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Slovo Mariana Kotlebu

O globalistoch a zničení identity
Vždy sa ľahšie ovláda skupina ľudí, ktorých
spolu nedrží žiadna silná myšlienka ani hodnota.
Jednoduchšie sa lupič zmocní farmy, ktorú stráži
pár najatých žoldnierov, ako tej, ktorú si
po celodennej drine poctivo strážia jednotliví
členovia rodiny. A ľahšie je ovládnuť štáty, ktorých
obyvatelia sú len akýmisi zlepencami a nie
homogénnym a spoločnou históriou, tradíciou
a vierou formovaným národom.
Likvidácia našej národnej a štátnej identity začala paradoxne takmer
okamžite po obnovení Slovenskej republiky v roku 1993. Namiesto toho,
aby vlády budovali krehkú, čerstvo získanú štátnosť, vybrali sa cestou
podriaďovania nášho malého a ťažko skúšaného národa globálnym trendom.
Najprv to bolo členstvo v Európskej únii, kvôli ktorému nás Fico a Dzurinda
pripravili o energetickú sebestačnosť. Potom vstup do NATO, o ktorom nebolo
ani len fingované referendum. A od pripojenia Slovenska do týchto dvoch
globálnych projektov to s nami ide veľmi rýchlo z kopca.
Nie je tu priestor na úplný výpočet toho, čo sa od roku 1993
na Slovensku kvôli zradným politikom všetkých vlád pokazilo a zničilo. Oni totiž
verne slúžia! Nie však nám, ani štátu. Oni slúžia svojim globálnym pánom,
a podľa toho ich politika aj vyzerá. Keď sa im v minulom volebnom období
nepodarilo našu národnú identitu a štátnu suverenitu rozobrať a zničiť
cez povinné kvóty na prijímanie imigrantov zo západu, tak to dnes skúšajú
cez Ukrajincov z východu. A je na každom z nás, ako sa k tejto obrovskej
hrozbe pre národ sám postaví.
Ing. Mgr. Marian Kotleba

predseda ĽS Naše Slovensko

Vláda to s pomocou
Ukrajincom
už
riadne
preháňa! Obyvatelia Slovenska
trpia, ale Ukrajincom sa tu robí
raj na zemi. Podali sme návrh
zákona o tom, aby rovnaké
výhody, ako majú Ukrajinci,
mohli užívať aj obyvatelia
Slovenskej republiky!

Vláda pomáha Ukrajincom 2
str.
na úkor Slovákov
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Proti pomoci rodinám
hlasovali len liberáli!

str.

O politickom rozsudku
Najvyššieho súdu

str.

Heger, Naď a Čaputová
zaťahujú Slovensko do vojny
s Ruskom! Preto už čoskoro
môžu byť naši vojaci aj záložníci
vyslaní na Ukrajinu, kde budú
nútení bojovať za záujmy
globalistov. Preto sme navrhli
zákon, ktorý umožní odmietnuť
výkon služby v zahraničí!
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Prišelci vás pripravia o vyšší plat a potom aj o samotnú prácu.
Vojenská pomoc Ukrajine znamená
zaťahovanie Slovenska do vojny s Ruskom!
Každému príčetnému človeku musí byť jasné, že akákoľvek
vojenská pomoc Ukrajine ide nielen na úkor obrany Slovenskej
republiky, ale predovšetkým nás zaťahuje do apokalyptickej
vojny s Ruskom. V nej budeme prelievať krv za záujmy
svetovládnych veľmocí a západných globalistov, pre ktorých sú
Slováci a iní Slovania len podľuďmi. Chcú, aby sme bojovali
vo vojne medzi Slovanmi. Cieľ NATO je poštvať Ukrajincov,
Poliakov a Slovákov proti Rusom a potom Ukrajinu rozdeliť
medzi Poľsko a Maďarsko. Je jedno či budeme nakoniec stáť
na strane víťazov alebo porazených, pretože ak vojna s Ruskom
vypukne, tak to bude záverečná pre celý svet. Až keď začne
tiecť slovenská krv, mnohým dôjde, že nebyť nezmyselnej
podpory Ukrajine, mohli sme mať na Slovensku pokoj a mier.

