
Bardejovské
NEZÁVISLÝ  REGIONÁLNY  TÝŽDENNÍKNEZÁVISLÝ  REGIONÁLNY  TÝŽDENNÍKNEZÁVISLÝ  REGIONÁLNY  TÝŽDENNÍKNEZÁVISLÝ  REGIONÁLNY  TÝŽDENNÍKNEZÁVISLÝ  REGIONÁLNY  TÝŽDENNÍK

novosti

2222222222
UTOROK  29. 5. 201229. 5. 201229. 5. 201229. 5. 201229. 5. 2012Ro

čn
ík

 2
3 Vydanie

číslo

Šéfredaktor:  054/474 6710, 0903 632 212, e-mail: ponetpress@stonline.sk
Noviny bez bulváruNoviny bez bulváruNoviny bez bulváruNoviny bez bulváruNoviny bez bulváru

� CENA:     0,30 eur

Veronika SidorjakováVeronika SidorjakováVeronika SidorjakováVeronika SidorjakováVeronika Sidorjaková
Názory (4)Názory (4)Názory (4)Názory (4)Názory (4)

Len seriózne a objektívne informácie

(1.-8.)

Z obsahu
              vydania

(8. strana)

Deti –
kvety života

Žiaci 4. ročníka ZŠ na Wolkero-
vej ulici v Bardejove sa v počte 41
žiakov pod vedením 4 pedagógov
– p. Baranová, p. Mikušková, p.
Lukáčová, p. Paňková a lekárky
p. Šuchovej zúčastnili v dňoch 14.
5. – 18. 5. 2012 Školy v prírode
v Drienici, ktorú zabezpečovala
cestovná kancelária Detská rekre-
ácia.

Rekreačné stredisko Drienica sa
nachádza v okrese Sabinov, je ob-
kolesené nádhernou scenériou
Čergovských vrchov. V zime je to
známe lyžiarske stredisko s množ-
stvom lyžiarskych vlekov, v lete

Opečené klobásky voňali naďa-
leko.              Foto: T. Baranová

Uplynulo 50 rokov od chvíle, kedy
do školských lavíc v súčasnosti Spoje-
nej školy Pod papierňou v Bardejove
zasadli prví žiaci s mentálnym postih-
nutím. Ich predstavy a túžby o živote
poznačil svojou nevyspytateľnosťou
sám život.

Najčastejším motívom ľudského sna-
ženia je snaha človeka niečo dokázať,
vytvoriť a napredovať. Aby sme do-
siahli tieto ciele, veľakrát je potrebné
hlbšie nazrieť  do svojho vnútra, za-
myslieť sa nad sebou, presvedčiť sa o
bohatstve svojho vnútorného prame-
ňa a zmieriť sa aj s tým, čo nikto z nás
neplánoval.

Deti s mentálnym postihnutím nás
naučia vnímať svet akosi hlbšie a my
si uvedomíme, že nie je dôležité to,
aké máme postavenie, titul, dom, či

auto, ale to či sme ochotní na chvíľu
postáť, porozprávať sa, mať ich rád,
prijať ich lásku a pomôcť im. Svoj
život  dokážu prežiť plnohodnotne, ak

im na to vytvoríme podmienky. Ich
svet, na rozdiel od nášho, je hlbší,
zbavený toho, ako vyzerám, čím som

Taký je život
(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)

V nevšednej atmosfére V nevšednej atmosfére V nevšednej atmosfére V nevšednej atmosfére V nevšednej atmosfére prebiehalo predstavenie Taký je život II., v
ktorom sa predstavili mentálne postihnutí žiaci zo Spojenej školy v Barde-
jove.                                                                       Foto: Pavol Delej

 Maďarskí výtvarníci Bolyki Lajos (vľavo)
a Jánosi András, ktorí vytvorili plastiku Ruky
Bardejova. Viac na 4. strane.

Vážené dámy, páni,Vážené dámy, páni,Vážené dámy, páni,Vážené dámy, páni,Vážené dámy, páni,
ctení hostia, vážení prítomní!ctení hostia, vážení prítomní!ctení hostia, vážení prítomní!ctení hostia, vážení prítomní!ctení hostia, vážení prítomní!

Dovoľte mi privítať Vás na pôdeDovoľte mi privítať Vás na pôdeDovoľte mi privítať Vás na pôdeDovoľte mi privítať Vás na pôdeDovoľte mi privítať Vás na pôde
krásneho historického mesta Barde-krásneho historického mesta Barde-krásneho historického mesta Barde-krásneho historického mesta Barde-krásneho historického mesta Barde-
jova.jova.jova.jova.jova.

Prišli ste z celého sveta, aby ste siPrišli ste z celého sveta, aby ste siPrišli ste z celého sveta, aby ste siPrišli ste z celého sveta, aby ste siPrišli ste z celého sveta, aby ste si
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šiu časť našich spoločných dejín. Priš-šiu časť našich spoločných dejín. Priš-šiu časť našich spoločných dejín. Priš-šiu časť našich spoločných dejín. Priš-šiu časť našich spoločných dejín. Priš-

Už nikdy
viac!
li ste, aby sme si spolu uctili pamiat-li ste, aby sme si spolu uctili pamiat-li ste, aby sme si spolu uctili pamiat-li ste, aby sme si spolu uctili pamiat-li ste, aby sme si spolu uctili pamiat-
ku tisícok Vašich umučených a zav-ku tisícok Vašich umučených a zav-ku tisícok Vašich umučených a zav-ku tisícok Vašich umučených a zav-ku tisícok Vašich umučených a zav-
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Zvlášť vítam a skláňam sa v hlbokejZvlášť vítam a skláňam sa v hlbokejZvlášť vítam a skláňam sa v hlbokejZvlášť vítam a skláňam sa v hlbokejZvlášť vítam a skláňam sa v hlbokej
úcte pred Vami, ktorí ste tieto hrôzyúcte pred Vami, ktorí ste tieto hrôzyúcte pred Vami, ktorí ste tieto hrôzyúcte pred Vami, ktorí ste tieto hrôzyúcte pred Vami, ktorí ste tieto hrôzy
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kov rodín, ktorí máte svoje korenekov rodín, ktorí máte svoje korenekov rodín, ktorí máte svoje korenekov rodín, ktorí máte svoje korenekov rodín, ktorí máte svoje korene
v našom meste.v našom meste.v našom meste.v našom meste.v našom meste.

