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REALITY

RÔZNE

AUTO-MOTO

PREDÁM stavebný pozemok v Bardejove (Mo-
literka). Tel.: 0904 891 941

Prečítala som si článok, ktorý síce
bol v reálnych, skutočných, našich
novinách, ale ja som ho vnímala, ako
prebudenie zo sna.

Spomínal sa v ňom čas vládnutia
socializmu – ľudskosti. Neviem, či
niekto zaspal v roku 1968 po Dubče-
kovom prejave – ešte pred príchodom
ruských tankov a teraz sa zobudil, ale-
bo čo? Taký socializmus u nás neexis-
toval!

Dubčeka potom vylúčili a strážili v
domácom väzení až do roku 1989.
Komunisti obvinili a trestali aj za to,
keď si len mysleli, že TY SI MYSLIŠ
niečo iné ako oni! Podľa Berijovského
princípu „chyťte človeka, my si ho už
odsúdime“.

Odporúčam navštíviť stránku Pamäti
národa http://www.upn.gov.sk/obdo-
bie-1945-1989/zoznam-osob-odvlece-
nych-do-gulagov/, alebo stránku pro-
tikomunistického odboja http://
www.pv-zpko.com/vybralisme/za-
kon.htm.              Jana Krakovská             Jana Krakovská             Jana Krakovská             Jana Krakovská             Jana Krakovská

Reakcia na článokReakcia na článokReakcia na článokReakcia na článokReakcia na článok
H. Šmilňákovej: H. Šmilňákovej: H. Šmilňákovej: H. Šmilňákovej: H. Šmilňákovej: Nádej zomie-

ra posledná (BN č. 16)

Snívajte, ale
nie s nami...

Krv. Tekutina nevyhnutná pre náš
život. Prúdi telom každého jedného
z nás. No stáva sa, že jej je občas
nedostatok. Práve preto existujú
transfúziologické oddelenia, kde Vám,
milí darcovia krv odoberú. Je to
jednoduché. Musíte len spĺňať isté
kritériá. Ak ich spĺňate, neváhajte!
Pomôžete tak ľuďom, ktorí to naozaj
potrebujú.

A tak sme sa rozhodli aj my, študenti
Oktávy B, Gymnázia sv. Jána Bosca v
Bardejove. Tí z nás, ktorí spĺňali všetky
podmienky sa v jedno utorkové
a stredajšie ráno vybrali na transfuzio-

logickú stanicu v Bardejove. Najprv
vyplnenie dotazníka, potom odber
vzorky krvi a už len počkať, či je všetko
v poriadku. Nasledovala lekárska
prehliadka a po nej samotný odber.
Hŕstka statočných, ktorí to urobili
z dobrej vôle si zaslúži uznanie. Veď
koľko mladých ľudí je ochotných
nezištne pomáhať?

Naše poďakovanie patrí aj triedne-
mu, Mgr. Antonovi Duboveckému za to,
že prišiel s takým skvelým nápadom.

A čo dodať na záver? Pomáhajme
jeden druhému, lebo nikdy nevieme,
kedy tú pomoc budeme potrebovať aj
my!                              Lucia GurskáLucia GurskáLucia GurskáLucia GurskáLucia Gurská

Oktáva B, Gymnázium sv. Jána Bosca
v Bardejove

SILA KRVI

� Agentúra TIMEA – vrátenie daní z Ang-
licka a Írska. Práca v ČR (výroba). Tel.:
0904 891 941.
� Piesok, štrk, kamenivo + dovoz. � 0948
300 988

� Prevádzame nátery striech. Lacno a kva-
litne. � 0908 842 631

� Drevené podlahy - brúsenie, lakovanie,
pokládka, PVC. � 0903 906 214

� Nátery striech. � 0905 480 575

� Sťahovanie, preprava tovarov. � 0917
393 957

� A.P.R. Bardejov. Zateplenie, úpra-
va fasád rodinných domov. Plastové
okná a dvere. Stavebné práce. �

0917 393 956

� Súkromná zubná technika. Výroba a
oprava zubných protéz. � 054/472 92 72

� Obklady, dlažby, stierky, murárske prá-
ce, prerábanie bytových jadier a iné. Mož-
nosť subdodávky pre firmy. � 0903 049
519, 0944 579 196