Ukrajincom rozdávame aj z posledného,
a slovenské rodiny a dôchodcovia stále živoria!
Zatiaľ čo slovenské rodiny a dôchodcovia živoria, žijú z ruky
do úst a pykajú za vojnu, ktorú nespôsobili, Ukrajinci majú
na Slovensku všetko zadarmo. Vyvážajú sa tu v drahých autách,
neplatia za diaľnice, MHD, vlaky ani lekárov. Kým slovenské
deti sa musia doslova biť o miesto v škôlkach, ukrajinské deti sú
automaticky prijaté. Desiatky miliónov eur, ktoré by vláda
mohla dať na podporu slovenských dôchodcov a slovenských
rodín, končia v rukách prišelcov. Zradná vláda vo veľkom
uprednostňuje
cudzincov
pred
vlastnými
občanmi,
ktorí na Slovensku žijú od narodenia a poctivo tu platia dane.

Spamätajme sa skôr, ako bude neskoro!
Ak budeme Ukrajincov naďalej takto štedro podporovať,
už čoskoro môžeme prísť o všetko. Už teraz nahrádzajú
Slovákov na mnohých pracovných pozíciách len preto, že sú
ochotní pracovať za nižší plat. Ak to takto pôjde ďalej,
nakoniec ľudia kvôli Ukrajincom prídu aj o samotnú prácu.
Presne tak totiž začínala pracovná kríza v Nemecku,
Francúzsku aj Anglicku. Zoberme si ponaučenie z týchto
už stratených krajín západnej Európy.
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Odvahou proti systému!

Za Boha a za národ!

Poslanci z Bratislavy žijú v bubline mimo realitu!
ĽS Naše Slovensko prichádza s praktickým riešením:
Až tretina poslancov parlamentu žije v Bratislavskom kraji.
Nadmerné zastúpenie takýchto poslancov majú všetky parlamentné
strany, okrem ĽS Naše Slovensko. A podľa toho vyzerá aj ich politika.
Sú to totiž práve títo poslanci, pochádzajúci z najbohatšieho regiónu
Slovenska, ktorí sú úplne odtrhnutí od reality. Namiesto
skutočných problémov riešia nezmysly a vyrábajú umelé témy
ako sú emisné kvóty, globálne otepľovanie, LGBT zvrátenosti,
alebo povyšovanie práv zvierat nad práva ľudí.
Preto navrhujeme rozdeliť Slovensko na dva volebné
obvody, kde Bratislavský kraj bude mať len 20 poslancov
a ostatné Slovensko zvyšných 130 poslancov. Týmto
zabezpečíme tak dôležité zastúpenie záujmov a potrieb
regiónov v Národnej rade Slovenskej republiky.

Aj minister Naď býva v Bratislavskom kraji

Životná úroveň Slovákov rapídne klesá!
Ale Naď - zradca národa, posiela Ukrajine pomoc vo výške 20 miliónov
Občania Slovenska zažívajú extrémne ťažké časy. Ceny potravín,
energií a palív každý mesiac prudko rastú. Každá dobrá vláda by práve
v tejto situácii hľadala spôsob ako uľahčiť životy svojim občanom. Keby
boli vo vláde Kotlebovci, išli by sme príkladom Maďarska a Poľska.
Ceny by boli vládou regulované a zvyšovanú dražobu by zaplatili
najmä banky a nadnárodné spoločnosti, pôsobiace na Slovensku.
Doteraz od nás len vyťahovali tučné zisky, tak teraz by mohli konečne
národu niečo aj zaplatiť.
To by sme ale nemohli mať vládu zradcov, ktorí
vlastným berú a cudzincom štedro rozdávajú. Občania
Slovenska sú pre vládu totiž až na poslednom mieste.
Na prvom mieste sú pre ňu záujmy veľmocí, ktoré
nás tlačia do samovražednej pomoci pre Ukrajincov.

