgr. Marian Kotleba
kotleba@NaseSlovensko.NET

PODPORTE NÁS V EUROVOĽBÁCH!
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.
Boj za slušný život pre slušných ľudí a proti politickej mafii momentálne 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, a čo je horšie, likviduje tradičné slovenské hodnoty – hodnoty
národné a kresťanské. Tento stav nemôžeme ignorovať, ale musíme ho zmeniť!
Musím povedať, že si neviem predstaviť, ako funkciu predsedu kraja zvládal môj predchodca
Vladimír Maňka zo SMERu. Môj pracovný deň sa začína zvyčajne najneskôr o ôsmej a nikdy sa nekončí
skôr ako o šiestej, a stále mám čo robiť. Výkon funkcie ma presvedčil, že sa nedá zodpovedne pracovať
súčasne v Banskej Bystrici aj v Bruseli. S dôverou, ktorú do mňa obyvatelia Banskobystrického kraja
vložili, nemienim hazardovať, a preto som sa rozhodol na funkciu poslanca Európskeho parlamentu
nekandidovať. ĽS Naše Slovensko však do eurovolieb postavilo desať výborných kandidátov. Do Bruselu
posielame ľudí schopných a odhodlaných nekompromisne presadzovať Desatoro Ľudovej strany Naše
Slovensko na európskej úrovni. Ľudí schopných a odhodlaných nekompromisne brániť Slovensko!
Ing. Mgr. Marian Kotleba
volebný líder ĽS Naše Slovensko

Kandidátna listina Ľudovej strany Naše Slovensko
pre voľby do Európskeho parlamentu, konané 24. mája 2014
Por.
číslo

Meno, priezvisko, akademický titul

Vek

Zamestnanie

Adresa
trvalého bydliska

1.

Ing. Martin BELUSKÝ

27

riaditeľ úradu

Piešťany

2.

Mgr. Rastislav SCHLOSÁR

29

vedúci odboru

Bratislava

3.

Ing. Marek ĎURÁN

28

manažér

Košice

4.

Ing. Jana ŠTRANGFELDOVÁ, PhD.

54

ekonómka

Banská Bystrica

5.

PhDr. Ivan BIELIK, PhD., MPH, MHA

60

VŠ pedagóg

Bratislava

6.

Ing. Vladimír HAGARA

50

riaditeľ gymnázia

Levice

7.

Mgr. Zuzana NEMOGOVÁ

30

učiteľka

Revúcka Lehota

8.

Ing. Martin KOTLEBA

36

účtovník

Banská Bystrica

9.

JUDr. Renáta MECKOVÁ

28

právnička

Zvolen

10.

Ing. Karol Robert THOMA

80

stavebný inžinier

Piešťany

Ľudová strana Naše Slovensko je legálnou politickou stranou
zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Od svojho založenia
sa zákonnou cestou snaží zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska politikmi
a parazitmi. Pilierom programu strany je Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko
na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989
a nastolenie sociálnej spravodlivosti:
1.

Donútime politikov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola
najorganizovanejšou zločineckou profesiou. Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov
za zneužitie právomoci, a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme súhrn účinných zákonov na preukazovanie pôvodu
majetku a prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu.

2.

Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotíme
štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti
a odstránime zvýhodňovanie nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnu
pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky.

3.

Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy. Počet poslancov
NR SR znížime zo súčasných 150 na 100. Zrušíme funkcie splnomocnencov vlády a financovanie politických
strán zo štátneho rozpočtu.

4.

Všetkým umožníme pracovať. Nezamestnaných zapojíme aj do prác, ktoré doteraz predražene vykonávali
súkromné firmy (výstavba a oprava bytov, škôl, nemocníc, ciest a inej infraštruktúry). Minimálnu mzdu a najnižší
dôchodok určíme v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce. Dôchodkový vek ústavným zákonom
stanovíme na 60 rokov.