PREDÁM rodinný dom v Kobylách. Tel. 0903
640 882

PREDÁM Fiat Ducato, 9-miestny mikrobus, r.v.
1992, 2000 cm3 + LPG, tmavé fólie, alarm,
po výmene motora, cena 1 500 eur. Tel.
0903 657 775

PRENÁJMEM  čiastočne zariadenú gar-
sónku v centre Košíc, dlhodobo. Tel.
0915 315 916

PREDÁM sypanec, cena dohodou. Tel. 0910
180 148

PREDÁM 2-izb. byt + lodžia + 2 pivnice v Pre-
šove. Tel. 0904 520 301

PREDÁM 1-nápravový malotraktor Vari, typ
MTP317 málo používaný s príslušenstvom.
Cena dohodou. Tel. 0907 291 413

PREDÁM siahovinu, pneu 16,9-30,6,0-18.
Cena dohodou. Tel. 0902 626 495

PREDÁM moped Korado automatik v dobrom
tech. stave, cena dohodou. Tel. 0904 641
607

SpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienka

Ďakujeme všetkým, ktorí si naňho pri
tejto príležitosti spomenú.

Jeho najbližšíJeho najbližšíJeho najbližšíJeho najbližšíJeho najbližší
– manželka, dcéry a synovia manželka, dcéry a synovia manželka, dcéry a synovia manželka, dcéry a synovia manželka, dcéry a synovia

s rodinamis rodinamis rodinamis rodinamis rodinami

Čas nezastavíš,
život nevrátiš,
len spomienky ti
pomôžu stretnúť sa
s tým, s kým by si chcel
byť aj teraz...

Dňa 14. mája 2012 uplynú 2 roky od
chvíle, čo nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, dedko, pradedko a švagor

Ing. Ivan KantuľakIng. Ivan KantuľakIng. Ivan KantuľakIng. Ivan KantuľakIng. Ivan Kantuľak

SpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienka
„Dni plynú ďalej bez

prestania, ani jeden deň
neprejde bez spomína-
nia.”

Dňa 8. mája 2012
uplynulo 5 rokov, keď
nás opustil manžel, otec
a dedko

Jozef MikulaJozef MikulaJozef MikulaJozef MikulaJozef Mikula
S láskou a smútkom v srdci spomínajú

manželka Mária a synoviamanželka Mária a synoviamanželka Mária a synoviamanželka Mária a synoviamanželka Mária a synovia
Miloš a Ľuboš s rodinamiMiloš a Ľuboš s rodinamiMiloš a Ľuboš s rodinamiMiloš a Ľuboš s rodinamiMiloš a Ľuboš s rodinami

SpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienka
„To, že sa rana zahojí,

je len klamné zdanie, v
srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.”

Dňa 13. mája 2012
uplynie 1 rok, čo nás
opustila naša milovaná
Zuzana PillarováZuzana PillarováZuzana PillarováZuzana PillarováZuzana Pillarová

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku.

S láskou a smútkom v srdci spomína
smútiaca rodinasmútiaca rodinasmútiaca rodinasmútiaca rodinasmútiaca rodina

SpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienka
„Veríme, že ste spokoj-

ný tam, kde ste. Odpočí-
vajte vo svätom pokoji.”

V máji uplynulo 30
rokov od smrti nášho
otca, deda, pradeda

Petra ProkopaPetra ProkopaPetra ProkopaPetra ProkopaPetra Prokopa
z Gerlachova,

ktorý zomrel vo veku 56 rokov.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu spolu

s nami peknú spomienku.
Dcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatá

SpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienka
„Veríme, že ste spokoj-

ná tam, kde ste. Odpočí-
vajte vo svätom pokoji.”

V máji uplynie 24 ro-
kov od smrti našej ma-
my, babky, prababky
Márie ProkopovejMárie ProkopovejMárie ProkopovejMárie ProkopovejMárie Prokopovej

rod. Ševcovej
z Gerlachova,

ktorá zomrela vo veku 55 rokov.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej spolu

s nami peknú spomienku.
Dcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatáDcéra, synovia, nevesta, vnúčatá

SpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienkaSpomienka
„Zavrel si oči, srdce

prestalo biť, ale v našich
srdciach stále budeš žiť.”

