Vzájomné porozumenie je dar,
o ktorý sa musíme neustále starať,
lebo je to most k ľudskej budúcnosti
a ten si musí vo svojom žití vytvoriť každý človek
sám.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXX. č. 244-4/2021

(J. C. Hronský)

SLOVO SLOVÁ K OM
„Pre Slovákov v zahraničí nemôže
byť lepšej veci, ktorej by sa zasvätili, ako
pomáhať slovenskému národu za železnou oponou znovu nadobudnúť slobodu
a samostatnosť.“ Týmito slovami pozdravil 19. júna 1970 vtedajší prezident
USA G.R. Ford ustanovujúce zasadnutie
Svetového kongresu Slovákov (ďalej
SKS) v americkom New Yorku. Minulý
rok sme si pripomínali jeho 50. výročie
založenia. Položme si základné žurnalistické otázky: kto?, čo?, kde?, kedy?,
prečo? Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v auguste 1968 sa slovenskí emigranti na americkom
kontinente pokúsili vytvoriť spoločnú organizáciu rôznych slovenských krajanských spolkov, ktorá by sa zasadzovala za oslobodenie Česko-Slovenska spod
komunizmu a sebaurčenie Slovenska v rámci Česko-Slovenska. Teda, SKS
bol založený 19. júna 1970 na ustanovujúcom zhromaždení v americkom New
Yorku, prvým predsedom sa stal o rok neskôr kanadsko-slovenský podnikateľ
Štefan Bohuslav Roman. Do vedenia sa dostali aj Dušan Tóth (bývalý moderátor Slovenského rozhlasu v Bratislave, neskôr až dodnes reverend), Eugen
Löbl a Jozef Marián Kirschbaum. Štefan Roman bol však kľúčovou osobnosťou
Slovákov v slobodnom svete.
Kto bol Štefan Boleslav Roman? Narodil sa 17.04.1921 vo východoslovenskom Veľkom Ruskove. Teda pred 100 rokmi. Na Slovensku skončil základnú školu, štúdium na poľnohospodárskej škole prerušil, v roku 1937 odišiel
ako 16-ročný so svojím starším bratom Jurajom do Kanady. Pracoval na farme
v Port Perry a pokračoval v štúdiu. Stal sa členom Kanadskej Slovenskej ligy
a začas aj redaktorom mesačníka Slovenský hlas. V čase 2. svetovej vojny bol
vojakom kanadskej armády (1941 – 1942), po prepustení (zo zdravotných dôvodov) začal pracovať v priemyselnom kombináte automobilky General Motors
v Oshawe. Od roku 1945 začal podnikať so spoločnosťou Concord Mining Syndicate v banskom priemysle. Začiatkom 50. rokov kúpil pri Elliot Lake v štáte
Ontário pozemok, na ktorom sa našiel urán. Následne založil spoločnosť Denison Mines Ltd., ktorej bol výkonným riaditeľom a predsedom správnej rady,
ktorá vlastnila najväčšie uránové bane na svete. Založil aj farmu, ktorá v pestovaní holsteinského rožného dobytka získala medzinárodný ohlas, podnikal s
naftou, plynom, uhlím a cementom a vybudoval ďalšie priemyselné a finančné
spoločnosti.
Z chudobného východoslovenského chlapca sa stal najvplyvnejšou
osobnosťou kanadského priemyslu, vytvoril ako výkonný riaditeľ a predseda správne rady spoločnosti Denison Mines Limited, ktorá vlastnila
najväčšie uránové bane na svete, „impozantný komplex banícko-priemyselných akciových spoločností, ktorých kapitálová hodnota sa v polovici 60. rokov
odhadovala na 70 miliárd dolárov“ . Roku 1978 ho zaradili medzi desiatich
najúspešnejších kanadských podnikateľov. Právnym poradcom Štefana B. Romana bol neskorší prezident USA R. Nixon. Mal sedem detí, zomrel nečakane 23.03.1988 v Toronte na infarkt. Štefan Boleslav Roman bol uránovým
kráľom, miliardárom, farmárom, novinárom, vydavateľom, filantropom... Ale
jeho srdce vždy bilo pre rodné Slovensko. A to žiadal aj od svojich slovenských
súkmeňovcov žijúcich na americkom kontinente – v USA či v Kanade.
Jeho ciele, a tým aj ciele SKS boli vždy spojené so slovenskými otázkami
pre tých tam doma, na Slovensku.
● „Božia Prozreteľnosť ide po cestách, ktoré my nepoznáme. Mne ako emigrantovi Pán Boh doprial niektoré dary a ja si uvedomujem, že mám tieto

