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Koľko lásky, vrásky, prebdených nocí
a láskavých slov. Zastavme na chvíľu
čas, spravme pre ňu na okamžik krás-
no! Aby pookriala, nazbierala nové sily,
aby z jej náručia neprestala sálať mate-
rinská neha. Mama – nenahraditeľná,
jediná. Presne tá naša. Tá moja!

Dnes už každý národ zvykne venovať
jeden deň svojim matkám. Je to obyčaj-
ne druhá májová nedeľa v najkrajšom
mesiaci máji, aby sa aj týmto vyzdvihla
vznešenosť materstva. Lebo matka si
zasluhuje tejto úcty. Keby nebolo ma-
tiek, nebolo by ani národa.

Aj v našej obci Kurima sa to už stalo
tradíciou sláviť Deň matiek. Slávnostné
popoludnie sa začalo na obecnom úrade
malým pohostením pre pozvané mamič-
ky jubilantky, ktoré si uctil kytičkou
starosta obce Ján Bartoš spolu so zá-
stupcom starostu obce Ing. Antonom
Repkom. Po slávnostnom akte sa pokra-
čovalo v kinosále. Sladké perníky, ktoré
napiekli šikovné žiačky spolu so svoji-
mi učiteľkami, dostali všetky mamky,
ktoré prišli na túto slávnosť. V úvodnom
príhovore starosta obce pozdravil a za-
blahoželal všetkým matkám a potom už
prišli na rad najmenší škôlkári. Za nimi
vystúpili s piesňami, básňami a tancami
žiaci zo ZŠ ako aj rómske deti z klubu
Slniečko (ktorý pôsobí pri Obecnom
úrade v Kurime v rámci činnosti KSP).
Všetci sa snažili svojou úprimnosťou a
snahou ukázať svojim mamkám a ba-
bičkám to najlepšie, čo v nich je.

Drahé mamy, nedeľa 4. mája, hoci
bola v našej obci o týždeň skôr, bola
vaším sviatkom. Verím, že vám tento
deň bol aspoň takým malým zadosťuči-
nením a poďakovaním za všetky nielen
ťažké, ale určite aj krásne chvíle, ktoré
ste počas svojho života prežili medzi
svojimi deťmi a blízkymi až doteraz.

                      Dana Lastivková                      Dana Lastivková                      Dana Lastivková                      Dana Lastivková                      Dana Lastivková

Aké boli oslavy Dňa matiek v Kurime

S  vďakou a úctou

Práve pred rokom priniesli naše noviny prvýkrát menný
zoznam časti deportovaných židovských spoluobčanov nášho
mesta v roku 1942.

Po prvom ženskom transporte v marci z Popradu nasledovali
aprílové deportácie mladých dievčat a chlapcov, aby počnúc
14. májom 1942 sa odohrala najkrutejšia fáza deportácií. Tá
postihla celé židovské rodiny, a to bezpodmienečne, bez pri-
hliadnutia na rozdielnosť pohlaví a veku ! Tak mohol okresný
náčelník v situačnej správe za mesiac máj uviesť: ku koncu
mája bolo vyvezených celkom 3 082 Židov z nášho okresu,
ostalo ich 580. Aj ich osud sa neskôr tragicky zavŕšil.

V prepise Vám priblížime opis týchto dní z jednej našej obce:
„Dalším transportom sobrali ďalších členov rodiny a to

14-ého mája večer o 9. hodine. Hrozný leják padal keď ich
žandár a gardista bral. S plačom kričali z voza ľuďom
dedinčanom s Bohom a prosili odpustenie keďby boli nie-
komu ubližili. Tiež ten istý večer sobrali aj rodinu Bergero-
vu. Pošiel aj Mojše. Odvtedy dedina nemá žiadneho žida,
len po nich ostali bociani na komine.“

Bardejov nezabúda na rok 1942
Naším čitateľov ponúkame jedinečný historický dokument.

Celé desaťročia ostávala táto fotografia neidentifikovaná v
archíve. Dnes ju prvýkrát približujeme našej verejnosti. Foto-
grafia zachytáva udalosti z transportu v dňoch 16. – 17. mája
1942 na bardejovskej železničnej stanici. Nakladanie depor-
tovaných sa vykonávalo zo strany bývalého mlyna. Nájdu sa
pamätníci týchto udalostí a dokážu pomenovať niektoré
osoby? Podľa domnienky by mali byť na nej náčelník želez-
ničnej stanice, okresný náčelník Hlinkovej gardy, okresný ná-
čelník, okresný tajomník HSĽS a špecialista z Bratislavy na
transporty. Zámerne neuvádzame mená, aby sme nenavádza-
li na chybné indície. Pomôže niekto?

Svoje informácie nám môžete oznámiť na telefónne číslo
redakcie, prípadne zaslať na mailovú adresu alebo v obálke
vložiť do schránky našej redakcie na Dlhom rade. Ak nám
uvediete svoje meno, bydlisko alebo spôsob spojenia, určite
sa s vami skontaktuje autor tohto príspevku.

Navyše v prípade záujmu verejnosti môžeme v nasledujúcich
číslach priniesť aj ďalšiu, mimoriadne zaujímavú fotografiu.   -ph-

Obecný úrad v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ s MŠ v Hertníku usporiadali
v nedeľu 11. mája 2008 slávnostné popoludnie pri príležitosti osláv Dňa
matiek. Starosta obce Ing. Václav Kunec vo svojom príhovore vyzdvihol úlohu
matky v rodine a v spoločnosti.

Veľmi ťažko sa dajú opísať vlastnosti matky, čo to znamená prijať a brániť
nový život, priviesť ho na tento svet, prebdieť mnohé noci, brániť ho pred
nástrahami, prežívať s ním jeho radosti, ale hlavne starosti. Aj vtedy, keď
z tejto malej ratolesti bude raz dospelý človek a bude mať svoje deti, ostáva pre
svoju mamu v jej srdci stále dieťaťom.