5. Založíme Domobranu a dobrovoľníkom z radov slušných ľudí dáme možnosť aktívne sa podieľať
na ochrane životov a majetku seba a svojich blízkych. Rozšírime právo pri ochrane života a majetku použiť
zbraň. Hranicu trestnej zodpovednosti znížime na 12 rokov a trestný a väzenský systém upravíme tak,
aby si každý, politik aj parazit, dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať, alebo kradnúť a lúpiť.
6. Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a kresťanských princípoch
a hodnotách. Ochranou učiteľov ako verejných činiteľov im navrátime autoritu a dôstojnosť, a to najmä
vo vzťahu k deťom zo zbohatlíckych a asociálnych rodín. Zavedieme pravidelné protidrogové testy
na základných a stredných školách a zrušíme normatívne financovanie škôl.
7.

Obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Zabránime
cudzincom skupovať slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre poľnohospodárov. Odstránime zvýhodňovanie
zahraničných podnikateľov pred slovenskými a zavedieme zníženú sadzbu DPH na úrovni 10% na produkty
slovenských výrobcov. Zvýhodníme používanie alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej
doprave.

8. Slovenské záujmy staviame nad diktát Bruselu a preto odmietame obmedzovanie suverenity členských
štátov Európskej únie, ako aj projekt Spojených štátov Európskych. Nikdy nepodporíme euroval ani akúkoľvek
inú formu štátnej pomoci súkromným bankám a nezodpovedným cudzím vládam. Sprísnime kontrolu
nelegálneho zamestnávania cudzincov a imigračnú a vízovú politiku. Obnovíme slovenskú korunu.
9. Nedopustíme narušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky a posilníme obranyschopnosť vlasti.
Presadíme vystúpenie Slovenska z teroristického paktu NATO a slovenských vojakov stiahneme z okupačných
zahraničných misií. Záujemcom umožníme získať dobrovoľný vojenský výcvik.
10. Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. Slušné rodiny podporíme bezúročnými

mladomanželskými pôžičkami a možnosťou získať nájomný byt. Odmietame registrované partnerstvá, adopciu
detí homosexuálmi aj propagáciu sexuálnych úchyliek.

14. MARCA SME OSLÁVILI 75. VÝROČIE ŠTÁTNOSTI
14. marca 1939 sa naplnil sen našich predkov –
mať svoj štát. „Slovenský národ pod ochranou Boha
všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore
mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza
všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný Slovenský
štát,“ znelo v slovenskej ústave. Prosperoval priemysel,
vyrábali sme kvalitné tovary, boli sme potravinovo
aj energeticky sebestační. Slovenská mena bola silná
a vyhľadávaná
skutočná
slovenská
koruna.
Nezamestnanosť bola takmer odstránená a životná
úroveň napriek vojne rástla. Slovenskú republiku
do vypuknutia vojny uznalo 27 štátov sveta.
Históriu však píšu víťazi a preto od volieb v roku
1948 až dodnes boľševici na prvú Slovenskú republiku
neustále chrlia síru a sypú popol. Mládež nemá
príležitosť sa o našom prvom modernom štáte dozvedieť
pravdu. Všetky ostatné európske národy si svoju
štátnosť vážia a jej výročie je dôvodom na celonárodné
oslavy a vyhlásenie štátneho sviatku. Žiaľ, na Slovensku

nie je deň vzniku republiky ani pamätným
dňom. Aj z tohto dôvodu sa volebný líder
Ľudovej strany Naše Slovensko a predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja
Marian Kotleba rozhodol osláviť tento
významný deň činmi.
Marian Kotleba spolu s predsedom
ĽS Naše Slovensko Ing. Martinom Beluským
a v spolupráci s firmou EURONICS TPD
Zvolen podporili rodinu Sabackých z Iliaša
pri Banskej Bystrici. Alexandre a Jánovi
Sabackým a ich trom krásnym dcéram
darovali práčku, sušičku a elektronického
strážcu detí. Pri príležitosti osláv výročia slovenskej štátnosti Marian Kotleba tiež ocenil úspešnú
banskobystrickú športovkyňu, mnohonásobnú majsterku v rôznych súťažiach fitnes, Evu Martinkovú,
a dal nainštalovať novú vlajkovú výzdobu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Z budovy
úradu dal odstrániť európsku okupačnú handru a starú vyblednutú slovenskú zástavu dal vymeniť
za novú slovenskú vlajku – krásnu ako samotné naše Slovensko.