Toto mesto budovali v priebehu sto-Toto mesto budovali v priebehu sto-Toto mesto budovali v priebehu sto-Toto mesto budovali v priebehu sto-Toto mesto budovali v priebehu sto-
ročí aj Vaši predkovia. Židovská ko-ročí aj Vaši predkovia. Židovská ko-ročí aj Vaši predkovia. Židovská ko-ročí aj Vaši predkovia. Židovská ko-ročí aj Vaši predkovia. Židovská ko-
munita obohatila mesto hospodársky,munita obohatila mesto hospodársky,munita obohatila mesto hospodársky,munita obohatila mesto hospodársky,munita obohatila mesto hospodársky,
kultúrne, nábožensky aj morálne. Vašikultúrne, nábožensky aj morálne. Vašikultúrne, nábožensky aj morálne. Vašikultúrne, nábožensky aj morálne. Vašikultúrne, nábožensky aj morálne. Vaši
predkovia sa spolupodieľali aj na ria-predkovia sa spolupodieľali aj na ria-predkovia sa spolupodieľali aj na ria-predkovia sa spolupodieľali aj na ria-predkovia sa spolupodieľali aj na ria-
dení tohto mesta. Medzi Vami je po-dení tohto mesta. Medzi Vami je po-dení tohto mesta. Medzi Vami je po-dení tohto mesta. Medzi Vami je po-dení tohto mesta. Medzi Vami je po-
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našom území a zakladateľov Starejnašom území a zakladateľov Starejnašom území a zakladateľov Starejnašom území a zakladateľov Starejnašom území a zakladateľov Starej
synagógy. Medzi Vami sú vysokoškol-synagógy. Medzi Vami sú vysokoškol-synagógy. Medzi Vami sú vysokoškol-synagógy. Medzi Vami sú vysokoškol-synagógy. Medzi Vami sú vysokoškol-
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Hovoriť o deportáciách a holokaus-Hovoriť o deportáciách a holokaus-Hovoriť o deportáciách a holokaus-Hovoriť o deportáciách a holokaus-Hovoriť o deportáciách a holokaus-
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udalosťami našej histórie nestačí.udalosťami našej histórie nestačí.udalosťami našej histórie nestačí.udalosťami našej histórie nestačí.udalosťami našej histórie nestačí.
Najmä ak si uvedomíme, že každýmNajmä ak si uvedomíme, že každýmNajmä ak si uvedomíme, že každýmNajmä ak si uvedomíme, že každýmNajmä ak si uvedomíme, že každým
rokom odchádza generácia ľudí, kto-rokom odchádza generácia ľudí, kto-rokom odchádza generácia ľudí, kto-rokom odchádza generácia ľudí, kto-rokom odchádza generácia ľudí, kto-
rá osobne zažila prenasledovanie,rá osobne zažila prenasledovanie,rá osobne zažila prenasledovanie,rá osobne zažila prenasledovanie,rá osobne zažila prenasledovanie,
deportácie, druhú svetovú vojnu ajdeportácie, druhú svetovú vojnu ajdeportácie, druhú svetovú vojnu ajdeportácie, druhú svetovú vojnu ajdeportácie, druhú svetovú vojnu aj
holokaust.holokaust.holokaust.holokaust.holokaust.

Bardejovská samospráva si uvedo-Bardejovská samospráva si uvedo-Bardejovská samospráva si uvedo-Bardejovská samospráva si uvedo-Bardejovská samospráva si uvedo-
muje, že v našom meste už nejestvu-muje, že v našom meste už nejestvu-muje, že v našom meste už nejestvu-muje, že v našom meste už nejestvu-muje, že v našom meste už nejestvu-
je židovská komunita. Pred nami jeje židovská komunita. Pred nami jeje židovská komunita. Pred nami jeje židovská komunita. Pred nami jeje židovská komunita. Pred nami je
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Príhovor primátora mestaPríhovor primátora mestaPríhovor primátora mestaPríhovor primátora mestaPríhovor primátora mesta

Borisa HanuščakaBorisa HanuščakaBorisa HanuščakaBorisa HanuščakaBorisa Hanuščaka

k účastníkom Pochodu SolidarityPochodu SolidarityPochodu SolidarityPochodu SolidarityPochodu Solidarity
––––– Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách, pred ich

zápisom do pamätnej knihy mesta
(15. máj 2012)

(pokračovanie na 3. strane)

Deň 31. máj31. máj31. máj31. máj31. máj vyhlásila Svetová zdra-
votnícka organizácia za Svetový deňSvetový deňSvetový deňSvetový deňSvetový deň
bez tabaku.bez tabaku.bez tabaku.bez tabaku.bez tabaku. Témou tohtoročného sve-
tového dňa je Stop zásahom tabako-Stop zásahom tabako-Stop zásahom tabako-Stop zásahom tabako-Stop zásahom tabako-
vého priemysluvého priemysluvého priemysluvého priemysluvého priemyslu.

Svetová zdravotnícka organizácia
upozorňuje, že ročne tabak zabíja na
svete 6 miliónov ľudí. Z toho počtu je
viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov,
ktorí zomierajú na následky fajčenia
iných. Cieľom tohtoročného svetové-

okolitá príroda ponúka rozmani-
té turistické trasy.

Dvojhviezdičkový hotel Javor-
ná ponúkal štandardné ubytova-
nie v 3, 4 a 6-posteľových izbách,
personál bol veľmi príjemný a
ústretový, strava pestrá, výučbu
a zábavné aktivity sme realizovali
v jednej z početných spoločen-
ských miestností.  Napriek chlad-
nému a daždivému počasiu mali
žiaci bohatý program – 2x pláva-
nie v plavárni s wellness – deti sa
najviac tešili na vírivku, jazdu na
koni, opekanie špekáčikov, kar-
neval, diskotéku, prechádzky do

ho dňa je informovať verejnosť o ne-
férových a nebezpečných taktikách ta-
bakového priemyslu s cieľom zasaho-
vania do štátnych politík.

Kľúčová stratégia tabakového prie-
myslu je teraz nová. Uviedli nový va-
riant kampaní s uvedením cigariet s
názvami „ľahké”, „mierne” alebo „s
nízkym obsahom dechtu”, ktoré boli
účinné a vyvolávajúce dojem starost-
livosti o zákazníkov, získavajúc týmto

stále nových zákazníkov a podkopá-
vajúc tak prevenciu fajčenia v 21. sto-
ročí. V týchto dňoch, tabakové spoloč-
nosti pokračujú v chlácholení, upo-
kojovaní fajčiarov, týkajúceho sa zdra-
via fajčiarov tým, že im ponúkajú nové
výrobky so zdaním bezpečnosti.  Po-
kračujú v udržaní starých a získavaní
nových zákazníkov uplatňovaním ra-
finovaných trikov tým, že využívajú

Študentka Hotelovej akadémie J.
Andraščíka v Bardejove Mária Gažio-
vá a kolektív spolužiakov študijného
odboru manažment regionálneho ces-
tovného ruchu získali 11. 5. 2012 v
Prešove prvenstvo v krajskom kole sú-
ťaže Môj nápad pre región, ktorej vy-
hlasovateľom je Junior Achievement
Slovensko, nezisková vzdelávacia or-
ganizácia v oblasti podnikateľského,
ekonomického a finančného vzdeláva-
nia prostredníctvom praktických vzde-
lávacích programov.