Zaujímavý a pútavý program pre hertnícke mamičky, babičky, ale aj pre
všetkých prítomných pripravili žiaci MŠ, ZŠ, ZUŠ a členovia dedinskej folklór-
nej skupiny (na snímke).                                                   Text a foto: -ivk-

OslaOslaOslaOslaOslavy Dňa matiek aj v Hervy Dňa matiek aj v Hervy Dňa matiek aj v Hervy Dňa matiek aj v Hervy Dňa matiek aj v Hertníktníktníktníktníkuuuuu

Slávnostné popoludnie venované Dňu matiek sa v Kurime nemohlo zaobísť bez
pôsobivého vystúpenia tých najmenších.                                       Foto: -dl-

Ako obyčajne druhá nedeľa v mesiaci
máj býva neobyčajne krásna, a to vďa-
ka mamám. Aj žiaci na ZŠ Vinbarg spo-
lu s učiteľmi náboženskej a hudobnej
výchovy chceli slovom, piesňou a tan-
com vyjadriť, čo pre nich tento sviatok
znamená.

Príprava akadémie z príležitosti Dňa
matiek priniesla svoje plody. Žiaci vyu-
žili svoje talenty pri nácviku básní, pies-
ni a tanca. Svoj bohatý program pred-
viedli 16. mája na slávnostnej akadémii,
ktorou chceli vyjadriť vďačnosť svojim
mamkám za ich lásku, starostlivosť a
obetu. Akadémia vyvrcholila rozdáva-
ním kvetov a srdiečok, ktoré žiaci zho-
tovili pre svoje mamky na hodinách bib-
lického krúžku.

Záver programu bol spríjemnený ma-
lým občerstvením. Mamky boli akadé-
miou milo prekvapené a veľmi poteše-
né.                      Mgr. Jana HarčárováMgr. Jana HarčárováMgr. Jana HarčárováMgr. Jana HarčárováMgr. Jana Harčárová

fotografie Vincenta Bujňáka a Ľuboša
Biľa. Záujem prítomných nebol menší
ani o keramické plastiky zdravotne po-
stihnutých klientov Integračného zaria-
denia KOR–GYM v Hertníku a žiakov
Súkromnej ZUŠ Kesel. Výťažok z „draž-
by“ benefičného večera dosiahol výšku
64 197 Sk a bude použitý formou udele-
nia grantov neziskovým organizáciám
a aktívnym občanom v grantovom prog-

BenefBenefBenefBenefBenefičný vičný vičný vičný vičný večečečečečer KNBer KNBer KNBer KNBer KNB
rame nadácie - Klub darcov, ktorého
partnerom je Konto Orange svojím spo-
lufinancovaním do výšky 50 000 Sk.

Spoločenský charakter večera umoc-
nili kultúrne vystúpenia žiakov Súkrom-
nej ZUŠ Kesel a ZUŠ M. Vileca.

Benefičný večer Komunitnej nadácie
Bardejov sa uskutočnil vďaka finančnej
podpore firmy Herstek a JUDr. Evy Hu-
dákovej.                 Ing. Jozef JarinaIng. Jozef JarinaIng. Jozef JarinaIng. Jozef JarinaIng. Jozef Jarina

                            správca KNBJ

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

Potom žiaci vyplnili anketu, v ktorej
zhodnotili prínos prezentácie projektu
Mladý vedec a záver  spestrilo žrebova-
nie o tričká.

Pri odchode z úst mnohých žiakov
zazneli slová chvály – poučné, perfekt-
né to bolo, mohlo by sa to konať častej-
šie... Nesmierne ma potešili takéto
úprimné kladné vyjadrenia. Sú výzvou
pre nás, pedagógov, plánovať aj v bu-
dúcnosti netradičné postupy učenia sa.
             Mgr. Ľubica Blahušiaková             Mgr. Ľubica Blahušiaková             Mgr. Ľubica Blahušiaková             Mgr. Ľubica Blahušiaková             Mgr. Ľubica Blahušiaková

Poučné,
perfektné

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

Akadémia
ku Dňu matiek

� Čo máte v pláne urobiť v tomtoČo máte v pláne urobiť v tomtoČo máte v pláne urobiť v tomtoČo máte v pláne urobiť v tomtoČo máte v pláne urobiť v tomto
roku?roku?roku?roku?roku?

- Keď bude splnená naša žiadosť o
finančnú podporu, samozrejme radi by
sme pokračovali v údržbe chodníkov,
osadili by sme na vhodné miesta nové
dôstojnejšie informačné tabule, aj keď
aj tie doterajšie si návštevníci veľmi
pochvaľovali, lebo dostatočne sa dalo
zistiť, kde sa nachádzajú, alebo kam
majú ísť. Radi by sme upravili miesta,
kde vyvierajú pramene vody tečúcej do
studničiek pri cestičkách.
� Roky utekajú a členovia aj vášhoRoky utekajú a členovia aj vášhoRoky utekajú a členovia aj vášhoRoky utekajú a členovia aj vášhoRoky utekajú a členovia aj vášho

klubu dôchodcov vekom strácajú silu,klubu dôchodcov vekom strácajú silu,klubu dôchodcov vekom strácajú silu,klubu dôchodcov vekom strácajú silu,klubu dôchodcov vekom strácajú silu,
pohyblivosť. Myslíte si, že sa nájdu vpohyblivosť. Myslíte si, že sa nájdu vpohyblivosť. Myslíte si, že sa nájdu vpohyblivosť. Myslíte si, že sa nájdu vpohyblivosť. Myslíte si, že sa nájdu v
tejto užitočnej činnosti pokračovate-tejto užitočnej činnosti pokračovate-tejto užitočnej činnosti pokračovate-tejto užitočnej činnosti pokračovate-tejto užitočnej činnosti pokračovate-
lia po vás?lia po vás?lia po vás?lia po vás?lia po vás?

