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Môžeme byť oveľa ďalej
ako sme teraz

(dokončenie z 2. strany)
aby tam mohli aj primerane prežiť.
Čiže do určitej miery sme povinní,
aby sme im tieto vzťahy vrátili, aby
aj oni mali pocit, že sme im vďační
za to, že sa vtedy zachovali tak, ako
sa zachovali.
Aké je vaše kandidátske krédo,
s ktorým idete do eurovolieb?
Dušan Švantner - Krédom pre
mňa, a to nielen v spojitosti s kandidovaním na poslanca Európskeho
parlamentu je, že všade kde som cítim sa a správam tak, že Slovensko
je mojou vlasťou. Takéto krédo by
mali mať aj voliči, aby zvolili do europarlamentu takých ľudí, ktorí cítia v tom svojom srdiečku, že Slovensko je skutočne ich vlasťou. Lebo
ak tam idú rôzni svetoobčania, ktorí
berú Slovensko len ako priestor, v
ktorom musia prežiť svoj život, tak
na týchto ľudí sa určite nebudeme

môcť spoľahnúť. A ja som toho názoru, že Slovensko si zaslúži mať jemu
oddaných europoslancov, lebo Slováci
sú húževnatý a pracovitý národ. Ja
osobne verím, že Slovensko a Slováci
budú za krátku dobu patriť medzi najschopnejšie a možno aj najbohatšie
národy Európskej únie. Skutočne ako
národ môžeme byť oveľa ďalej ako
sme teraz.
Už ste sa trošku dotkli aj voličov
v tom zmysle, aby si volili svojich
zástupcov v Európskom parlamente aj srdcom. Ale voliť to znamená
akceptovať voľby a vykonať samotný volebný akt. Nemyslíte si, že
práve tento nadchádzajúci volebný akt, ktorý sa uskutoční v sobotu
6. júna 2009, priveľa občanov Slovenska akosi neberie až tak vážne?
Dušan Švantner - Áno, sme tak
trošku v rozpakoch, aká bude voličská
účasť. Pred piatimi rokmi to bolo na

Slovensku veľmi málo - necelých 17
%, čo nás zaradilo na posledné miesto
v rámci EÚ. Verím však, že sa podobná situácia už nebude opakovať a že
naši občania si v oveľa väčšej miere
uvedomia, že v Štrasburgu a Bruseli
sa rozhoduje aj o každodennom živote ľudí na Slovensku a o našej budúcnosti. To nie je o politike, ktorá sa
nás netýka. Práve naopak! Toto je
realita súčasnej integrovanej Európy,
v ktorej patrí dôstojné miesto aj Slovensku.
Je tu namieste aj otázka, či naši občania majú od politikov dosť informácií o tom, akým spôsobom ovplyvňuje
Európska únia aj dianie na Slovensku. Preto za každú cenu pranierovať
občanov za malý záujem o voľby do
Európskeho parlamentu tiež nie je
úplne namieste.
Každý občan by si mal vybrať niekoho z tých kandidátov na poslancov,

