Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať,
ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, rovne
šťastnými, rovne spokojnými. Neopúšťajme sa, ale dajme
ľudu všetko, na čom sa on povýšiť môže!
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(Ľ. Štúr 1846)

S PA M Ä TA J S A S L O VA Č
„Pamäť je zmysluplným
pramením každého živého
pohybu a v časoch, akým je
ten náš, v časoch mnohých
zmien a premien, treba
upevňovať pamäť národa,
lebo to čo nie je prireťazené,
pretečie nám pomedzi prsty!“ Cez tieto nadčasové
myšlienky jedného z najvýznamnejších predsedov Matice slovenskej v jej histórii,
Vladimíra Mináča, sme pristupovali v zložitých rokoch
jej histórie k napĺňaniu zámerov Národného programu
našej národnej ustanovizne počas prvého jesenného mesiaca v tomto roku
„odkazu štúrovcov“. K týmto myšlienkam vychádzajúc z času, ktorý dnes
žijeme, sme pridali odkaz zo slov poézie Miloslava Peniašteka „Spamätaj
sa Slovač“, ktorého niektoré myšlienky patria všetkým ľuďom, ktorí si hlboko vo svojich srdciach vážia krajinu svojich predkov a vysoko si ctia jej dejiny i výnimočné osobnosti najmä preto, lebo od svojho príchodu na tento
svet ich rodičia viedli k úcte a hrdosti na svoju krajinu pod Tatrami. Slovensko je síce malá krajina, ale jej história a osobnosti v nej svojím postojom
k životu a svojím prispením do rôznych oblastí ľudskej činnosti počas rokov
významne ovplyvnili aj celosvetové dianie. Pochopili to mnohí, a kým je ešte čas, mali by to pochopiť aj ďalší, že čestnosť, poctivosť a statočnosť, napriek všetkému čo sa deje vo svete, raz určite zvíťazí. Ľudia by sa mali zamyslieť na tým, koho dnes oslavujú, koho chvália a kto je ich pánom, aby
sa aj po rokoch mohli smelo pozrieť do očí svojich i do očí každého človeka,
mali by zatriasť sebou, ale aj svetom okolo seba, aby na nich potomkovia
s úctou a vďakou spomínali.
Iné nadčasové myšlienky vyslovili osobnosti nášho národa vo vzťahu
k politickým stranám, ktorých predstavitelia sa v tomto druhom jesennom
mesiaci idú uchádzať o dôveru v samosprávnych komunálnych a župných
voľbách a nakoľko čas zastaviť nemožno aj v tých budúcich pre život na
Slovensku najpotrebnejších celoštátnych i európskych voľbách. V nich by
sme určite mali stáť nad každou straníckou politikou a keďže čas sa blíži,
zamýšľať sa nad každým svojim postojom a každým svojím krokom, aby
sme nikdy nestratili svoju nezávislosť, svoju vôľu žiť a očistiť okolo seba
všetko, čo je potrebné a odstrániť nepotrebné. Ak to vykonáme, potomkovia
budú po celý čas s vďakou spomínať, že sme im až tak veľké trápenia pre
bytie na tomto svete nezanechali. Pre túto budúcnosť sa na naše deti i vnukov, poznajúc našu prítomnosť, obraciame v duchu vyslovených myšlienok
z roku 1834 prvým predsedom Matice slovenskej biskupom Štefanom Moysesom, ktorého 230. Výročie narodenia si v tomto mesiaci popripomíname,
vtedajšej mladej generácii: „Časy nepoznania vo vrstvách mladých, ktoré
možno chcú slúžiť národu, ale v huriavku denných premien a v treskote nových fráz zabúdajú na staré ponaučenia z dejín. Nemali by zabúdať, ale
mali by sa učiť pracovať, konať a obetovať sa po zrozumiteľnosti a pravdivosti.“
Rovnako, ako trvalo platné myšlienky Štefana Moysesa pre náš dnešný
čas žitia, si treba pripomenúť aj vzácne slová prvého kodifikátora slovenčiny Antona Bernoláka, ktorého 260. výročie si v tomto mesiaci s úctou pripomenieme najmä vo vzťahu k jubileu prvej kodifikácie slovenčiny, ako spisovného jazyka Slovákov, aby do všetkých nás vstúpila pravda a svedomie
ľudu sa po rokoch opäť začalo prebúdzať, lebo nastal čas, aby sme boli
rozumní a zamysleli sa nad sebou, koho dnes oslavujeme a kto je vlastne