- To nemôžeme dnes vedieť. Raz sme
sa na túto tému v klube rozprávali a
bola vyslovená myšlienka, že ako by to
bolo pekné, keby sa medzi mladými štu-
dentami našla skupinka, ktorá by sa k
nám pridala a vytvorili by sme čosi, čo
by zabezpečilo kontinuitu našmu sna-
ženiu. Bolo by to pekné: babičky a ded-
kovia, vnučky a vnuci a pred nimi je-
den cieľ - krajší a čistejší Bardejov a
jeho okolie.                          -bn-                         -bn-                         -bn-                         -bn-                         -bn-

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

Tri otázky preTri otázky preTri otázky preTri otázky preTri otázky pre
MUDr. Aladára Šalátu Aladára Šalátu Aladára Šalátu Aladára Šalátu Aladára Šalátu, CSc.

predsedu Klubu dôchodcov Bardejov,
časť Bardejovské Kúpele

Autizmus - diognóza charakteristická
silnou orientáciou na vlastnú osobu a
poruchami správania sa medzi ľuďmi a
pri medziľudskej komunikácii. Ľudia
postihnutí týmto syndrómom ťažko zná-
šajú akúkoľvek zmenu, vykonávajú ru-
tinné činnosti, ale často majú vysokú
inteligenciu, dobré vyjadrovanie a bystrý
um. Každé dieťa s týmto syndrómom je
však iné. Pre veľkú časť je dané nad-
priemerné hudobné nadanie a výtvarný
talent. Približne tak je to aj u krásnej,
mladej slečny - Ľubky Pangrácovej. Jej
výtvarný talent sa stal múzou otvorenia
výnimočnej výstavy Môj svet = Tvoj
svet = Náš svet. Tento naozajstný anje-
lik spôsobil, že vernisáži výstavy kona-
nej 7. mája 2008 v priestoroch Poľsko-
slovenského domu v Bardejove vládlo
čosi silne umelecké a ešte viac neopako-
vateľne emocionálne.

Práve život autistky Ľubky, ktorej už
odzvonil školský zvonec Praktickej ško-
ly, dal impulz vytvoreniu priestoru pre
medzinárodnú spoluprácu s poľskou na-
dáciou MADA zaoberajúcou sa prácou
s autistickými deťmi. S iniciatívou uro-
biť prvý krok k pomoci takto postihnu-
tým, pre ktorých niet ďalších možností
rozvoja prišla Mgr. Anna Čegiňová. Ako

Ľubkina bývalá učiteľka, aj po ukonče-
ní jej školskej dochádzky, s Ľubkou ne-
ustále spolupracuje a s rodičmi aktívne
nachádza spôsoby rozvoja jej nadania.
S nadšením preto prijali pozvanie na
túto akciu zakladatelia poľskej nadácie
MADA, pani Božena a Richard Fryco-
ví, ktorí mohli odovzdať vlastné skúse-
nosti z doterajšej dvanásťročnej práce
s týmito deťmi. Svet ich poľských autis-
tických detí zachytávajú  práce sálajúce
silnou energiou a čerpať z nich možno
silu do našich každodenných životov.

Výstavu svojim príhovorom otvorila
iniciátorka celej akcie Mgr. Anna Čegi-
ňová, aby priblížila problematiku autiz-
mu a cieľ stretnutia. Na jej slová nadvia-
zala aj pani Božena Frycová a riaditeľ
nadácie MADA Rafal Zyczkowski. Štu-
dentky Gymnázia Leonarda Stöckela sa
prihovorili slovom básnika a dojímavým
vyvrcholením dopoludňajšej akcie bola
pieseň „Kým vieš snívať“ v podaní sa-
motnej Ľubky. Medzi prítomnými ne-
chýbal poslanec PSK MUDr. A. Havril-
la a predstavitelia mesta Ing. M. Bujda,
PhDr. T. Fedáková, Mgr. Ján Marhulík.

O tom, že autizmus je téma, o kto-
rej je bezpochyby potrebné rozprávať

(pokračovanie na 4. strane)(pokračovanie na 4. strane)(pokračovanie na 4. strane)(pokračovanie na 4. strane)(pokračovanie na 4. strane)

V dvoch podobách
o autizme
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V slávnostne vyzdobenej sále kultúr-
neho domu v Beloveži sa v nedeľu 18.
mája uskutočnila okresná prehliadka
hudobného folklóru dospelých, venova-
ná Dňu matiek. Každoročne ju organi-
zuje Hornošarišské osvetové stredisko
v Bardejove, Okresná organizácia Únie
žien Slovenska v Bardejove v spolupráci
s obecným úradom, t.r. to bola už spo-
mínaná obec Beloveža.

Po úvodnej piesni domácej ženskej
skupiny Bilovežanka, ktorú vedie Má-
ria Baroľáková, všetkých prítomných ob-
čanov, hostí aj účinkujúcich privítala
starostka obce Eva Pobořilová, riaditeľ
HOS PhDr. Ján Suráň a predsedníčka
OO ÚŽS Mgr. Eva Kučová. Pozvanie na
túto prehliadku prijali hostia, a to
MUDr. Andrej Havrilla, poslanec Pre-
šovského samosprávneho kraja, Ing.
Martin Choma, prednosta Obvodného
úradu v Bardejove a duchovný otec Mgr.
Vasiľ Feckanič s manželkou.

A potom už prišli pozdraviť svoje ma-
mičky, babičky tí najmenší z miestnej
MŠ, ktorých pripravili riaditeľka ma-
terskej školy Janka Pipasová so svojou
kolegyňou. Po nich vystúpili žiaci ZŠ
s pásmom poézie a piesňami. Žiakov
pripravila učiteľka Andrea Potičná.
Vystúpenie detí vystriedali dospelí účin-
kujúci. Pomyselnú kyticu uvitú z piesní
priniesli ženská spevácka skupina, muž-
ská spevácka skupina a tanečná skupi-
na z Rešova, z Hažlína,  z Bartošoviec,
Babička z Hervartova, Stebníčanka zo
Stebníka, z Osikova, Ženská spevácka
skupina pri Červenom kríži z Bardejova,
Spevácka skupina Sami sebe z Bardejo-
va. Potešiť spevom prišli aj sólistky
Mária Šurkalová z Becherova, Mária
Hanisková a Anna Cidilková zo spevác-
kej skupiny Sami sebe, Júlia Vagaská
a Kamila Olahová z Hažlína a Ľubica
Ručinská z Bardejova. Na záver progra-
mu opäť vystúpila domáca skupina Bi-
lovežanka. Program moderovala pani

Anastázia Šimová, réžijne ho zabezpe-
čila Mária Harňaková, odborné pracov-
níčky Hornošarišského osvetového stre-
diska v Bardejove.