hodnoty využiť pre veci, za ktoré v mojom srdci neustále horí plamienok.
Keby som nevenoval časť svojich schopností a darov pre národ, z ktorého
som vyšiel, nerobil by som všetko, čo môžem a čo vo svedomí som zaviazaný robiť.”
● „Chceme hľadať spoluprácu všetkých roduverných Slovákov v záujme slobody slovenského národa, aby sme spoločnými silami predstavili ostatnému svetu našu rodnú vlasť a snahy slovenského národa po slobode, demokracii a rovnoprávnosti.” (z otváracieho Romanovho prejavu na zakladajúcom Valnom zhromaždení SKS)
● „Boj za národ je len vtedy prehratý, keď sa jeho príslušníci vzdajú boja a
obetí a sklonia šiju pred utláčateľmi, a keď miesto práce za národ márnia
sily v sporoch a vzájomných škriepkach.” (Roman na adresu pochybovačov
a malomyseľných)
● „Vyhlasujeme, že slovenská otázka je otázkou medzinárodnou, preto žiadame pre slovenský národ medzinárodnú spravodlivosť vyjadrenú plnou
demokratickou štátnosťou.“
Štefan Roman vždy a všade na svete loboval pre slovenskú vec. Vedel pre
slovenskú vec získať sympatie a porozumenie medzi politikmi, štátnikmi, vedcami a významnými osobnosťami západného sveta. V októbri 1976 sa mu podarilo dostať slovenskú otázku aj na pôdu Európskeho parlamentu v Štrasburgu
a v máji 1977 sa delegácia Svetového kongresu Slovákov zúčastnila konferencie organizovanej Paneurópskou úniou. V lete toho istého roku vystúpila s
obšírnym memorandom na následnej konferencii o Helsinskej dohode, ktorá
sa konala v Belehrade a v novembri 1980 predložila sťažnosti slovenského národa na II. konferencii o Helsinskej dohode v Madride. Žiadali delegácie signatárskych štátov, „aby upozornili vládu v Prahe na porušovanie ľudských práv a
nástojili na tom, aby slovenský národ požíval všetky základné práva v súlade
so záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.“ Neochvejne veril, že komunizmus padne. V úvodníku Bulletinu SKS č. 29/1978
píše:” Totalitný komunizmus nebude môcť trvalo odolávať myšlienke sebaurčenia národov, myšlienke ľudských práv, slovom, myšlienke demokratickej slobody pre národ i jednotlivca. Jeho proletársky internacionalizmus je len prejavom sovietskeho imperializmu. Ale toto storočie je už tak zrelé, že staré prežitky
bude striasať ako suché lístie... Tí ktorí sa hlásia k Slovensku, sú preto už
v zahraničí povinní pripravovať sa na budúce úlohy Slovenska.”
Štefan Roman sa pričinil aj o založenie Slovenského ústavu svätého Cyrila
a Metoda v Ríme. Získal množstvo ocenení, vyznamenaní a čestných doktorátov. Napr. pápež Pavol VI. mu udelil Rád svätého Gregora. Pri príležitosti
1100. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu zorganizoval
v Toronte prestížnu medzinárodnú vedeckú konferenciu. Niekoľkokrát navštívil
Československo, jeho kroky viedli nielen do Prahy a Bratislavy, ale aj Nového
Ruskova. Svetový kongres Slovákov a Slovensko? Osobitným uznaním a Pamätnou medailou sv. Cyrila a Metoda ocenil činnosť Svetového kongresu Slovákov v roku 2000 predseda Matice slovenskej v Martine Jozef Markuš pri príležitosti 30. výročia založenia SKS. Syn Alexandra Dubčeka - Peter, prevzal
v novembri 2002 v Bratislave pamätnú plaketu udelenú prezidentom Svetového
kongresu Slovákov Paulom Rusnakom k nedožitým 80. narodeninám svojho
otca Alexandra Dubčeka. Štefan Roman zo svojej nadácie finančne podporoval
Slovákov (zdravotníctvo, kultúru ap.) Taký bol prvý predseda Svetového kongresu Slovákov – Štefan Boleslav Roman. Tomuto národu v ostatnom čase politického a spoločenského marazmu chýba podobná empatická osobnosť. V dobe, kedy stále viac a viac mladých ľudí, mladé mozgy opäť odchádzajú do sveta
za chlebom, za štúdiom. V nových krajinách, žiaľ, absentuje spoločenstvo našincov. Spoločenstvo, ktoré by ich zjednotilo, navzájom by si pomáhali.
Mgr. Anita Murgašová, tajomníčka MO MS
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VÝRO ČI E N ÁRO DN E J VYCH ÁDZ K Y Š T Ú ROVCOV
„... história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ (Ľ.Štúr)
Pred 185 rokmi 24. apríla 1836 bola nedeľa. Na deň svätého Juraja sa slovenská mládež, študenti Evanjelického lýcea v Prešporku, vybrali so svojím profesorom
Ľudovítom Štúrom na vychádzku na neďaleký starobylý Devín. Výlet štúrovcov na
Devín bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej
mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia.
Pozornosť mládeže sa upriamovala na miesta bytostne späté s najslávnejšími
obdobiami slovanských a národných dejín, a preto si zvolili Devín. Práve on sa dostával do popredia záujmu slovenských národovcov ako symbol národno-zjednocovacieho hnutia, slovenskej štátnosti a svojbytnosti, slovanskej spolupatričnosti,
ako nositeľ tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Všetci boli v tom čase
veľmi mladí (sám Štúr mal iba dvadsať rokov). Cestu na Devín neabsolvovali jeho
účastníci spoločne, ale iba v malých skupinkách. Nálada bola slávnostná, čo vyzdvihol aj Štúr: „... história je pre národ tým, čím je svedomie pre človeka.“ Nie div,
že prišiel na myšlienku uskutočniť vychádzku na „hroby dávnej slávy“, chcejúc tak
„... padlé samostatnosti slovenské národní svátek zasvětiti...“. Na Devíne, chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti a kochať
sa v národných citoch.
Vzhľadom k okolnostiam sa so svojím zámerom zveril iba najbližším priateľom,
s ktorými vybral ďalších, z opatrnosti iba jedenástich študentov. Bol v ustavičnom
podozrení pre svoje národné snahy, nechcel zbytočne provokovať, a preto organizoval výlet v tajnosti.
V onú slávnu nedeľu 24. apríla 1836, na sviatok svätého Juraja, sa pozvaní
zišli v záhrade hostinca pod hradom. Prišli: Jaroslav Bórik, Janko Bysterský, Timotej
Cochius, Pavol Čendekovič, Benjamín Červenák, Drahotín Frndák, Gustáv Grossmann, Jozef Hurban, Pavol Košacký, Daniel Krnúch, Ján Maróthy, Ján Mayer,
Ladislav Paulíny, Drahotín Rafanides, August Horislav Škultéty, Ľudovít Štúr a Jonáš
Záborský. Nálada bola slávnostná, čo vyzdvihol aj Štúr: Slnce vychádzalo z jasna,
keď sme sa približovali k starým hradbám osamelého Devína a zdalo sa nám, že
vychádza nový deň Slovenska. Spoločne vystúpili na hrad a s odkrytými hlavami
zaspievali zborovo na nápev najobľúbenejšej piesne Ľudovíta Štúra Nitra, milá Nitra
text Štúrovej básne:
Děvín, milý Děvín, hrade osiralý,
pověz, že nám, kedy tvoje hradby stály?