naším pánom. Na mieste sú preto otázky: Čo hovorí naše svedomie o našom pozemskom žití? Žijeme správne a čestne? Vieme sa ešte priznať
k chybám a omylom? Vieme ešte napraviť to, čo sme napáchali? Odprosiť
ľudí a očistiť sa tak, aby sme sa mohli smelo pozerať do očú každého spoluobčana? Ak toho budeme ešte schopní a urobíme to čo treba, potomstvo
naše nám bude vďačné! Máme na to ešte čas!
Počas predchádzajúcich septembrových dní sme sa mnohí stretli pri
pripomenutí významného dňa našej národnej a štátnej svojbytnosti, aby
sme si povedali, čo pre nás sviatok prijatia Ústavy SR znamená, aby sme
si pripomenuli významné udalosti našej národnej a štátnej histórie, aby sme
povedali aj o nadchádzajúcich smerovaniach nášho života i o tom, čo nás
v tomto živote tlačí. Preto všetkým pripomínam tento vždy aktuálny odkaz
pre všetky generácie národa: „Hovorte so svojimi deťmi, svojimi žiakmi
a študentmi o všetkom, čo súvisí s historickými udalosťami a výnimočnými
osobnosťami nášho národa, učte ich spoznávať naše korene a osvojovať
si potrebné vôľové vlastnosti, vychovávajte svojich potomkov v úcte k svojim rodiskám a rodinám, vštepujte do nich lásku k vlasti predkov, veďte ich
k hrdosti na Slovensko, aby všade, kdekoľvek vo svojom živote prídu, vedeli priamo a smelo odpovedať, odkiaľ prichádzajú, odkiaľ sa zobrali Slováci na svojom súčasnom území, čo všetko museli podstúpiť v hľadaní svojej národnej identity, čo všetko museli pretrpieť a čím všetkým museli v dejinách prejsť, aby sa pred svetom prezentovali ako svojský národ s veľkými
kultúrnymi tradíciami. Vo svojom Dúchaní do pahrieb to napísal baťko Mináč: „Nemožno beztrestne vymazať ani jeden deň zo života jednotlivca, ani
jeden pohyb z dejín národa. Minulosť je podmienkou prítomnosti a pamäť
národa je osnovou jeho myslenia a činov. Otvárať sa svetu, neznamená to
isté, ako stotožniť sa s ním. Nevznikli sme preto, aby sme slúžili iným!“
Druhé podstatné slová vo vzťahu k Matici slovenskej dotýkajúce sa jej
pôsobenia vo vzťahu k politickým stranám, ktoré sú nanajvýš platné aj
v tomto čase, vyslovil v minulosti aj jej dlhoročný správca Ján Marták: „MS
bola už dávno pred všetkými politickými stranami nezávislá od ich vzniku
a zanikania. Je i po nich a nevyhnutne musí prežiť neotrasená pád každej
politike a každého režimu tak v minulosti, ako aj v budúcnosti. Stojí teda
nad každou politikou a nemôže sa dať strhnúť do politického prúdu, lebo
by stratila svoju nezávislosť a svoju vôľu, prúd by ju strhol a mohol by ju
hodiť o skalisko, o ktoré by sa roztrieskala.“ A preto, ak chce niekto pochopiť poslanie našej národnej ustanovizne od jej vzniku cez všetky roky jej
života počas rôznych politických systémov, mal by si a spolu s ním aj všetci
tí, ktorí sledovali a sledujú aj dnes Maticu slovenskú povrchne bez znalosti
jej podstaty, prestať Maticu slovenskú k niekomu ju priraďovať, napádať jej
poslanie a obmedzovať jej národné pôsobenie a posielať ju do 19. storočia.
Matica slovenská sa svojím poslaním pre slovenský národný život stala
najvýznamnejšou a najmodernejšou kultúrnou ustanovizňou. Jej poslaním
je rozvíjať, upevňovať a prehlbovať vzťah svojich členov k vlasti – domovine
predkov, prebúdzať a usmerňovať národné povedomie a vzťah občanov
k slovenskej štátnosti na Slovensku i medzi krajanmi žijúcimi vo svete. Matičná idea je večne mladá a aktuálna, lebo Matica slovenská je dobrou matkou pre všetkých Slovákov, ale aj pre všetkých tých, ktorí v našej vlasti
s nami dobre a v dobrom žijú. Je najvyšší čas, aby sme to na našom Slovensku pochopili všetci spoločne a vykonali pre náš súčasný i budúci pokojný život to najlepšie, čo vieme. Tak nám to pre život zaspievali členovia
skupiny Elán v skladbe Juraja Soviara a Jána Baláža: „Kašlite na hádky,
na nože slov veď nie je nad lásku, tak žite s ňou. Stačí len obzrieť sa okolo
nás, na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech,
aj malým vojnám hovorte nie. Stačí sa pozrieť okolo nás, hoci už na pokoj
nemáte čas. Krv mŕtvych po vojnách nezmyje dážď, z nevinných obetí je
niečo v nás, život je na chvíľu na prach, na pokoj dávno bol najvyšší čas!“
Igor K o v a č o v i č

P RI P O MÍ NAME S I
Znaj vládnuť – Rád by som ešte povedal našim politikom (úryvok)
Kto stojíš u vesla, hľaď vážne svojho diela, za jej cestu si nám ty dnes zodpovedný. Znaj vládnuť nad prúdmi, čo kypiac hučia nadol, znaj – kde sa rozlejú, i kde sa brehy
tiesnia. Kto stojíš u vesla – hľaď! Časy sú tak kruté! Buď múdry v hĺbkach, buď silný na zákrute, a mysli na seba – až šťastne pribijeme!
Martin R á z u s, známy slovenský básnik, evanjelický farár, spisovateľ a aktívny politik, zaangažovaný v mnohých otázkach národného povedomia a presadzujúci autonómiu Slovenska. Narodil sa
18.10.1888 vo Vrbici v rodine garbiarskeho robotníka Martina Rázusa a matky Márie rod. Petríkovej a mal 7 ďalších súrodencov. Bratia Michal a Ján vlastnili v Mikuláši kníhtlačiareň, v ktorej sa tlačili
Tranovského evanjelický kalendár, Evanjelický posol spod Tatier,
evanjelické spevníky, básnické i prozaické diela. Ľudovú školu
a meštianku vychodil v rodnom meste. V roku 1902 začal študovať
na gymnáziu v Banskej Bystrici a o rok na to pokračoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku.
V rokoch 1907 - 1911 pokračoval v štúdiách na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po ukončení školy sa stal kaplánom na evanjelickej fare Samuela Zocha v Modre, ale
ešte v tom istom roku odchádza na teologické štúdium v Anglicku a zásluhou Roberta Williama Setona -Watsona získal štipendium v škótskom Edinburghu. Po návrate v roku 1913
sa stal farárom v obci Pribylina. V apríli sa tiež žení s priateľkou Elenou a narodil sa im syn
Martin, potom dcéry Vierka (Svetlíková) a Elena (Rapošová). V lete 1921 ho preložili na faru
v Moravskom Lieskovom, kde pôsobil rovných deväť rokov. V roku 1930 sa stal farárom
v Brezne, kde pôsobil sedem rokov. V roku 1914 sa stáva členom Slovenskej národnej strany
a po vypuknutí prvej svetovej vojny píše básne s protivojnovou tematikou, ktoré vyšli v zbierkach Z tichých i búrlivých chvíľ a To je vojna! V lyrickej zbierke Hoj, zem drahá ospieval krásy
Tatranskej prírody.
Popri kariére spisovateľa sprvu odmietal politickú funkciu, no napokon v roku 1923 kandiduje v župných voľbách za Slovenskú národnú stranu. Stal sa profilujúcou osobnosťou
SNS a od roku 1929 až do svojej smrti bol jej predsedom. V tom čase mu vyšla zbierka Kameň na medzi, v ktorej pranieroval čechoslovakizmus a nevšímavosť k otázkam slovenského
národa, potom to boli zbierky poézie Šípy duše, Cestou a Stretnutia. Do dramatickej tvorby
prispel divadelnými hrami Hana, Obrodenie a Malý detektív. V oblasti prózy to najskôr boli

