10. marca 2013 sme ako jediná politická
strana pri príležitosti smutného výročia vypálenia
hradu Krásna Hôrka cigánskymi podpaľačmi
uskutočnili v obci Krásnohorské Podhradie
spomienkovú akciu.
Pokojná akcia trvala asi dve hodiny. Po jej
ukončení som sa v sprievode môjho realitného
poradcu Miroslava Beličku a ďalších troch členov
ĽSNS vydal na obhliadku svojho pozemku
na parcele KN-441, situovanej v lokalite známej
ako cigánska osada. Cestou na parcelu nás
sprevádzala policajná hliadka na terénnom
vozidle Nissan X-Trail, a priamo v osade sa k nej
pripojila ďalšia policajná hliadka na vozidle Land
Rover. V osade nás teda sprevádzalo najmenej
sedem ozbrojených policajtov.
Tesne pred príchodom na moju parcelu
nám cestu prehradilo niekoľko sto Cigánov, pred
ktorými sme zastali. Následne ďalších asi 20 až 30
Cigánov obkľúčilo naše auto a začali sa nám
vyhrážať zabitím, pričom jeden z nich sa smerom
na naše auto zahnal tesárskym kladivom.
Napriek tomu, že v tesnom závese za nami
išli spomínaní policajti, títo ostali v autách
a nijako nezasiahli. Vzhľadom na rastúcu trúfalosť
Cigánov, ktorí vidiac
nečinnosť polície
si dovoľovali čoraz viac, mali sme len dve
možnosti. Cigánskych extrémistov riešiť radikálne
štýlom Milana Juhásza v Hurbanove, alebo
z miesta cigánskych útokov odísť a vo veci podať
trestné oznámenie.

Hoci sa nám agresívni Cigáni hromadne
vyhrážali smrťou, do auta hádzali kamene
a úderom kladiva prerazili pravé zadné dvere,
nebránili sme sa silou, i keď sme boli pripravení
aj na takúto variantu. V súlade so zákonom
o zbraniach a strelive sme pri sebe mali štyri
krátke guľové zbrane a asi 250 nábojov. Tiež sme
mohli dav Cigánov prevalcovať 300-koňovým
Hummerom. Napriek tomu, a aj napriek
sklamaniu z nečinnosti prítomnej polície, sme sa
rozhodli ochranu zákona a našich práv ešte
naposledy zveriť Policajnému zboru.
Momentálne čakáme, ako naše trestné
oznámenie vo veci trestných činov nebezpečného
vyhrážania a poškodzovania cudzej veci dopadne.
Dúfame, že slovenská polícia sa konečne
spamätá, a proti cigánskym extrémistom začne
využívať všetky zákonné možnosti. Inak sa totiž
môže stať, že pri najbližšej obhliadke mojich
pozemkov sa v prípade ďalšieho cigánskeho
útoku už budeme musieť brániť silou.
Na záver si predstavme situáciu
s opačným rozdelením úloh: 200 bielych
na verejnej komunikácii zastaví auto s piatimi
Cigánmi, a ďalší 30-ti bieli sa Cigánom začnú
vyhrážať zabitím, pričom na ich auto zaútočia
kameňmi a kladivom. Naozaj si myslíte,
že aj v takomto prípade by policajti ostali
zatvorení v autách?
Mgr. Marian Kotleba
kotleba@naseslovensko.net

STREĽBA V HURBANOVE - 9 ROKOV ZA OBRANU
PRED CIGÁNSKYMI EXTRÉMISTAMI!
Po akcii proti zvýhodňovaniu a beztrestnosti cigánskych extrémistov,
ktorou sme 14. júla 2012 poukázali na neschopnosť štátnych orgánov zabezpečiť
ochranu slušných ľudí pred cigánskymi extrémistami v Hurbanove a okolí,
sme sa dozvedeli ďalšie skutočnosti o streľbe v Hurbanove. Tieto okrem iného
potvrdzujú našu verziu prípadu, ktorú sme vypracovali po návšteve regiónu 20.
