Blížia sa nám ďalšie voľby. Tentoraz tie
novembrové, v ktorých budeme vyberať našich
zástupcov do orgánov samosprávnych krajov.
Možno si poviete, že no a čo, veď sú to len jedny
ďalšie voľby, ktoré aj tak nič nezmenia. Preto mi
prosím dovoľte trošku s Vami na tému dôležitosti
(týchto) volieb podiskutovať.
Každé voľby sú príležitosť. Príležitosť
ukázať tým hore, čo si o nich myslíme.
Príležitosť ovplyvniť chod vecí verejných, vecí,
ktorých sa nás ako občanov tohto štátu
bezprostredne týkajú. Tak ako sa nás dotýka
rozhodovanie na úrovni Národnej rady, tak ako sa
nás dotýka rozhodovanie na úrovni mesta či obce,
tak sa nás dotýka aj rozhodovanie na úrovni kraja.
Bez ohľadu na to, či s existenciou a počtom
samosprávnych krajov súhlasíme alebo nie, kraje
rozhodujú o veľkom balíku peňazí. O to viac by
sme túto blížiacu sa príležitosť na zmenu mali
využiť. Veď prečo nechať tých, s ktorými nie sme
spokojní, aj naďalej rozhodovať o našich
peniazoch? Vari by ste doma nechali o svojej
peňaženke rozhodovať niekoho, o kom viete,
že mu na Vašich peniazoch nezáleží? Asi nie.
Aby som to upresnil. Samosprávne kraje
nezabezpečujú len opravy ciest a prevádzkovanie

škôl a nemocníc. Kraje majú možnosti najpr.
aj na zvýšenie regionálnej zamestnanosti
a bezpečnosti. Samosprávne kraje ponúkajú
možnosti na zamestnanie tisícov svojich
obyvateľov. Či už vo sfére poľnohospodárskej
výroby, bytovej výstavby, alebo vo sfére služieb.
To, že tieto možnosti dnes takmer vôbec
nevyužívajú, je už druhá vec.
Voľby nám dávajú do rúk moc rozhodnúť
o tom, ako to má v našom kraji vyzerať. Voľby
sú príležitosťou pre tých, ktorým už nestačí
len pasívne
sledovať
správy
o
rastúcej
nezamestnanosti, nových bytoch pre cigánskych
parazitov či korupcii pri výberových konaniach.
Jednoducho voľby do samosprávnych krajov
sú príležitosťou pre tých, ktorí chcú aj svojim
pričinením zmeniť život v kraji k lepšiemu.
Ľudová strana Naše Slovensko ponúka
zmenu. Na našej kandidátke nenájdete
privatizérov, podvodníkov ani europoslancov.
Nemáme drahé bilbordy
ani autobusy
s reklamami. Zato máme odvahu pomenovať
problémy pravými menami a nezakrývať si
pred nimi oči.
Ing. Mgr. Marian Kotleba
kotleba@naseslovensko.net
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1. Odstránim nespravodlivé zvýhodňovanie nielen cigánskych parazitov pred slušnými ľuďmi.
Zvýšim zamestnanosť a zlepším podmienky na život a bývanie slušných rodín.
Ročný rozpočet kraja tvorí 150 miliónov eur. Časť z týchto peňazí kraj prerozdeľuje na podporu
kultúry, športu a sociálnych služieb. Kraj určuje, kam a na čo tie peniaze pôjdu. Podľa mňa sa už treba
začať starať o slušných ľudí, a nie sa stále dookola zaujímať o tých, ktorí len natŕčajú ruky. Mňa zaujímajú
slušní ľudia, naši ľudia. A práve pre nich chcem z rozpočtu kraja ukrojiť čo najviac.
Kraj môže založiť podniky, v ktorých s podporou štátu zamestná stovky až tisícky ľudí. Môžeme
obnoviť zničené družstvá a namiesto toho, aby sme dovážali talianske jablká či poľské zemiaky si ich
môžeme vypestovať sami. Ako dakedy. Rovnako môžeme obnoviť živočíšnu výrobu a namiesto steroidmi
a vodou napichaného poľského a írskeho mäsa dať našim ľuďom mäso zdravé. Okrem zdravej stravy
a zvýšenia potravinovej sebestačnosti tak získame aj mnoho pracovných miest. A to stále nie je všetko.
Kraj má tiež možnosť zlepšiť katastrofálnu situáciu v bytovej otázke. Ľudia sú dnes nútení sa kvôli
kúpe bytu zadlžiť na celé desaťročia len preto, že štát stavia byty zásadne len pre cigánskych parazitov.
Slušný biely človek nemá takmer žiadnu šancu sa dostať k nájomnému bytu. A práve tu kraj môže
významne pomôcť. Založením sociálneho podniku zameraného na bytovú výstavbu môže začať stavať
nájomné byty pre slušných ľudí. Za náklady a primeraný zisk, povedzme 20%. Nie ako súkromní investori
a bankári, ktorí na každom postavenom a predanom byte potrebujú aspoň 100%-ný zisk. Poviete si,
to je nemožné. Nie, nie je to nemožné, len dnešným pánom chýba politická vôľa pomôcť ľuďom.

