Zo života miestnych odborov
O tom, že činnosť miestnych odborov nemusí byť zameraná len na bezprostredné okolie
svedčí projekt ,,Bratské pozdravenie“, zmyslom ktorého bola návšteva na jazykovo
zmiešanom území Slovenskej republiky s cieľom upevnenia a zvýšenia národného
povedomia, ako i rozšírenia matičnej činnosti na poli kultúry.
MO MS v Trenčianskej Teplej nadviazal priateľskú spoluprácu s MO MS v Štúrove a dohoda
k realizovaniu projektu bola spečatená symbolicky práve v Martine na valnom zhromaždení
medzi zástupcami oboch miestnych odborov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou
Matice slovenskej a obce Trenčianska Teplá a uskutočnil sa v deň sv. Mikuláša – 6. decembra
2013.
V skorých ranných hodinách vyštartoval z Trenčianskej Teplej autobus plný miestnych
matičiarov i za prítomnosti vzácneho hosťa PhDr. Martina Fejku, riaditeľa členského ústredia
v Martine, ako i jeho spoločníka, zástupcu Mladých matičiarov. Cesta viedla priamo do
Štúrova, kde sme vyzdvihli zástupkyňu MO MS pani Mariku Vavreczkú a naša púť
pokračovala cez most Márie Valérie do Ostrihomu. Cestou ku Bazilike nám pani Marika
podala zaujímavé informácie o meste, i jeho jednotlivých objektoch, okolo ktorých naša cesta
viedla, ich histórii, súčasnosti i turistických zaujímavostiach. Podobne v samotnej bazilike,
klenotnici i krypte nám podala odborný výklad o tejto jedinečnej a monumentálnej sakrálnej
stavbe. Pre všetkých zúčastnených zostáva nezabudnuteľným zážitkom nielen táto výnimočná
pamiatka, ale najmä podrobné sprievodné slovo k jednotlivým pozoruhodnostiam. Cestou
späť do Štúrova nás pani Marika oboznámila s históriou i súčasnosťou mesta. V matičiarskom
dome hostí privítala skupín miestnych matičiarov krásnymi ľudovými piesňami a na oplátku
hostia z Považia zastúpení folklórnym súborom Teplanka predviedli pripravené pásmo piesní
a poézie v rámci projektu ,,Bratské pozdravenie“. Súčasne reprezentovali i náš nádherný
pestrofarebný vyšívaný kroj – jeden z najkrajších na Slovensku. Všetci matičiari sa perfektne
zladili a celé popoludnie ubehlo veľmi rýchlo v príjemnej priateľskej atmosfére. Čas však
neúprosne rýchlo plynie, a tak musel prísť i odchod domov. Ťažko sa nám od priateľov
odchádzalo, ale pevne dúfame, že naše stretnutia budú mať v budúcnosti pokračovanie.
Týmto stretnutím sme zároveň vzdali česť oslavám 1150 rokov od príchodu solúnskych
bratov Cyrila a Metoda na naše územie a tiež i 150-tim rokom od založenia našej Matice
slovenskej.
Vzdávame česť nášmu jedinečnému slovenskému folklóru – piesni, tancu, výšivke. Len málo
národov sa môže pochváliť takouto krásou a jedinečnosťou. Vážme si to a uchovávajme
i naďalej tieto tradície i v našich miestnych odboroch.
Naše poďakovanie za túto krásnu akciu patrí jednak všetkým účastníkom za nádhernú
atmosféru, ktorú spoločne vytvorili, ale tiež za finančnú podporu od Matice slovenskej a obce
Trenčianska Teplá, ako i iniciátorom projektu a pánu Biskorvajnému, ktorý nás bezpečne
dopravil do Štúrova, Ostrihomu a späť do Trenčianskej Teplej.
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