júna 2012. Z najzávažnejších faktov sú to tieto:
- svedkovia potvrdili, že Milan Juhász pred domy cigánskych rodín prišiel s holými rukami,
- po chvíli z dvora vybehla chladnými zbraňami vyzbrojená skupina Cigánov, vedená miestnym
agresorom, prezývaným Dvojhlavý,
- Milan Juhász sa rozbehol do auta, skupina cigánskych extrémistov ho prenasledovala,
- Milan Juhász vybral z auta pištoľ a v bezprostrednej blízkosti svojho auta ako prvého zastrelil práve
Dvojhlavého, po ňom nasledovali ďalší ozbrojení cigánski extrémisti,
- po streľbe odišiel pred dom primátorky Hurbanova, ktorej chcel referovať čo sa stalo, nakoľko ju ako
mestský policajt pravidelne informoval o dianí v meste a okolí,
- náčelník hurbanovskej mestskej polície nielenže Milana Juhásza odhovoril od samovraždy, ale tým,
že sa postavil medzi neho a policajných ostreľovačov, zabránil systému zopakovať scenár z Devínskej
Novej Vsi, kedy zastrelením Ľubomíra Harmana systém odstránil zdroj politicky nekorektných informácií,
- náčelník hurbanovskej mestskej polície taktiež zabránil príslušníkom PPÚ poskákať po Milanovi
Juhászovi, ktorí sa na neho vrhli po tom, ako odhodil svoju zbraň,
- od Milana Juhásza dala za strachu ruky preč vlastná rodina, ktorá ho o pomoc pred cigánskymi
extrémistami požiadala,
- príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) pod hrozbou trestného stíhania
niekoľkým svedkom zakázali rozprávať o tom čo videli,
- smrťou cigánskeho agresora Dvojhlavého odpadol kameň zo srdca nielen slušným Slovákom,
Maďarom a Cigánom, ale aj príslušníkom služby poriadkovej polície PZ SR.

Vyhlásenie ĽSNS ku streľbe v Hurbanove nájdete na www.MarianKotleba.sk
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NAČO NÁM JE NATO?
24. marca uplynulo 14 rokov od prvého
bombardovania Juhoslávie vojskami NATO.
19. marca uplynulo 10 rokov od vojenskej
agresie USA a ich spojencov z paktu NATO proti
suverénnemu štátu Irak.
Niektorí si možno poviete, že problém
cudzích krajín sa nás netýka, no opak je pravdou.
Americké útoky sa nás bytostne dotýkajú, pretože
ľahostajnosť
svetových veľmocí
bola
pre
USA
signálom
ku
postupnému
vojenskému
dobývaniu celého
sveta. A práve počas invázie do Iraku boli na
podporu amerických a sionistických záujmov
prvýkrát nasadení aj slovenskí vojaci!
Nemôže nám byť ľahostajné, keď naši
vojaci, za naše peniaze a v našom mene,
podporujú politiku, ktorej výsledkom sú státisíce
mŕtvych, zavraždených a umučených civilistov,
ohromné materiálne škody, rozvrat a rozbitie
celých štátov! To, čo sa stalo v Juhoslávii, Iraku
či Líbyi,
môže
sa
prihodiť
každému
„neposlušnému“ štátu, ktorý si dovolí viesť
skutočne nezávislú politiku a oponovať
nastupujúcemu Novému svetovému poriadku.
Po 10 rokoch sa celkom potvrdilo to,
čo vedeli a predvídali odporcovia tejto agresie.
Rozhodujúcou zámienkou na útok na Irak bolo
lživé obvinenie jeho režimu z držania zbraní
hromadného ničenia. Tie sa doteraz nenašli, hoci
si pamätáme na satelitné zábery, ukazované
Američanmi, ako jednoznačné dôkazy o existencii
týchto zbraní. Útok bol tiež prezentovaný
ako ochrana Iračanov pred útlakom Husajnovho
režimu, no pravda je taká, že jeden útlak nahradil
druhý. Skutočnou príčinou tejto vojny totiž
nebola snaha USA o mier, ľudské práva
či demokraciu tak, ako to prezentovali médiá.

Skutočnou príčinou tohto krviprelievania
bola a je snaha medzinárodných finančníkov
o kontrolu
nerastného
bohatstva
Iraku
(5. najväčšie zásoby ropy na svete), zisky
z vojenského zbrojenia a následnej povojnovej
obnovy a v neposlednom rade aj ochrana
politických záujmov Izraela, tradičného spojenca
USA. Okrem priamej vojenskej pomoci Izraelu
vo výške 115 miliárd
dolárov
USA
v Bezpečnostnej
rade OSN vetovali
32
rezolúcii,
kritizujúcich Izrael!
Rozsah americkej
vojenskej pomoci Izraelu v mnohom vypovedá
o tom, kto v skutočnosti ovláda nielen zahraničnú
politiku USA.