2. Zlepším bezpečnostnú situáciu aj v odľahlých častiach Banskobystrického kraja.
Niektoré časti Banskobystrického kraja sú vďaka svojej polohe ako aj z dôvodu početného
osídlenia cigánskymi extrémistami doslova nevhodnými miestami pre život normálneho slušného
človeka. Preto tak, ako sa z pozície predsedu kraja vynasnažím zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť bytovú
situáciu, rovnako sa pokúsim zlepšiť aj situáciu bezpečnostnú. V rámci riešenia diplomovej práce
na Ekonomickej Univerzite Mateja Bela som pod vedením doc. Ing. Štefana Hronca, PhD. vypracoval
štúdiu zameranú práve na riešenie bezpečnostnej situácie v Banskobystrickom kraji. V rámci práce sme
navrhli a z ekonomického hľadiska aj prepočítali jedinečný alternatívny bezpečnostný systém, ktorý
pomôže zaistiť bezpečnosť obyvateľov všade tam, kde nie je zriadená obecná polícia, a kde sa z rôznych
dôvodov občania nemôžu spoliehať na políciu štátnu. Ako príklad môžem uviesť okres Revúca, kde už aj
deti vedia, ktorí cigánski úžerníci a drogoví díleri sú pod ochranou štátnej polície. Proti týmto polícia
nezasahuje a oni jej na oplátku sem tam pustia malé ryby z vlastných radov – cigánskych vreckových
zlodejíčkov alebo šoférov bez vodičského oprávnenia. Napriek tomu, že o tomto doslova nebezpečnom
stave riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici vie, na jeho nápravu nerobí vôbec nič. A práve preto som
pripravený v rámci kraja spustiť systém, pomocou ktorého sa občania budú môcť efektívne chrániť sami.
Ing. Mgr. Marian Kotleba
kandidát na predsedu BBSK a poslanca za okres Banská Bystrica
Program Mariana Kotlebu podporujú všetci kandidáti ĽS Naše Slovensko na poslancov BBSK.
Pre získanie možnosti program realizovať v praxi je nevyhnutné, aby mal Marian Kotleba ako predseda
kraja podporu v krajskom zastupiteľstve, a preto je potrebné pri voľbe Mariana Kotlebu
za predsedu kraja v jednotlivých okresoch voliť aj poslaneckých kandidátov ĽS Naše Slovensko.

ZOZNAM KANDIDÁTOV ĽUDOVEJ STRANY NAŠE SLOVENSKO
NA POSLANCOV BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
VOLEBNÉ
ČÍSLO

MENO A PRIEZVISKO

POVOLANIE

5

Miroslav BELIČKA

obchodník s priemyselnými
nehnuteľnosťami

25

Ing. Mgr. Marian KOTLEBA

informatik

57

Ing. Jana ŠTRANGFELDOVÁ, PhD.

vysokoškolská učiteľka

4

Dušan CIBULA

strojník

5

Ingrid BETKOVÁ

živnostník

17

Roman KUBALIAK

pracovník SBS

4

Erik FURÁK

mechanik
počítačových sietí

11

Jaroslav KACIÁN

živnostník

14

Mgr. Zuzana NEMOGOVÁ

učiteľka

11

Kristián GAVALIER

študent VŠ

27

Mgr. Stanislav MIZÍK

učiteľ

34

Tomáš ROSIAR

mechanik
motorových vozidiel

Veľký Krtíš

5

Peter BARTOŠ

živnostník

Zvolen

13

Martina KMEŤOVÁ

asistentka predaja

Žiar nad Hronom

17

Rastislav KYSEL

skladník

OKRES

Banská Bystrica

Banská Štiavnica

Brezno

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

V okresoch Ban. Bystrica a Rim. Sobota môžete zakrúžkovať všetkých troch kandidátov,
v okresoch Brezno a Revúca dvoch kandidátov!