To, že podujatie sa naozaj páčilo, sved-
čila preplnená sála KD a neustály po-
tlesk divákov. Starostka obce vo svojom
záverečnom vstupe poďakovala všetkým
tým, ktorí sa podieľali na príprave tohto
podujatia a účinkujúcich pozvala na
občerstvenie. Pri dobrom guláši, domá-
cich koláčoch, káve si už účinkujúci
zaspievali spoločne.

                     Mária Harňaková                     Mária Harňaková                     Mária Harňaková                     Mária Harňaková                     Mária Harňaková

Dnes vám prinášame druhú fotografiu z roku 1942. Sú na nej
zachytené osoby, ktoré predstavovali tzv. deportačný výbor.

Jeden zo svedkov pri výsluchu pred Ľudovým súdom v roku
1946 o ňom vypovedal: „...že o tom, ktorí Židia majú byť
odtransportovaní, ktorí majú ostať v Bardejove rozhodovala
zvlášť za tým účelom zriadená komisia za predsedníctva
okr. náčelníka Dr. Lexmanna. Členmi tejto komisie boli zá-
stupca mesta, vládny komisár, zástupca HSĽS a pravdepo-
dobne tiež zástupca HG a N. Zábrecký, ktorý bol minister-
stvom vnútra na tým účelom vyslaný do Bardejova...“

Pravdepodobne táto fotografia zvečnila miestnych funkcioná-
rov, okrem „odborníka“ Zábreckého. Ženy sú administratívne
pracovníčky - sekretárky.

Organizáciu a priebeh samotných deportácií pripravilo a riadi-
lo Ministerstvo vnútra, 14. oddelenie. Jeho vedúcim bol aj Dr.
Gejza Konka, ktorý bol isté obdobie okresným náčelníkom v
Bardejove! Jeho podpis „v.z. ministra“ nechýba na tých najhor-
ších protižidovských opatreniach.

Aký bol osud deportovaných?
V dobe od 25. 3. do 20.10. 1942 bolo po železnici za hranice

Slovenska prepravených 38 transportov s 39 006 osobami do
Naleczowa pri Lubline a 19 transportov s 18 746 do koncen-
tračného tábora Osvienčim.

Slovenská republika platila Nemecku 500 ríšskych mariek za
každého deportovaného Žida. Ústredňa Židov musela zaplatiť
za miestnu dopravu, za vysťahovanie za hranice a ríšskej želez-
nici viac ako 24 miliónov Ks. Všetci museli podpísať pred od-
chodom Darovaciu zmluvu, ktorou „neodvolateľne a večne“

darujú svoj majetok fakticky Slovenskému štátu. Zaplatili si
vlastnú smrť.

Osud tzv. rodinných transportov bol rovnako tragický ako
osvienčimských. Všetci zahynuli, až na niekoľko málo jednotliv-
cov, ktorým sa podarilo z oblasti Ľublinu utiecť a mohli priniesť
svedectvo o nesmiernej krutosti.

Odbočka Ústredne štátnej bezpečnosti v Prešove 3. novem-
bra 1942 hlási v periodickej správe za mesiac október do Bra-
tislavy: „...okrem toho sú tuná tajne kolportované zvesti, že
15. X. 1942 bolo v býv. Poľsku zastrelených vyše 400 de-
portovaných Židov...“. Podrobnejšie to popisuje kniha C. Brow-
ninga - Obyčejní muži:

„Zatiaľ čo Židia považovaní za práceschopných boli odvá-
žaní z mesta, ostatné osoby – a síce 800 až 1000 žien s
deťmi a veľký počet starých žien – boli odvedené do lesa za
mestom, aby tam boli postrieľané. ...Ako prví boli do lesa
odvedení muži, ktorí si museli ľahnúť tvárou k zemi, a po-
tom boli zastrelení. Potom prišli na radu ženy a deti. ...Keď
sa policajti, ktorí sprevádzali „pracovných Židov“ na nádra-
žie, vrátili do Konskowoly, našli tržnicu prázdnu, ale z lesa
sa ozývala streľba. Dostali rozkaz ešte raz „vyčistiť“ geto, a
potom dostali voľno a mohli odpočívať. Už bolo odpoludnie
a niektorí policajti objavili príjemný dedinský dom a hrali
tam karty.“

To je však už o niečom inom. Nájdu sa pamätníci, ktorí by po-
mohli identifikovať osoby z tejto fotografie? Svoje informácie nám
môžte oznámiť telefonicky, mailom alebo poslať listom na adresu
redakcie. Autor tohto textu je ochotný sa s vami stretnúť.        -ph-

Bardejov nezabúda na rok 1942 - II. časť

lých kasárni, na niektorých priľahlých
uliciach budú dopravné obmedzenia
(jednosmerná premávka), za účelom
vytvorenia parkovacích kapacít (napr.
ulica Mikulovská). Celkovo je priprave-
ných cca 1750 parkovacích miest.

V súvislosti s organizáciou a priebe-
hom koncertu, ktorého záver sa očaká-

Megakoncert Elánu
na úvod turistického leta

va po 22.00 hodine, chceme v menechceme v menechceme v menechceme v menechceme v mene
organizátorov poprosiť obyvateľovorganizátorov poprosiť obyvateľovorganizátorov poprosiť obyvateľovorganizátorov poprosiť obyvateľovorganizátorov poprosiť obyvateľov
najmä priľahlých ulíc o maximálnunajmä priľahlých ulíc o maximálnunajmä priľahlých ulíc o maximálnunajmä priľahlých ulíc o maximálnunajmä priľahlých ulíc o maximálnu
mieru tolerancie a porozumenia.mieru tolerancie a porozumenia.mieru tolerancie a porozumenia.mieru tolerancie a porozumenia.mieru tolerancie a porozumenia. Ide
najmä o dopravné obmedzenia, ale i reš-
pektovanie vlastnej hudobnej produkcie.