príbehy Z drobnej prózy, štvordielny román s obrazom slovenskej dediny Svety, ďalej román
Júlia a autobiografické romány Maroško a Maroško študuje, ktoré boli sfilmované STV. Ako
politik sa aktívne podieľal na kritike pozemkovej reformy, ako aj zmene centralizovanej verejnej správy. Jeho myšlienka hospodársky pozdvihnúť životnú úroveň na Slovensku mu ako
predsedovi SNS v roku 1929 vyniesla v celoštátnych voľbách aj kreslo v parlamente, kde
pôsobil až do roku 1937. Ako politik neskôr čelil po spojení sa s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, s ktorou vytvorili v roku 1932 autonomistický blok a prijali tzv. Zvolenský manifest ostrej kritike aj z vlastných radov. Po sporoch a intrigách, nakoniec v roku 1935 po neúspešných parlamentných voľbách politicky rezignuje. Počas pobytu na fare v Brezne mu
vychádzajú romány - Krčmársky kráľ alebo Júlia, Maroško a Maroško študuje, ktoré boli zároveň aj zbierkou jeho spomienok z mladosti. Posledné jeho prozaické diela boli - Bača Putera, Krčmársky kráľ, Odkaz mŕtvych a novely Bombura a Surovcovci.
V tvorbe M. Rázusa sa premietali prvky moderny, lyricizmu, romantizmu, symbolizmu
a hlavne revolty. Napísal aj celú plejádu esejí, polemík, úvah, modlitieb a veršovaných piesní,
ktoré sú zhrnuté do kníh - Z nášho chrámu, Pred tvárou Božou a Argumenty. Pre svoj filozofický racionalizmus a radikalizmus v zásadných národných či sociálnych otázka národa ostával časti nepochopený. Výnimočná bola jeho tvorba pre deti a mládež, v ktorej vydával svoje
svedectvo o láske a úcte k rodnej zemi, o čom svedčia aj jeho slová: „ ....rodná zem má
svoju chuť i vôňu a človek nevdojak vracia sa k nej znovu, povoľný jej tajomnej sile. Iný hovor
má riek i hore, iný úsmev obloha nebeská okolo domova, i keď je to nie kaštieľ, ani poriadny
rodinný domec, ale len rozheganá chalupa... Sladkosť domova nie je v pohodlí, ani v hojnosti,
ale v tej tajomnej hudbe sŕdc, čo náležia sebe. Kto je všade doma, nemá nikde domov. Kto
sa domnieva, že vlasťou je celý svet, v skutočnosti je bez vlasti. Opravdivo milovať vlasť
môže len ten, kto cíti, že korene jeho bytosti sú zapustené v milovanej pôde.“
Zdravotné problémy mu začali komplikovať jeho život a jeho posledným literárnym dielom bola básnická skladba „Stretnutie“. Zanedlho potom 8. augusta 1937 v Brezne Martin
Rázus umiera. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

V októbri si ešte s úctou pripomíname:

90. výročie narodenia Zlatice Oravcovej (7.10.1932)
80. výročie úmrtia Terézie Vansovej (10.10.1942)
225. výročie narodenia Štefana Moysesa (24.10.1797)
115. výročie Černovskej tragédie (27.10.1907)
30. výročie Vodného diela Gabčíkovo (28.10.1992)
505. výročie Reformácie (31.10.1517)

30. výročie vydávania matičného mesačníka Zvon (september
1992)
260. výročie narodenia Antona Bernoláka (3.10.1762)
235. výročie prvej kodifikácie slovenčiny (Trnava 1787)