V čom spočíva podstata súťaže?
Študent sám, alebo za pomoci spo-

lužiakov vymyslí a pripraví konkrét-
ny produkt. Pred odbornou porotou

Milé mamičky, babičky, tety, teda všetci tí,
ktorých sa otázka zaodievania našich rato-
lestí výsostne dotýka. Aj vy sa chystáte vyno-
viť kolekciu oblečenia svojich detí? Aj vy by
ste sa radi zásobili prázdninovým oblečením?
Aj vy by ste radi nakúpili oblečenie do výras-
tu? Alebo naopak, popredali rôzne oblečenie,
ktoré svojim nositeľom už dávno zamávalo
na rozlúčku? Pre všetky vás, ktoré ste aspoň
na jednu otázku odpovedali kladne máme
dobrú správu. Opäť by sme vás chceli srdeč-
ne pozvať na bardejovskú Burzu mamičiek,
ktorej môžeme len tak pracovne priradiť
prívlastok letná.

BURZA MAMIČIEK

(pokračovanie na 8. strane)

AnimátAnimátAnimátAnimátAnimátorororororkykykykyky
v akv akv akv akv akciiciiciiciicii

Odbor manažment regionálneho
cestovného ruchu HA opäť bodoval

Európsky týždeň udržateľnej ener-Európsky týždeň udržateľnej ener-Európsky týždeň udržateľnej ener-Európsky týždeň udržateľnej ener-Európsky týždeň udržateľnej ener-
gie (EUSEW) je najväčším európ-gie (EUSEW) je najväčším európ-gie (EUSEW) je najväčším európ-gie (EUSEW) je najväčším európ-gie (EUSEW) je najväčším európ-
skym fórom, ktoré sa zaoberá té-skym fórom, ktoré sa zaoberá té-skym fórom, ktoré sa zaoberá té-skym fórom, ktoré sa zaoberá té-skym fórom, ktoré sa zaoberá té-
mou budúcnosti obnoviteľných ener-mou budúcnosti obnoviteľných ener-mou budúcnosti obnoviteľných ener-mou budúcnosti obnoviteľných ener-mou budúcnosti obnoviteľných ener-
gií a riešeniami na znižovanie ener-gií a riešeniami na znižovanie ener-gií a riešeniami na znižovanie ener-gií a riešeniami na znižovanie ener-gií a riešeniami na znižovanie ener-
getickej spotreby.getickej spotreby.getickej spotreby.getickej spotreby.getickej spotreby.

Vytvára priestor pre stretnutie a
komunikáciu zainteresovaných strán
na miestnej, regionálnej a národnej
úrovni. Predstavujú sa tu nové inicia-
tívy, snaží sa napríklad aj o stimulo-
vanie investícií do nových technoló-
gií. Európsky týždeň udržateľnej ener-
gie sa pravidelne uskutočňuje od roku
2005. V uplynulom roku 2011 sa v
rámci tejto iniciatívy udialo 720 pod-
ujatí v 43 krajinách, na ktorých sa zú-
častnilo viac ako 150 000 návštevníkov.

Tohtoročný európsky týždeň udr-Tohtoročný európsky týždeň udr-Tohtoročný európsky týždeň udr-Tohtoročný európsky týždeň udr-Tohtoročný európsky týždeň udr-
žateľnej energie sa uskutoční 18. –žateľnej energie sa uskutoční 18. –žateľnej energie sa uskutoční 18. –žateľnej energie sa uskutoční 18. –žateľnej energie sa uskutoční 18. –
22. júna 2012.22. júna 2012.22. júna 2012.22. júna 2012.22. júna 2012. V jeho priebehu sa
budú v rôznych častiach Európy ko-v rôznych častiach Európy ko-v rôznych častiach Európy ko-v rôznych častiach Európy ko-v rôznych častiach Európy ko-
nať stovky podujatí zameraných pre-nať stovky podujatí zameraných pre-nať stovky podujatí zameraných pre-nať stovky podujatí zameraných pre-nať stovky podujatí zameraných pre-
dovšetkým na problematiku znižova-dovšetkým na problematiku znižova-dovšetkým na problematiku znižova-dovšetkým na problematiku znižova-dovšetkým na problematiku znižova-
nia energetickej spotreby a využíva-nia energetickej spotreby a využíva-nia energetickej spotreby a využíva-nia energetickej spotreby a využíva-nia energetickej spotreby a využíva-
nie obnoviteľných zdrojov energií.nie obnoviteľných zdrojov energií.nie obnoviteľných zdrojov energií.nie obnoviteľných zdrojov energií.nie obnoviteľných zdrojov energií.

Signatári Dohovoru primátorov a
starostov, ktorého územným koordi-
nátorom sa stal PSK 27. februára 2012
sa zaväzujú podporovať organizova-zaväzujú podporovať organizova-zaväzujú podporovať organizova-zaväzujú podporovať organizova-zaväzujú podporovať organizova-
nie verejných podujatí akými súnie verejných podujatí akými súnie verejných podujatí akými súnie verejných podujatí akými súnie verejných podujatí akými sú

EurEurEurEurEurópsópsópsópsópskykykykyky
týždeňtýždeňtýždeňtýždeňtýždeň

udrudrudrudrudržatžatžatžatžateľneeľneeľneeľneeľnej enerj enerj enerj enerj energiegiegiegiegie
v Prešovskom krajiv Prešovskom krajiv Prešovskom krajiv Prešovskom krajiv Prešovskom kraji

sa uskutoční 20. júna 2012sa uskutoční 20. júna 2012sa uskutoční 20. júna 2012sa uskutoční 20. júna 2012sa uskutoční 20. júna 2012

(pokračovanie na 2. strane)

(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)

SloSloSloSloSlovvvvvá o krá o krá o krá o krá o kruteuteuteuteutejjjjj
prprprprpraaaaavdevdevdevdevde (3. strana)

blízkeho okolia, dva dni im popo-
ludňajší program pripravovali  ani-
mátorky. Výučba prebiehala hlav-
ne v dopoludňajšom čase podľa
rozvrhu. Na športové aktivity sme
využívali ihriská, ktoré sú súčas-
ťou rekreačného strediska.