30. mája je v rámci osláv Medziná-
rodného dňa detí pripravený bohatý
program pre žiakov materských a zá-
kladných škôl v jednotlivých lokalitách
mesta. Jedným z vrcholov bude v Bar-
dejove premiérový „denný“ ohňostroj
o 11.05 na námestí.

Už o týždeň na to, 6. júna bude naše
mesto hostiť ďalšiu legendu českoslo-
venskej populárnej hudby. V rámci  Xa-

wax tour 2008 sa na Radničnom ná-
mestí predstaví skupina Olympicskupina Olympicskupina Olympicskupina Olympicskupina Olympic. Vďa-
ka ústretovosti a veľkorysosti hlavného
sponzora turné bude na bardejovský
koncert, ako jediný v rámci celej série,
vstup voľný.

12. – 13. júna nás čakajú tradičné
Hry rytiera RolandaHry rytiera RolandaHry rytiera RolandaHry rytiera RolandaHry rytiera Rolanda a v termíne 27. -
29. júna Elite beach ProElite beach ProElite beach ProElite beach ProElite beach Pro, profesionál-
ny turnaj v plážovom volejbale.

Mgr. René SemanišinMgr. René SemanišinMgr. René SemanišinMgr. René SemanišinMgr. René Semanišin
vedúci kancelárie primátora

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

V stredu, 14. mája 2008 v uliciach Bar-
dejova prebiehal už II. ročník celosloven-
skej akcie „Krok s SM“. Akciu organizoval
Klub sclerosis multiplex (SM) Bardejov pri
Slovenskom zväze sclerosis multiplex
(SZSM), pod záštitou primátora mesta
Bardejov MUDr. Borisa Hanuščaka.

Srdečne ďakujeme všetkým spoluobča-
nom, ktorí prejavili solidaritu a počas ve-
rejnej zbierky podporili pacientov sclero-
sis multiplex – členov Klubu SM Bardejov,
sumou 65 000 Sk. Výnos z verejnej zbier-
ky poukážeme na rehabilitačno-rekondič-
ný pobyt pre členov klubu SM Bardejov.
Pre ľudí s touto diagnózou je vzájomná
komunikácia životne dôležitá. Povzbudzuje
tých, ktorí ochoreniu vzdorujú, a zmier-
ňuje utrpenie takých, ktorí už bojovať
nevládzu a sú odkázaní na pomoc iných.

Poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľ-
níkom, študentom Gymnázia L. Štöckela,
rodinným príslušníkom, sponzorom, Piz-
zerii Daniel, Cukrárni Babička, Hyperno-
va Bardejov - za podporu a pomoc počas
akcie „Krok s SM“ v uliciach Bardejova.
Bol to deň slnečníc.

Ďakujeme všetkým, bez ktorých by sa
nám naše plány nepodarilo zrealizovať.

           Členovia Klubu SM Bardejov

Ďakujeme za štedrosť
počas dňa slnečníc

Aj Belovežania oslávili
Deň matiek

Kúpeľného domu, ktorá zabezpečí kva-
litné a príjemné prostredie pre pacien-
tov, ale aj pracovníkov.

V pláne je výstavba vonkajšieho kry-
tého rehabilitačného bazéna za 50 mili-
ónov Sk, s prevádzkovou kapacitou 100
klientov, ktorý by bol chodbou spojený
s kúpeľným domom Ozón. Mal by po-
skytovať celoročnú možnosť kúpať sa za
pomoci rehabilitačných pracovníkov a
mal by v určitých hodinách byť prístup-
ný aj pre klientov z okresu a celého
východoslovenského regiónu. Popri te-
rajšom vnútornom menšom rehabilitač-
nom bazéne v Kúpeľnom dome by roz-
šíril možnosť vodných procedúr a
voľného kúpania sa.

Vo vrcholovej sezóne v kúpeľoch sa
podáva až 50 druhov procedúr s den-
nou kapacitou 3000 procedúr. Procedú-
ry sa podávajú pre ústavných, ale aj
ambulantných klientov. Radovo asi 40
% pacientov je cez zdravotné poisťovne,
35 % klientov je samoplatcov a rekon-

Bardejovské Kúpele inovujú
dičných pobytov a 25 % klientov je z
Čiech a ďalšieho zahraničia. V priebe-
hu roka sa v Bardejovských Kúpeľoch
liečia klienti zo 40 krajín celého sveta.

V Bardejovských Kúpeľoch sa snaží-
me rozvíjať aj ambulantný charakter kú-
peľnej starostlivosti. Ako prví na Slo-
vensku sme v apríli otvorili kardiolo-
gickú ambulanciu pre kúpeľných a ostat-
ných pacientov z celého Slovenska. Plá-
nujeme otvoriť preventívnu ambulan-
ciu so zameraním na diagnostiku a pora-
denstvo v imunologickej a kardiologic-
kej starostlivosti. V projektovej fáze je
vybudovanie najkomplexnejšieho a naj-
modernejšieho kúpeľného kardiocentra.

Avšak najväčšie vzrušenie v terajších
dňoch vzbudzuje zistenie, že v Barde-
jovských Kúpeľoch prameň Herkules
zlepšuje a zvyšuje sexuálne funkcie
muža, ale aj ženy. Robia sa prípravy na
rozpracovanie tohto vzácneho kúpeľné-
ho zistenia.

primár MUDr. Jozef Haleckýprimár MUDr. Jozef Haleckýprimár MUDr. Jozef Haleckýprimár MUDr. Jozef Haleckýprimár MUDr. Jozef Halecký
lekársky riaditeľ
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okresov na Ukrajine, s ich podnikateľ-
mi - zástupcami výrobných podnikov.
Za náš Bardejovský okres sme prezen-
tovali chutné klobásky z firmy Vijofel,
na ktorých si pochutili poslanci Národ-
nej rady aj samotný predseda parlamen-
tu, ale aj partneri z ukrajinskej strany.
Pri rokovaniach o spolupráci padli via-
ceré návrhy, ktoré sú zaujímavé aj pre
náš okres, známy kúpeľníctvom a svojou
históriou. Počas celého dopoludnia
účastníkom stretnutia spríjemňovali
chvíle ukrajinské a slovenské ľudové
súbory.                             -mch-                            -mch-                            -mch-                            -mch-                            -mch-

Deň priateľstva
2008

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

Mnohí ľudia začali fajčiť už v mladom
detskom veku, kedy ešte nedokázali do-
statočne pochopiť hroziace neúprosné
nebezpečenstvo a neskoršie zdravotné
následky z fajčenia. Je zarážajúce, že
dospelí ľudia dnes po získaní dostatoč-
ných informácií o škodlivosti fajčenia
naďalej holdujú tomuto životnému ha-
zardu.