SLOVO NA ZAMYSLENIE
Za starostlivo propagovaným názvom „nežná či zamatová
revolúcia“ sa skrýva mocnými tohto sveta cynicky dohodnutý
a pomocou nastrčených bábok rafinovane uskutočnený prevrat. Jeho zámerom je nové usporiadanie sveta, ktorým sa
majú stať silní ešte silnejšími na úkor slabších a chudobnejších. Nebol som účastníkom ani aktérom tohto prevratu najmä
preto, že ho projektovali cudzí. Do verejného života som vstúpil až vtedy, keď išlo o presadzovanie slovenských národných
a štátnych záujmov. Bolo to 30. marca 1990, kedy vznikla
Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE. V nej sme sa
dali do služby svojmu národu pri presadzovaní jeho prirodzených práv - dôstojné
postavenie nášho materinského jazyka na území odvekej vlasti Slovákov a zabezpečovanie zvrchovanosti slovenského národa a to sa nám spoločne aj podarilo dosiahnuť.
Aktom obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti sme naplnili zmysel slovenských dejín, zmysel tvorivého úsilia všetkých generácii Slovákov a stali sme sa rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva. Navyše, stali sme sa ním kultúrnym
a ústavným spôsobom, po vzájomnej dohode oboch zainteresovaných národných
subjektov – čo, uznal s obdivom celý svet. Vývoj ukazuje, že aj zarytí nepriatelia
obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti ju dnes akceptujú a mnohí aj skutočne
chápu ako nevyhnutný krok na ceste k naplneniu nášho dejinného poslania. Bol
totiž najvyšší čas, aby sme sa európskej a celosvetovej spolupráce zúčastňovali
pod vlastným menom a štátnymi symbolmi. Dnes je už iba našou spoločnou vnútornou vecou, či bude slovenské štátne občianstvo predmetom oprávnenej hrdosti
alebo nie – prežívať spoločne pocit hrdosti a šťastia dokázali napríklad naši hokejisti
– majstri sveta a podobný pocit sme spoločne zažívali pri prehradení Dunaja a postavení Gabčíkovského vodného diela. Určite toho bolo a bude viac, len nesmieme
byť ľahostajní, nesmieme sa vzdávať, nesmieme prepásť dejinnú príležitosť nájsť
cestu spoločného prospechu na princípe národného zmierenia, porozumenia a spolupráce a preto musí byť na najvyššej priečke týchto hodnôt – ako hrad, ktorý chráni
naše životy, slobodu, suverenitu, jazyk, kultúru…náš štát – Slovenská republika.
Keď som sa pripravoval na vstup do politiky, čítal som rôznu odbornú literatúru.
V knihe Maxa Webera „Politika ako povolanie“ som našiel mnoho cenných rád. Pokiaľ sa táto múdra kniha spolu s inými múdrymi knihami o povinnostiach politikov a
politiky, o funkciách a zmysle štátu nestane samozrejmou súčasťou vzdelania všetkých verejných činiteľov, nemôžeme čakať, že ctižiadostiví diletanti dokážu náš štát
riadiť úspešnejšie ako je to doteraz. Treba vychádzať z poznania, že neexistujú ne-

riešiteľné problémy, existujú iba ľudia neschopní ich riešiť. V čase záverečnej etapy
zápasu nášho národa o rovnoprávnosť sme spolu s Ing. Júliusom Binderom a prof.
Jozefom Brillom navštívili kardinála Jozefa Tomka v Ríme, ktorý naše odhodlanie
požehnal slovami: „… choďte tam, kde sa láme chlieb. Ja verím, že si v politike nájdete svoje miesto a budete pre slovenský národ užitočný.“
Som preto vďačný všetkým, ktorí nezištne odovzdávali svoje tvorivé schopnosti
do spoločnej pokladnice určite najkrajšej etapy našich novodobých dejín. Výsledkom tejto spoločnej práce a osobitým prínosom slovenskej inteligencie bolo, že sme
svoj cieľ dosiahli nespochybniteľnými legálnymi prostriedkami a kultúrnym spôsobom. Každý národ raz touto etapou vývoja musel prejsť, aby dokázal sebe aj svetu,
že si také vysoké hodnoty ako sloboda, nezávislosť, zvrchovanosť… skutočne zaslúži. Ide o výsady a tie sa nerozdávajú. Čím vyššia obeť tým viac si vedia národy
vážiť dosiahnuté hodnoty. Najvyššou hodnotou, ktorú človek môže v živote dosiahnuť, je kvalita medziľudských vzťahov. Práve jej úroveň je podstatným a charakteristickým znakom, skutočným puncom pravosti a kvality nielen jednotlivej osobnosti,
ale aj rodiny či celého národa.
Najviac si vážim úprimnosť a statočnosť. Ako prejavy sily a pevnosti charakteru
a vnútornej čistoty, ktorú považujem za najvyšší prejav krásy. Vážim si tiež všetky
vlastnosti, ktoré neškodia iným. Z nich najviac tie, ktoré pomáhajú žiť a skultúrňovať
čiže poľudšťovať život a svet. Viem a rešpektujem, že ľudia nie sú anjeli a každá
individualita sa chce presadiť. Vážim si však, ak sa osobnosť dokáže presadiť čo
najviac vlastnými schopnosťami. Nikdy a za žiadnych okolností sa netreba vzdávať
dobrovoľne. Ak neprespíme či nepresnívame ďalšie roky, a chopíme sa svojej príležitostí, určite uskutočníme aj ďalšie sny. Napríklad aj ten, že Slováci raz pochopia
vlastné dejinné poslanie národa tvorcov hodnôt, budú si vlastné hodnoty vážiť, chrániť ich a rozvíjať, nájdu cestu k sebe a zjednotia sa na princípe spoločného záujmu,
aby žili taký život, aký si za svoje činorodé úsilie ako kultúrny národ právom zaslúžia.
Verím, že všetci „Slováci súci na slovo“ pochopia, že uspieť môžeme iba spoločne,
za pomoci všetkých síl, zdrojov a schopnosti celého národa. Aby sme to dokázali
nevyhnutne a neodkladne musíme zmeniť svoj doterajší chybný postoj k vlastným
hodnotám a prejsť už konečne od slov k činom. My sme obnovovali slovenskú štátnu samostatnosť nie preto, aby sme sa volali Slovenská republika, ale na to, aby
sme mohli zvrchovane rozhodovať o svojich veciach, vzťahoch a záujmoch. V tom
je podstata dôstojného života, na ktorý máme všetci prirodzené právo i nezastupiteľnú povinnosť voči vlastnej budúcnosti. Prejdime teda všetci od slov k činom!
Z článku predsedu SSI KORENE Viliama Hornáčka 28.9.2019