Pár postrehov občana na život v našom meste

Páni poslanci, pouvažujte o tom,

a to nielen pred voľbami
Denník Korzár z 2. mája 2009 priniesol
správu z rokovania Mestského zastupiteľstva v Bardejove, v ktorej sa konštatuje,
že na bardejovské lesy sa kupec nenašiel.
Ako sa nakoniec ukázalo, že z veľkej
búrky ani nezapršalo. To, ale neznamená,
aby ste vy, páni poslanci, sa na vlastné oči
nepresvedčili v akom stave sa tie naše
lesy v skutočnosti nachádzajú. Je to predsa naše želanie a vaša povinnosť!
V našom meste je množstvo problémov,
ktoré sa doslova „žiadajú” na riešenie. Diskúsia je prejavom demokracie, nemala
by sa obmedzovať. Ale ako, kde a s kým?
Napr. my v Bardejovských Kúpeľoch nemáme signál BTV, o obsahu rokovaní MsZ
sa máme možnosť dozvedieť iba z tlače.
Ne tému vákuum televizných signálov
na územi nášho mesta včetne primestskej
časti Bardejovské Kúpele odznela v minulosti polemika na stránkach (BN - júl 2003).
Vtedy poslankyňa MsZ a členka rady STV
Mgr. Mária Biľová prehlásila, citujem: „Otázka kvality, či existencie signálu STV v Bardejovských Kúpeľoch, ale aj napr. v obci Kríže
a mnohých ďalších patrí medzi moje priority členky rady STV. Pozitívnou správou je,
že v tomto roku sa podarilo spustiť satelitné
vysielanie, kedy je možný príjem programov
STV priamo zo satelitu. Žiaľ, financie na investičné akcie na dokrývanie územia signálom sú v tomto roku vyčerpané.” A tak neostáva iba trpezlivo čakať ďalej!

Nie som prvý, čo zobrala si mu pokoj. Pred desaťročiami prišiel do nášho
mesta mladý učiteľ a na stanici stretol
Tvojho otca - fiakristu. Biedny koník,
biedny voz, biedne oblečenie. Neviem,
kde Ťa vtedy po prvýkrát uvidel. Mala
si sotva dvadsať, bosá, oblečená
v handrách a záhadou bolo, čo ste si
doma vkladali do úst.
Pre všetkých si bola krásavicou.

O Tebe,
Edel!
Nepoznáme Tvoju podobu, nepoznáme ani Tvoje meno. Azda si Kornfeldová, bývali ste v dome pod námestím spolu s biedou, otcom, matkou a
dvoma mladšími súrodencami. Chodila si po židovských domoch, opatrovala za pár drobných úbohých, chorých
a nevládnych. Kázala Ti to Tvoja viera, ktorej ste boli vždy verní.
Jedno ráno začali zberať tých so žltou hviezdou na šatách. Najprv išli
mladé dievčatá, slobodné a bezdetné
ženy z okolitých obcí, potom chlapci
a nakoniec prišli stovky vozov a začali zvážať všetkých. Zaplnili sa budovy
synagógy, aj hotel Republika i ďalšie
budovy. Bolo Vás príliš veľa. Ostať
mohli len niektorí na výnimky. Vraj
pôjdete niekam na Východ, za prácou.
Ale akú prácu môžu urobiť starci, chorí, nevládni, nemluvňatá?
Tvoja matka Ťa chcela zachrániť.

V minulosti Bardejovské Kúpele mali
dvoch poslancov v MsZ. Teraz nemáme
ani jedného. Dokonca jeden z uvedenej
dvojice bol členom mestskej rady. Stalo
sa tak po rozdelení mesta na 4 volebné
obvody. Je to absolútne nelogické ak je v
jednom volebnom obvode Bardejovská Zábava, Poštárka, sídlisko Vinbarg a Bardejovské Kúpele!
Musím ale zdôrazniť, že sa podarilo obnoviť mestskú kúpeľnú komisiu, ktorá síce
nie je v štruktúre mestských komisií oficiálne vedená, jej úloha je nanajvyš potrebná teraz, keď došlo ku zmene vlastníckych
vzťahov a problémy sústavne narastajú. V
minulosti členmi tejto komisie boli najvyšší
predstavitelia okresu, mesta, rôznych zainteresovaných zložiek a vedenia kúpeľov.
Súčasná mestská kúpeľná komisia pracuje pod patronáciou primátora mesta
MUDr. Borisa Hanuščaka a dvoch poslancov MsZ - Ing. Jána Motyku a Ing. Jozefa
Kuchtu. Obidvaja zastupujú naše kúpele v
mestskom parlamente. Garantom komisie
je MUDr. Peter Prokopovič, zástupca primátora.
Na poslednom aprílovom zasadnutí
mestskej kúpelnej komisie sa rokovalo predovšetkým o pripravách na letnú sezónu.
Nemožno obísť napr. problém verejných
WC pri hostinci Ranč v Bardejovských Kúpeľoch. Majiteľ, ktorý si Ranč odkúpil aj s
WC, zatiaľ ešte nezahájil prevádzku a tak

