
REAKCIANALISTANNY
TOMANOVEJ-MAKANOVEJ: Potápanec
sa chýta aj poslednej slamky!
Vážené média,
ako slovenské príslovie hovorí: Potápanec sa chýta aj poslednej slamky!
S počudovaním sa divíme predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny
Anny Tomanovej-Makanovej (vysokej slovenskej funkcionárky Neslovenskej Demokratickej
strany) pokiaľ ide jej arogancia, totalita a klam, aby silou mocou si zachovala politický vplyv
a moc ako predsedníčka po dlhých 13 rokoch. Nebolo jej už dosť?

Alebo sa bojí zmien a má strach, že stratou ŽEZLA na všetkých Slovákov pred voľbami do
AP Vojvodiny sa stane marginalizovanou a nezaujímavou osobou pre svoju Neslovenskú
Demokratickú stranu.

Vyzývame štátne orgány aby preverili všetky finačné toky a sponzorov Anny Tomanovej
Makanovej počas 13 rokov vládnutia v Národnostnej rady. Aby pozreli koľko sponzorka z
Báčskeho Petrovca za poskytnutie 300.000 din do kampane Anny Tomanovej-
Makanovej dostala odplatu za vložený vklad?

Ako sa pani Anna Tomanová-Makanová oddlžila združeniam, kultúrnym spolkom a
ustanovizniam, ktoré ju podporili vo voľbách v roku 2010? Aby pozreli kto a za čo z
jej blízkych osôb získal honoráre? Čo všetko sa financovalo pred voľbami a za akým cieľom
a účelom? Aby sa preverili všetky finačné toky na skrachuvané projekty a vyvodila konečne
zodpovednosť voči predsedníčky a voči jej vedomých prešľapom.

Ohradzujeme sa od všetkých nedemokratických praktik, úmyselných klamov, gebelovských
metód, za ktoré nás Anna Tomanová-Makanová obvinila.

Vážená pani predsedníčka NRSNM zmena je predsa život. Je zaujímavé, že nemate podporu
už ani Vaších ľudí a členov, ktorí nesúhlasia s Vašimi praktikami v Národnostnej rade
(podpisovala ste si zmluvu sama so sebou a s vaším manželom, financovali ste manželovi
knihu) a sú sklamaní z Vaših sľubov.

Ich mandát nie je Váš a nemôžete si ich nedemokraticky zaviazať o Vašu sukňu a privlastniť.
Predsa majú svoj rozum, hodnoty a sami rozhodujú podľa svojho svedomia. A prečo by
niekto kto Vás už prekukol a sklamal sa z Vašej politiky a vedenia slovenskej inštitúcie akou
je NRNSM mal byť Vaším väzňom a rukojemníkom ďalšie 3 roky?

Pýtame sa aké demokratické metódy použila Anna Tomanová-Makanová a bývaly predseda
obce Miroslav Krišan aby zabezpečili svoju väčšinu Anny Tomanovej-Makanovej v NRNSM
v novembri 2014? Koľko peňazí prehodila obec Kovačica centrále Matice slovenskej do
Báčskeho Petrovca? Koľko z AP Vojvodiny? Koľko z obce Báčsky Petrovec?

Akými metodami vošiel predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok tiež člen Neslovenskej
Demokratickej strany na listinu Matice slovenskej a akými metódami podmieňoval Maticu
slovensku aby podporila v NRSNM Annu Tomanovú-Makanovú za predsedníčku?



To sú tie demokratické a európske hodnoty za, ktoré bojujú a zakladajú sa Slováci v
Neslovenskej Demokratickej strane. Keď sa im kreslo vymyká a trasie pod nohami tak sú
prichystaní na všetky nedemokratické a totalitne metódy.

Prečo Neslováci ako Miroslav Vasin podpredseda vlady AP Vojvodina z Neslovenskej
Demokratickej strany pomáhali Anne Tomanovej-Makanovej pri zostavovaní väčšiny v
NRSNM a navštívil členov NRSNM a sľuboval hory doly?

Chceme sa opýtať aké metódy používala Anna Tomanová-Makanová aby evanielický farari
nemohli byť na listine SLOVÁCI VPRED!?
Prečo traja evanielický faráry z Vojvodiny, ktorí mali záujem kandidovať na našej listine a
páčil sa im náš program v krátkom čase všetci traja odmietli kandidovať z nevyspytateľných
dôvodov?
V tom čase bol biskup evanjelickej a.v. cirky Samuel Vrbovský odborným poradcom Anny
Tomanovej-Makanovej. Prečo slovenský farári mohli byť len na listine Anny Tomanovej-
Makanovej, na Matičnej listine a LSV?
Modrá je predsa slovenská farba a nie žltá!

S úctou

Pavel Surový
predseda slovenskej strany SLOVÁCI VPRED!


