Kto pomôže Slovákom na južnom Slovensku?
Pozorne som si prečítala oznámenie pána Bukovszkého, splnomocnenca vlády SR pre
národnostné menšiny, čo všetko chce urobiť pre maďarskú národnostnú menšinu. Zabezpečí
status menšinových jazykov, ktoré sú garantované zákonmi a ešte chce urobiť pre menšiny
niečo naviac. Oznámil, že rokuje, aby otváracie hodiny vo veľkých obchodných reťazcoch boli
uvádzané aj v jazyku národnostnej menšiny, aby reklamu vydávali aj v jazyku národnostnej
menšiny. K 1. februáru sa mu podarilo vydať vyhlášku, ktorou sa upravuje zákon o cestnej
premávke, kde je stanovené, že tabule na začiatku a konci obce budú mať rovnakú farbu
a rozmer ako tabule s názvami obcí v slovenskom jazyku. Vyhláška tiež stanovuje, že
dodatočné dopravné tabule, ako napr. Prejazd zakázaný, Cesta uzavretá a pod. ,musia byť aj
v menšinovom jazyku.
Pán Bukovszký ďalej oznámil, že už pripravujú nariadenie , aby tiesňová linka 112
poskytovala služby aj v maďarskom jazyku.
Z uvedeného môžem konštatovať, že MOST- HÍD pracuje podľa svojho volebného programu
„Občianska vízia 2016“,kde na str. 100, 101 je uvedené: „Aj naďalej budeme nápomocní pri
zabezpečovaní vizuálnej a písomnej dvojjazyčnosti so zvláštnym dôrazom na cestné a železničné
označenia a tabule, na prácu a úradnú komunikáciu v miestnych samosprávach s maďarskými
obyvateľmi, na dvojjazyčnosť úradných nápisov v týchto obciach v plnom rozsahu a na vydávanie
dvojjazyčných informačných materiálov . V tejto oblasti vidíme veľký priestor medzi miestnou
a parlamentnou politikou a tretím sektorom.“ Tým ale MOST-HÍD neskončí, pretože vo svojom
volebnom programe má na str. 100 ešte uvedené: „Najdôležitejším dlhodobým cieľom je uznanie
maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na území južného Slovenska. Podarilo by sa
tým odstrániť asymetrický stav, kde sú proti sebe explicitne preferovaný úradný jazyk a menšinový
jazyk.“
Doteraz som čakala vyjadrenie Matice Slovenskej, sledovala som všetky médiá, noviny, aj na
internete, ale nikde som žiadny odmietavý postoj k tomu, čo robí MOST- HÍD nenašla. Neprekvapuje
ma to, pretože na webovej stránke MS, ani v SNN som sa od predsedu MS Gešpera nedozvedela, že
by chcel pomôcť matičiarom na južnom Slovensku ,práve naopak, chcel zrušiť niektoré domy MS na
juhu, napr. DMS vo Fiľakove.
Podľa predsedu MS Gešpera výbor MS prešiel generačnou zmenou, omladil sa. Samozrejme , že jeho
členmi sa stali tí, ktorých chcel, opäť predovšetkým pracovníci MS, jeho spriaznené duše a nie
nezávislí matičiari z MO MS. Ale aké je to omladenie výboru MS, keď sú tam i takí, ktorým ťahá
na ôsmy krížik, ako napr. predseda dozorného výboru p. Martinkovič , alebo riaditeľka DMS
v Dunajskej Strede?
Riaditeľka DMS v Dunajskej Strede, členka predsedníctva MS, mala okamžite zariadiť, aby vedenie MS
zareagovalo na snahu ministra Érseka a jeho vzorovú tabuľu, ktorú predstavil v Šamoríne, a tiež
preto, že Šamorín patrí do okresu Dunajská Streda. Z dobre informovaných zdrojov viem, že sa p.
riaditeľka iba sporadicky zdržiava v DMS Dunajskej Strede, možno sa to teda ešte ani nedozvedela...
Je zarážajúce , že nereaguje, hoci sama pochádza z južného Slovenska a kedysi sa veľmi angažovala
v starostlivosti o Slovákov z juhu, alebo že by za misku šošovice zradila seba a nás matičiarov na

južnom Slovensku? Na staré kolená sa zrejme mení, napr. kedysi bola jedným z najväčších
podporovateľov a pochlebovačov bývalého predsedu MS p.Markuša, neskôr ďalšieho predsedu MS
M. Tkáča a potom opäť prehodila kabát a dnes je veľkým priaznivcom nového predsedu MS p.
Gešpera. Neviem ako inde, ale u nás sa takým ľuďom hovorí chameleóni, prevracači kabátov,
neštítia sa ničoho, idú tam, kde cítia prospech. A na to mala p. riaditeľka z DS vždy dobrý nos.
Na záver však musím s ľútosťou konštatovať, že vedeniu MS neprekáža, že MOST-HÍD si plní svoj
volebný program a takýmito postupnými krokmi mu možno pomáha dosiahnuť autonómiu či
menšinovú samosprávu na južnom Slovensku, ako to v MOSTe-HÍD otvorene nazývajú.
Neviem, neviem, či by sme sa opäť po vyše 20 rokoch nemali preventívne stretnúť v Šuranoch...
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