Z pohľadu občana SR sa v Iraku v rokoch
2003 až 2007, teda aj počas 1. vlády Róberta
Fica, vystriedalo viac ako 700 slovenských
vojakov. Ich účasť na okupačnej misii NATO
slovenských daňových poplatníkov stála viac než
800 miliónov slovenských
korún! Naopak,
na svoje si prišli medzinárodní úžerníci a rôzni
zapredanci, ktorí len na vojnových nákladoch USA
zarobili takmer 3000 miliárd amerických dolárov!
Útok na Irak, rovnako ako
útok
na Juhosláviu, nie sú ničím iným, ako dodnes
nepotrestanými vojnovými zločinmi. Zločinmi,
na ktorých sa podieľali predstavitelia slovenskej
vlády, a žiaľ, aj slovenskej armády. Aj preto
Ľudová strana Naše Slovensko má ako jediná
politická strana už od svojho vzniku vo svojom
programe stiahnutie všetkých slovenských
vojakov zo zahraničných okupačných misií NATO
a vystúpenie Slovenskej republiky z tohto
zločineckého paktu.
Mgr. Rastislav Schlosár
krajBA@naseslovensko.net
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SLOVÁCI, BUDÍČEK!
Sociálna vláda Róberta Fica si potrpí na luxus
Premiér Fico a jeho strana SMER-SD sa navonok hlásia k sociálnym hodnotám a neustále zdôrazňujú
svoju solidaritu s chudobnými občanmi Slovenska. Vo svojom živote, a to aj v čase pretrvajúcej krízy,
si však potrpia na luxus typický pre tých najväčších snobov, pre ktorých chudobní ľudia znamenajú len
ďalší zdroj ich nehoráznych ziskov. Svoje „sociálne“ cítenie premiér Fico dokázal aj počas marcového
stretnutia s podpredsedníčkou Európskej komisie, keď sa na jeho ruke objavili hodinky za 7 500 eur. Ešte
väčším luxusom sa honosil v r. 2009, keď od svojej manželky dostal hodinky za „ľudových“ 20 000 eur.
Rekord však získala europoslankyňa za SMER-SD Monika Flašíková-Beňová za zlaté hodinky s diamantmi
v cene 35 000 eur! Len z týchto jej hodiniek by priemerná slovenská rodina mohla žiť aj 3 roky!
Plytvanie vlády
9 900 eur za kvety pre potreby Ministerstva školstva pod vedením Dušana Čaploviča a 1,2 mil. eur ročne
za prenájom a prevádzku takmer prázdneho skladu Geodetického a kartografického ústavu,
a to až do roku 2106! Túto pre štát, a teda pre nás všetkých mimoriadne nevýhodnú zmluvu
so súkromnou firmou podpísal nominant SNS Patrik Hansel! Dodajme, že sklad v Liptovskom Mikuláši
s cenou nájomného 10 eur za m2 sa nachádza v lokalite s bežnými cenami nájmu okolo 2 eur za m2.
Chudobní Slováci sa skladajú na bohatých cudzincov
Podľa najnovšieho prieskumu britskej Oxfordskej univerzity Slováci vlastnia majetok v priemernej
hodnote 19 tis. eur (v skutočnosti podstatne menej, priemer dvíha len hŕstka zbohatlíkov), kým
priemerný Portugalec má majetok v sume 60 tis. eur a Ír dokonca až 118 tis. eur. Napriek tomu, že Írsko
a Portugalsko sú teda podstatne bohatšími štátmi ako Slovensko, v rámci eurovalu sme im poskytli
až 513 miliónov eur (15,4 miliárd korún)!
Kam idú peniaze z eurofondov?
Európsku úniu si mnohí Slováci predstavujú ako organizáciu, ktorá nám štedro pomáha, a to najmä
prostredníctvom tzv. eurofondov. Skutočnosť je ale celkom iná. Čerpanie financií z tzv. eurofondov
je podmienené prísnymi byrokratickými kritériami, ktoré sú často splniteľné len pre politicky správne
orientované firmy. Navyše o tom, na čo sa tieto peniaze použijú nerozhoduje Slovensko, ale Brusel.
A ten štedro financuje mnohé nezmyselné projekty, ktoré sa míňajú účinkom. Príkladom je 300 miliónov
eur, ktoré budú do roku 2020 vyčlenené na financovanie projektov na riešenie „otázky rómskej
menšiny“. Pritom už v období od roku 2007 do roku 2013 bolo už na tento účel investovaných 200
miliónov eur! Výsledky tohto dlhoročného štedrého dotovania (najmä rôznych na probléme sa
priživujúcich mimovládnych organizácií) vidíme dennodenne všade tam, kde cigánski extrémisti
zneužívajú náš sociálny systém a terorizujú slušných ľudí.