Moje hradby stály v časech Rastislava:
on byl vašich otců, on mých hradeb sláva.
Sláva, moje sláva, kdeže mi spočívaš?
Ah, darmo, větříčku, prachy jen rozsívaš!
Po ďalších spevoch a recitáciách, navrhol, aby si každý účastník zvolil životné
krédo a pridal k svojmu krstnému menu ďalšie meno, slovanské. Keď z hradu odchádzali, všetci už mali o jedno slovanské krstné meno viac. Sám Štúr prijal meno
Velislav. Viacerí životopisci však Štúrovi vyčítali, že toto meno oficiálne používal iba
necelé dva roky. Štúr od používania tohto mena odstúpil.
Príklad pridaných mien nasledovali aj ďalší účastníci, napr. Jozef Hurban si vybral meno Miloslav, Jonáš Záborský - Bojislav, Timotej Cochius si zmenil meno na
Ctibor Zoch, Michal Hodža tiež Miloslav ako Hurban, August Škultéty - Horislav, Gustav Grossman - Dobroslav, Benjamín Červenák zasa Pravoslav. A väčšina z nich
ho používala do konca života. Všetci tiež skladali prísahy vernosti národu. Rozhodli
sa, že sa neoženia. Názov Prešpork, Prešporok po prvý raz zmenili na Bratislavu
(od zvolania Bratia! Sláva) a po prvý raz v histórii zaznel text hymnickej piesne Hej
Slováci. Výlet zakončili posedením v hostinci a jeho úspešné konanie sa stalo podnetom k zorganizovaniu ďalších výletov, na rôzne miesta v okolí Bratislavy. Devín
však naďalej zostával symbolom dávnej slovanskej slávy.
Anita Murgašová
Ďalšie výročia udalostí a osobností:
175. výročie spisov Ľ.Štúra „Nárečja slovenskuo, alebo potreba písanja v tomto
nárečí - Nauka reči slovenskej (1846)
245. výročie vzniku banskobystrického a ostatných slovenských biskupstiev bullou pápeža Piusa VI. Regalion principum (13.3.1776)
105. výročie narodenia akademika Ondreja Pavlíka (1.4.1916)
80. výročie narodenia spisovateľa Ladislava Balleka (2.4.1941)
145. výročie narodenia kňaza, podpredsedu MS Arnolda Boboka (4.4.1876)
210. výročie narodenia kňaza a národného pracovníka Juraja Holčeka (5.4.1811)
60. výročie letu prvého kozmonauta Jurja Gagarina do vesmíru (12.4.1961)
140. výročie úmrtia básnika Jána Bottu (28.4.18881– nar. 7.1.1829)
80. výročie vzniku SNK (1.5.1941) - základom bola Bibliotéka MS, ktorá vznikla
v roku 1863