návštevníci aj hostia zo zahraničia sú nútení využívať hustú a vysokú trávu či kríky
za potôčikom. Verím, že vedenie mesta a
akciovej spoločnosti nájdu spoločné riešenie v záujme dobrého mena nášho mesta a kúpeľov.
Ing. Ján Pecuch, poslanec MsZ v článku
„Chýba nám chodník?”. Prečo ešte stále
nemáme chodník do kúpeľov? píše, citujem: „Každý, kto aspoň raz meral cestu z
Bardejova do Bardejovských Kúpeľov peši
alebo na bicykli vie, aký je nebezpečný
úsek od benzínovej pumpy po strojárne.
Riziko je väčšie, ak sa na výlet vyberiete
so svojimi deťmi. Obavu rodičov pri svišťaní okoloidúcich áut popri svojich ratolestiach poznám na vlastnej koži.
Je logické, že množstvo občanov by privítalo na tomto úseku novú trasu, vhodnejšiu pre peších turistov a cykloturistov.
Preto sa poslanci pri tvorbe strategického
plánu mesta Bardejov rozhodli v roku 2004
zaradiť vybudovanie chodníka z mesta do
Bardejovských Kúpeľov ako jednu z priorit rozvoja cestovného ruchu. Ďalším dôvodom bolo užšie prepojenie mesta s jeho
najnavštevovanejšou časťou, akou naše
prekrásne kúpele určite sú.”
Tento podnetný zámer poslanca MsZ
Ing. Pecucha by sa žiadalo čo najskôr realizovať, najmä teraz v čase enormného nárastu áut v našom meste.
(pokračovanie na 4. strane)

ktorý je podľa jeho predstáv ten správny a ktorý bude hájiť jeho záujmy.
Najdôležitejšie je však to, že čím viac
ľudí pôjde voliť, tým budú voľby objektívnejšie. Ten čas na samotný volebný akt by si naši občania - voliči
mali podľa možnosti nájsť s patričnou
zodpovednosťou, aby sme v Európskom parlamente mali ľudí, ktorých
tam naozaj chceme mať.
Dovoľte ešte otázku na záver. Ste
zakladajúcim členom Slovenskej
národnej strany, v súčasnosti jej
podpredsedom, prežili ste s ňou
dobré i zlé časy. Ako vnímate problém permanentne konfliktných
vzťahov s SMK, ktoré sa nedarí
dlhodobo tlmiť a takpovediac vzájomne uspokojivo riešiť?
Dušan Švantner - Ja to vidím ako
zbytočné huckanie maďarskej národnostnej menšiny proti Slovenskej národnej strane a do určitej miery aj
Keď diagnóza dostane familiárnu prezývku, akoby sa odháňal prízrak. Strašná
choroba sa mení na každodenného spoločníka, strach je nahradený pragmatizmom a snahou žiť tak dobré ako sa len dá.
Skleróza multiplex (SM), hovorí sa jej aj
roztrúsená skleróza, je chronické ochorenie nervovej sústavy, ktoré má rôznorodé
príznaky. Pravom sa o skleróze multiplex
hovorí ako o ochorení tisícich tvárí.