Ukrajincom štedro rozdáva, Slovákov nazýva opicami!

Za 2,5 roka nepostavil pre Slovákov jediný byt!
Slovensko v súčasnosti zaplavili nové
bilbordy hnutia Sme rodina, v ktorých Boris
Kollár hrdo hlása: „Nájomné byty sú
realitou“. Aká je však pravda? Realitou
v skutočnosti nie je ani jeden jediný
postavený nájomný byt! A to aj napriek
tomu, že to bol práve Kollár, ktorý
v predvolebnej kampani sľuboval až 25tisíc nájomných bytov ročne. Od volieb prešli
dva roky a namiesto bytov stoja len bilbordy.

ĽS Naše Slovensko ako prvá strana
poukázala na neriešenie bytovej otázky
na Slovensku. My sme však na rozdiel
od Kollára chceli ísť inou cestou. Využiť to,
čo tu už bolo a fungovalo viac ako dobre.
Založili by sme štátny podnik, ktorý by
pri výstavbe bytov zamestnával dlhodobo
nezamestnaných a aj asociálov. Ľudia by
sa dostali k lacnému novému bytu a asociáli
by konečne začali robiť niečo užitočné.
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Aj Kollár býva v Bratislavskom kraji

Kollár opäť klame!

Bojujeme za Slovensko
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Náš boj v parlamente pokračuje!
Ani protizákonné odsúdenie Mariana Kotlebu nás
nedokázalo zastaviť! Na uliciach aj v parlamente pracujeme
pre Slovensko aj naďalej. A môžem smelo povedať, že ešte
aj s väčšou energiou ako doteraz. Keďže náš predseda Marian
Kotleba už nie je poslancom, má viac času a energie venovať
sa strane, čo sa odzrkadľuje aj na našom nasadení a odhodlaní.
V parlamente podávame jedinečné a kvalifikované návrhy
zákonov a zároveň sme prítomní aj v regiónoch. Navyše sa nám
vďaka nášmu tvrdému prístupu podarilo ako jedinej opozičnej
strane presadiť niektoré naše návrhy v prospech ľudí.

Mgr. Stanislav Mizík
poslanec NR SR
Rodený východniar, žijúci na Gemeri.
Veľmi ťažko znášal Mazurekovu zradu,
pretože ho mal akoby za vlastného syna.
stanislav.mizik@nrsr.sk

Kotlebovci boli v roku 2021 najaktívnejší
v počte predložených návrhov zákonov.

Kríza ukázala, že KOTLEBOVCI mali opäť pravdu!
Celosvetová kríza, spôsobená tzv. pandémiou
COVID-19 a následnými totalitnými opatreniami
zo strany globalistov a ich poslušných bábok
vo vládach, ukázala, že sme mali opäť pravdu.
Celá pandémia bola umelo vyvolaná s jasným
cieľom – znížiť svetovú populáciu, zotročiť najmä
európske národy a rozvrátiť svetové hospodárstvo

tak, aby na tejto umelo vyvolanej kríze opäť
neskutočne
zarobila
vyvolená
skupina
medzinárodných bankárov a oligarchov. Ukázalo
sa tiež, že EÚ je železnou guľou, ktorá denne
ťahá ku dnu nielen celé hospodárstvo, ale spolu
s ním aj desaťtisíce slovenských domácností
a podnikateľov, robotníkov aj roľníkov.

Európska únia úplne ničí našu potravinovú sebestačnosť!
Práve počas covidu začali teórie o možnom výpadku potravín.
ĽS Naše Slovensko už roky poukazuje na to, že základom každého štátu musia byť
nie automobilky, postavené na najúrodnejšej slovenskej pôde, ale potravinová
sebestačnosť. Avšak tá je dnes systematicky likvidovaná všetkými ponovembrovými
vládami a najmä našim členstvom v EÚ. Bruselský diktát nám zakazuje produkovať
to, čo potrebujeme v požadovanom rozsahu, a dotáciami deformuje
poľnohospodársky sektor tak, že mnohým sa už jednoducho neoplatí pôdu ani
obrábať. EÚ nám súčasne bráni účinnou colnou politikou ochraňovať vlastných
výrobcov, ktorých produkciu vytláčajú dotáciami zvýhodnené zahraničné firmy.