S LOVÁ NA Z AMYS LE N I E

Výber zo širšej analýzy našej prítomnosti od politického analytika Jána Baráneka zverejnenej 11.12.2020
TEXT v dvadsiatich bodoch, ktorý sa v súčasnosti
šíri na internete a ktorý ukazuje, ako skončil Rím a ako
asi skončí aj Európa i USA, napísal britský historik Edward Gibbon, autor knihy „Úpadok a pád rímskej ríše“,
ktorá vyšla v roku 1776. Text ako by bol napasovaný na
dnešnú dobu, v ktorej všetci žijeme – neuveriteľné!

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

1) Prevažná väčšina obyvateľstva preferuje zábavu pred
poctivou prácou.
Množia sa rozvrátené rodinné vzťahy a slobodné matky žijú bez otcov svojich
detí.
Seniori sú zanedbávaní. Ľudia sa starajú viac o svojich psov, mačky a iné zvieratá tzv. miláčikov.
Literatúra a umenie sa stávajú bezduchými. Vytvára sa povrchná zábava za
každú cenu. Takzvané umelecké diela sú zlé, nevkusné, nič nehovoriace, ale
aj tak bohatí platia obrovské sumy.
Čestná vojenská služba vlasti je odmietaná, spochybňovaná, vysmievaná a následne zákonom zrušená. Armádu tvoria nájomní žoldnieri.
Pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a za vzor dávajú prázdni pokrytci, špekulanti,
populisti, pochybní umelci a takzvané celebrity.
Daňové zaťaženie obyvateľstva neustále rastie a štát prerozdeľuje neúmerné
vysoké čiastky. Ľudia sa neboja nepracovať, pretože štát sa o nich vždy akosi
postará.
Úroveň vzdelania rapídne klesá.
Štátny dlh rastie do nikdy nezaplatiteľnej výšky.
Prestáva sa vyrábať a pestovať, nakoľko domáca výroba je veľmi drahá a tak
sa potraviny a výrobky dovážajú zo satelitných krajín.
Kto sa dostal do pozície, môže zo štátneho kradnúť, väčšinou tak konajú. Postihovanie týchto zločinov je veľmi malé.

12) Narodenie a výchova detí sú vnímané ako obťažujúce a deti sa rodí čím ďalej
menej.
13) Rokmi osvedčené mechanizmy, chrániace poctivých pred podvodníkmi náhle
zlyhávajú.
14) Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi ziskov. Poskytujú sa za úplatky,
a kto ich získal, chce z nich korisť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne
vrátil.
15) Stáročiami predkov preverené hodnoty – ako je česť, zmysel pre povinnosť,
zodpovednosť, nadšenie pre prácu, pre dobročinnosť, záujem o veci verejné,
sú vysmievané a zosmiešňované.
16) Šíri sa cynizmus.
17) Šíri sa plytvanie, nestriedmosť, znevažovanie vedomostí, zručností a poctivej
práce.
18) Do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov.
19) Politici nadbiehajú aj „lúze“, ktorá si vynucuje zábavu a štátnu podporu (chlieb
a hry).
20) Občania stále na všetko nadávajú, ale nič proti tomu čo sa deje, nerobia.
K uvedeným dvadsiatim bodom prikladáme všetkým na zamyslenie vyslovené
a životom overené myšlienky Janka Francisci Rimavského Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi zo 6. septembra 1880: „S národom a jeho spisovným jazykom, ako s jeho
životnou a podstatnou otázkou nemožno a nedôstojne je experimentovať, ani s ním
tak nakladať, ako s oblekom, ktorý oblečieme, onedlho zahodíme a zase iný oblečieme, lebo beda tomu národu, ktorý v podstatných otázkach svojej národnej existencie kláti sa ako trstina na padnutie hneď toho, hneď zase iného vetríka. Národ,
ktorý sám, a to ešte k tomu často, a nadovšetko bez potreby, bez mnohého trvácneho úžitku, ba proti historickej nutnosti mení svoju podstatu, stratí dôveru sám
v seba a ukazuje svojim protivníkom, ako majú najistejšie previesť v ňom úplný rozklad!“

