KOMU SLÚŽI SVOJVŌĽA A PODVODY FUNKCIONÁROV
MATICE SLOVENSKEJ ?
Ak si vedenie KR MS Trnavského kraja a OR MS v Galante s podporou člena
predsedníctva Matice slovenskej myslia, že ich konanie je to pravé orechové, tak „prepáčte“
– toto Matica slovenská naozaj nepotrebuje.
Všetkým, ktorým na Matici slovenskej záleží, poskytnem v ďalších riadkoch malé
vysvetlenie na stránke „Obrodená Matica“ z dôvodu, že v Slovenských národných novinách,
ktoré odoberám, by redakcia neuverejnila postoj 47 ročnej matičiarky (členka MS som od
roku 1968), ktorá má priamy, ale predovšetkým odlišný názor na konanie niektorých
funkcionárov. Tí, ktorí ma poznajú z minulosti, vedia, že otvorenosť a priamosť pri obhajobe
postojov (aj za cenu niesť dôsledky) mi nikdy nechýbali a sú mojou silnou stránkou.
A teraz k veci!
V priebehu víkendových dní (17.-18.01.2015) som zaznamenala na internete texty –
stanoviská, aké sa z času na čas objavujú na stránkach matičnej tlače. Tieto však mali
záhadný charakter, ktoré vyvolávali vo mne domnienku, že v systéme a spôsoboch už
v úvode spomínaných funkcionárov Matice slovenskej (vedenia KR MS TK a OR MS GA) nie
je všetko s kostolným poriadkom.
Zo stanoviska KR MS TK nebolo zrejmé, kedy prerokovala krajská rada ponúkané
stanovisko. Chýbal mi aj podpis autora (alebo ide o zakrytý alibistický spôsob?). Ak tým
chcel autor povedať, že je za tým kolektív KR MS TK, tak pardon.
Dovolila som si totiž osloviť niekoľkých členov KR MS TK, ktorí nepotvrdili prerokovanie a ani
schválenie zverejneného znenia stanoviska. Podľa vyjadrenia členov KR MS TK sa na
zasadnutí v októbri hovorilo o všetkom možnom, ale citácia žiadneho stanoviska nebola
prerokovaná ani schválená.
Bezbrehá „iniciatíva“ mala svoje pokračovanie. V ten istý víkend, s niekoľkohodinovým
posunom sa na internete objavilo stanovisko pod názvom “ Matičiari z Galanty ...“ Citujem:
„OR MS v Galante prijala na svojom zasadnutí 16. januára toto stanovisko:“, s tým
rozdielom, že pod stanoviskom boli uvedené tri mená – predsedníčky OR MS GA p.
Kramárovej, p. Čambála a p. Oberhausera, ktorý svoj podpis podoprel v záujme zvýšenia
„dôležitosti“ aj svojou fotografiou. Situácia sa opakovala podobne ako v prípade KR MS TK.
Po niekoľkých telefonátoch s členmi OR MS GA som zistila, že ide o klamstvo, pretože 16.
januára 2015 nezasadala žiadna OR MS GA, a teda ani nemohlo byť prerokované
a schválené žiadne stanovisko. Sme vari svedkami chorej iniciatívy pani Kramárovej, pána
Oberhausera, pod taktovkou (koordinátorkou) pani Klučkovej?
Keď sa tejto trojici ich pochybenie dostávalo postupne do uší, akí boli nedôslední
a neobozretní vo svojich intrigách, tak v priebehu dvoch dní vypustili zo stanoviska dátum
konania OR MS GA (16.január) a uviedli, že posúvajú stanovisko do Slovenských národných
novín 17.1., neskôr s opätovným opravením na 16.1.. Dátum konania OR sa neuvádza, čím
len potvrdzujú, že stanovisko nebolo na OR MS GA ani prerokované, ani schválené.
Možno si čitateľ položí otázku, prečo sa „vlaňajšie materiály“ (hoci nie schválené) stali
naliehavými z hľadiska ich zverejnenia až v januári?
Pravdepodobne preto, aby mohlo predsedníctvo MS, zvolané do Dunajskej Stredy na
21.01.2015 konštatovať „vzácnu akčnosť“ KR MS TK a OR MS GA proti zvolaniu
mimoriadneho snemu MS.
Pani Klučkovej totiž „po troch mesiacoch“ došlo, že by sa mohla prezentovať vyfabrikovaným
stanoviskom (okrem iného) proti zvolaniu mimoriadneho snemu MS.
Čoho sa vlastne bojíte, ak ste spravodliví? Prečo konáte v rozpore so Stanovami MS?
Pre čitateľov tohto článku poznamenávam, že všetky texty z internetu mám stiahnuté (s
termínmi) a sú k nahliadnutiu (dôkazový materiál).
Je to hanba, robiť Matici slovenskej takúto reklamu! Zavádzať matičnú verejnosť na
Slovensku podvodmi a intrigami, len aby sa niekomu votreli do priazne. Nuž, to sú
všeobecne známe praktiky aj z minulosti. Ešteže to poznáme...
Chcete vylučovať bývalých matičných činovníkov za poškodenie mena MS? Prečo
neuvádzate menovite a konkrétne začo? Bez schopnosti a ochoty vypočuť si ich? Nemyslíte,
že oni v každodennom zápase konali v dobrej viere, že robia všetko pre záchranu bičovanej
Matice slovenskej?

Otázka stojí teraz – a čo vy?
Pre klamstvá čo páchate, by ste mali odísť z Matice slovenskej. Nemyslíte, že ste to práve
vy, čo poškodzujete vnútromatičnú demokraciu, Maticu slovenskú ako celok a dobré mravy?
Z úcty k hlbokej minulosti, ale i k tým, ktorí si pre Maticu za viac ako 40 rokov vytrpeli –
prestaňte. Pre dobro veci odíďte z matičnej scény.
Umožnite pracovať pre národ tým, ktorí to myslia úprimne a nezištne.
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