Kríza ukázala, že členstvo v Európskej únii nás oslabuje!
Počas covidu cena energií na Slovensku extrémne stúpla.
Čím budeme v zime kúriť? Ako budeme pri dnešných vysokých cenách palív cestovať
do práce? A budeme mať vôbec na to, aby sme mohli vo svojich domoch
či bytoch svietiť? To všetko sú otázky, ktoré si dnes vzhľadom na súčasné ceny
energií, kladú mnohé slovenské rodiny. Tieto ceny začali stúpať práve počas
tzv. pandémie COVID-19, a to v dôsledku nášho členstva v EÚ, kvôli ktorému sme
stratili kontrolu nad cenami energií. Vtedajšia vláda Roberta Fica dala na pokyn EÚ
odstaviť dva bloky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, čím sme sa stali
energeticky závislými a elektrickú energiu musíme dovážať zo zahraničia.
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Odvahou proti systému!

Za Boha a za národ!

Globalisti zatrúbili do ďalšieho útoku!
Médiá začínajú vytvárať nezmyselný strach z opičích kiahní!
Rovnaké médiá, ktoré do
vás tlačili propagandu o covide
a vakcínach, vás dezinformujú aj
o dianí na Ukrajine. A dnes si na
vás našli nového perspektívneho
strašiaka s patetickým názvom
„opičie kiahne“. Bude zaujímavé
sledovať, či sa národ z divadla
s názvom covid poučil, alebo sa na
jeseň nechá znova zastrašiť
a nachytať. Žiaľ, mnohých
nepresvedčili
ani
vlastné
negatívne skúsenosti s vakcínami.
Koľkí ešte budú musieť umrieť?

Problémom Slovenska nie sú
opičie kiahne, ale gorily v politike!

Tzv.
pandémia
covidu
vytvorila priestor na najrôznejšie
špekulácie, konšpirácie a fantázie.
Jedno je však isté. Po utlmení
pandémie bohatí boli ešte bohatší
a chudobným aj z hrnca vykypelo.
Farmaceutické
firmy,
ktoré
s vládami štátov uzavreli zmluvy
na dodávky pochybných vakcín,
si pripísali miliardové zisky.
Za týchto podmienok je jasné,
že keď globalisti zistili, že táto hra
so strachom funguje, tak sa snažia
vymyslieť nejaké pokračovanie.

Nedajte sa opäť nachytať na hru s rúškami a vakcínami!

úplne
Zakladateľa strany vyhodili za proruské názory
Zradcovia zostanú zradcami.
Najprv podpísali čestné vyhlásenia,
že sa v prípade vystúpenia
z poslaneckého klubu strany
Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko,
za ktorú sa dostali do parlamentu,
vzdajú svojich mandátov. Doteraz tak
neurobili.
Potom
vyhlásili,
že rešpektujú záväzky voči NATO.
A nakoniec nezahlasovali za viac
peňazí pre slovenské rodiny.

Najnovšie
zradcovia
z Republiky spravili to, čo vedia
najlepšie, aj vlastnému. Zradili
človeka, bez ktorého by nikdy žiadnu
stranu nemali. Petra Marčeka, ktorý
im odovzdal svoju stranu Hlas ľudu
a ktorý pre pánkov z Republiky
organizoval mítingy a protestné
akcie, vylúčili z vedenia strany.
Dôvod? Marček bol vraj príliš
proruský, čo malo vadiť Pellegrinimu.

