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

Kandidáti ĽS Naše Slovensko na predsedov samosprávnych krajov
Banskobystrický kraj

Ing. Mgr. Marian K O T L E B A

Bratislavský kraj

Zdenka B E Ň O V Á

Košický kraj

Ing. Marek Ď U R Á N

Prešovský kraj

Ing. Vladimír K L E I N

Žilinský kraj

Mgr. Ivan P A V L I S K O

PREDSTAVUJEME PROGRAM KANDIDÁTA ĽS NAŠE SLOVENSKO
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1. Zabezpečiť a ponúknuť prácu, nie cez spasiteľných „cudzích investorov“,
ale z vlastných zdrojov samosprávneho kraja, formou menších regionálnych
podnikov.
V týchto
podnikoch,
najmä
v stavebníctve,
lesníctve
a poľnohospodárstve, namiesto v súčasnosti používanej predraženej techniky
využiť prácu najmä dlhodobo nezamestnaných a menej kvalifikovaných
spoluobčanov!
2. Všestranne, nielen finančne, podporiť malé a stredné podnikanie, realizovateľné v našom kraji
a našimi ľuďmi i v súvislosti s menšími regionálnymi podnikmi. Podnikaniu musíme dať jasnú a reálnu
koncepciu tak, aby sa záujemcovia o podnikanie v našom kraji mohli v problematike orientovať.
Najväčšie možnosti sa núkajú v oblasti zabezpečenia potravinovej sebestačnosti.
3. Venovať mimoriadnu pozornosť a podporu oživeniu nášho vidieka a tak zabrániť jeho
pokračujúcemu vyľudňovaniu. Aby sme udržali našu dedinu a malé mestečko pri živote, musíme im
dať prácu, prácu a zase len prácu a pocit bezpečia vo svojom domove, ostané príde i samo!
4. Zabrániť ďalšej likvidácii zdravotníckej starostlivosti a postupne ju vrátiť na úroveň roku 1989.
Už konečne musí prestať obchod so zdravím obyvateľstva. Slovenský národ už naďalej nemôže byť
rukojemníkom svojho zdravia. Na Slovensku ľudia pracujú aspoň tak dobre ako inde v Európe, no naše
platy nedosahujú ani tretinu z priemeru EÚ. A z týchto skromných zárobkov živíme ešte takmer pol
milióna parazitov. Začnime platiť radšej sami sebe!
5. Za pomoci obecných a mestských samospráv začať skutočne riešiť otázku neprispôsobivých najmä
cigánskych spoluobčanov. Múdrych „expertov“ na riešenie tohto problému bolo už skutočne dosť, ani
jeden z nich však problém v skutočnosti nepozná a samozrejme, že na názor domácich sa nepýta.
My riešenie máme:
- zrušiť inštitút VPP a občanom ponúknuť plnohodnotnú prácu a za ňu primeranú mzdu;
- zabrániť ďalšiemu vytváraniu a rozširovaniu nelegálnych cigánskych osád, lebo len tak sa do budúcnosti
vyhneme scenáru akéhosi slovenského Kosova;
- postupne túto komunitu pripraviť na to, že ich život zo sociálnych dávok nebude trvať večne.
Ich vzdelávanie prispôsobiť realite – ak niekto nevie písať ani čítať, je úplne zbytočným míňaním peňazí,
času aj energie učiť ho matematiku, chémiu alebo cudzie jazyky!
6. V mestách a obciach nášho kraja založiť a všestranne podporovať dobrovoľné občianske hliadky
Domobrany. Nejde o vytváranie akejsi ďalšej silovej zložky, ale o obcou organizované dobrovoľné
občianske hliadky, zamerané na ochranu životov, zdravia a majetku obyvateľov a ochranu verejného
poriadku.
Ing. Vladimír Klein
kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja
a poslanca za okres Kežmarok

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

MENO A PRIEZVISKO

POVOLANIE

15

Peter JEŽÍK
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riaditeľ mestského podniku