Z ČINNOSTI

Z dôvodov obmedzenia konania verejných podujatí v rámci dodržiavania opatrení pandémie COVID-19 sa konalo veľmi
málo stretnutí aj na matičnej pôde. Informujeme vás o vzácnych matičných stretnutiach, ktoré boli v tomto zložitom čase
mimoriadne prepotrebné pre život ľudí.
PIESNE MOJO, PIESNE
Dňa 29. januára 2021 sa uskutočnilo
v koncertnej sále Stredoslovenského
osvetového strediska (SOS) v Banskej
Bystrici po 10. krát obľúbené podujatie
„Piesne mojo, piesne“. Temperamentný hudobný folklór Podpoľania predstavili
ženská spevácka skupina FS Podpoľanec z Detvy a nastupujúca generácia reprezentantiek Ema Majerová a Liliana Berkyová z Hrochote a Olívia Kamenská zo Seliec. Horehronie zastúpili mužská spevácka skupina UFS Mladosť
z Banskej Bystrice a Latinákovci - kamaráti pochádzajúci z Heľpy. Všetkých
sólistov aj skupiny sprevádzala ľudová hudba Mira Kapca folklórneho súboru
Partizán, kolektívneho člena MO MS v Banskej Bystrici. Komorná sála SOS
bola behom pár dní úplne vypredaná, čo je pre organizátorov motiváciou
pre organizovanie ďalších koncertov s tradičnou inštrumentálnou a vokálnou
hudobnou kultúrou regiónov stredného Slovenska.
(SOS B. Bystrica)

SLOVÁCI TOHTO KRAJA
(Osobnosti Gemera – Malohontu, ktoré pozdvihli Slovensko)
V tomto čase priniesli matičiari z Rimavskej Soboty
pre všetkých nás jedinečnú publikáciu, ktorej autorom a zostavovateľom je MUDr. Peter Dragijský.
Finančne ju podporili: Banskobystrický samosprávny kraj, PDRS s.r.o., MO MS v Rimavskej Sobote
a matičné odbory v ďalších mestách a obciach Slovenska i viacerí jednotlivci a vytlačila ju tlačiareň
Neografia v Martine pod číslom: ISBN 978 -808128-264-5. Publikácia začína slovami Ladislava
Bartolomeidesa: „…sotva nájdeš vzdelanejšie obyvateľstvo v Uhorsku, ako sú Slováci tohto kraja“,
pokračuje úvodným príhovorom prof. Leona Sokolovského a osobným vyznaním P. Dragijského začínajúceho slovami: „Rodný môj kraj, zo všetkých
najsladší - Kraj bohatý na našich velikánov ducha.“ Publikácia, ktorá bola vydaná MO MS v Rimavskej Sobote už v roku 2020, je rozdelená na tieto kapitoly: Historické osobnosti Gemera – Malohontu (P.Šramko, J.Palkovič,
L.Bartolomeides), Učená spoločnosť malohontská (Matej Holko st. a ml.,
J.Feješ, S.Kollár a ďalšie osobnosti), Hnutie štúrovcov (P.Jozefi, S.Reuss,
M.Hrebenda, D.G.Lichard, B.I.Nosák - Nezabudov, J.D.Šipka, A.H.Škultéty,
M.M.Bakulíny, J.Francisci Rimavský, Š.M.Daxner, J.Janoška), Žiadosti slovenského národa a Memorandum národa slovenského (P.Kellner Hostinský, S.Vozár, J.Botto, Ľ.Kubáni, D.Bachát, K.Salva, J.Škultéty, S.Daxner,
T.Vansová, Ľ.Vansa, J.Markovič, J.Čajak, I.Textorisová, J.Jesenský, I,.Krasko, E.Putra, V.Clementis, V.Mináč, P.Dobšinský, O.Klokoč, Š.Pasiar, L.Mináčová, P.Koniar, J.Bolfík, P.Sever, Z.Oravcová), Gemersko-malohontská
vlastivedná spoločnosť (J.Alberty, E.Antal, Š.Bazovský, V.Furmánek, P.Hudec, O.Laciak, J.Bolfík, M.Loyová, J.Roman), Osobnosti z kroník (vyše 150
mien), Etapy projektu s príhovormi a bohatou fotografickou dokumentáciou. Prof. Sokolovský vo svojom príhovore s prihliadnutím na chystanú
realizáciu „pamätného parku“ popredných mešťanov Rimavskej Soboty z obdobia Rakúsko-Uhorska napísal: „Projekt MUDr. Petra Dragijského sleduje
niekoľko chvályhodných cieľov. Jedným z nich je vyváženie predchádzajúceho stavu tým, že v Rimavskej Sobote sa na dôstojných miestach rozmiestnia aj sochy, busty a iné pamätníky dôležitých slovenských gemersko-malohontských rodákov i tých, ktorí v tomto kraji pôsobili – prípadne s ním boli
spojení akýmkoľvek iným spôsobom - vedcov, spisovateľov, umelcov, politikov atď. Z uvedených dôvodov považujem za potrebné a nanajvýš prospešné, aby sa v realizácii projektu doktora Dragijského, tak ako ho začal, pokračovalo, pretože svojím významom ďaleko prekračuje medze Rimavskej Soboty aj celého regiónu Gemera-Malohontu.“ MUDR. Peter Dragijský vo svojom príhovore uviedol nielen myšlienky započatia celého projektu v spolupráci s vtedajším riaditeľom Domu MS Michalom Hruškom a Ing. Arch. Stanislavom Krosnerom, ale v skratke aj celý priebeh vytvorenia Aleje velikánov
ducha od roku 2005 po súčasnosť a preto je publikácia súčasne aj kronikou
projektu prinášajúcom mnohé nadčasové odkazy z našej národnej minulosti,
na ktoré by mali byť všetci Slováci hrdí. Medzi tieto odkazy patria: „Vážme si
sami seba. Od našej minulosti sa smelo môžeme odraziť do budúcnosti. Ak
to dokážeme, bude si nás vážiť aj ostatný svet. Nezabudnime, že nijaké víťazstvo nám nespadne k nohám samo, bez boja. Ak si všimneme minulosť,
tak v našom vnútri vzplanie, vyšľahne jasné svetlo národnej lásky.“ (S.Reuss)
„Ľud náš slovenský nesmie zaostať za inými národmi. Ba v budúcnosti sa
usilovať musí iné väčšie národy prevýšiť vo vzdelanostiach a umeniach.“