Pellegrini a jeho strana Hlas
sa totiž čoraz častejšie skloňuje
ako politický partner Republiky.
Túto teóriu podporuje práve
vylúčenie Marčeka z predsedníctva
hnutia, kde ho nahradil generál
vo výslužbe Jozef Viktorín, ktorý
sa významne podieľal na vstupe SR
do NATO. Kým boli chlapci
z Republiky s nami, takáto zrada
národa by nikdy možná nebola!

Proti pomoci rodinám
hlasovali iba liberáli!
Hlasovanie o rodinách rozdelilo parlament. Na tých, ktorí
chcú podporiť rodiny s deťmi a tých, ktorí z hlasovania
o podpore rodín urobili špinavú politiku. Súčasná vláda
pre ľudí za dva a pol roka neurobila takmer nič!
To vyvolalo spravodlivý hnev národa. Vláda bola pod tlakom
a bolo by obrovskou chybou to nevyužiť v prospech rodičov
s deťmi. Veď konečne niečo dostanú aj slovenské rodiny a
nie stále len Ukrajinci! Nezabudnite, proti pomoci

Čaputová zastavila pomoc rodinám!

Prezidentka Čaputová neprekročila
svoj
tieň
a
balíček
pomoci
pre slovenské rodiny nepodpísala.
Namiesto toho sa ukázala ako verná
služobnica progresívcov a extrémnych
liberálov a svojím rozhodnutím
rodinám zahlasovali len liberálne strany Progresívne na rodiny tvrdo zaútočila. Liberáli dnes tlieskajú, lebo
Slovensko, Sloboda a Solidarita, Republika a Hlas-SD. Čaputová ich v pravej chvíli nesklamala!
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Marian Kotleba odsúdený za rozdávanie finančnej pomoci!

Taký trestný čin neexistuje nikde vo svete!
Za pomoc ľuďom kriminál!

Vládni politici, ktorí sú dlhodobo len bábkami
v rukách globalistov, sa už roky usilujú zničiť svojho
úhlavného nepriateľa - Mariana Kotlebu - predsedu
jedinej skutočne opozičnej parlamentnej strany ĽS Naše
Slovensko.
Špinavé
a
lživé
ohováranie, krivé
obviňovanie, policajný teror, rozbíjanie mítingov, fyzické
útoky či dokonca pokus o rozpustenie politickej strany,
sú len stručným výpočtom toho, čo všetko už tieto
protislovenské živly podnikli na to, aby Mariana Kotlebu
zničili a jeho stranu umlčali. No ani toto
prenasledovanie, ktoré tu od čias normalizácie nebolo,
ho nezastavilo v boji za slušných ľudí a Slovensko. Keďže
Mariana Kotlebu nevedel systém poraziť férovou
politickou súťažou, rozhodol sa použiť absolútne
podpásovú metódu, ktorá v demokratickej spoločnosti
a právnom štáte nemá čo robiť - účelovo kriminalizovať
nepohodlného politika. Zadanie bolo jasné: Za každú
cenu odsúdiť Mariana Kotlebu tak, aby stratil mandát
poslanca Národnej rady!
Mariana Kotlebu obvinili za to, že rozdával
peniaze sociálne slabším rodinám! Obvinenie, ktoré
vymysleli ešte za vlády Roberta Fica , by neobstálo nikde
na svete. Ťaženie proti Marianovi Kotlebovi pokračovalo
aj za vlády Petra Pellegriniho, kedy na špeciálnej
prokuratúre Dušan Kováčik podržal prokurátora Tomáša
Honza a ten na Mariana Kotlebu podal absurdnú
obžalobu. Prípad dostala neslávne známa sudkyňa
Špecializovaného trestného súdu, tzv. Štedrá Ružena.
Tá ho už za súčasnej vlády Hegera, Sulíka, Kollára
a Matoviča neprávoplatne odsúdila do väzenia.
Rozsudok napokon Najvyšší súd zmenil na podmienečný
trest, čím ho v súlade s politickou objednávkou
a v rozpore s Ústavou zbavili poslaneckého mandátu.
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Marian Kotleba ako jeden z mála politikov
pracuje v prospech slušných ľudí.