Poprad

8

Mário BLAHOTA
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Prešov
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Mgr. Lenka ČARNÁ

zdravotná sestra

Sabinov

13

Alena KREHLÍKOVÁ

operátorka obuvníckej výroby

Vranov nad Topľou

30

Ondrej KUROVSKÝ

stavebný majster

OKRES

Kežmarok

ŠANCA PRE VÝCHOD
Obyvateľstvo Európy dnes demonštruje najmä proti znižovaniu životnej úrovne, proti sociálnej
nespravodlivosti a proti zvýhodňovaniu imigrantov a neeurópskych menšín na úkor európskych
národov. Na Slovensku do ulíc vychádza predovšetkým naša strana Ľudová strana Naše Slovensko
protestujúc proti porušovaniu základných ľudských práv - predovšetkým práva na slušný život. Toto
najmä nám východniarom intenzívne začínajú upierať cigánski extrémisti, ktorých trúfalosť a drzosť
rastie doslova zo dňa na deň.
Republika nielen stagnuje, ale nebadane, no sústavne upadá. Raz bude stáť pred kolapsom
a možno až vtedy sa ľudia spamätajú, no môže byť už neskoro. Vnútorný – cigánsky a vonkajší –
medzinárodný tlak na našu vlasť môže spôsobiť jej zánik. Ja nemienim čakať na naplnenie tých
najhorších scenárov!
Program našej strany je jedinečný a jeho realizácia by znamenala nielen množstvo pracovných
miest a vyriešenie cigánskej otázky, ale aj prinavrátenie ľudskosti do spoločnosti a skultúrnenie
životného prostredia. Že to zatiaľ tak nie je - za to môžu tí, ktorí nechodia voliť.
Je potrebné si uvedomiť, že kto nejde voliť, nemá právo ani nadávať. Pasivita nahráva tým,
ktorí našu republiku dostali tam, kde dnes je. Preto už nemôžeme ďalej pasívne čakať! Ak chceš
zmenu, tak sa k nám pridaj! Nemusíš dvíhať našu vlajku, ani sa pridať do strany. Stačí ísť voliť.
Tak poď!
Mgr. Lenka Čarná
kandidátka na poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja
za okres Prešov

EÚ na strane cigánskych extrémistov!
Zúfalé
obce
a mestá
postihnuté
kriminalitou a terorom cigánskych extrémistov sa
snažia brániť aj stavbou múrov, ktoré majú
chrániť štvrte slušných občanov. To však prekáža
Európskej únii, ktorá legitímnu obranu života,
zdravia a majetku označuje za „rasizmus“
a „xenofóbiu“. Najnovšie si eurokomisárka
pre výchovu a kultúru Androulla Vassiliou
dokonca dovolila vyzvať mesto Košice,
aby bezodkladne strhlo múr oddeľujúci cigánsky
Lunik IX od mestskej časti Západ. Múr je vraj
v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená
Európska únia. Aké sú potom tieto hodnoty?
Ochrana
zločincov?
Či drzé
zasahovanie
európskych orgánov do vnútorných záležitostí
členských štátov?
Pavol Prosák, Vechec

Slováci, budíček!
Mnoho ľudí sa zamýšľa nad otázkami
politického, sociálneho a verejného života. Sme si
skutočne všetci rovní? Niektorí naši spoluobčania
dostávajú byty zadarmo a k tomu ešte
aj nenávratnú pôžičku na stavebný materiál
vo výške 10.000 eur. Prečo takúto možnosť
nemáme všetci? Dokedy pôjdu štátne financie
len na Cigánov, ktorí si to až na výnimky vôbec
nevážia? Nezaslúžia si aj biele rodiny takéto byty
a nenávratné pôžičky? Namiesto toho si bieli dnes
musia brať pôžičky na desiatky rokov, a to ešte
musia byť zdraví a nesmú stratiť prácu. Prečo je
to tak? Kde teda je tá diskriminácia? Chcete
zmenu? Voľte Ľudovú stranu naše Slovensko.
Ondrej Kurovský, kandidát na poslanca
Prešovského samosprávneho kraja
za okres Vranov nad Topľou

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

