MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ V BANSKEJ BYSTRICI
Dolná ulica č. 52 97401 Banská Bystrica
Vyhlásenie Výboru MoMS v Banskej Bystrici k udalostiam pri položení
základného kameňa pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove dňa 28.10.2015.
S veľkým znepokojením a rozhorčením sme prijali správy o udalostiach, ktoré sa
udiali v súvislosti s položením základného kameňa pamätníka Ľudovíta Štúra dňa 28.10.2015
v Štúrove. Veľmi radi by sme tieto nedôstojné útoky pripísali na vrub všeobecnému
„vandalizmu“, žiaľ priame okolnosti týchto udalostí takéto priradenie znemožňujú. Pri
najlepšej vôli nie je možné prehliadnuť, že tieto činy sú dielom iredenty, ktorá sa opäť raz
pokúša narušiť spolužitie Slovákov a maďarskej národnostnej menšiny.
Uráža nás, ak na území Slovenskej republiky je možné takýmto spôsobom
dehonestovať osobu jedného z najväčších národných dejateľov slovenského národa. Tieto
akty nemajú nič spoločné ani s demokraciou, ani so slobodou prejavu. Podobné prejavy
nepochopenia, neúcty a zlovôle otravujú atmosféru v našej spoločnosti. Čo je však najviac
zarážajúce - je, že sa objavili náhle - v období búrlivých spoločensko-politických
a migračných pohybov v Európe, keď európske národy čelia najväčšej výzve za ostatné
desaťročia. A medzi nimi aj neveľké susediace národy slovenský a maďarský.
Vďaka rozumným postojom Vlády SR k migračnej kríze je situácia v Slovenskej
republike pokojnejšia ako v mnohých iných krajinách. Niekomu to však prekáža a snaží sa
vyvolať napätie a nepokoj zvnútra. Spojenie týchto nedôstojných a urážlivých prejavov
s blížiacimi sa parlamentnými voľbami je zrejmé a je len poľutovaniahodné, že niektoré
politické straničky sa v honbe za percentami dokážu znížiť až k takýmto nedôstojným činom.
Sme presvedčení, že drvivá väčšina našich spoluobčanov maďarskej národnosti má pozitívny
vzťah k Slovenskej republike a považujú ju za svoj domov a svoju vlasť. Je však smutné, že
existuje obmedzená skupina prívržencov iredenty, ktorá je schopná kedykoľvek sa pokúsiť
zneužiť národnostné cítenie našich spoluobčanov maďarskej národnosti. Aj takýmto
potupným spôsobom.
Normálneho človeka akejkoľvek národnosti totiž nemôže urážať, ak sa v jeho meste
odhaľuje pamätník takej výnimočnej osobnosti európskeho významu, akou bol Ľudovít Štúr.
Pokiaľ však to niekoho uráža – máme v rámci Európskej únie voľný pohyb osôb. Ak niekto
skutočne „nemôže vystáť“ Štúrov pamätník, mal by sa veľmi vážne zamyslieť nad tým, či
Slovenská republika je skutočne tá pravá krajina, v ktorej chce žiť. Je neakceptovateľné, aby
v meste Štúrovo, ktoré nesie pomenovanie po Ľudovítovi Štúrovi nebola na dôstojnom mieste
umiestnená jeho busta a tak nebolo umožnené pri akejkoľvek príležitosti vrátane
významných štátnych návštev vzdať hold tejto výnimočnej osobnosti našej i európskej
histórie
Žiadame Ministerstvo vnútra SR, aby túto udalosť vyšetrilo veľmi dôsledne
z pohľadu narušiteľov a zlodejov, ale aj z pohľadu (ne)činnosti štátnej polície a mestskej
polície v Štúrove.
V Banskej Bystrici dňa 9.11.2015
Výbor MOMS v Banskej Bystrici