Dňa 8. mája 2012
uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustil milovaný
manžel, otec a dedko

Milan HoľpitMilan HoľpitMilan HoľpitMilan HoľpitMilan Hoľpit
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu

tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína

manželka Mária,manželka Mária,manželka Mária,manželka Mária,manželka Mária,
dcéra Vlasta s rodinoudcéra Vlasta s rodinoudcéra Vlasta s rodinoudcéra Vlasta s rodinoudcéra Vlasta s rodinou

a syn Vlastimil s rodinoua syn Vlastimil s rodinoua syn Vlastimil s rodinoua syn Vlastimil s rodinoua syn Vlastimil s rodinou

Nebohý Milan Hoľpit by sa 26. mája
2012 dožil 70. narodenín. Aj toto výro-
čie si jeho najbližší s láskou a úctou k
nemu pripomenú.

Pri bežných kontajneroch na komu-
nálny odpad, či separovaný zber boli
uložené netradičné nádoby, ktoré by
mali prispieť k zlepšeniu životného
prostredia najmä na našich sídliskách.

Máte radi prírodu? Správajme sa
ekologicky! Naplňte ma! To sú napí-
sané výzvy pre ľudí na objemných ná-
dobách, aby tu uložili EKO TEXTIL.
Mesto Bardejov a firma WTORPOL zo
Skarziszko – Kamienna v Poľsku uzav-
reli zmluvu na umiestnenie kontajne-
rov i odvoz zozbieraného textilu a
obuvi. Vyprázdňovať budú každé dva
týždne a daňových poplatníkov mesta
to nebude stať ani cent. Možno aj to je
jeden z dôvodov prečo pri našich mest-
ských komunikáciach ubudlo porozha-
dzovaného šatstva a obuvi. Hlavne
smerom na sídlisko Poštárka!!!

                                Juraj Ščerbík

Štúrovo pero 2011 - slávnostné otvorenie (zľava prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., Mgr.
Patrik Herman, šéfredaktor publicistiky TV Markíza, Ing. Jozef Pinka, predseda Občian-
skeho spoločenstva Štúrov Zvolen a PhDr. Pavol Vitko, člen kontrolnej rady Slovenského
syndikátu novinárov, štátny radca, Komunikačný odbor MO SR).

                                                                                   Foto: Mgr. Branislav Boďo

životom školy. Uplatniť sa v tejto nabitej kon-
kurencii znamená pre časopis významné
ohodnotenie  jeho práce. A na to všetci účast-
níci netrpezlivo čakali.

 Je  sobota, 28. apríl, krátko po trinástej
hodine. V študovni knižnice by sa nervozita
dala krájať. Po dvojdňovom maratóne prichá-
dza slávnostné vyhodnotenie Štúrovho pera
2011. Stredoškolské časopisy sú na rade
ako posledné. Okrem troch hlavných cien sa
udeľuje aj dvanásť ocenení televízie Markíza.
Sú rozdelené do troch stupňov, pričom prvý
je najvyšší. Tento rok Patrik Herman za televí-
ziu vyhlásil päť tretích, štyri druhé a tri prvé
miesta. Posledným, a teda najlepším v tejto
kategórii sa stal Gymoš. Stačili dva roky exis-
tencie časopisu a dostavil sa prvý veľký
úspech. Úspech, ktorý veľmi teší, ale záro-
veň zaväzuje. Otvára možnosti, ale núti prácu
neustále skvalitňovať. No predovšetkým mo-
tivuje. Je dôkazom, že entuziazmus spojený
s primeranou dávkou zodpovednosti prináša
ovocie.

Som rád, že som mohol zažiť tento pocit.
Možno sa už nebude opakovať, ale možno...
ktovie? Jedno však viem určite. O rok tam
pôjdem znova. Pre seba a pre študentov, ktorí
sú hrdí na svoju školu. A ja na nich!

                           Mgr. Branislav Boďo

„S tým som sa
ešte nestretol!“

(dokončenie z 1. strany)

Dobrý nápad
mesta s odpadom

TEPOVANIE A ČISTENIE
� kobercov všetkých druhov
� sedačiek a sedacích súprav
� posteli, matracov, vankúšov
� stoličiek a kancelárskych kresiel
� kuchynských lavíc a taburetiek
� tepovanie a čistenie áut

Tepovanie a čistenie u vás alebo u nás
� špičkové tepovacie stroje a čistiace prostriedky
� kvalitné hĺbkové vyčistenie

(vrátanie odstránenia roztočov)
Ján Siňár

0917 969 466

PoďakovaniePoďakovaniePoďakovaniePoďakovaniePoďakovanie
Rodina zosnulého
Andreja KrausaAndreja KrausaAndreja KrausaAndreja KrausaAndreja Krausa

z Kurimy
sa touto cestou chce
poďakovať personálu z
Hospicu Matky Terezy
v Bard. Novej Vsi za
obetavú starostlivosť a

opateru, ktorú mu venovali. Nech Vám
to Pán Boh vynahradí.