Jediný protisystémový politik!
Na tomto ťažení proti Marianovi Kotlebovi sa
ukázalo, že vadí všetkým vládam bez rozdielu - Ficovej,
Pellegriniho, aj tej súčasnej. Prečo?
Pretože je jediným silným politikom na Slovensku,
ktorý má odvahu otvorene hovoriť o tom, o čom mnohí iní
zo strachu mlčia. Bez servítky a bez politickej korektnosti
otvára ľuďom oči a hlása zamlčovanú pravdu o Európskej
únii, NATO, terore neprispôsobivých, či hrozbe zo strany
imigrantov. Kým iní politici sklopili uši a rešpektovali
nebezpečné očkovanie a iné totalitné opatrenia, on
bojoval v uliciach aj v parlamente za to, aby sa toto
koronašialenstvo čo najskôr skončilo. To je pravý dôvod,
prečo ho museli odsúdiť!
Marian Kotleba sa však nevzdáva! Keďže bol
odsúdený nezákonným rozsudkom v procesne
nezákonnom konaní, a dokonca v jeho neprítomnosti,
tak sme na Ústavný súd podali prvú ústavnú sťažnosť
v tejto veci. Nás sa len tak jednoducho nezbavia!

Odvahou proti systému!

Za Boha a za národ!

Prieskum ukázal, že Kotleba bol najlepší župan
Účelovým rozsudkom mu zabránili kandidovať!

Keď sa vo februári uskutočnila
apolitická
internetová
anketa,
v
ktorej
mali
obyvatelia
Banskobystrického kraja vyjadriť
spokojnosť s doterajšími predsedami
BBSK, liberáli zostali šokovaní.
Ľudia si s odstupom času
a hlavne bez tlaku a nenávisti médií
mohli porovnať, ktorý župan koľko
toho pre nich urobil. V tejto ankete
nečakane, no s prehľadom,
zvíťazil práve Marian Kotleba.
Marian
Kotleba
bez
podpory zastupiteľstva a médií
dokázal nielen zabezpečiť všetky
služby
kraja,
investovať
do
infraštruktúry
desiatky
miliónov eur, ale aj rekordným
spôsobom znížiť krajský dlh.
Marian Kotleba väčšinu
svojho času strávil v regiónoch
a medzi ľuďmi. Zaviedol
výjazdové
zasadnutia
zastupiteľstva, rokoval nielen
s predstaviteľmi samospráv, ale
aj so samotnými občanmi, ktorých
problémy boli pre neho vždy
na prvom mieste. Tí si ho za jeho
prístup oprávnene obľúbili.
Víťazstvo v ankete, a to
po piatich rokoch po ukončení
funkčného obdobia, jasne hovorí
o tom, že výsledky práce Mariana
Kotlebu obyvatelia kraja ešte aj po
toľkých rokoch cítia a vnímajú.

Na druhej strane, miláčik
liberálnych médií a mimovládok
Lunter, ani s podporou zastupiteľstva
nedokázal to, čo jeho predchodca
Marian Kotleba. Lunter trávil čas
na krajskom úrade v Banskej Bystrici
a o problémy občanov neprejavil ani
z ďaleka taký záujem ako to bolo
za čias Mariana Kotlebu. Napokon,
vidno to aj na stave kraja.

Vďaka vyššiemu výberu daní
štátom, mal Lunter v priemere
k dispozícií o 60 miliónov eur ročne
viac, ako mal k dispozícii Marian
Kotleba. Napriek tomu, kým Kotleba
znížil krajský dlh o 38 miliónov eur,
za Luntera krajský dlh o 90 miliónov
eur narástol. Kde sa stratili všetky
tie milióny eur? Prečo ich v kraji
nevidno?