Mládež pokladá fajčenie skôr za spo-
ločenskú módu alebo za zlozvyk. Dá sa
ľahko zlákať kamarátmi, chce sa zdať

31. máj - Svetový deň31. máj - Svetový deň31. máj - Svetový deň31. máj - Svetový deň31. máj - Svetový deň
bez tabakubez tabakubez tabakubez tabakubez tabaku

„Mládež bez tabaku“

(pokračovanie na 8. strane)

Nástup ihneďNástup ihneďNástup ihneďNástup ihneďNástup ihneď
Kontakt: 0918 512 218, 054/472 64 14

manu@manu.sk, www.manu.sk

Ubytovanie hotelové v dvojlôžkových izbách.
Príplatok na stravu. Pracuje sa 10 - 12 hod. denne.

MANU s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

Práca v Prahe v sklade

mužov - ženy - páry
- študentov

Obec Kochanovce
vyhlasujevyhlasujevyhlasujevyhlasujevyhlasuje

v zmysle § 4 zákona NR SR  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávne
a v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z.

výberové konanie na obsadenie týchto funkcií:výberové konanie na obsadenie týchto funkcií:výberové konanie na obsadenie týchto funkcií:výberové konanie na obsadenie týchto funkcií:výberové konanie na obsadenie týchto funkcií:
na obsadenie funkcie

riaditeľka MŠ Kochanovceriaditeľka MŠ Kochanovceriaditeľka MŠ Kochanovceriaditeľka MŠ Kochanovceriaditeľka MŠ Kochanovce
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
� minimálne SŠ vzdelanie podľa vyhlášky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej

spôsobilosti v znení neskorších predpisov
� najmenej 5 rokov praxe
� znalosť príslušnej legislatívy, komunikatívnosť a morálna bezúhonnosť
� riadiace a organizačné schopnosti

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, profesijný životopis, doklad o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, návrh koncepcie rozvoja
školy v písomnej podobe

riaditeľ/ka ZŠ Kochanovceriaditeľ/ka ZŠ Kochanovceriaditeľ/ka ZŠ Kochanovceriaditeľ/ka ZŠ Kochanovceriaditeľ/ka ZŠ Kochanovce
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
� odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov
� najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
� absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
41/1996 Z.z.
� spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
� občianska bezúhonnosť a morálne predpoklady
� riadiace a organizačné schopnosti

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, overené kópie dokladov o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov, profesijný životopis, písomný
návrh koncepcie rozvoja ZŠ, prípadne iné doklady a osvedčenia.

Prihlášku spolu s dokladmi na výberové konanie zasielajte v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie MŠ Kochanovce” a „Výberové konanie ZŠ Kochanovce”
do 11. júna 2008 na adresu: Obecný úrad Kochanovce č.46, 086 46 Hankovce.
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Kedy a kde sa rozhoduje o
tom, že miesto, kde sa mladý
človek narodí, sa mu stane aj
vlasťou, ozajstnou domovinou?
Miestom, kde sa bude vždy rád,
a najmä s láskou vracať? Jedno-

!
Na zamyslenieNa zamyslenieNa zamyslenieNa zamyslenieNa zamyslenie

AAAAAj lásj lásj lásj lásj láskkkkkeeeee
sa treba naučiť

značnú odpoveď by sme asi len veľmi
ťažko našli. I keď naša spoločnosť

prikladá tejto úlohe venovať mimo-
riadnu pozornosť, ale mnohé otázky
tu zostávajú nezodpovedané. Pretože
na formovaní osobnosti človeka, jeho
hodnotového sveta, a teda aj vzťahu k
našej vlasti sa zúčastňuje veľmi veľa
činiteľov, niekedy aj protirečivých.

V našej tlači, a v tom aj v našich
okresných novinách sa dočítame, že
problémy sa aj v tejto oblasti nahro-
madili a hľadame východiská. Výcho-
disko vyžaduje osobný príklad dospe-
lých, rodičov, učiteľov a určite jednotu
slov a činov.

Významné miesto, samozrejme, pri-
padá škole, učiteľom a vychovávate-
ľom. Ale výchova službe vlasti, k me-
dziľudským vzťahom nie je len na
nich. Symbióza týchto základných či-
niteľov rodiny, učiteľov, dospelých, v
rozhodujúcej miere ovplyvňuje formo-
vanie mladých ľudí, teda aj ich vzťah
k svojmu rodisku, vlasti a medziľud-
ským vzťahom národa a národnost-
ných menšín.

Nezastupiteľné miesto má naša tlač,
jej obsah zvýrazňujúci potrebu dávať
základné informácie potrebné na sku-
točné pochopenie našej minulosti a
prítomnosti. Na výber a spracovanie
základných faktov, ktoré by zvýrazni-
li ucelený obraz o histórii a prítom-
nosti národa a života národnostných
menšín.

Poznanie skutočnej, objektívnej
pravdy o našej spoločnej minulosti a
prítomnosti je jedným z kľúčov k
správnemu chápaniu vlastného mies-
ta v spoločnosti. Mladým ľuďom tre-
ba ukazovať našu minulosť a prítom-
nosť bez prikrašľovania alebo prek-
rúcania niektorých skutočnosti. Veď

tak ako život každého z nás nie je len
priamočiary, ani vývoj našej spoloč-
nosti sa nemôže zaobísť bez rôznych
úskalí a pádov.

Človek sa niekedy môže naučiť viac
aj na negatívnom príklade, musí však
dobre poznať a pochopiť celú genézu
jeho vývoja.

