Peter Kurhajec chcel Slovensko aj svet bez bariér

Náš spolupracovník a priateľ Peter Kurhajec patril k tým vzácnym osobnostiam, ktoré
sa jednoznačne usilovali o odstraňovanie všetkých bariér, čo stoja medzi ľuďmi a bránia
nielen integrácii ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj bránia

zbližovaniu

národov,

poznaniu a prieniku ich kultúr, vzájomnému obohacovaniu, prosperite sveta bez násilia a
vojen.
Už počas svojho pobytu v Nemecku sa venoval vývoju pomôcok pre rôzne kategórie
zdravotne postihnutých ľudí (ako napr. sprchovacia vaňa, antidekubitálne matrace). Po
návrate na Slovensko založil a stal sa predsedom Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, ktorá
má v náplni aj pomoc a podporu zdravotne postihnutým spoluobčanom.

Nebolo preto

žiadnym prekvapením, že už pred takmer 20 rokmi začal spolupracovať s Asociáciou
organizácií zdravotne postihnutých občanov SR a aktívne pôsobiť najmä v rámci projektu
„Slovensko bez bariér“, stal sa členom Správnej rady účtu „Slovensko bez bariér“,
poskytujúceho finančnú pomoc hmotne odkázaným, ťažko zdravotne postihnutým osobám pri
zabezpečovaní kompenzačných pomôcok. Bol hlboko presvedčený, že integrácia ľudí so
zdravotným postihnutím do všetkých oblastí života znamená aj jej ozdravenie.
V roku 2007 mu Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR udelila
ďakovnú plaketu. Pri príležitosti Svetového dňa sociálnej solidarity 2010 mu bola udelená
Zlatá medaila Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za celoživotnú prácu v duchu
humanity, solidarity a poskytovania podpory zdravotne postihnutým, chorým a občanom
v núdzi. V roku 2015 bolo Petrovi Kurhajcovi udelené ocenenie „Osobnosť roka“ za
mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.
Neočakávaný odchod tohto výnimočného človeka znamená ťažko nahraditeľnú stratu
pre mnohých ľudí, ktorí trpia a sú v niektorých svojich aktivitách limitovaní rôznymi
zdravotnými obmedzeniami, ale aj pre zdravých a najmä pre mládež, vstupujúcu do života s
veľkými ideálmi a ambíciami. Bol osobnosťou, vzorom človeka, ktorý myslel viac na iných,
ako na seba, všímal si najmä dobro a posúval ho dopredu. V poslednom čase často citoval
odkaz nášho veľkého humanistu, Antónia Srholca, ktorý nás opustil začiatkom minulého
roka: "Pomôž, keď môžeš". Peter Kurhajec v tomto duchu žil a konal. Bol našim blízkym
spolupracovníkom, priateľom a vzácnym podporovateľom ľudí so zdravotným postihnutím. Ďakujeme,
že si bol s nami. Budeš nám veľmi, veľmi chýbať.

