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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AKO MÉDIÁ Z HOSPODÁRA FAŠISTU UROBILI
Mediálne známa kauza pozemkov pod cigánskou osadou v Krásnohorskom Podhradí
je dôsledkom peripetií z nedotiahnutej pôdnej reformy. V priebehu rokov 1995 až 2008 sa udiali čudné
veci. Niektorí ľudia prišli o svoje nehnuteľnosti a niektorí sa k pozemkom dostali záhadným spôsobom.
Ohľadom dotknutej lokality cigánskej osady sme sa pri pátraní po tom, ako sa tieto pozemky ocitli mimo
pozemkových úprav, dozvedeli zaujímavé veci. Písomnosti sme podali na všetky možné aj nemožné
úrady, z ktorých niektoré nám poskytli naozaj „originálne“ odpovede, resp. stanoviská. Napr. vo veci
nelegálneho užívania súkromných pozemkov cigánskymi osadníkmi nám Krajský stavebný úrad
v Košiciach odpísal, že „síce je to neetické, ale nie protiprávne“. Z obecného úradu v Krásnohorskom
Podhradí nám napísali, že „kvôli celoštátnemu citlivému problému je prístup k tejto veci nad sily
obce“. Z orgánu najpovolanejšieho, okresnej prokuratúry v Rožňave prišla odpoveď
najjednoznačnejšia – „nebadáme tam žiadne porušenie zákonov“.
Kvôli takýmto odpovediam sme podporu v boji proti nelegálnej cigánskej osade začali hľadať
u niektorých politikov. Žiadna z oslovených „veľkých“ politických strán nemala ani najmenší záujem nám
nejako pomôcť. Ja ich aj chápem, lebo v Cigánoch vidia potenciálnych voličov, čo je aj pravda, lebo tí
pre pár drobných zvolia aj diabla. Podporu sme nakoniec našli tam, kde sme ju pôvodne ani nehľadali,
a to u Ľudovej strany Naše Slovensko na čele s Marianom Kotlebom. Táto strana nám prisľúbila podporu
a pomoc formou mítingov, schôdzí, verejných stretnutí. Ale to už poznáte aj z médií.
Po zistení, že ja ako člen maďarskej menšiny som sa spojil práve s ĽS Naše Slovensko prišla veľká
nevôľa zo strán, ktoré na podporu našej veci nemali guráž. Zároveň prišli aj napadnutia zo strany
Cigánov, a to aj fyzické nielen na moju osobu, ale aj na celú rodinu. To vyústilo do trestných oznámení,
ktoré priniesli ďalšie zaujímavé vyjadrenia, ako napr. od policajta, ktorý vyšetroval útok troch Cigánov
na moju osobu: „vyhrážanie sa je obvyklý spôsob života rómov“.
Napriek tomu, že aj s podporou Mariana Kotlebu nechcem nič iné, len nech zákon platí
pre každého rovnako, tak až na výnimky ma médiá začali označovať ako akéhosi gazdu extrémistu
či fašistu. Prečo? Preto, že sa nechcem zmieriť s tým, ako vládna moc zvýhodňuje cigánskych zlodejov?
Preto, že sa nebojím povedať, že tí, ktorí načierno stavajú na cudzích pozemkoch nie sú žiadne sociálne
prípady, ale obyčajní zlodeji?
V prípade mnohých cigánskych osád sú porušované práva vlastníkov pozemkov, garantované
Ústavou. Preto aj napriek osočovaniu a obmedzovaniu mojej slobody zo strany vládnej mašinérie
neprestanem bojovať za spravodlivosť až kým nebude rovnaký meter platiť na každého. Vás, všetkých
slušných občanov SR žiadam, aby ste sa tiež pripojili k tomuto boju. Boju slušných ľudí za právo,
spravodlivosť a slušný život!
Štefan Szaniszló
kandidát na poslanca Košického samosprávneho kraja za okres Rožňava

ĽS 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 tzv. Desatoro
Ľudovej strany Naše Slovensko
na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989
a nastolenie sociálnej spravodlivosti:
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.

1.

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.
2.

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.

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.
4.

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.
5.

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.

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.
7.

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.

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.
9.

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.
10.

ZOZNAM KANDIDÁTOV ĽUDOVEJ STRANY NAŠE SLOVENSKO
NA POSLANCOV KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
VOLEBNÝ
OBVOD

VOLEBNÉ
ČÍSLO

MENO A PRIEZVISKO

POVOLANIE

Košice 1

39

Maroš ŠTUPÁK

prevádzkový montér

Košice 2

9

Ing. Marek ĎURÁN

obchodný manažér

Košice 3

5

Juraj KOLESÁR

technik optických sietí

6

Anton ČEKAN

nezamestnaný

14

Rudolf IŠKOVIČ

programátor

23

Jozef KUŠNIER

hasič

31

Štefan SZANISZLÓ

živnostník

45

Mgr. Juraj OŠČENDA

odborný asistent

52

Miroslav RAMŠAK

zeleninár

Košice 4

okres
Rožňava

okres
Trebišov

GEMER VSTAŇ!
Gemer. Keď rozmýšľam nad mojim rodným krajom, hneď ma napadne Slovenský kras, Slovenský
raj, obrovské množstvo kultúrnych a historických pamiatok či neopísateľne krásne zákutia. Ale aj vysoká
nezamestnanosť, bieda, a všadeprítomný cigánsky problém.
Preto sa aj napriek toľkej nádhere tunajší ľudia sťažujú na život v srdci prírody, preto väčšina
mladých odchádza do Bratislavy či dokonca do zahraničia? Preto turistický ruch upadá, preto seniori
o svojom terajšom živote rozprávajú so slzami v očiach?
Nebudem si klásť servítku pred ústa. Cítim zúfalstvo a hnev, keď vidím, ako cigánski extrémisti
ničia našu zem aj ľudí, ktorí tu majú právo žiť. Turisti, ktorí sem prídu s chuťou spoznať našu domovinu
a priniesť do reštaurácií a penziónov pár eur, mnohokrát odchádzajú okradnutí cigánskymi bandami,
aby sa k nám už nikdy nevrátili. Biele deti sa boja chodiť do škôl, pretože ich cigánčatá bijú a dovolím si
tvrdiť, že doslova týrajú a šikanujú. Prípad malej Lucky, ktorú cigánča chcelo ukameňovať a zaživa upáliť,
nebol doteraz vyriešený. Čo by ste spravili, ak by sa to cigánča pokúsilo upáliť Vaše dieťa?! Skúsme sa
nad tým zamyslieť a položme si otázku: Chceme ďalej takto žiť?
ĽS Naše Slovensko má aj na tieto problémy riešenie. Riešenie na úrovni štátu, kraja, aj obce.
Máme riešenie aj odvahu ho presadiť. Od Vás potrebujeme len mandát. Tak nám ho dajte!
Jozef Kušnier
kandidát na poslanca Košického samosprávneho kraja za okres Rožňava

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