Súčasná mladá generácia je veľmi
kritická, a často najmä k starším pri-
stupuje aj dosť rezervovane. Do urči-
tej miery je to aj prirodzené. Ale ak
chceme v mladých ľuďoch vypestovať
naozajstný vzťah k domovu, k rodis-
ku, nemôžeme sa spoliehať iba na krás-
ne slová.

Už sme sa často presvedčili, že mla-
dí ľudia majú radšej zmysluplnú reč
faktov a argumentov, a to aj keď v nej
niekedy zaznievajú drsnejšie tóny.

Ale, pochopiteľne, za slovami musí
vždy stáť osobnosť človeka. Jeho vlast-
né životné postoje a konkrétne preja-
vy. Pretože jednota slov a činov, to
vôbec nie sú prázdne, ničnehovoriace
frázy.

Mladého človeka dokáže presvedčiť
a zaujať len človek, ktorý svoje vlaste-
nectvo prejavuje konkrétnymi činmi,
celým svojim životom. O tom nás pre-
svedčili významné osobnosti minulos-
ti, buditelia, vlastenci.

Aká je teda naša mládež? Aký je jej
ozajstný vzťah k svojej vlasti, domo-
vine?

Vyčerpavajúcu odpoveď hľadajme
spoločne. Každý podľa svojich skúse-
nosti, podľa svojho vlastného pozna-
nia. Určite by sme však mali pristu-
povať k tejto odpovedi tak, že budeme
aj zvažovať, ako sme my, svojou vlast-
nou aktivitou prispeli k tomu, aby
naši mladí neobdivovali len cudzie - i
keď niekedy môže byť krásne.

Prispejme spoločne k tomu, aby sa
mladí ľudia naučili svoju vlasť milo-
vať, aby vo svojom srdci cítili hrdosť
na svoje rodisko, mesto a aby dokáza-
li pre túto lásku aj aktívne pracovať.
                      Dr. Jozef Tančin                      Dr. Jozef Tančin                      Dr. Jozef Tančin                      Dr. Jozef Tančin                      Dr. Jozef Tančin
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Dnes zverejňujeme poslednú z fotogra-
fií a niekoľko historických výpisov z do-
kumentov.

Mám pred sebou dva, jeden z roku
1939 a jeden z roku 1942. Potvrdzujú,
že myšlienka zriadenia židovských pra-
covných táborov a arizácie vznikala v
období vzniku Slovenského štátu. Nemož-
no si inak vysvetliť pokyny okresného
náčelníka o úmysle zriadiť tábory zo dňa
1. októbra 1939. Popisuje v nich aj vý-
stroj, čo si má Žid doniesť: pracovné šat-
stvo, bielizeň, obuv, strava na tri dni, 2
deky, náčinie potrebné ku stravovaniu. Čí-
tam jedinečný dokument na meno Anna
Grossman z Andrejovej z 20. marca 1942.

„Ministerstvo vnútra prikázalo Vám
prácu podľa §22, nariadenia číslo 198/
1941Sl.z. Dostavte sa dňa 20. mrc.
1942 o 18. hod. na miesto žid. škola v
Bardejove. So sebou prineste: šatstvo -
klobúk alebo čiapku, dva obleky(jeden
z nich pracovný), 2 páry obuvi, jednu
prikrývku, 2 uteráky, 3 súpravy bieliz-
ne, veci dennej potreby, šálku k jede-
niu, príbor, čistiace potreby, potravu na
tri dni. Váha predmetov nesmie presa-
hovať 50 kg.“ Nemýlite sa. Je to povolá-
vací príkaz na prvý ženský transport.

Pozerám na ďalší z rovnakého dňa.

statoční, mnohí sa pokúšali utiecť z repub-
liky, ukrývať, zabrániť nenásilnou formou
odsunom. Takým bol aj Rudolf Löwy, pred-
seda náboženskej obce, jeden z najvýznam-
nejších a statočných Židov, čo zaplatili smr-
ťou za pokus zachrániť svoju komunitu.
Jeho osud je hoden zvláštneho článku a
jeho osoba by si zaslúžila aspoň malý pom-
ník alebo ulicu, aby sme nezabudli na jeho
čin. Ako ho len museli nenávidieť miestni
gardisti, keď napísali: „...odstránenie Löwy-
ho je tak cenné ako odtransporovanie
1000 židov !!!!! Jeho návrat by úplne zlo-
mil autoritu okresného úradu a gardy
vôbec...“

Intervenovali pravdepodobne až u samot-
ného Šaňa Macha, vtedajšieho ministra
vnútra. Zahynul 3. 6.1942 v Osvienčime
ako väzeň č. 9876.

Do dnešného dňa sa údaje o počte de-
portovaných a zahynutých rôznia. Jeden z
údajov uviedol vo svojej výpovedi pán Ab-
raham Grussgott (pracovník Ústredne Ži-
dov): ...vrátivších sa Židov v okrese je asi
300 duší. Celkový počet bol v roku 1941
(dec. súpis Židov) v samom meste presne
3 975 duší, t.j. 50 % obyvateľstva mesta.

Počas transportovania Židov sa prísluš-
níci Hlinkovej gardy dopúšťali rôznych krá-
deží a nezákonných aktov na deportova-
ných a ako uvádzajú dobové dokumenty
„mnohí z toho až nápadne zbohatli.“

Ozvena v spoločnosti? Dňa 25. mája Hu-
dobná škola Matice Slovenskej v Bardejo-
ve a dňa 31. mája Okresné veliteľstvo Hlin-
kovej mládeže vo veľkej divadelnej dvorane
hotela Republika usporadúvajú koncert a
okresnú akadémiu... V istom okrese po
skončení deportácií miestna Hlinkova gar-
da usporiadal veľkú oslavu, ktorú museli
zaplatiť Židia, čo ostali...

Vráťme sa ku našej fotografii. Nájde sa
ten chlapec, alebo neznámy, stojaci pri dve-
rách?

Účet. Zaplaťte 424.-Ks, lebo 8 robotní-
kov skladalo lavice, balíky slamy na pre-
nocovanie, 2 páry koní a povozníci pre-
vážali slamu a balíky s vecami a 4
robotníci tieto skladali a nakladali v ško-
le a na stanici. Počet hodín krát sadzba.
Cena poslednej cesty...