O zdravie detí sa starala zdra-
votníčka MUDr. Šuchová, ktorá
zabezpečila lekárničku a v posled-
ný večer prekvapila žiakov chut-
nou tortou.

Spomíname na školu v prírode

(pokračovanie na 5. strane)

31. máj31. máj31. máj31. máj31. máj Svetový deň bez tabakuSvetový deň bez tabakuSvetový deň bez tabakuSvetový deň bez tabakuSvetový deň bez tabaku

Fajčiari sú klamaní...

Fajčiari
sú klamaní... (1

. a
 2

. s
tr

an
a)

31. máj31. máj31. máj31. máj31. máj Svetový deňSvetový deňSvetový deňSvetový deňSvetový deň
bez tabakubez tabakubez tabakubez tabakubez tabaku VSE

City Run
30. mája
v Bardejove

Spojená škola Pod papierňou v Bardejove sa predstavila programomSpojená škola Pod papierňou v Bardejove sa predstavila programomSpojená škola Pod papierňou v Bardejove sa predstavila programomSpojená škola Pod papierňou v Bardejove sa predstavila programomSpojená škola Pod papierňou v Bardejove sa predstavila programom

... Dospelí v zhone času si ani
zďaleka neuvedomujú, čo si dieťa

z rodiny odnáša tak v kladnom,
ako aj v zápornom ponímaní...

Ich
 d

ar
 p

re
 B

ar
de

jov

(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)(pokračovanie na 2. strane)

je tu opäť!

Diane
Line

Diane
Line

Diane
Rectangle
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Dámy a páni, vzácni hostia,Dámy a páni, vzácni hostia,Dámy a páni, vzácni hostia,Dámy a páni, vzácni hostia,Dámy a páni, vzácni hostia,
vážené zhromaždenie!vážené zhromaždenie!vážené zhromaždenie!vážené zhromaždenie!vážené zhromaždenie!
Dovoľte mi otvoriť toto spomienko-

vé  zhromaždenie, aby sme si s poko-
rou v duši a nezmazateľnou bolesťou
v  srdciach uctili pamiatku našich spo-
luobčanov, ktorých pred sedemdesia-
timi rokmi  vláda vtedajšieho Sloven-
ského štátu vyhnala z vlastných do-
movov a poslala na smrť do cudzej
krajiny. Bardejov bol kedysi šiestou
najpočetnejšou židovskou komunitou
na Slovensku, ktorá v meste tvorila
takmer 40 percent jeho populácie.

Dámy a páni,Dámy a páni,Dámy a páni,Dámy a páni,Dámy a páni,
zvlášť mladá generácia, vnímaj, po-

čúvaj a pamätaj!
Už nikdy nedovoľme, aby sa tra-Už nikdy nedovoľme, aby sa tra-Už nikdy nedovoľme, aby sa tra-Už nikdy nedovoľme, aby sa tra-Už nikdy nedovoľme, aby sa tra-

príbuzných. Opäť spoznali nenávisťpríbuzných. Opäť spoznali nenávisťpríbuzných. Opäť spoznali nenávisťpríbuzných. Opäť spoznali nenávisťpríbuzných. Opäť spoznali nenávisť
a nepriateľstvo. Mnohí práve z tohtoa nepriateľstvo. Mnohí práve z tohtoa nepriateľstvo. Mnohí práve z tohtoa nepriateľstvo. Mnohí práve z tohtoa nepriateľstvo. Mnohí práve z tohto
dôvodu sa rozhodli opustiť túto kra-dôvodu sa rozhodli opustiť túto kra-dôvodu sa rozhodli opustiť túto kra-dôvodu sa rozhodli opustiť túto kra-dôvodu sa rozhodli opustiť túto kra-
jinu. Napriek všetkému si muselijinu. Napriek všetkému si muselijinu. Napriek všetkému si muselijinu. Napriek všetkému si muselijinu. Napriek všetkému si museli
vybudovať novú identitu, nový ži-vybudovať novú identitu, nový ži-vybudovať novú identitu, nový ži-vybudovať novú identitu, nový ži-vybudovať novú identitu, nový ži-
vot, nové rodiny a neraz sa stali ús-vot, nové rodiny a neraz sa stali ús-vot, nové rodiny a neraz sa stali ús-vot, nové rodiny a neraz sa stali ús-vot, nové rodiny a neraz sa stali ús-
pešnými a rešpektovanými osobnos-pešnými a rešpektovanými osobnos-pešnými a rešpektovanými osobnos-pešnými a rešpektovanými osobnos-pešnými a rešpektovanými osobnos-
ťami.ťami.ťami.ťami.ťami.

Napriek tomu Bardejov zostal v ichNapriek tomu Bardejov zostal v ichNapriek tomu Bardejov zostal v ichNapriek tomu Bardejov zostal v ichNapriek tomu Bardejov zostal v ich
srdciach a mysliach, ako miesto čas-srdciach a mysliach, ako miesto čas-srdciach a mysliach, ako miesto čas-srdciach a mysliach, ako miesto čas-srdciach a mysliach, ako miesto čas-
tých spomienok.tých spomienok.tých spomienok.tých spomienok.tých spomienok.

Chcem zopakovať  rokmi overenúChcem zopakovať  rokmi overenúChcem zopakovať  rokmi overenúChcem zopakovať  rokmi overenúChcem zopakovať  rokmi overenú
pravdu: „Odpustiť možno, zabudnúťpravdu: „Odpustiť možno, zabudnúťpravdu: „Odpustiť možno, zabudnúťpravdu: „Odpustiť možno, zabudnúťpravdu: „Odpustiť možno, zabudnúť
nesmieme!“nesmieme!“nesmieme!“nesmieme!“nesmieme!“

