Otvorený list predsedovi Matice slovenskej

Pán predseda,
najprv citát Vašich slov, ktoré ste povedali do médií po Vašom opätovnom zvolení a ktoré sa ma
dotkli:
„odpadol mi kameň zo srdca, lebo som sa obával, či sa tento národ pod vplyvom peňazí nepokazí. Ale
nie, som spokojný, ľud je múdry, nekonečne chápe, že útoky na mňa boli iba o zachránení si vlastnej
kože tých, ktorí majú niečo pod nechtami...“
Alebo :
„cudzí žoldnieri v MS mi nič nechceli schváliť, prišli o žold, a tak mi nedali dýchať, im záleží len na
peniazoch...“
Nechcete sa , p. predseda ospravedlniť za tie slová aspoň niektorým z tých 20 členov výboru, ktorí
nepodporovali Vaše konanie v predchádzajúcom období? Alebo i naďalej budete tvrdiť, že nám išlo
iba o peniaze? O aké peniaze išlo mne, Michelkovi, Lomenčíkovi, Žuborovi, Benčaťovi a ďalším, ktorí
neboli nikdy zamestnaní v MS a nemali nič spoločné ani s Nadáciou ani s PDSI? Naopak, aj v novom
výbore sú niektorí, ktorí v uvedených inštitúciách na rozdiel od nás sedeli a možno mali z toho nejaký
prospech. A okrem toho, Vaše slová o sprenevere národného pokladu sú krivým obvinením, za ktoré
sa, podľa mojich informácií, pripravuje trestné oznámenie.
Akí sme my cudzí žoldnieri? O aké peniaze nám išlo? Ako sme si chceli zachrániť kožu? Akú špinu
máme za nechtami? Koho máte na mysli, nechcete byť konkrétny? Vy viete veľmi dobre, že sme Vás
kritizovali za aroganciu, nedodržiavanie stanov a zákonov, za to, že ste Maticu riadili ako vlastnú
firmu, že ste nerešpektovali uznesenia výboru, atď...dnes to budete mať jednoduchšie, máte vo
výbore väčšinu svojich zamestnancom, ktorí Vás budú podporovať, kým budú zamestnancami
MS...robili tak vždy, za Vás i za predchádzajúceho predsedu MS.
Ale, kým budete zavádzať a hovoriť nepravdy, či polopravdy, ja Vás budem kritizovať vždy. A Vy
začínate rovnako...
Vraj „ skupinka okolo E.G. ostane trápnou epizódou v dejinách MS“, nepriamo ste nás v SNN nazvali
„celkom zbytočnými
parazitujúcimi povaľačmi, ktorí pracujúcim včeličkám zhola v ničom
nepomáhajú..“ Ak mám hovoriť len za seba, som členkou MS od r. 1968, čím sa zrejme nemôže
pochváliť nik v novom výbore a nikdy som nebola „parazitujúcim povaľačom“. Naopak, poznajú ma
hlavne ako mimoriadne aktívneho „ bojovníka“ za slovenský juh, za slovenskú kultúru a školstvo, za
práva Slovákov na juhu. Zastupovala som Slovákov z juhu ako poslanec v NR SR, ale aj vo funkcii
veľvyslankyne SR v Štrasburgu...Kto je podľa vás parazitujúci povaľač? Mysleli ste mňa, Bajaníka?
Michelka? Lomenčíka? Alebo koho?
Povedali ste okrem toho, aj nasledovné slová :„ podal som niekoľko trestných oznámení vo veci
národného pokladu, ale mi ich vrátili s tým, že čas je už premlčaný“.

Aký premlčaný čas? Pri podozrení z finančných podvodov niet premlčacej lehoty! Vám ich vrátili
z úplne iných dôvodov, prečo nepoviete pravdu?
A ešte čosi:
Nie je Vám trápne, vystúpiť pred voľbami predsedu MS pred delegátmi VZ MS s verejným prísľubom,
že nebudete poberať plat za svoju prácu a o 2 dni na to opäť verejne vyhlásiť, že to síce platí, ale
v upravenej forme, budete dávať len 10% z platu na miestne odbory a zároveň vyhlásite, že o tom,
komu tých vašich 10% pôjde, rozhodnete sám...Komu z nás ide teda o peniaze?
Toto nerobí dobré meno ani Vám, ani Matici a nie „skupinka okolo E.G.“, ktorá Vás upozorňovala na
prešľapy a nedodržiavanie stanov a uznesení výboru!

PhDr. Eva Garajová, členka výboru MS