O KOLABORÁCII TAKZVANEJ PRAVICE SO SMEROM
Kolaborácia KDH so SMERom je verejne
známa, keďže KDH podporuje kandidatúru
súčasného smeráckeho župana Maňku na post
nového župana. V banskobystrickom kraji
odvekých ideologických súperov KDH a SMER
spojilo puto najsilnejšie – peniaze. Ľudia blízki
KDH počas minulých rokov sprivatizovali podniky
Slovenskej autobusovej dopravy /SAD/ v našom
kraji. Ich – kádehácke – autobusy dodnes
zabezpečujú prímestskú dopravu, ktorá je však
dotovaná
z
peňazí
Banskobystrického
samosprávneho kraja, v ktorom rozhoduje
poslanecká vačšina smerákov na čele s Maňkom.
Medzi KDH a SMERom tak už dávno vznikla
finančná kooperácia.
O kolaborácii kandidáta SDKÚ Kaníka
so SMERom sa už toho vie menej. Rovnako ako
KDH aj Kaníka so smeráckymi poslancami spojili
peniaze. Presvedčili sme sa o tom v Banskej
Štiavnici, kde sme boli s Marianom Kotlebom
a študentmi a učiteľmi Strednej priemyselnej
školy stavebnej protestovať proti rozhodnutiu
krajských poslancov zrušiť túto a ďalších 9 škôl.
Zrušenie
SPŠ
stavebnej
najintenzívnejšie
presadzoval kandidát na poslanca smerák
Topoľský. Aj vďaka nemu bola stavebná

priemyslovka
zrušená
a
jej
budova
aj s lukratívnymi pozemkami v centre Banskej
Bystrice predaná kádeháckym majiteľom SAD.
A práve počas dvojdňového výjazdového
rokovania zastupiteľstva BBSK v Banskej Štiavnici
boli poslanci zastupiteľstva BBSK, ovládaného
SMERáckou väčšinou, ubytovaní v Kaníkovom
luxusnom hoteli.
Okrem biznisu a peňazí spája špičky KDH,
SDKÚ a SMERu aj homosexuálna lobby.
Tak ako sa po Banskej Bystrici šepká o vzťahu
medzi bystrickým županom a moderátorom
súkromnej televízie, tak sa v Štiavnici hovorí
o tom, že spomínaný Kaníkov luxusný hotel
obľubuje najmä homosexuálna klientela.
Vážení obyvatelia banskobystrického
kraja! Náš kraj ide od desiatich k piatim. Rušia sa
nemocnice aj školy a úroveň infraštruktúry
pripomína
Rumunsko
90-tych
rokov.
Preto je najvyšší čas do BBSK voliť ľudí nových
a nie tých, ktorí spoločne, ruka v ruke, bystrický
kraj do takejto biedy dostali. Inak žiadna
pozitívna zmena nikdy nenastane.
Miroslav Belička
kandidát na poslanca BBSK
za okres Banská Bystrica

MÁME TOHO DOSŤ!
Od roku 1989 nám stále vládnu tí istí. Pred voľbami vždy nasľubujú prácu, platy, byty a istoty
a naivní nepoučiteľní ľudia ich volia. Zas a znova. Zvlášť to platí u nás, na Gemeri. Po voľbách majú istoty
len tí „vyvolení“. Príkladom je cenrum gemera – Rimavská Sobota. Primátor mesta, nominant SNS,
postavil byty len pre asociálnych Cigánov. A práve vďaka takýmto politikom sa južné okresy
banskobystrického kraja stávajú akousi skládkou pre neprispôsobivých z okolia Prešova a Košíc.
Ďalšou tragédiu nášho regióna je práca. Tej je minimum a väčšinou za minimálne mzdy
v otrockých kórejských fabrikách. Je tragédiou, že za tento stav sú zodpovední tí , čo sľubujú ISTOTY
a s úsmevom na tvári klamú utrápených ľudí v hladových dolinách. A ľudia, plní strachu z budúcnosti,
sa boja čo i len ozvať a poslušne ďalej ohýbajú chrbát.
Utešovať sa sľubmi chlebodarcu – zdierača už nestačí! Nádej pre Gemer stále žije! Spočíva
v samostatnom kritickom myslení a zodpovednom rozhodovaní sa každého z nás. A práve vo voľbách
sa takto prejaviť môžeme. Tak využime šancu!
Mgr. Stanislav Mizík
kandidát na poslanca BBSK za okres Rimavská Sobota

9. NOVEMBRA 2013 MÔŽETE ROZHODNÚŤ O BUDÚCNOSTI KRAJA! POĎTE VOLIŤ!