Dámy a páni,Dámy a páni,Dámy a páni,Dámy a páni,Dámy a páni,
skláňam sa pred tými, čo prežili šia-

lenstvo ľudského prenasledovania, ne-
ľudskosť a hrôzy koncentračných tá-

stavebné pamiatky, ktoré nám po-stavebné pamiatky, ktoré nám po-stavebné pamiatky, ktoré nám po-stavebné pamiatky, ktoré nám po-stavebné pamiatky, ktoré nám po-
mohli, aby mesto bolo zapísané namohli, aby mesto bolo zapísané namohli, aby mesto bolo zapísané namohli, aby mesto bolo zapísané namohli, aby mesto bolo zapísané na
Zoznam svetového prírodného a kul-Zoznam svetového prírodného a kul-Zoznam svetového prírodného a kul-Zoznam svetového prírodného a kul-Zoznam svetového prírodného a kul-
túrneho dedičstva UNESCO. Mestotúrneho dedičstva UNESCO. Mestotúrneho dedičstva UNESCO. Mestotúrneho dedičstva UNESCO. Mestotúrneho dedičstva UNESCO. Mesto
Bardejov Vám chce poďakovať za roz-Bardejov Vám chce poďakovať za roz-Bardejov Vám chce poďakovať za roz-Bardejov Vám chce poďakovať za roz-Bardejov Vám chce poďakovať za roz-
hodnutie postaviť Pamätník obetiamhodnutie postaviť Pamätník obetiamhodnutie postaviť Pamätník obetiamhodnutie postaviť Pamätník obetiamhodnutie postaviť Pamätník obetiam
holokaustu. Budeme podporovať všet-holokaustu. Budeme podporovať všet-holokaustu. Budeme podporovať všet-holokaustu. Budeme podporovať všet-holokaustu. Budeme podporovať všet-
ky aktivity spojené s objasňovanímky aktivity spojené s objasňovanímky aktivity spojené s objasňovanímky aktivity spojené s objasňovanímky aktivity spojené s objasňovaním
a výskumom a záchranou histórie ži-a výskumom a záchranou histórie ži-a výskumom a záchranou histórie ži-a výskumom a záchranou histórie ži-a výskumom a záchranou histórie ži-
dovskej komunity.dovskej komunity.dovskej komunity.dovskej komunity.dovskej komunity.

Ako štatutár a primátor BardejovaAko štatutár a primátor BardejovaAko štatutár a primátor BardejovaAko štatutár a primátor BardejovaAko štatutár a primátor Bardejova
chcem Vás ubezpečiť, že vytvorímechcem Vás ubezpečiť, že vytvorímechcem Vás ubezpečiť, že vytvorímechcem Vás ubezpečiť, že vytvorímechcem Vás ubezpečiť, že vytvoríme
všetky predpoklady, aby v spoluprácivšetky predpoklady, aby v spoluprácivšetky predpoklady, aby v spoluprácivšetky predpoklady, aby v spoluprácivšetky predpoklady, aby v spolupráci
s Ústredným zväzom židovských ná-s Ústredným zväzom židovských ná-s Ústredným zväzom židovských ná-s Ústredným zväzom židovských ná-s Ústredným zväzom židovských ná-
boženských obcí, Ministerstvom kul-boženských obcí, Ministerstvom kul-boženských obcí, Ministerstvom kul-boženských obcí, Ministerstvom kul-boženských obcí, Ministerstvom kul-
túry Slovenskej republiky a všetkýmitúry Slovenskej republiky a všetkýmitúry Slovenskej republiky a všetkýmitúry Slovenskej republiky a všetkýmitúry Slovenskej republiky a všetkými
nevládnymi organizáciami aj súkrom-nevládnymi organizáciami aj súkrom-nevládnymi organizáciami aj súkrom-nevládnymi organizáciami aj súkrom-nevládnymi organizáciami aj súkrom-
nými osobami sme našli zdroje nanými osobami sme našli zdroje nanými osobami sme našli zdroje nanými osobami sme našli zdroje nanými osobami sme našli zdroje na
rekonštrukciu a obnovu stavebnéhorekonštrukciu a obnovu stavebnéhorekonštrukciu a obnovu stavebnéhorekonštrukciu a obnovu stavebnéhorekonštrukciu a obnovu stavebného
klenotu – židovského suburbia naklenotu – židovského suburbia naklenotu – židovského suburbia naklenotu – židovského suburbia naklenotu – židovského suburbia na
Mlynskej ulici. Sme pripravení pre-Mlynskej ulici. Sme pripravení pre-Mlynskej ulici. Sme pripravení pre-Mlynskej ulici. Sme pripravení pre-Mlynskej ulici. Sme pripravení pre-
vziať ho ako súčasť nášho spoločné-vziať ho ako súčasť nášho spoločné-vziať ho ako súčasť nášho spoločné-vziať ho ako súčasť nášho spoločné-vziať ho ako súčasť nášho spoločné-
ho dedičstva a hľadať pre neho pri-ho dedičstva a hľadať pre neho pri-ho dedičstva a hľadať pre neho pri-ho dedičstva a hľadať pre neho pri-ho dedičstva a hľadať pre neho pri-
merané a dôstojné využitie.merané a dôstojné využitie.merané a dôstojné využitie.merané a dôstojné využitie.merané a dôstojné využitie.

Vážení hostia!Vážení hostia!Vážení hostia!Vážení hostia!Vážení hostia!
Prosím Vás, aby ste sa zapísali doProsím Vás, aby ste sa zapísali doProsím Vás, aby ste sa zapísali doProsím Vás, aby ste sa zapísali doProsím Vás, aby ste sa zapísali do

Pamätnej knihy nášho mesta. NechPamätnej knihy nášho mesta. NechPamätnej knihy nášho mesta. NechPamätnej knihy nášho mesta. NechPamätnej knihy nášho mesta. Nech
budúce generácie považujú tento deňbudúce generácie považujú tento deňbudúce generácie považujú tento deňbudúce generácie považujú tento deňbudúce generácie považujú tento deň
za deň, keď sa vraciate ako naši su-za deň, keď sa vraciate ako naši su-za deň, keď sa vraciate ako naši su-za deň, keď sa vraciate ako naši su-za deň, keď sa vraciate ako naši su-
sedia a priatelia. Nech budúce gene-sedia a priatelia. Nech budúce gene-sedia a priatelia. Nech budúce gene-sedia a priatelia. Nech budúce gene-sedia a priatelia. Nech budúce gene-
rácie nedovolia zopakovať dejiny. Užrácie nedovolia zopakovať dejiny. Užrácie nedovolia zopakovať dejiny. Užrácie nedovolia zopakovať dejiny. Užrácie nedovolia zopakovať dejiny. Už
nikdy viac!nikdy viac!nikdy viac!nikdy viac!nikdy viac!

Už nikdy
viac!

(dokončenie z 1. strany)

ských budov na Mlynskej ulici. Ajských budov na Mlynskej ulici. Ajských budov na Mlynskej ulici. Ajských budov na Mlynskej ulici. Ajských budov na Mlynskej ulici. Aj
vďaka nemu je mesto Bardejov za-vďaka nemu je mesto Bardejov za-vďaka nemu je mesto Bardejov za-vďaka nemu je mesto Bardejov za-vďaka nemu je mesto Bardejov za-
písané na Zozname prírodného apísané na Zozname prírodného apísané na Zozname prírodného apísané na Zozname prírodného apísané na Zozname prírodného a
kultúrneho svetového dedičstvakultúrneho svetového dedičstvakultúrneho svetového dedičstvakultúrneho svetového dedičstvakultúrneho svetového dedičstva
UNESCO.UNESCO.UNESCO.UNESCO.UNESCO.