Z ČINNOSTI
STRETNUTIE NA JUHU SLOVENSKA

Matica slovenská v spolupráci so Strediskom národnostných vzťahov MS, Členským ústredím a Domom
MS Rimavská Sobota, usporiadala dňa 21. júna 2022
v Dome MS Rimavská Sobota „Stretnutie Slovákov
z jazykovo a národnostne zmiešaných území SR“. Témou stretnutia bolo postavenie Slovákov a používanie slovenského jazyka, slovenskej kultúry
a iných slovenských elementov v celej našej vlasti. Stretnutia sa zúčastnil správca MS Mgr.
Maroš Smolec, podpredseda MS pre slovenské zahraničie a jazykovo zmiešané územia Bc.
Marek Nemec a tajomník MS pre národnostné vzťahy ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. Hneď
v úvode účastníci zaujali postoj k situácii ohľadom skupovania nehnuteľností, väčšinou národných kultúrnych pamiatok na území SR Maďarskom. V referátoch odznela problematika
nesprávneho používania tabúľ jazykovej menšiny na budovách štátnych organizácií a dvojjazyčného označovania ulíc s poukázaním na zákon o štátnych symboloch. Nezabudlo sa
ani na vznikajúce problémy v školstve. Podujatie prítomným ukázalo, že spolunažívanie
s menšinami má niekoľko rovín, ale dôležité je upriamiť pozornosť v oblasti školstva i verejnej
správy na prístup k budovaniu národného povedomia a k vzdelávaniu v tomto smere, pričom
na tieto témy odznelo veľa zaujímavých a kreatívnych návrhov. V závere stretnutia sa pozornosť účastníkov upriamila najmä na blížiace sa komunálne voľby. (Tatiana Tomková)

FUJARISTI POD POĽANOU

V dňoch 16. – 17.7.2022 v podpolianskej obci Korytárky sa uskutočnil
už 24. ročník celoslovenskej prehliadky fujarášov na počesť nestora
fujarovej hry na Podpoľaní Jožka Rybára, ktorého myšlienka: „Aj keby
mi oči zaviazali a podali fujaru, naskutku by som na prvé zadutie poznav, či bola robená s láskou alebo len tak.“ - je aj po 115. rokoch od
jeho narodenia podstatnou nielen pri výrobe tohto jedinečného nástroja, ale aj pre osobitosť každého fujaristu v hre na tento skvost slovenského ľudového inštrumentára. Podujatie venované spomienke na
Jožka Rybára aj v tomto roku pripravili OZ Javorie, obec Korytárky a
Spolok slovenských fujarášov, ktorý vznikol 7.1.2003 pod vedením
Romana Malatinca. Podujatie začalo slávnostným zasadnutím Spolku fujarášov a pokračovalo uvítacím programom v amfiteátri Pod vŕbou „Ej, pískaj mi fujarka“, po ktorom sa účastníci
stretli na programe „Spomienky starých nôt fujár“, ktorým organizátori vzdali poctu fujaristovi
Ondrejovi Čiefovi zo Strelník. Okrem majstrov fujarovej hry zo Slovenska v programe účinkovali aj fujaristi z Nemecka, Rumunska a USA. Nedeľný deň sa začal slávnostnou sv. omšou
v rímskokatolíckom kostole Panny Márie Karmelskej a tohtoročné dianie v Korytárkach uzatváral galaprogram „Ej, ktože to fujerá“, v ktorom účinkovali aj folklórne súbory z Detvy a Banskej Bystrice. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne pre deti s prezentáciou výroby plátených
krpcov, vyšívaných kožuchov i výroby syra. Prehliadku finančne podporili Fond na podporu
umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

XXX. VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

Na Pustý hrad sa vrátila po takmer 800 rokoch princezná Konštancia s kráľom Belom IV. Kto by chcel vidieť pestrosť kostýmov, zvuky bubnov, hárf, lutien, rytierske zápasy alebo samotnú
princezninu svadbu, musel prísť o týždeň skôr ako sa konal 30.
ročník Národného výstupu na Pustý hrad. Ten sa totižto niesol
len v tradičnej, skromnejšej atmosfére. 3. septembra 2022
o 8:00 v Parku Ľudovíta Štúra za spevu spevokolu otvorili Mesto Zvolen, Zvolenské kultúrne
centrum, Matica slovenská a OZ Štúrov Zvolen tohtoročný výstup. Po krátkych príhovoroch
OMM ZV niesol vlajku Matice slovenskej z Parku Ľudovíta Štúra slávnostne až na vrchol
Pustého hradu. Na hrade ste sa mohli stretnúť s tradičným programom. Na bicykloch dorazila
Cyklojazda histórie zo Spišského podhradia. Predstavila sa aj šermiarska skupina Via Historica s predstavením „Od Viedne k Štúrovcom.“ Okolo obeda pripravili sokoliari sv. Bavona
program pre najmenších. Poobede čakal zas zaslúžený oddych pre rodičov pri koncerte hudobnej skupiny Bukasový masív. Z podujatia mohol každý odísť s batohom plných kníh za
vynikajúce ceny, preplneným bruchom skvelého guľáša a vo vreckách plno čerstvo razených
mincí. (Ondrej Baranec)

