MATICA ZA FICA, ALEBO ZA KOTLEBU?

Vážené matičiarky a matičiari,
nástupom Mariána Tkáča do funkcie predsedu MS v roku 2010 sa Matica slovenská
ocitla v rukách hochštaplerov a politických dobrodruhov, ktorí nielenže zneužívajú
Maticu slovenskú na politické ciele, ale svojou činnosťou ohrozujú aj jej samotnú
existenciu. Výsledkom politizácie Matice slovenskej je (a to či už za bývalého
predsedu Mariána Tkáča, alebo súčasného predsedu Mariána Gešpera), že Matica
slovenská sa zdiskreditovala, stratila svoju spoločenskú prestíž a v súčasnosti, ako
zanedbateľný a bezvýznamný spolok, sa ocitla na úplnom okraji našej spoločnosti.
Vážení matičiari, Slováci a Slovensky,
bráňme dedičstvo našich predkov a demokratický charakter Matice slovenskej!
Otvorene vyjadrime náš rozhodný protest proti tomu, aby rôzni politickí
dobrodruhovia, morálne a spoločensky skrachovaní jednotlivci zneužívali pre svoje
osobné politické záujmy posvätnú matičnú ideu, ktorej historickým poslaním je spájať
a nie rozdeľovať slovenský národ!
Žiadame predsedu Dozorného výboru MS, Štefana Martinkoviča, aby Dozorný výbor
MS:
1. okamžite sa zaoberal zneužívaním Matice slovenskej na podporu
extrémistických politických síl v súčasnej predvolebnej kampani;
2. okamžite vylúčil z členstva v Matici slovenskej Mariána Tkáča a Viliama
Oberhausera pre hrubé porušenie zákona NR SR o Matici slovenskej a
Stanov Matice slovenskej, nezlučiteľné s členstvom v Matice slovenskej.
Obrodená Matica slovenská

Mobilizačná výzva bývalého člena výboru MS a predsedu
MO MS Viliama Oberhausera na volebnú mobilizáciu
v prospech kandidáta ĽSNS M. Tkáča adresovaná členom,
funkcionárom a zamestnancom Matice slovenskej. Výzva
na podporu kandidáta extrémistickej ĽSNS bola hromadne
rozposielaná 21. januára 2020 Členským ústredím Matice
slovenskej v Martine prostredníctvom e-mailovej pošty!!!
Vážení matičiari,
neviem či ste zaregistrovali, ale chystajúci sa noví vládcovia chcú zase ako komunisti
zaútočiť proti Matici slovenskej a znovu sa pokúsiť ju zlikvidovať. Iste my
predsedovia Miestnych odborov, ktorí vo svojich dedinkách a mestách robíme svoje
aktivity sa im nedáme zlomiť. Aj tak je potrebné v nadchádzajúcich voľbách do
Národnej rady SR voliť takých, ktorým bije slovenské srdce. Jednou z takých strán v
ktorej je záruka toho, že Matica bude mať podporu je ĽSNS. Tam kandiduje aj náš

bývalý predseda Marián Tkáč Prikladám vám k tomu aj jeho video, kde hovorí o tom
prečo voliť stranu pod číslom 24 https://youtu.be/qmerhdiJ1kw
Prosím vás zmobilizujte všetkých matičiarov, aby sme po voľbách nemali smutné oči.
Všetko najlepšie všetkým matičiarom Viliam Oberhauser

Matica za Fica
Výzva predstaviteľov, osobností a členov Matice slovenskej
Opäť nám raz ide takmer o všetko: o charakter nášho štátu, dokonca o jeho existenciu. Pre
našu vlasť, naše Slovensko, bude na prospech jeho občanov, ak bude na čele štátu stáť známy
politik, preverený v životných skúškach. Zakladajúci člen Matice slovenskej – ROBERT
FICO – sa osobnou účasťou a podporou matičných aktivít na počesť osobností a udalostí
slovenských dejín vyprofiloval ako vlastenec a ochranca našej štátnosti.
Matica slovenská už 150 rokov stráži slovenské tradície, život a národ slovenský, podporuje
národné a sociálne práva Sloveniek a Slovákov a bráni národno-štátne záujmy. Vyzývame
všetkých svojich členov, sympatizantov, osobnosti a vlastencov, ktorým v hrudi bije
slovenské srdce, aby v sobotu 29. marca 2014 prišli k volebným urnám a volili Roberta Fica.
Ako občania máme plné právo voliť a zvoliť si vlasteneckého prezidenta!
25. marca 2014.
Marián Tkáč, predseda MS; Imrich Kružliak, politik a spisovateľ; Tibor Mikuš, predseda
TTSK a člen výboru MS; Jaroslav Rezník st., spisovateľ; Jozef Šimonovič, 1. podpredseda
MS; Marián Gešper, 2. podpredseda MS; Drahoslav Machala, reportér a spisovateľ; Viliam
Oberhauser, člen predsedníctva MS; Libuša Klučková, členka výboru MS; Maroš Smolec,
člen výboru MS; Štefan Martinkovič, predseda DV MS; Jaroslav Chovanec, podpredseda DV
MS; Jozef Kollár, člen prezídia MS; Miroslav Holečko, člen prezídia MS; Eva Kristínová,
herečka a čestná predsedníčka MO MS; Miroslav Bielik, predseda SSS; Daniela Suchá,
riaditeľka DMS; Peter Mulík, tajomník MS; Pavol Parenička, tajomník MS; Marek Hanuska,
tajomník MS; Michal Válent, univ. profesor; Ivan Janičina, vlastenec; Marián Polonský,
výtvarník; Miroslav Pius, historik a básnik; Kamil Haťapka, exposlanec NRSR a vlastenec,
Ever Puček, výtvarník, Ondrej Zimka, výtvarník; Ondrej IV. Zimka, sochár; Jozef Darmo, VŠ
pedagóg.
Poznámka: osoby označené červeným písmom tvoria v súčasnosti vedenie Matice slovenskej.