Pred niekoľkými mesiacmi stePred niekoľkými mesiacmi stePred niekoľkými mesiacmi stePred niekoľkými mesiacmi stePred niekoľkými mesiacmi ste
oznámili a teraz potvrdili úmyseloznámili a teraz potvrdili úmyseloznámili a teraz potvrdili úmyseloznámili a teraz potvrdili úmyseloznámili a teraz potvrdili úmysel
postaviť Pamätník obetiam holokaus-postaviť Pamätník obetiam holokaus-postaviť Pamätník obetiam holokaus-postaviť Pamätník obetiam holokaus-postaviť Pamätník obetiam holokaus-
tu. Jeho súčasťou má byť aj časť, vtu. Jeho súčasťou má byť aj časť, vtu. Jeho súčasťou má byť aj časť, vtu. Jeho súčasťou má byť aj časť, vtu. Jeho súčasťou má byť aj časť, v
ktorej budú zvečnené mená ľudí,ktorej budú zvečnené mená ľudí,ktorej budú zvečnené mená ľudí,ktorej budú zvečnené mená ľudí,ktorej budú zvečnené mená ľudí,
ktorí sa nebáli pomáhať prenasledo-ktorí sa nebáli pomáhať prenasledo-ktorí sa nebáli pomáhať prenasledo-ktorí sa nebáli pomáhať prenasledo-ktorí sa nebáli pomáhať prenasledo-
vaným židovským obyvateľom avaným židovským obyvateľom avaným židovským obyvateľom avaným židovským obyvateľom avaným židovským obyvateľom a
nestratili svoju česť a svedomie. Pre-nestratili svoju česť a svedomie. Pre-nestratili svoju česť a svedomie. Pre-nestratili svoju česť a svedomie. Pre-nestratili svoju česť a svedomie. Pre-
tože v tejto neskutočne zlej dobetože v tejto neskutočne zlej dobetože v tejto neskutočne zlej dobetože v tejto neskutočne zlej dobetože v tejto neskutočne zlej dobe
boli aj takí a nebolo ich málo.boli aj takí a nebolo ich málo.boli aj takí a nebolo ich málo.boli aj takí a nebolo ich málo.boli aj takí a nebolo ich málo.

Chcem Vám z tohto miesta poďako-
vať za Váš dar a ubezpečiť Vás, že
bardejovská samospráva bude vyvíjať
úsilie, aby sa toto miesto stalo dôstoj-
ným a primeraným centrom pre kul-
túrne a spoločenské podujatia.

Našou úlohou bude zachovávať
a chrániť židovské kultúrne dedičstvo,
vychovávať a vzdelávať našu mládež
v duchu rasovej, náboženskej  a poli-
tickej  tolerancie.

Pred chvíľou ste sa zapísali do Pa-
mätnej knihy mesta Bardejova. Vítaj-
te teda opäť doma, aj vo Vašom meste.

g i cké  de j inyg ické  de j inyg ické  de j inyg ické  de j inyg ické  de j iny
mohli niekedymohli niekedymohli niekedymohli niekedymohli niekedy
znova  opako-znova  opako-znova  opako-znova  opako-znova  opako-
vať!  S pocitomvať!  S pocitomvať!  S pocitomvať!  S pocitomvať!  S pocitom
viny si musímeviny si musímeviny si musímeviny si musímeviny si musíme
pr iznať ,  žepr iznať ,  žepr iznať ,  žepr iznať ,  žepr iznať ,  že
v tom čase ajv tom čase ajv tom čase ajv tom čase ajv tom čase aj
mesto Barde-mesto Barde-mesto Barde-mesto Barde-mesto Barde-
jov ,  mes tojov ,  mes tojov ,  mes tojov ,  mes tojov ,  mes to
vzdelancov avzdelancov avzdelancov avzdelancov avzdelancov a
h u m a n i s t o v ,h u m a n i s t o v ,h u m a n i s t o v ,h u m a n i s t o v ,h u m a n i s t o v ,
mesto Stöckela,mesto Stöckela,mesto Stöckela,mesto Stöckela,mesto Stöckela,
G u t t g e s e l a ,G u t t g e s e l a ,G u t t g e s e l a ,G u t t g e s e l a ,G u t t g e s e l a ,
Kellera, nevy-Kellera, nevy-Kellera, nevy-Kellera, nevy-Kellera, nevy-
bočilo z rámcabočilo z rámcabočilo z rámcabočilo z rámcabočilo z rámca
f o r s í r o v a n e jf o r s í r o v a n e jf o r s í r o v a n e jf o r s í r o v a n e jf o r s í r o v a n e j
štátnej politikyštátnej politikyštátnej politikyštátnej politikyštátnej politiky
a pozabudlo naa pozabudlo naa pozabudlo naa pozabudlo naa pozabudlo na
tradície huma-tradície huma-tradície huma-tradície huma-tradície huma-
nity a ľudskos-nity a ľudskos-nity a ľudskos-nity a ľudskos-nity a ľudskos-
ti. Pred sedem-ti. Pred sedem-ti. Pred sedem-ti. Pred sedem-ti. Pred sedem-
desiatimi rok-desiatimi rok-desiatimi rok-desiatimi rok-desiatimi rok-
mi z tohto ná-mi z tohto ná-mi z tohto ná-mi z tohto ná-mi z tohto ná-
mestia odvliek-mestia odvliek-mestia odvliek-mestia odvliek-mestia odvliek-
li vyše  dveti-li vyše  dveti-li vyše  dveti-li vyše  dveti-li vyše  dveti-
síc tristo mužov, žien, detí, starcov,síc tristo mužov, žien, detí, starcov,síc tristo mužov, žien, detí, starcov,síc tristo mužov, žien, detí, starcov,síc tristo mužov, žien, detí, starcov,
chorých aj bezvládnych na želez-chorých aj bezvládnych na želez-chorých aj bezvládnych na želez-chorých aj bezvládnych na želez-chorých aj bezvládnych na želez-
ničnú stanicu a naložili ich do do-ničnú stanicu a naložili ich do do-ničnú stanicu a naložili ich do do-ničnú stanicu a naložili ich do do-ničnú stanicu a naložili ich do do-
bytčích vagónov s cieľovou stanicoubytčích vagónov s cieľovou stanicoubytčích vagónov s cieľovou stanicoubytčích vagónov s cieľovou stanicoubytčích vagónov s cieľovou stanicou
SMRŤSMRŤSMRŤSMRŤSMRŤ! Prežil z nich jeden, jediný!! Prežil z nich jeden, jediný!! Prežil z nich jeden, jediný!! Prežil z nich jeden, jediný!! Prežil z nich jeden, jediný!