(Ľ.Kubáni) Publikáciu si môžete objednať v MO MS Rimavská Sobota. Minimálne rodáci by tak mali učiniť a ostatní rodáci z ďalších krajov Slovenska
by podľa tohto vzoru mali vytvoriť aj vlastné regionálne galérie velikánov národného ducha.

SPOMIENKY NA J. C. HRONSKÉHO
Milí matičiari, v tejto zložitej dobe, keď
pre pandémiu nemáme možnosť stretať
sa na besedách, dovoľujem si Vás aspoň týmto listom osloviť pri príležitosti
125. výročia narodenia môjho strýka Jozefa Cígera Hronského. Často počúvame v dnešných dňoch, že tá naša situácia je ťažká a vzbudzuje obavy aj o budúcnosť. No strasti plná bola aj životná
cesta mnohých ľudí i v minulosti. Medzi
tých, hoci nevinne, patril aj Jozef Cíger Hronský. Na besedách v školách i pre
matičiarov a verejnosť vždy som hovorila predovšetkým o jeho tvorbe. Práve
pripravujem zo súkromnej knižnice najstaršie vydania z jeho tvorby od roku
1926 pre Bibliotéku Matice slovenskej v Martine. Krásne sú tie čítanky, v ktorých sa prihovára deťom a vzbudzuje v nich veľkú úctu k rodičom, učiteľom,
lásku k Slovensku a jeho krásam. Najlepší naši maliari ako Benka, Bazovský
a ďalší ilustrovali tieto čítanky. Celý svoj život venoval práci pre rozvoj kultúry
nášho národa rozvojom matičného hnutia, zakladaním Neografie i Slovenskej
národnej knižnice. Mnoho by bolo možné napísať o jeho tvorivosti, ako i organizačnej činnosti v rámci zveľaďovania kultúry. Z Argentíny z jeho bytu priniesla som si útlu knižôčku Jozefa Pauču Pamiatke Jozefa Cígera Hronského, z ktorej citujem: „Za toto všetko ho dali zatvoriť, hodili ho do pivnice, ktorú
nazývali „pivnicou smrti„. Z týchto priestorov odvážali zajatých do Sklabiny.
Aj Hronský bol jednou z vybraných obetí. Našťastie, podarilo sa ho vyslobodiť
a neprišiel tam o život bez súdu.“
O týchto skutočnostiach som nikdy na besedách nehovorila, no nemám už
toho času veľa, a preto je potrebné hovoriť otvorene o tom, prečo Hronský
s rodinou odišiel do exilu. V roku 1944 z Krupiny odišli sme do Martina
k Hronskovcom do ich domu na Hviezdoslavovej ulici. Ja si z toho pamätám
len veľmi nepodstatné, no úsmevné spomienky. Mamička ale spomínala, ako
nariadili Nemci v MS, aby zaistili demontáž dôležitej súčiastky z tlačiarenského stroja a odovzdali im ju. Chceli tak zaistiť, aby tlačiarenský stroj nemohol byť daný do prevádzky. Hronský spolu s Horáčekom, matičným pracovníkom, zaistili prikázanú demontáž, no odovzdali Nemcom vyradenú, nie
dobrú súčasť tlačiarenského stroja. Keď prišiel strýko domov, porozprával,
ako sa zachovali, aby zachránili tlačiarenský stroj, no na záver, keď unavený
oprel sa o stenu vo svojej pracovni, povedal: „…a teraz ktorí prídu ma zatknúť?“ Na Dušičky v roku 1944, keď bol Hronský u svojej sestry Márie v Krupine na návšteve, rozhodoval sa emigrovať zo Slovenska. Z hrobu svojich
rodičov zobral si hrsť zeme do malého ušitého koženého vrecúška, ktoré stále nosil pri sebe na ďalšom svojom putovaní. Vybrali mu ho z vrecka až po
jeho smrti a my sme ho priviezli späť na Slovensko s jeho pozostalosťou.
Veľká bola jeho láska k rodnému Slovensku. Prenasledovanie Hronského
Pražskou vládou neprestalo ani počas jeho pobytu v Ríme. Podarilo sa im
ho zaistiť a uvrhnúť do talianskeho väzenia. Karol Sidor sa stal jeho záchrancom, zorganizoval jeho únos pri prevoze a odchod do emigrácie v Argentíne.
Na Slovensku zo spisov kompletnej konfiškácie ich majetku bolo uverejnené,
že Hronský po návrate na Slovensko bude ihneď postavený pred súd za šírenie fašistických ideí. Čítal niekto z Vás čo i len vetu šírenia takýchto ideí
v jeho tvorbe? Na mnohých stretnutiach sa ma pýtali, prečo sa Hronskovci
nevrátili, veď nič kompromitujúce sa im nedokázalo, no bolo to oveľa zložitejšie. Opäť zacitujem z knižky Jozefa Pauču: „Rádio zo Slovenska 30. januára hovorilo o nás, utečencoch. Vysielalo podrobný referát z bezpečnostného výboru, referoval generál Ferienčík. Hovoril, že asi 7 000 emigrantov
je listovne spojené so svojimi rodinami a rozvracajú pomery… Vojnových zločincov „treba energicky vymáhať, treba emigráciu zlikvidovať …“
Hronský z emigrácie nám nikdy nepísal a myslím, že tak robili i iní, veď vedeli, že by nám tým veľmi priťažili. Písomný kontakt sme nadviazali až v rokoch Dubčeka, vtedy už Hronský nežil, umrel v roku 1960. Odpovedal jeho
syn Juraj, ktorý umrel mladý v roku 1970. Písomný kontakt som neprerušila,
píšeme si s pravnukom Hronského Maurom až do dnešných dní. Aj v takýchto zložitých podmienkach žili ľudia i v minulosti a dokázali prežiť. Hronský
nikdy zlo nepreklínal, určite práca a jeho úprimná viera pomohla mu dôstojne
dožiť i svoj ťažký život. V poslednom jeho článku, ktorý vyšiel v Argentíne
v deň jeho úmrtia, zanecháva nám odkaz: „Zapaľujte svetlá, šírte lásku, milujte sa vospolok, zabúdajte na to, čo bolo, lebo vás treba pre to, čo príde.“
Mária Macuľová, rod.Cígerová
Brezno 16.2.2021