Marian Kotleba ako župan mal
veľkú pozornosť
aj samotných
vládnych predstaviteľov. Netrvalo
dlho a Ficova vláda si uvedomila,
že ak sa nič nestane, tak Kotleba si
svojou zodpovednou prácou v kraji
získa
veľkú
podporu
aj v parlamentných voľbách.
Reakciou
bolo
niekoľko
vládnych zmien zákonov, len aby mu
vláda za každú cenu zabránila
v úspešnej práci pre kraj.
Kotlebov projekt „krompáče
a lopaty“ zamestnával dlhodobo
nezamestnaných, s ktorými
si ani vláda nevedela poradiť.
Ficova vláda okamžite reagovala
zmenou
zákonníka
práce
a projekt „krompáče a lopaty“
musel skončiť.
Obavy z toho, že Marian
Kotleba
obháji
funkciu
banskobystrického
župana
donútili vládu zmeniť dokonca
aj volebný zákon. Župani sa
už volili len v jednokolových voľbách.
Smer kvôli tomu prišiel o štyroch
vlastných županov, ale úloha bola
splnená. S podporou všetkých
vtedajších parlamentných strán,
vrátane Smeru, bol namiesto
Mariana Kotlebu za predsedu
Banskobystrického samosprávneho
kraja zvolený Ján Lunter. A to už je
teda skutočne iný príbeh.
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Vypočuli sme žiadosť ľudí!
Staviame silného kandidáta na župana!

Už počas prvého roku „vládnutia“ župana Jána
Luntera sa začali ozývať hlasy, ktoré hovorili o tom,
že až teraz pochopili ako dobre kraj fungoval
za Kotlebu. Týchto hlasov postupne pribúdalo a začali
sa k nim pridávať aj tí, ktorí sa pýtali, že ako
je možné, že kým na Kotlebovi médiám
vadila vždy aj najmenšia drobnosť,
tak pri Lunterovi sú až podozrivo
ticho. Napriek mlčaniu zo strany
médií si ľudia všimli, ako nové
lunterovské vedenie riadi
kraj. Obrovský nábor nových
pracovníkov,
zakladanie
pochybných
agentúr
a k tomu rozdávanie
rozprávkových platov pre
vyvolených vo výške, ktorú
závidia aj v Bratislave. Takéto
divoké bačovanie muselo
zákonite viesť k opätovnému
zvyšovaniu
krajského
dlhu
a k zlyhávaniu transparentnosti
jednotlivých riadiacich procesov. Tieto
negatívne javy ľudia pocítili na vlastných
životoch.
Namiesto
skvalitňovania
krajskej
infraštruktúry totiž desiatky miliónov eur končili
v pochybných krajských agentúrach. A na rozdiel
od Mariana Kotlebu mal Lunter k dispozícií aj obrovské
eurofondy. Ani to však na pozitívnu zmenu nestačilo!

Kto je Mgr. Marek Kotleba?
Poslanec NR SR, rodený Banskobystričan,
milujúci otec dvoch detí, zanietený športovec
a milovník prírody. No predovšetkým
bojovník za spravodlivosť, ktorému
od mladosti leží na srdci osud
slovenského národa a všetkých
slušných ľudí na Slovensku. Stál
po boku svojho staršieho brata
Mariana Kotlebu už v boji
v Šarišských Michaľanoch,
aj
počas
policajných
manévrov v Krásnohorskom
Podhradí pod vypáleným
hradom. Vždy odhodlane
stál na strane slušných ľudí
proti teroru asociálov.
V minulosti pracoval
na Úrade BBSK. Táto skúsenosť
mu umožnila získať pohľad
do vnútra riadiacich procesov kraja.
Aj vďaka tomu jasne vidí, že za tie stovky
miliónov eur, ktoré mal navyše k dispozícii
súčasný župan Lunter, mohol kraj vyzerať úplne inak.
Už v najbližšom vydaní týchto novín vám preto
prinesieme podrobný a doslova revolučný program
Mareka Kotlebu na uľahčenie a skvalitnenie života
všetkých obyvateľov Banskobystrického kraja.