ĎakujemeĎakujemeĎakujemeĎakujemeĎakujeme

Tel. 0905 905 452
VP sk. C, E

Firma LUČO, s.r.o.

prijme vodiča
ťahača návesu

Neumannovci, Kornovci, Altmannovci, Ro-
senbergovci, Fishovci, Singerovci, Špirov-
ci, Landauovci, Schőndorfovci... Takmer
štyri stovky mien. Nechceme, aby odišli
do zabudnutia. Ich mená budú zachova-
né v pripravovanej Pamätnej záhrade ho-
lokaustu. A budú tam aj mená Spravodli-
vých z Bardejova. Zachránení chcú nám
povedať príbehy o ľudskej statočnosti, od-
vahe a morálke ich záchrancov.

Mám z toho trochu obavy. Tak ako pred
piatimi rokmi, keď sme prvýkrát spolu
rozprávali a rozhodli po desaťročiach
mlčania otvoriť trinástu komnatu našej
histórie. Nevedeli sme, ako zareaguje
naša spoločnosť. Rozprávali sme vtedy
aj o premárnených príležitostiach v roku
1991 na stretnutí bezpečnostnej konfe-
rencie Východ – Západ. Ostala len foto-
grafia a jedna plastová tabuľka z návštevy
prezidenta Havla v Starej synagóge.
V roku 2001, keď naše mesto bolo sláv-
nostne zapísané na Listinu Svetového

L isL isL isL isL isttttt
šéfredaktorovi

a kultúrneho dedičstva tam nevstúpil
nikto. Akosi sa zabudlo, že to bolo aj vďa-
ka jedinečnému komplexu židovských
budov. Vtedy sme sa rozprávali dlho na
tému ľudskej pamäte a osudov bývalých
židovských obyvateľov. Nevďačne sa naša
spoločnosť zachovala ku ním aj ku ich kul-
túrnemu dedičstvu: chátrajúce synagógy,
zničené cintoríny, stratená kultúra a zvyky.

Po piatich rokoch môžem povedať, že
sa veľa zmenilo. V hodine dvanástej za-
chraňujeme suburbium, cintorín je obno-
vený, začali sa ozývať ľudia, ktorí ponúka-
jú svoju pomoc, spomienky, fotografie,
dokumenty. Našiel som nových priate-
ľov, ktorí sú mi morálnou oporou. Mám
radosť, že hlavne naša mládež chce po-
čúvať naše rozprávanie, lebo raz to bude
ona, čo sa bude o to starať.

Miron,
toto stretnutie je pre náš Bardejov dô-

ležité. Prichádzajú tu ľudia, ktorí chcú
nájsť svoje korene, neznámych príbuz-
ných, hroby predkov. Na nás bude zále-
žať, či sa tu budú cítiť ako Bardejovčania
alebo len ako hostia.

Ďakujem Ti za podporu aj v ich mene.
  Pavol HudákPavol HudákPavol HudákPavol HudákPavol Hudák

V Bardejove, 5. mája 2012

(dokončenie z 1. strany)(dokončenie z 1. strany)(dokončenie z 1. strany)(dokončenie z 1. strany)(dokončenie z 1. strany)

