Historický „úspech“ Matice slovenskej

To, čo sa nepodarilo v 140 ročnej histórii MS tým, ktorí Matici nepriali a neprajú, dokázal za krátku
chvíľu súčasný predseda MS. Nechcel počuť pravdu o tom, prečo a ako to bolo s Domom Matice
slovenskej v Moldave nad Bodvou. Počkal, kým bude mať vo výbore prevahu svojich zamestnancov ,
Matica súrne potrebovala peniaze, a tak všetko rázne vyriešil. Poza chrbát členov výboru prenajal
priestory DMS firme s jedným konateľom na dobu do jeho smrti a o tom, čo bude s nehnuteľnosťou
potom, majú rozhodnúť jeho dediči. Keď p. Glowaty ‐ dovtedajší nájomca časti priestorov, požiadal
súd o rozhodnutie o neplatnosti výpovede zo strany MS, ktorú dostal, súd vydal predbežné opatrenie
a zakázal firme vstup do priestorov. Firma, ktorá dostala objekt do prenájmu od MS, sa najprv
zaviazala poskytovať priestory MO MS na svoju činnosť, zanedlho však zmenila svoje obchodné meno
a predseda MS za pomoci členov výboru celú nehnuteľnosť firme predal. Táto „staronová“ firma však
rozhodnutie súdu neakceptovala, a tak v priestoroch MS , kde sa desaťročia uskutočňovala matičná
činnosť v prospech menšinových Slovákov, zriadila predajňu maďarských výrobkov! Od 19.9.2015 sa
teda z matičných priestorov stala predajňa, kde sa používa maďarský jazyk a neponúka nič slovenské.
A tak Slováci v Moldave nad Bodvou srdečne ďakujú predsedovi MS p. M. Tkáčovi ale aj členom
výboru MS, ktorí hlasovali za predaj matičnej nehnuteľnosti v Moldave.
Navrhujem predsedovi a výboru MS vybaviť s majiteľom obchodu aspoň zľavu pri kúpe kvalitných
maďarských výrobkov pre členov MS, veď si ju zaslúžia, prišli o priestory, nech sa aspoň lacnejšie
najedia!
Mám ešte jeden návrh:
Na predanej budove zostala busta 1. predsedu MS , zdá sa, že plače, ale možno od radosti, že je teraz
osadený na maďarskej predajni... Bolo by bolo dobré, keby sa vedenie MS postaralo o preloženie
busty, najlepšie na nádvorie MS v Martine, nech zodpovedným neustále pripomína „vďaku“
Slovákov z južného Slovenska za starostlivosť.

Viera Ďurášová, predsedníčka MO MS v Šaci a bývalá riaditeľka DMS v Moldave n/ Bodvou