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ

Dňa 13. augusta 2022 sa stovky turistov z celého
Slovenska vydalo na výstup, aby zdolali náš národný vrchol Kriváň, pričom medzi účastníkmi nechýbala ani početná delegácia matičiarov. Na
vrchole sa po zaspievaní hymny Slovenskej republiky k prítomným prihovoril podpredseda Matice
slovenskej Marek Nemec, ktorý zdôraznil, že tento
výstup je venovaný Roku odkazu štúrovcov a symbolicky všetkým zagratuloval k úspešnému zdolaniu Kriváňa, ktorý sa nachádza 2495 m. n.
m. Na vrchole Kriváňa v minulosti zastali také osobnosti štúrovské hnutia ako boli Ľudovít
Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Janko Francisci, Janko Kráľ a v neskoršom období aj Štefan
Marko Daxner. Vystúpili aj iní štúrovci Jakub Grajchman a Jonáš Bohumil Guoth, ktorí pôsobili
v Hybiach. Účastníkov tohtoročného výstupu pozdravil Pavel Ľupták z Klubu slovenských
turistov (KST) a na vrchole všetci účastníci zaspievali matičnú hymnu Kto za pravdu horí.
Slávnostné ukončenie sa konalo v podvečerných hodinách v autokempingu v Račkovej doline. Podujatie moderoval predseda Krajskej rady MS Žilinského samosprávneho kraja Milan
Stromko. Privítal primátora mesta Liptovského Mikuláša a poslanca NR SR Jána Blcháča,
viceprimátora mesta Vysoké Tatry Pavla Schlaffera, starostu z organizátorskej obce Pribylina
Milana Kohúta, predsedu Klubu slovenských turistov Liptova Jána Ľuptáka, Jindřicha Raceka,

bývalého predsedu sekcie pešej turistiky KS a v neposlednom rade aj podpredsedu MS Mareka Nemca. Prítomní hostia sa krátko prihovorili k účastníkom Národného výstupu na Kriváň.
Podpredseda MS Marek Nemec okrem iného povedal: „Kriváň je pre nás Slovákov národným
vrcholom. Dnes sme na vrchol kráčali Daxnerovým sedlom, pomenovanom po veľkom národovcovi Štefanovi Markovi Daxnerovi, ktorý obdobne ako jeho súputníci Janko Kráľ, Janko
Francisci, Janko Rotarides, Ján Palárik, Jozef Viktorín, Jakub Grajchman. Nech nás tieto
mená povzbudzujú v práci na roli národa dedičnej, nech nás v našej práci nič neodradí, ako
nás dnes neodradilo počasie – dážď, aby sme si výstupom na Kriváň pripomenuli tých ktorí v
minulosti kliesnili cestu k budúcnosti nášho národa. V tomto roku je výstup na symbolický Kriváň o to vzácnejší, že si pripomíname aj 30. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti a tiež
30. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Pocit hrdosti pri spievaní hymny na vrchole
Kriváňa je neuveriteľný a žiadneho vlastenca tento moment nemôže nechať chladným.“
Po príhovoroch hosti vystúpili matiční divadelníci, ktorí predstavili krátky úsek zo života nášho
romantického básnika, štúrovca Janka Kráľa a jeho verného druha Jána Rotaridesa. Po zapálení vatry program pokračoval spoločenskou zábavou. Organizátori pevne dúfajú, že aj
napriek byrokratickým prieťahom zo strany Ministerstva životného prostredia sa na budúci
rok uskutoční ďalší Národný výstup na Kriváň. Hovorí sa, že každý správny Slovák by mal
aspoň raz za život vystúpiť na Kriváň a to, že tých správnych Slovákov je čoraz viac, nás
presviedčajú každoročné Národné výstupy na tento náš národný vrchol. (Peter Vrlík)

SVIATOK ÚSTAVY SR
Dňa 12. 9.2022 pri Pamätníku Líp Ústavy SR na Námestí Slobody v Banskej Bystrici sa konalo jubilejné 30. stretnutie banskobystrických matičiarov a ďalších obyvateľov
mesta. Na stretnutie, ktoré spoločne pripravili MO MS a
mesto Banská Bystrica, osobný pozdrav účastníkom poslal exprezident SR JUDr. Ivan Gašparovič, ktorý bol prítomný aj na prvom stretnutí, ktoré
bolo spojené so sadením Líp Ústavy SR v roku 1992. Po hymne SR úvodným slovom hovorca
MO MS Ing. Mirko Kolimár pripomenul historické dni prijatia Ústavy SR i prvé stretnutie Banskobystričanov na Námestí slobody, privítal všetkých prítomných a osobitne hostí i zástupcov
Univerzity Mateja Bela, ktorá datuje svoj vznik na deň 1.7.1992 a slávnostné otvorenie na
23.10.1992. Stretnutie pokračovalo prednesom básne K. Hudecovej „Deň Ústavy“ v podaní
Mateja Bučka a horehronskými piesňami v podaní mužskej speváckej skupiny Telgártci. Úctu
Ústave položením kytíc k pamätníku dali spolu s predsedom MO MS JUDr. Pavlom Boroňom
aj viceprimátor mesta Ing. Milan Lichý, predseda SÚV ZPB Ing. Pavol Sečkár a spolu s prvým
podpredsedom MS Mgr. Marekom Hanuskom aj predsedom krajskej rady MS Jánom Brlošom.
Následne sa k účastníkom slávnosti prihovoril viceprimátor mesta, ktorý Ústavu SR symbolicky
pripodobnil ku koreňom, kmeňu i korune stromu, ktorý počas rokov vyrástol do mohutnej a
zdravej krásy. Potom sa krátko prihovoril prvý podpredseda MS a túto časť zavŕšili Horehronci
piesňou Od Dunaja širokého. So slávnostným príhovorom potom vystúpil predseda MO MS,
ktorý na stretnutí privítal aj čestného predsedu miestneho odboru a krajskej rady MS Igora
Kovačoviča a pripomenul významné chvíle spojené s prijatím Ústavy v SNR, ako jej vtedajší
poslanec. Súčasne vo svojom príhovore pripomenul aj súčasné dianie v našej prítomnosti.
Stretnutie uzatvorila prednesom básne K. Hudecovej „Vďakyvzdanie“ tajomníčka MO MS Mgr.
Anita Murgašová. Záverečným poďakovaním organizátorom i dlhoročným ozvučovateľom podujatia a pozvaním na kultúrne podujatia v našom meste moderátor Mirko Kolimár a hymnická
pieseň Kto za pravdu horí uzatvorili jubilejné stretnutie vzdania úcty Ústave Slovenskej republiky.

