Prečo by ste mali zmeniť svoju voľbu?
Týchto 7 kľúčových faktov presvedčilo už viacerých, a možno presvedčia aj Vás.
Po 1. Podporou „SKK“ vo voľbách, podporíte EKONOMIKU, a nie doterajšiu POLITIKU
plnú špinavých politických káuz. My obyčajní občania žijeme predsa z ekonomiky, a nie zo
špinavej a jalovej politiky.
Po 2. Podporou „SKK“ prestane byť Slovensko závislé, len na tých cudzích nohách a
slovenská ekonomika začne stáť aj na svojich slovenských nohách. Už vraj aj košické
železiarne hneď po voľbách tu na Slovensku skončia.
Po 3. Podporte SaS, lebo Smer, či SNS, tu už vládli, a čo dokázali? Chcete až do roku 2020
počúvať, o tom ako sa tu opäť všetko rozkráda a kradne? Ja nie! Viete, že až 80 % nových
projektov vzniklo len vďaka eurofondom? Čo by potom oni sami dokázali bez miliardy eur
poslaných z eurofondov? Je správne, že premiérom bude človek, ktorý sa bojí občanom
povedať, či bol alebo nebol v byte, ktorý sa spomína v spise Gorila? Nemá ho v hrsti Gorila?
Po 4. Radi by ste videli špinavého politika sedieť za korupciu? Túžite po vyšetrení Gorily,
a káuz, ktoré nás všetkých okradli? Tak na to zabudnite. Po voľbách nás čaká asi len totalita.
SaS je však strana bez špinavých politických káuz a preto si dovolí ísť korupcii
a klientelizmu po krku.
Po 5. Dajte šancu „SKK“, a nedajte sa nachytať na „Ficové balíčky“, ktoré ani
neexistujú. Okolo 40 % voličov im už na to naletelo, ale ja nie. Ficové balíčky by existovali
len vtedy, keby tie balíčky zaplatil zo svojho Fico, alebo Smer, ale tie všetky balíčky
zaplatíme predsa my všetci, a preto sú to naše balíčky a nie Ficove. Všetko čo nám dáva
Smer, alebo Fico, nám predsa dáva z našich peňaženiek. Toto je pravda o „Ficových
balíčkoch“. SNS túto vlasteneckú a národnú víziu „SKK“ odignorovalo, to je pravda o SNS.
Po 6. Podporte SaS, lebo Fico mal vo vláde i parlamente takú silu, akú tu nemal doteraz
nik, a aj tak máme zle fungujúce zdravotníctvo, školstvo, nedôveryhodné súdnictvo, slabé
poľnohospodárstvo, rozporuplné vnútro. „Je lepšie pre všetkých občanov mať, malé auto,
s nízkou spotrebou a veľkým výkonom, ako mať veľké auto, s veľkou spotrebou a malým
výkonom“. To radil Bindas vo svojich bologoch ministrovi, ale ten zvolil opačnú cestu:
„Budeme tak mať veľké auto, s malým výkonom a veľkou spotrebou.“ Je predsa známe,
že Slovensko má 3 x toľko policajtov ako rovnako veľké Fínsko, a ideme ich stavy ešte
zvyšovať! To bude na cestách buzerácie a pokút. Kto na tých všetkých policajtov s vysokými
platmi i dôchodkami bude robiť? No predsa my všetci občania Slovenska. Slovensko sa už
pri ich dnešnom vládnutí azda netopí v špinavých politických kauzách? Pán Sulík ich
zverejnil už cez 100!
Po 7. Podporte Bindasa lebo vízia „SKK“ to bude mať so svojim č. 126 naozaj v týchto
voľbách ťažké. Je to vlastne „volebný experiment“. Poviete, že aj pán Matovič kandiduje zo
zadu. Áno, máte pravdu, ale nie z číslom 126, a jeho na rozdiel od Bindas budete vidieť
a počuť skoro všade. Nech je Slovensko Krajinou Kúpeľov, a nie Krajinou Zlodejov.
Vo filme „7 statočných“ sa 7 statočným podarilo poraziť bandu zlodejov,
verím, že týchto 7 faktov zmení aj Vašu voľbu a spolu porazíme tu našu
slovenskú bandu zlodejov.
„SKK“ potrebuje aspoň 1 hlas z každej rodiny, aby sa Slovensko stalo
Krajinou Kúpeľov a nezostalo Krajinou Zlodejov.
Podporte ma : 1. Šírením linku www.bindas.eu po internete
2. Tlačou tejto A4, ktorú rozdáte známym i neznámym
3. Zaslaním peňazí na transparentný účet SaS, kde napíšete, že je to pre
č.126 Bindas. účet č.: 5075239107/0900 IBAN : SK2909000000005075239107
Vaše peniaze využijem na propagáciu „SKK“. Ďakujem

