Dôležité doplnenie informácie z webu MS.
Aj mňa zarazilo. ako bolo v prechádzajúcom príspevku PhDr. Lýdii Benčovej členky MO MS Nové
Zámky zverejnené na webe Matice „ Šéf parlamentu pripomenul, aby sa čo najviac MS vyhýbala
akýmkoľvek politickým aktivitám, čo jej predstavitelia jednohlasne odmietli.“
Myslím si , že to prehlásenie vyplýva z pravdivého faktu jej predstaviteľov, že sú politicky angažovaní!
Veď si len zoberte, že druhá najdôležitejšia funkcia vo vedení verejnoprávnej inštitúcie Matice, jej
správca je predsedom Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany mestskej časti Ružinov
v Bratislave! Navyše ak má v rukách ako šéfredaktor Slovenských národných novín nástroj na
ovplyvňovanie verejnej mienky. Vo vlaňajšej predvolebnej kampani do NR aj so svojou fotografiou sa
v prospech strany hlásil akčnými príspevkami. Je to aj na webe Slovenskej národnej strany!!
http://www.sns.sk/kontakt/okresne-organizacie/
Mgr. Maroš Smolec
Tel: 0903 796 643
Email: orbii@sns.sk

Ja som spomínanú tlačovú besedu predsedu NR Andreja Danka a predsedu Matice Mariana Gešpera
sledovala aj naživo. Myslím si, že to bolo prinajmenšom trápne vystúpenie, o nejakej aspoň
elementárnej diplomacii sa nedá hovoriť.
Odborníci veľa hovoria o tom, akú má vypovedaciu schopnosť daná atmosféra resp. reč tela
príslušných aktérov! Ešte som nevidela, aby sa hlavní predstavitelia dvoch významných inštitúcii na
tlačovej besede oslovovali viacnásobne krstnými menami a predseda Danko ešte k tomu uviedol, že
ich priateľské dialógy ( s predsedom MS) sú už dlhodobejšie!! Vzniká otázka v akom záujme, keď je
resp. by mala byť verejnoprávna Matica apolitická?! Potom spomínaná formulácia z úvodu
zverejnená aj webe Matice je tak jasná a politická, že to na verejnosti nevedeli ani „zakryť“!
S určitosťou možno preto vysloviť názor, že je aj výsledkom ideovej zhody zúčastnených, ktorá
panovala na stretnutí pred tlačovou besedou!
Táto skutočnosť by mala smerovať k tomu, aby sa matičné hnutie podstatným spôsobom zamyslelo
nad „novozvoleným“ vedením Matice slovenskej a nad jeho „apolitickým“ konaním! Možno to
rozšíriť aj na celospoločenský pohľad, veď Matica dostáva dotácie z daní všetkých občanov!
Anna Semková