ŠACHOVÝ TURNAJ
V dňoch 17.-18.9.2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 26. ročník tradičného šachového turnaja OPEN Banská Bystrica 2022
a VC mládeže, na ktorom sa zúčastnilo 79 hráčov. Turnajom sme
si pripomenuli 30. výročie schválenia Ústavy Slovenskej republiky. K účastníkom turnaja sa prihovorili 1.podpredseda Matice
Slovenskej Mgr. Marek Hanuska, predseda MO MS JUDr. Pavol Boroň a v zastúpení mesta
B Bystrica Danka Cibulková a hlavný organizátor turnaja Ing. Zdenek Gregor. Turnaj sa hral
švajčiarskym systémom na 9 kôl s tempom 2x25min. +10s/ťah. Ozdobou turnaja a víťazom
bol odchovanec domáceho klubu Filip Haring. Druhé miesto si vybojoval 15-ročný Patrik Števík
a tretí skončil Štefan Dóci. Z celkového počtu 48 hráčov z radov mládeže sa až polovica umiestnila v TOP 10, kde popri Haringovi a Števíkovi na seba upozornila veľmi dobre hrajúca Martina
Tarageľová z LŠŠ , ktorá súčasne vyhrala kategóriu žien a výkonnostnú skupinu s ratingom
FIDR do 1800 b. Z TOP 10 Patrik Števík z domáceho klubu vyhral kategóriu 18. ročných chlapcov a výkonnostnú skupinu hráčov s ratingom do 2000 b FIDE. Z mládežníkov sa darilo Martinovi Gollnerovi z LŠŠ, ktorý vyhral kategóriu 14 -ročných a skupinu s ratingom FIDR do 1500b.
V kategóriách žiakov ZŠ sa turnaja zúčastnilo 36 hráčov a víťazi jednotlivých kategórií boli v I.
kat. D08 Mrmusová Markéta z TJ Slávia Caisa Čadca, v kat. D10 Júlia Nela Štricová z LŠŠ,
kat. D12 Jaroslava Morová z ŠK Junior CVČ B Bystrica a v kat. D14 Magdaléna Mrmusová
z TJ Caisa Čadca . Kategóriu chlapcov do 8 rokov vyhral Tomáš Andre z ŠK Doprastav Bratislava a kat. U 10 Tomáš Livňanský z toho istého klubu . U chlapcov do 12 rokov vyhral Lukáš
Strapec z ŠK Junior CVČ B. Bystrica a U 14 vyhral Martin Gollner z LŠŠ . Kat. D 18 vyhrala
Simona Koreňová z LŠŠ. Najlepším seniorom sa stal Pavol Lupták z PŠK B. Bystrica. Organizátori turnaja: SK Junior CVČ B. Bystrica, MO MS, Mesto B. Bystrica, CVČ Havranské a KC
Fončorda podujatie pripravili na zodpovedajúcej úrovni aj vďaka podpore Detox s.r.o. Metal
Servis - Recyicling s.r.o., Stefe B. Bystrica a.s. a BBSK. Poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľným a obetavým členom šachového klubu CVČ Junior. (Ing. Zdenek Gregor)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
OZVENY STAROSLOVIENČINY – TELGÁRT
Duchovné bohatstvo obsiahnuté v slove a v piesni patrí k najvzácnejším hodnotám kultúrneho dedičstva nielen nášho, ale
každého národa na tomto svete. Tieto hodnoty si treba chrániť a opatrovať ako klenoty nesmiernej ceny, lebo v nich je uložená pamäť predkov, múdrosť ich života
a tým aj odkazy pre budúce generácie ľudských rodov. Tieto klenoty majú svoj zrod,
vydávajú svedectvá o časoch minulých, sú zrkadlom žitia prítomnosti
i horizontom budúcnosti a prinášajú do života hrdosť ľudí na svoj zrod
i svoj národ.
Každý rok v živote má svoje medzníky, svoje výročia i svoje pohľady na
svet ľudí, ktorým sa patrí vzdať úctu, poďakovať sa za ich zmysel a podržať
v pamäti, aby tieto medzníky mohli ďalej žiť medzi nami. Pri hľadaní myšlienok, ktoré by spĺňali tento zmysel veľmi úzko viažuci sa ku kraju vzácnej krásy, ku kraju hrdých, pekných a múdrych ľudí, ma oslovili slová básne Janka
Kráľa „Pieseň bez mena“, ktoré si za svoje životné krédo vyvolil vzácnych
človek a priateľ mnohých z nás Svetozár S t r a č i n a, ktorý, odvíjajúc sa od
tradícií, svojou tvorbou povýšil slovenskú pieseň na ten najvyšší piedestál
našej národnej kultúry. Je tomu 37 rokov, čo Svätý Otec Ján Pavol II. dňa
2.6.1985 v Ríme vydal encykliku „Slavorum apostolli“, ktorou zdôraznil výnimočný odkaz slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov pre súčasný i budúci kresťanský svet. Je tomu 32 rokov od čias, kedy
na Slovensko po prvýkrát v jeho histórii vstúpil a pobozkal slovenskú zem
Kristov námestník, rímsky biskup, hlava katolíckej cirkvi na svete Ján Pavol
II., aby vydal svedectvo o svojom vzťahu k Slovákom: „Nech je pochválený
Pán za dar viery, ktorú Vaši predkovia prijali, keď počúvali slovo Božie ohlasované sv. Cyrilom a Metodom...! Od tých čias kultúra a život Slovákov vo
svojich mnohých prejavoch sú poznačené kresťanskou vierou, ktorá prechádza celými ich dejinami ako životodarná voda... ktorá zabezpečuje rast a rozkvet stromu, čo prináša hojné plody svätosti, pracovitosti a vernosti.
S týmito myšlienkami z iniciatívy Ing. Arch. Viliama Jána Grusku, prvého
ponovembrového predsedu MS, tvorcu jedinečných projektov v oblasti duchovnej kultúry Slovenska, sa začali v roku 1995 konať OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU. Na tomto projekte od prvopočiatku spolupracovali riaditeľka ZŠ Mária Knižková a starosta Telgártu Martin
Mekel, podpredseda MS Igor Kovačovič, metodička SOS Jana Kassová spolu
s obcou, ZŠ a Gréckokatolíckym farským úradom v Telgárte, AIA Centrum
Bratislava, Stredoslovenským osvetovým strediskom, Domom Matice slovenskej v Banskej Bystrici a Združením Prebudená pieseň s podporou Štátneho
fondu Pro Slovakia, Banskobystrického samosprávneho kraja, Maticou slovenskou a mnohé ďalšie organizácie a inštitúcie na Slovensku. Cyrilo-metodské myšlienky sa totiž v našom živote oddávna prejavovali ako jednoliaty
prúd času, schopný vždy znova a znova obrániť slovenské korene, slovenskú
kultúru, slovenské povedomie a tým aj vieru v najvyššiu hodnotu duchovného
bohatstva nášho života. Myšlienky návratu k jazyku i k viere predkov tak, ako
sa počas rokov ukazovali v Telgárte, tak ako vysielali posolstvá do iných miest
a obcí Slovenska, ale aj do celého slovanského sveta, nám pomohli objaviť
najmä vnútornú krásu človeka a jeho úctu ku krajine svojho zrodu, jeho vďaku
za dary dané nám Slovákom z výsosti a tým pomohli objavovať opäť pokračovanie cesty národného a kresťanského života, ktorú predtým roky iní zakazovali a znevažovali. POSOLSTVO vypovedané v slovách Svätého Otca:
„Buďte verní osobitnému poslaniu, uvedomte si obrovskú zodpovednosť, zachovajte vzájomnú vernosť a žite pre budúcnosť“, bolo po roky vo všetkom,
čo Ozveny spod Kráľovej hole pred ľudí našej prítomnosti predkladali sa postupne stali večnou pamäťou pre Slovákov a Slovensko - krásnou záhradou
národa s najkrajšími kvetmi slovenského slova, ktoré bolo napísané v známom PROGLASE. Láska a úcta k slovenskému slovu a slovenskej piesni,
vzťah k slovenskej prírode a ľuďom v nej žijúcim, vzťah a úcta k svojmu národu, ale aj úcta k iným národom sveta cez klenoty tradičnej ľudovej a duchovnej kultúry predkov, určujú aj dnes to, čo spája kresťanské spoločenstvo
celého sveta. Hlboko si vážime jedinečné odkazy kultúry našich predkov, ktoré nás zaväzujú k tomu, aby sme boli oporou pre všetkých tu v krajine predkov žijúcich: „lebo národ, ktorý seba samého ctí, nikdy potlačiť nemožno. Ten
národ má pred sebou život!“
(Pokračovanie v čísle 11 – 2022)