Krok so SCLEROSIS
MULTIPLEX
(Krok s esemkou)

proti Slovensku od politikov SMK.
Medzi Maďarmi mám veľa priateľov, s ktorými dobre vychádzam a o
ktorých veľa ľudí ani nevie, že majú
maďarskú národnosť, čo je myslím
si celkom normálne. Ja by som očakával od príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny, aby sa správali
tak, ako sa správajú ostatné menšiny na Slovensku. Máme tu Ukrajincov, Čechov, Rusínov, Nemcov a
čuduj sa svete ani s jednou touto
národnostnou menšinou nie je žiadny konflikt. Sú s nimi vynikajúce
vzťahy. Potom sa pýtam: Je chyba na
našej strane?
My chceme len to, aby sme mohli
normálne komunikovať aj s maďarskou menšinou a aby nás politici
SMK v zahraničí nemaľovali načierno. Uvediem ešte jeden príklad: Ako
je možné, že predseda politickej strany SMK hovorí o tom, že on uvažuje
nad vysťahovaním sa zo Slovenska,
lebo sa tu cíti ohrozený? Ako je toto
možné? Veď už tu je ten zárodok
toho, že nemajú záujem, aby sa vzťahy urovnávali. Prakticky ich len, žiaľ,
zhoršujú.
Ďakujem vám za rozhovor.
Miron Kantuľak
trebuje nejakú oporu 70 % pacientov,
- závažná porucha motoriky, s nutnosťou používať invalidný vozík je asi u 15 20 % pacientov.
Skleróza multiplex sa v dnešnej dobe
nedá vyliečiť, no pri správnej kombinácii
liečby neurológom a rehabilitačným lekárom, sa dá ešte veľa krokov urobiť aj s
týmto ochorením.
Rehabilitácia sklerózy multiplex je doplnková liečba k lekárskej liečbe predpísanej neurológom. Podľa jednotlivých štádií choroby je jej cieľom chrániť funkčnosť, zoptimalizovať schopnosti, ktoré
pacientovi zostali, alebo predísť komplikáciám (neuroortopedickým).



Chôdza je asi najprirodzenejším pohybom tela, je základným a najvýznamnejším spôsobom pohybu človeka z miesta
na miesto. Vykonávame ju každý deň
a stretávame sa s ňou všade. Možno práve pre jej prirodzenosť a jednoduchosť
sme si zvykli ju podceňovať. Vďaka
chôdzi sa dostaneme kde chceme, dosiahneme čo chceme. Zrazu príde ochorenie, ktoré naruší tento náš prirodzený
pohyb. Kdekoľvek v nervovom systéme,
na ktorejkoľvek jeho úrovni môže demyelinizácia spôsobiť, že vaša chôdza nebude perfektná. Ovplyvní ju bolesť, zníženie svalovej sily, zvýšenie svalového
napätia v nohách, stuhnutosť, zmenšenie rozsahu pohyblivosti v kĺboch, poruchy koordinácie, rovnováhy. Aj s týmito
problémami sa dá chodiť. Skleróza multiplex, napriek svojej nepredvídateľnosti
má svoje zákonitosti:
- po 7. roku trvania ochorenia pacient
bez opory prejde 500 m,
- po 25 rokoch trvania ochorenia po-

„Krok s SM“ je celoslovenská akcia
pod záštitou Slovenského zväzu sclerosis multiplex (SZSM), spojená z verejnou zbierkou. Organizuje sa za účelom
získania finančných prostriedkov pre pacientov postihnutých sklerózou multiplex.
Výnos z verejnej zbierky je poukázaný na
zrealizovanie rekondično - rehabilitačných
pobytov. Na Slovensku sa uskutoční už
7. ročník tejto akcie. V uliciach Bardejova
prebehne 3. ročník akcie „Krok s SM“ spojený s verejnou zbierkou na podporu členov klubu sclerosis multiplex Bardejov.
Za pomoci dobrovoľníkov z radov študentov budeme ponúkať slnečnice – symbol
tejto diagnózy a informačné letáky, za
dobrovoľný finančný príspevok do prenosných pokladničiek.
Kto chce a môže prispieť, môže tak
urobiť v piatok 22.5.2009 a podporiť
pacientov postihnutých sklerózou multiplex, členov klubu v Bardejove.
Rekondično - rehabilitačnou liečbou sa
snažíme zmierniť následky ochorenia, zvyšovať sebestačnosť a tým zlepšiť kvalitu
života. Ďakujeme!
Marcela Nováková
predsedníčka klubu SM Bardejov