Historici a bádatelia môžu spresniť
dátumy, počty alebo miesta transpor-
tov. Keď dnes večer budeme zaspávať,
skúsme počítať od jedna do dvetisíc
tristo.  Za každým číslo si predstavme
jednu ľudskú bytosť, jednu tvár, je-
den zničený ľudský život. Nepozná-
me presné miesta  ich posledného od-
počinku, ich príbuzní nemajú kde
položiť kamienok alebo povedať mod-
litbu za spásu ich duše.

Po desaťročiach mlčania sa pokúša-
me nájsť odpoveď, ako mohol človek
vykonať také zločiny? Ako ich mohol,
čo i len dopustiť. Pokúšame sa nájsť
odpoveď, čo bolo príčinou tohto šia-
lenstva, bezbrehej nenávisti, možno
až  pomätenia mysle? Ako mohli zly-
hať a mlčať morálne, politické aj ná-
boženské elity spoločnosti?

Nesmieme zabudnúť ani na rokyNesmieme zabudnúť ani na rokyNesmieme zabudnúť ani na rokyNesmieme zabudnúť ani na rokyNesmieme zabudnúť ani na roky
po skončení druhej svetovej vojny.po skončení druhej svetovej vojny.po skončení druhej svetovej vojny.po skončení druhej svetovej vojny.po skončení druhej svetovej vojny.

Väčšina z tých, čo prežili, tu ne-Väčšina z tých, čo prežili, tu ne-Väčšina z tých, čo prežili, tu ne-Väčšina z tých, čo prežili, tu ne-Väčšina z tých, čo prežili, tu ne-
našli svoje domovy, majetok aninašli svoje domovy, majetok aninašli svoje domovy, majetok aninašli svoje domovy, majetok aninašli svoje domovy, majetok ani

borov. Niekoľkí
z nich stoja tu,
pred Vami. Pri-
šli však nielen
oni. Vítam aj
Vás, potomkov
a príbuzných na-
šich bývalých
a zabudnutých
židovských suse-
dov.

Práve na tých-Práve na tých-Práve na tých-Práve na tých-Práve na tých-
to  mies tachto  mies tachto  mies tachto  mies tachto  mies tach
mnohí  z  Vásmnohí  z  Vásmnohí  z  Vásmnohí  z  Vásmnohí  z  Vás
môžu nájsť ko-môžu nájsť ko-môžu nájsť ko-môžu nájsť ko-môžu nájsť ko-
rene vašich ro-rene vašich ro-rene vašich ro-rene vašich ro-rene vašich ro-
dín, hroby Va-dín, hroby Va-dín, hroby Va-dín, hroby Va-dín, hroby Va-
šich predkov,š ich predkov,š ich predkov,š ich predkov,š ich predkov,
ktorí  tu žiliktorí  tu žiliktorí  tu žiliktorí  tu žiliktorí  tu žili
pred stáročiami.pred stáročiami.pred stáročiami.pred stáročiami.pred stáročiami.
Boli to ich ru-Boli to ich ru-Boli to ich ru-Boli to ich ru-Boli to ich ru-
ky ,   i ch  um aky ,   i ch  um aky ,   i ch  um aky ,   i ch  um aky ,   i ch  um a
viera, čo vytvo-viera, čo vytvo-viera, čo vytvo-viera, čo vytvo-viera, čo vytvo-
ri l i  jedinečnýril i  jedinečnýril i  jedinečnýril i  jedinečnýril i  jedinečný
komplex židov-komplex židov-komplex židov-komplex židov-komplex židov-

OtOtOtOtOto Saboo Saboo Saboo Saboo Sabo
Emil FischEmil FischEmil FischEmil FischEmil Fischriaditeľ Kancelárie preziden-riaditeľ Kancelárie preziden-riaditeľ Kancelárie preziden-riaditeľ Kancelárie preziden-riaditeľ Kancelárie preziden-

ta SR v Košiciachta SR v Košiciachta SR v Košiciachta SR v Košiciachta SR v Košiciach

Boris HanuščakBoris HanuščakBoris HanuščakBoris HanuščakBoris Hanuščak , primátor Bardejove, primátor Bardejove, primátor Bardejove, primátor Bardejove, primátor Bardejove

zakladateľ Bardejovského výboru na ochranuzakladateľ Bardejovského výboru na ochranuzakladateľ Bardejovského výboru na ochranuzakladateľ Bardejovského výboru na ochranuzakladateľ Bardejovského výboru na ochranu
židovského dedičstvažidovského dedičstvažidovského dedičstvažidovského dedičstvažidovského dedičstva

Príhovory k účastníkom
Pochodu SolidarityPochodu SolidarityPochodu SolidarityPochodu SolidarityPochodu Solidarity

––––– Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách Kráčame po ich stopách
na Radničnom námestí v Bardejove

15. mája 2012

SloSloSloSloSlovvvvvá o krá o krá o krá o krá o kruteuteuteuteutej prj prj prj prj praaaaavdevdevdevdevde

Po 70 rokoch budem prvýkrát hovo-
riť po slovensky. Skúsim to. (Potlesk)

Dnes som poctený tým, že k vám
môžem prehovoriť pri príležitosti 70.
výročia deportácie židov z Bardejova
počas II. sv. vojny. Pri tejto význam-
nej udalosti myslím na H. Weisera,
ktorý prežil holokaust a je nositeľom
Nobelovej ceny za mier. H. Weiser
raz povedal: Tým, že som prežil, dl-
žím niečo mŕtvym. A každy, kto na to
zabudne, zradí znova.

Tak ako H. Weiser aj ja som prežil
holokaust. Podobne ako on povedal aj
mojou povinnosťou nezabudnúť.

Prečo je dôležité nezabudnúť. Keď
židia kráčali na smrť do plynovej ko-
mory prosili tých, čo nechali za se-
bou: nezabudnite na nás ak prežijete.
Dnes sme prišli spoločne ako komuni-
ta, aby sme odpovedali na ich prosbu.
Prišli sme, aby sme si pripomenuli 2321
deportovaných židov z Bardejove.