PROGRAM NA OKTÓBER
1. – 30.10. JESENNÉ INŠPIRÁCIE
Výstavka výtvarných prác detí
M: DMS, Dolná 52 O: Výtvarná sekcia MO MS
3.10. 17.00 Výbor MO MS
Riadne zasadnutie Výboru MO MS s pripomenutím 225. výročia narodenia Štefana Moysesa,
260. výročia narodenia Antona Bernoláka a 235.
výročia Kodifikácie slovenčiny
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
10.10. 16.00 OSOBNOSTI A UDALOSTI
Stretnutie členov MO MS k 147. výročiu založenia SNR na Myjave a k 115. výročiu Černovskej
tragédie
M: Dom MS, Dolná 52 O: Literárna sekcia MO
15.10.
POZNAJ A OCHRAŇUJ
Poznávací zájazd členov klubu Lipa a členov MO
MS na Národný cintorín v Martine
M: Martin
O: Klub Lipa a MO MS
15.10.
NA MITRA
Sviatok záveru valaského roka „Mitrovanie“ s pripomenutím zápisu fujary do svetového kultúrneho zoznamu UNESCO – 11. ročník
M: Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce
O: Obec + MAS Malohont
3.-10.-17.-24.10. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
3.-10.-17.-24.10. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa + možný zájazd členov MO MS
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa a MO MS
6.– 13. - 20. a 27.10. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52
O: Národopisná sekcia MO

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS

 NA KONANIE PODUJATI:
- BÁBKARSKÁ BYSTRICA - 26.9. - 2.10.2022 - 23. ročník podujatia
- DFS RADOSŤ – 1.10.2022 o 16.00 Gymnázium A.S., program
k 50. výročiu vzniku súboru
- UMLČANÁ - 5. – 27.10.2022 - výstava k 100. výr. nar. Zlatice
Solivajsovej v ŠVK
- HRAJTEŽE MI, HRAJTE - 7.10.2022 o 19.00 - koncert k 65. výročiu štúdia RTVS B. Bystrica Aula Beliana
- TANCOVAČKA - 15.10.2022 o 18.00 - program folklórnych súborov na Bystrickej folklórnej Haravare
- SÁROVA BYSTRICA – 28.10.2022 o 10 00. - súťaž moderátorov a redaktorov SOS Dolná 35
 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2020 – 2022 môžete zaplatiť
každý pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 – 18.00 hod.
v matičnom dome na ulici M. Rázusa. Z členského zabezpečujeme pravidelnú matičnú činnosť členov a podporujeme konanie
matičných podujatí.
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