Zakaždým, keď ma nejaký odborník
poučuje o tom, čo by som mal jesť a
čoho sa naopak vyvarovať, hoci aj keby
som sa nedožil budúceho víkendu,
uvažujem, aký reťazec bol zasa v na-
šom poľnohospodárskom potravinár-
skom komplexe prerušený. Keď sa
propaguje všeobecná obľúbená mäso-
vá strava bez príloh, je jasné, že sa
neurodilo obilie ani zemiaky a Číňa-
nia obsadili vietnamské ryžové polia.
Pričom stav naších ošípaných a „vo-
lov” je obdivuhodný. Pokiaľ je skutoč-
nosť opačná, nastupujú so svojou agi-
táciou vegetariáni. Ľudia, ktorí nejedia
nič, čo malo kedykoľvek spoločné s
nejakým živočíchom. Niektorí z nich
dokonca odmietajú obilie z polí hno-
jených neumelým hnojivom. K naj-
horším prípadom však dochádza, keď
by sa chceli naši vyživovatelia zbaviť
potravín ťažiacich ich rozpočet i sve-
domie jednorázovými akciami vymy-
kajucími sa vyššie uvedenému kolobe-
hu. Nezriedka zlúčeniny kadmia a
iných ťažkých kovov dostanú nálepku
vhodnosti pre racionálnu výživu. Ná-

sledovná propagácia ľahko zmätie je-
dinca opúšťajúceho „kypru” mäsiarku
kvôli krásne vychudnutej (vyziabnu-
tej) vegetariánke.

Extremné jedálenské „kulty” sú vždy
podozrivé. Tlsťoch, ktorému to „páli”
a dožije sa vysokého veku, nie je vý-
nimkou, stejne ako tupý askét so šál-
kou bylinkového čaju v trasúcich sa
rukách. V tejto poľnohospodárskej a
priemyselným monopolom zdevasto-
vanej zemi majú zatiaľ obaja rovnakú
šancu prežiť v kľude aspoň „časť” dô-
chodku. Rovnako tak i vegetariáni, ako
človek považujúci strúhanku na rezni
za zbytočnú veľkú prílohu.

Uvidíme, akú budúcnosť vo výžive
nám pripraví nová vláda. Dúfajme, že
vláda už konečne začne dotovať poľ-
nohospodárov, aby sme nemuseli 90
percent potravín dovážať zo zahrani-
čia. Aj keď veľa ľudí nadáva na „tota-
litu”, ale vtedy sme boli vo výžive
obyvateľstva sebestační, čo v demokra-
cii je to len „zbožné” prianie – v súčas-
nosti a na Slovensku.

                      Milan Margicin                      Milan Margicin                      Milan Margicin                      Milan Margicin                      Milan Margicin

ZamyslenieZamyslenieZamyslenieZamyslenieZamyslenie

PREDÁM elektrický bojler 150 l Tatramat -
používaný 1 rok, cena 100 eur, príp. doho-
da. Tel. 0908 328 574

PREDÁM 4-radličný pluh, cena 470 eur, príp.
dohoda. Tel. 0908 328 574

PREDÁM bielu kozu s liečivým mliekom naj-
mä na alergie, cena dohodou. Tel. 054/479
29 77 po 18.00 h

DÁME do prenájmu zariadený 1-izb. byt v Dl-
hej Lúke. Tel. 0903 902 241

DÁM do prenájmu murovanú garáž za hote-
lom Artin. Tel. 474 22 68

PREDÁM perá na kultivátor (20 ks) + kachľo-
vú pec rozobratú. Cena dohodou. Tel. 0904
584 387

PREDÁM 3-izb. byt v pôvodnom stave v Mar-
hani + 900 m2 pozemok, cena 17 000 eur.
Tel. 0915 286 004

PREDÁM 7t vlečku bez, alebo s dokladmi. Tel.
0905 582 325

� Prijmem kočiša na prácu v lese. � 0917
400 095

� Vyrábam kuchyne na mieru + 3D návr-
hy. � 0908 896 748

� Predaj palivového dreva s dovozom.
Rozvoz sypkých materiálov. � 0949 404
488

Extremné jedálenské „kulty” sú vždy podozrivéExtremné jedálenské „kulty” sú vždy podozrivéExtremné jedálenské „kulty” sú vždy podozrivéExtremné jedálenské „kulty” sú vždy podozrivéExtremné jedálenské „kulty” sú vždy podozrivé

KKKKKedy a čedy a čedy a čedy a čedy a čooooo
je zdrje zdrje zdrje zdrje zdraaaaavvvvvééééé

� Prijmeme šikovného kuchára � 0908
855 232

Bezplatná linka
NÁRODNEJ POMOCI OBETIAM

OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
0800 800 818

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Bardejove poskytuje poraden-
stvo v oblasti pitnej vody v priebehu celého
roka. Kontakt: 054/ 488 0710, 488 0711
a 0903 641 887.

Poradenstvo
RÚVZ