70 rokov predtým na tomto istom
námestí (...) boli židia zbavení svojich
domov, obchodov a dôstojnosti. Tak-
mer všetci z nich onedlho prišli o svo-
je životy. Prosím vás, aby ste sa na
nich nepozerali ako na čísla, ale ako
na mužov, ženy, detí, ktorí bývali v
Bardejove, v tomto mimoriadne šťast-
nom meste. (Potlesk)

Dnes stojím spolu s tými, ktorí pre-
žili, s potomkami a priateľmi tých,
ktorí sa nevrátili z koncentračných
táborov. Spomíname na tých, ktorých
sme poznali a milovali.

Spomíname aj na naše detstvo v
Bardejove a na židovskú komunitu plnú
života. Ich minulosť a minulosť ich pred-

kov je aj bardejovská minulosť.
Narodil som sa v Bardejove. Počas

vojny som býval na Kacvinského ulici
a po vojne Pod kalváriou, môj starý
otec žil na Stöcklovej ulici, moja teta
žila na Radničnom námestí. Celá moja
veľká rodina bola odvlečená v roku
1942. V rokoch 1943 a 1944 moja
mama, otec, sestra a ja sme sa museli
skrývať vždy na inom mieste. Nako-
niec nás chytili v Bratislave a odviekli
do koncentračného tábora... a v roku
1945 som bol oslobodený v tábore.

Moja rodina sa vrátila do Bardejo-
va, kde som žil do roku 1949 a moji
rodičia so sestrou až do roku 1951.

Bardejov som navštívil až v roku
2005. Keď som uvidel zničený židov-
ský cintorín a židovské suburbia, sľú-
bil som, že urobím čo len budem môcť
pre ochranu bardejovského židovské-
ho dedičstva a pre pamiatku na ich
obete. Dnes som tu aj z toho dôvodu.

Ale spomienka nie je len osobná
povinnosť. Je to verejná záležitosť.

Žijeme vo svete, kde mnoho ľudí
popiera, že holokaust sa stal a kde istí
ľudia až príliš horlivo kážu nenávisť.
(...)

Je našou povinnosťou – židov a ne-
židov – aby sme naše deti učili o ne-
bezpečenstve netolerancie a nenávis-
ti, aby sme im pomohli bojovať proti
neľudskosti, aby sa taká tragédia, akou
bol holokaust sa už nikdy neopakova-
la. A taktiež je dôležité poznať pravdu
o tom, čo sa tu stalo židom. Tým, že
akceptujeme a pripomíname si tú časť
histórie, môžeme pomôcť, aby sa už
nikdy viac nestala. Ale nestačí spomí-
nať iba dnes, musíme vzdelávať budú-
ce generácie o bardejovskom židov-
skom dedičstve. Musíme nájsť nové
spôsoby, ako ich vzdelávať cez ochra-
nu, obnovu a stavbu pamätníkov. To
všetko im bude neustále pripomínať,
že v Bardejove kedysi bola židovská
komunita plná života.

Aj keď teraz tu nežijú židia, história
Bardejova je prepojená so stáročnou
minulosťou židovskej komunity. Spo-
ločne si môžeme byť istí, že ani deti z
Bardejova a potomkovia tých, čo pre-
žili...

... predošlé generácie len ticho po-
zorovali, čo sa stalo. Dnešná generá-
cia nesmie to, čo sa stalo v minulosti,
tajiť...

Stretli sa sa tu z celého sveta, aby
sme si pripomenuli, čo sa tu stalo
pred 70 rokmi. Ale taktiež pozeráme
do budúcnosti, do času, keď naše vnú-
čatá a ich vnúčatá prídu navštíviť do-
mov ich predkov a uvidia, ako kedysi
žili a kde zomreli.

Tí z nás, ktorí prežili holokaust chcú
spomínať tu v rodnom meste. My sme
súčasťou minulosti Bardejova s boha-
tým židovským dedičstvom, vytvore-
ným za stovky rokov.

Chceme ukázať našim rodinám, ako
to len bude možné, obnovené budovy
židovského suburbia, starú synagógu,
dom zhromaždenia a rituálne kúpele,
ktoré boli veľmi dôležité pre náš kaž-
dodenný život. Chceme, aby naše ro-
diny, priatelia a všetci návštevníci
Bardejova tak skoro, ako je to len
možné, stáli pred pamätnou salou s
menami tých, ktorí zahynuli a neboli
tak nikdy zabudnutí. (...)Účastníci stretnutia židovskej komunity na Radničnom námestí v Bardejove (15. máj 2012).                  Foto: BN

Chcem ospravedlniť pána prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča, ktorý
sa kvôli neodkladným pracovným
záležitostiam nemohol zúčastniť na
dnešnom Pochode solidarity. Je mu
to veľmi ľúto, pretože si myslí, že
obdobie II. svetovej vojny, keď
okrem iných vojnových hrôz došlo
i k vyvražďovaniu občanov židov-
ského vierovyznania je potrebné
neustále si pripomínať.

Pán prezident ma požiadal, aby
som vám tlmočil jeho myšlienky,
vzťahujúce sa k tejto téme a odsu-
dzujúce holokaust a rasové násilie.

Niet pochyb o tom, že ideológia
fašizmu a v jej rámci aplikované
protižidovské zákony sa stali veľ-
kým mementom v dejínach ľud-
stva. Dodnes si kladieme otázku,
ako sa to mohlo stať, ako to mohlo
nadobudnúť také obrovské rozme-
ry. Na túto otázku je len jediná
odpoveď: Stalo sa to tak, pretože
sa zvrátenej ideológii fašizmu po-
ponechal príliš veľký priestor a že
sa nepotlačila už v zárodku. Preto
sa rozrástla ako rakovina, spôsobila
II. svetovú vojnu, ktorej následkom
bola smrť mnohých nevinných ľudí.

Aj mesto Bardejov a jeho okolie
bolo kruto zasiahnuté týmito uda-
losťami a deportácie viac ako 2 400
židov sú toho krutým dôkazom.

Dnes si ani nevieme predstaviť,
ako sa títo ľudia cítili a čo prežívali
a zdá sa nám neuveriteľné, že tak-
mer 90 % z nich si do koncentrač-
ných táborov išlo nielen po poni-
žovanie, hlad a kruté zaobchádza-
nie, ale aj po smrť.

Sú to neuveriteľné udalosti, ale
stali sa a my nesmieme pred nimi
zatvárať oči. Nikdy nesmieme na
tých ľudí zabudnúť, na ich utrpe-
nie, poníženie a popravu.
(Krátené)(Krátené)(Krátené)(Krátené)(Krátené)
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