Matičiari na južnom Slovensku sa spojili so starostami maďarskej
národnosti proti vedeniu Matice slovenskej
https://www.youtube.com/watch?v=RJ4MmSSnzlI

Novozvolené vedenie Matice slovenskej sa rozhodlo zrušiť dva domy Matice slovenskej na
južnom Slovensku, a to v Lučenci a vo Fiľakove. Ako hlavný dôvod návrhu na zrušenie boli
uvádzané finančné dôvody, ako aj to, že domy sú lokalizované blízko seba. Súčasné vedenie
MS si neuvedomuje, že ak Matica slovenská je v súčasnosti vôbec potrebná, tak je potrebná
predovšetkým na slovenskom juhu. Kto iný, než Matica slovenská sa musí starať o miestnu
a regionálnu kultúru na jazykovo zmiešanom území. V špecificky v inom postavení je
slovenská kultúra a slovenský jazyk v Šamoríne, Komárne, Šahách, Fiľakove,
Tornali, Kráľovskom Chlmci, než v Bratislave, Trenčíne, Martine, Spišskej Novej Vsi,
Prešove, alebo v povestnom Vranove nad Topľou.
Súčasné matičné vedenie, namiesto toho, aby inštitucionálne posilňovalo postavenie Matice
slovenskej najmä na južnom Slovensku, sa rozhodlo konať opačne. Neúmerne zvyšuje počet
pracovníkov v domoch MS a v oblastných pracoviskách najmä na východnom Slovensku,
mimo jazykovo zmiešaného územia. Na východnom Slovensku, s epicentrom vo Vranove nad
Topľou, odkiaľ pochádza terajší predseda MS, je najvyššia koncentrácia domov MS
a oblastných pracovísk MS na jeden kilometer štvorcový. Vzdialenosť medzi šiestimi domami
a oblastnými pracoviskami v Trebišove, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Stropkove
a Snine nie je väčšia než 20-25 kilometrov. A toto nikomu vo vedení Matice slovenskej vôbec
neprekáža. Prekážajú im predovšetkým domy a oblastné pracoviská na južnom Slovensku,
tieto treba v prvom rade zrušiť.
Proti absurdnej snahe predsedu MS M. Gešperom a prvého podpredsedu MS M. Hanusku,
zrušiť domy MS v Lučenci a vo Fiľakove, sa vzbúrili miestni matičiari, ako aj miestni
obyvatelia slovenskej národnosti. Podporili ich aj starostovia maďarskej národnosti, najmä
primátor Fiľakova Attila Agócs. Nakoniec musel Gešper s Hanuskom ustúpiť tomuto tlaku
a predbežne prisľúbili, že uvedené matičné pracoviská nezrušia.
Vznikla skutočne zvláštna, priam historická situácia: Matičiari z južného Slovenska sa spojili
s príslušníkmi maďarskej národnosti proti vedeniu Matice slovenskej, ktoré sa usiluje
o likvidáciu matičných pracovísk a nakoniec zvíťazili. Toto sa ešte nikdy v histórii Matice
slovenskej nestalo. Je to jeden z mnohých dôkazov, že súčasné vedenie Matice slovenskej je
úplne vzdialené od našich problémov na južnom Slovensku. Vôbec nechápe a ani nevie, čo je
to Matica slovenská a aké je jej poslanie.
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