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
MODERNÉ VZDELÁVANIE ONLINE
PONUKA MO MS ZÁKLADNÝM A STREDNÝM ŠKOLÁM

Prednášky zo zabudnutej histórie Slovákov
Stanovy Miestneho odboru Matice
slovenskej (MO MS) v Banskej Bystrici konštatujú, že Matica slovenská je
historicky osvedčená, národná ustanovizeň slovenského národa v oblasti
kultúrnej, spoločenskej a vedeckej
činnosti.
Postavenie Matice slovenskej je nezastupiteľné, jedinečné a nenahraditeľné. Na národno-demokratických princípoch rozvíja a
upevňuje štátny a národný život i národné povedomie. Kultivuje lásku k vlasti, pestuje mravnosť, zabezpečuje ochranu národného kultúrneho dedičstva a podporuje tvorbu hodnôt v rozvoji vedy, kultúry,
školstva, spoločenského i verejného života.
Matica slovenská prehlbuje vzťah k vlasti predkov, upevňuje národnú hrdosť a vlastenectvo, vzťah k slovenskej štátnosti, vedie
svojich členov k úcte k tradíciám iných národov a národností a všetkým svojím konaním prispieva do súčasnosti spoločenstva európskych a svetových národov.
MO MS Banská Bystrica je podľa § 4 ods. (2) platného zákona
o Matici slovenskej právnickou osobou zabezpečujúcou základné
poslanie Matice slovenskej, ktorého pôsobnosť upravujú vcelku tieto Stanovy v preambule a v ďalších zámeroch činnosti:
a) chrániť a rozvíjať národné vedomie a národnú hrdosť Slovákov,
b) spájať tvorcov a príjemcov národnej kultúry,
c) pomáhať rozvoju vzdelanosti, kultúrnemu a mravnému povzneseniu svojich členov i ostatnej verejnosti,
d) rozvíjať národný život a zjednocovať Slovákov doma i v zahraničí, bdieť nad uplatňovaním záujmov a práv slovenského národa,
e) vytvárať podmienky pre zabezpečovanie slovenskej štátnosti,
f) pomáhať pri ochrane národného kultúrneho dedičstva, hodnôt
hmotnej a nehmotnej národnej kultúry, prírody a krás slovenskej
krajiny,
MO MS v Banskej Bystrici preto ponúka širokej verejnosti – žiakom,
študentom, učiteľom domácich aj krajanských škôl, dôchodcom a
aj laikom vedomosti o národnej kultúre, histórii, o osídľovaní Slovákov vo svete formou online vzdelávania na stránke https://
www.maticabb.sk/z-historie. Je to náhrada za prednáškovú činnosť
Sekcie pre styk s krajanmi. Na výber sú témy, ktoré sa budú raz
mesačne obmieňať:
Jozef Murgaš – 100 rokov ČSR, Malá vojna (maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt), 50 rokov Svetového kongresu Slovákov,
Apponyiho zákony, Slováci vo svete 1 a 2, Začiatky slovenskej kolonizácie – Dolná zem, Slovenskí vzdelanci v Maďarsku, Slováci
v Kanade, Slováci v Rumunsku, Slováci vo Vojvodine.
Na váš záujem sa teším. Bude mi cťou vám odovzdať odborné
vedomosti zo života Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým som sa
v Metodickom centre Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich
v zahraničí venovala 18 rokov.
Mgr. Anita Murgašová