Po večeroch zúfalo behala po susedoch,
klopala na dvere aj na srdcia, vraj prosila aj na kolenách, aby Ťa niekde ukryli. „Holem neška, holem neška!“
Prosila, plakala, kľačala... Nadarmo.
Bol náš strach väčší?
Vraj si jej v tom bránila, počul som aj
o iných, čo odišli a neopustili ostatných.
Kázala ti viera neopustiť blízkych? Nechcela si opustiť priateľov, známych?
Nechcela si opustiť tých, čo si opatrovala a čo boli na Teba odkázaní? Tvoja
matka verila, že keď Ťa schová, prežiješ a človek predsa nemôže byť taký
krutý, aby od matky odtrhol jej nezaopatrené deti!
Boli sme nedávno v Osvienčime. Chcel
som tam nájsť aspoň Tvoje číslo, dátum, miesto kde ťa ubytovali.
Edel, Ty nemáš číslo, nemáš tvár, niet
dátumu, niet miesta. Asi Ty, Tvoj otec,
Tvoja matka, Tvoji mladší súrodenci
išli ste priamo z vlaku do komory, z
ktorej nebolo návratu.
Stáli sme pri ruinách tej neveľkej
budovy, pri lesíku, kde ste čakali možno aj Vy. Možno v zemi je schovaná
spálená bunka Tvojho tela a to nešumel vietor, ale posledné stony a výdychy
duší, čo tam skončili svoju pozemskú
púť.
Tvoja matka neuchránila Teba ani
tých dvoch mladších súrodencov. Nemohla premôcť mašinériu smrti, nenávisti, lakomosti.
Istotne si mala svoje sny, tak ako tie
dievčatá, čo vidím na námestí prežívať
ich tajné lásky.
Kto bol ten Tvoj milý, čo mu patril
ten sen, keď oblečený v plášti „kitel“
Ťa čaká pod svadobným baldachýnom

„chipu“? Vlasy máš schované pod hodvábnou šatkou, ruka sa trasie, keď
navliekajú Ti prsteň, rozpálené pery
túžiš ochladiť v pohári vína, horia Ti
ako po prvom bozku a potom už sa
vznášaš v tanci mladuchy „mitzve
tancz“. Už nikto nikdy nepohladí Tvoje
líca, neuvidí farbu Tvojich očí.
Edel, ty nie si výmysel. Bola si skutočná a už nie si. Kladiem si tú istú
otázku ako si kládol aj mladý učiteľ: „
Sme my Slováci až takí odroni, takí
krpčiari, že my, kresťania, katolíci,
evanjelici a aj všelijakí inakší, vypustili prekrásnu Edele do neznáma, do
záhuby, nahnali ju do náručia smrti?“
Je toto pravda o nás?
Edel nebola jedna, poslali sme ich z
Bardejova tisíce. Kto dal nám právo
posledného súdu?
--Venované spomienke na deportácie Židov z Bardejova. Dňa 16. mája
1942 bolo v nákladných vozňoch
o 20.55 hodine odvezených 1 029
osôb a dňa 17. mája 1 435 osôb.
Transporty pokračovali aj po tomto
dátume.
Edel sa pravdepodobne volala Gisela Kornfeldová, narodená 9. 2. 1923 v
Bardejove.
Identifikácia deportovaných osôb,
ktoré boli po príchode do koncentračných táborov odvedené priamo do plynových komôr nie je možná. Preto
po mnohých nezostalo viac ako meno
a dátum narodenia.
Spomínaným mladým učiteľom je
Alfonz Bednár, významný slovenský
spisovateľ, ktorý vo vojnových rokoch
pôsobil na tunajšom gymnáziu. (dák)