APRÍL
V tomto mesiaci začínajú pučať duby. Preto aj v Čechách ostal
duben, na Slovensku v starších písomnostiach i v tvaroch ľudovej
slovesnosti dubeň. Veľmi zaujímavo sa k názvu tohto mesiaca postavili niektoré iné národy – viaceré uprednostnili kvet. Preto už
v staroslovienčine to bol cveten, Poliaci majú kwiecieň, Rusi cviteň,
v srbčine cvetenj a Slezania ho kedysi volali dokonca ludikviat. Bielorusom sa zase zapáčil názov krasavik. My sme zostali verní rímskemu pomenovaniu aprilis, zasvätenému Apolónovi – bohu svetla.
Apríl je mesiac, ktorý otvára brány svetlu a slnku, jar sa začína prejavovať v plnej kráse.

PROGRAM NA MAREC

Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného programu roka 2021. Stretnutia výboru, klubov a sekcií MO MS
sú podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynov Ústredia MS možné len pri dodržaní pokynov vydaných
vo vzťahu k pandémii Covid-19. Širšie informácie pre členov
budú zverejňované na webovej stránke MO MS.
6. - 30.4.

JARNÉ MOTÍVY
Výstavka výtvarných prác detí
M: DMS, Dolná 52
O: Výtvarná sekcia MO MS,
Havelková

1.4.

HOJA ĎUŇĎA
Program o tradičnej ľudovej kultúre Veľkej noci obcí
Pohronia - online
M: Internet
O: SOS B. Bystrica

12. 4.

VÝBOR MO MS
Riadne zasadnutie členov výboru MO MS
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS

15.4.

ÚCTA ČLOVEKU
Spomienkové stretnutie k 80. výročiu narodenia Ladislava Balleka čítanie z knihy Pomocník
M: ŠVK - LHM Lazovná ul. O: SLÚ MS a LHM

19.4.

OSOBNOSTI A UDALOSTI HISTÓRIE
SKS a 100. výročie narodenia Štefana B. Romana +
drevené kostolíky na Slovensku a 140. výročie narodenia Jána Bottu
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS

24.4.

SPOZNÁVANIE
Vlastivedná vychádzka členov MO MS a klubu Lipa
do okolia Banskej Bystrice
M: okolie B. Bystrice + Šahy O: Turistická sekcia MO

12. - 19. – 26.4. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Stretnutia vedenia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
12. - 19. – 26.4. o 15.00 KLUB SENIOROV LIPA
Stretnutia vedenia klubu seniorov MO MS
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
8. - 15. - 22. - 29. 4. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52
O: FS Partizán

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2019 –
2021, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý
mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ A POSIELAŤ NÁVRHY na zverejnenie
v mesačníku ZVON. Vaše články nám môžete posielať každý mesiac do 20teho na mailovú adresu momaticabb@gmail.com
 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔSOBENIA
MO MS V ROKOCH 1919 – 2019, ktorú si môžete zakúpiť v matičnom dome
na ulici M. Rázusa
 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE „KRONIKA NÁŠHO ČASU“ a
CD „NAŠE LETOKRUHY“ kolektívneho člena MO MS FS PARTIZÁN vydaných k 60. výročiu vzniku súboru. Publikáciu a CD v hodnote à 10 € si môžete objednať na webstránke súboru www.fspartizán.sk.
 UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS, že v roku 2021 by sa v zmysle
Stanov MO MS malo konať riadne VALNÉ ZHROMAŽDENIE MO MS. O termíne a mieste konania, s prihliadnutím na súčasnú situáciu pandémie Covid-19, vás budeme na webovej stránke MO MS zavčasu informovať.
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