Mnohí sa pýtajú, prečo sa nebránili.

Všetko úsilie mobilizovať verejnosť bolo
márne. Dňa 8. marca 1942 oslovila listom
židovská komunita poslancov, ministrov, ba
aj samotného prezidenta Tisa týmto listom:

„Veľkej časti Židovstva na Slovensku,
židovským mužom, ženám, deťom i star-
com, hrozí deportácia do cudzej krajiny.

Takáto deportácia vo vojnovej dobe

znamená úplnú záhubu týchto Židov.
V tejto poslednej osudovej hodine ape-

lujeme na Vaše kresťanské a ľudské sve-
domie, obraciame sa na Vás, slovutný
pán Minister, so zúfalou prosbou: uplat-
ňujte svoj celý vliv a zamedzujte takýto
spôsob záhuby ľudí .“

Odpoveďou boli transporty. Našli sa

Viete, kde sa to odohráva? Dnes veru
niet ani náznaku, že to je jedna z budov
na Stöcklovej ulici! Nenájdete tam veru
ani jednoduchú tabuľu s nápisom: z tejto
synagógy v roku 1942...

Fotograf pravdepodobne zvečnil oka-
mih, keď sa zo stanice privážala zvyšná
batožina po vyše 2 500 deportovaných v
dňoch 16. a 17. mája. Dodatočne ju od-
viezol posledný májový transport z nášho
mesta dňa 23. mája, niekedy uvádzaný
ako tretí. Nasledovali po ňom ešte až do
októbra ďalšie, ale boli to len desiatky
osôb. Dodnes zaráža, s akou presnosťou
sa počítalo pri ich pohyboch. Transport
„Da“ č. 29 odchod 16. mája o 20.55
hodine, transport č. 30 dňa 17. mája o
19.40 hodine, transport č. 34 dňa 23.
mája o 19.40 hodine, príchod do Zwar-
done vždy nasledujúci deň o 17.21 hodi-
ne. Každá vlaková súprava bola zostavená
z 29 vozňov. Citát z historického dokumen-
tu: „aby akcia mohla ísť hladko, treba k nej
ľudí, ktorí sú už zapracovaní...“

Dnešným článkom sme si chceli uctiť
osud tisícok občanov nášho okresu, ktorí
ako keby sa vytratili z našej pamäte.
Máme aj ďalšie podobné fotografie, po-
dobné dokumenty, zdokumentované osu-
dy niektorých deportovaných. Obraciame
sa však na tých, čo by pomohli rozšíriť
zbierku naších historických dokladov,
spomienok, autentických a dobových
snímok. Nedovoľme zabudnúť! Jeden z
pamätníkov spomínal na slová, čo kráča-
júci v zástupe volali na prihliadajúcich:
„Čo vidíte na nás, čakajte na sebe!“

Aj teraz vás prosíme, ak sa domnieva-
te, že spoznávate niektorú osobu aj z
predchádzajúcich snímok, môžete nám
zanechať svoj odkaz na adrese redakcie
alebo mailom alebo aj osobne. Autor
tohto článku je pripravený sa s vami stret-
núť.                                             -ph-

Pôda je dôležitou a nenahraditeľnou
zložkou prírodného prostredia. Bola ži-
viteľkou ľudstva predchádzajúcich ge-
nerácií a bude zabezpečovať výživu aj
nasledujúcich. Práve z týchto dôvodov
sa jej ochrane a využívaniu venovala
v minulosti aj teraz značná pozornosť.
Ak by sme mali zhodnotiť ochranu poľ-
nohospodárskej pôdy v minulosti a v
terajšej dobe, môžeme povedať, že v
minulosti pred rokom 1989 zákony, kto-
ré upravovali túto problematiku, boli
prísnejšie ako teraz, čo vyplývalo z doby
respektíve politického režimu, ktorý v
tejto dobe existoval.

V zmysle vtedy platných právnych
predpisov sa musela využívať všetka
poľnohospodárska pôda aj pozemky
málo dostupné poľnohospodárskej me-
chanizácii. Poľnohospodársku pôdu
mohli využívať len vtedajšie JRD, ŠM
(štátne majetky), Slovenský záhradkár-
sky zväz a iné socialistické organizácie.
Práve pozemky málo dostupné mecha-
nizácii pre svahovitosť, prípadne veľ-
kosť sa dostávali do užívania Slovenské-
ho záhradkárskeho zväzu, ktorý ich
potom dohodou prideľoval do užívania
svojim členom na poľnohospodárske vy-
užívanie na dobu 15 – 20 rokov. Člen
zväzu tak mohol dostať do užívania vý-
meru pozemku – záhradky  maximálne
400 m2 . Plynutím času tieto pozemky
už neboli len záhradkami, ale aj pozem-
kami na rekreačné a iné účely. Vyrasta-
li na nich stavby s pevnými základmi
a to záhradkárske a rekreačné chaty, re-
kreačné domy a iné drobné stavby. Vo
väčšine prípadov išlo o stavby bez od-
ňatia poľnohospodárskej pôdy, ktoré aj
doposiaľ vo väčšine prípadov sú vedené
ako poľnohospodárska pôda a je potre-
ba ich legalizovať. Veľkú krivdu vtedaj-
šej doby spôsoboval fakt, že zákon po-
výšil užívacie vzťahy k pozemkom nad
vlastníckym vzťahom. Vlastník pozem-
ku sa tak nedostal k užívaniu svojej
pôdy, iba ak bol členom záhradkárske-
ho zväzu a náhodne sa mu pridelil jeho
pozemok. Pozemky sa takto dostávali
do užívania cudzím osobám. Občania,
ktorí boli členmi JRD a ŠM ak požiadali
tak mohli dostať na poľnohospodárske
využívanie tzv. záhumienky, kde mohli
pestovať plodiny pre osobnú potrebu.

Zábery poľnohospodárskej pôdy väč-
šieho rozsahu alebo zábery najkvalit-
nejších pôd podliehali súhlasom nad-
riadených orgánov a vo väčšine prípadov
až súhlasu ministerstva. Rozsah odňa-
tia bol vymedzený pre jednotlivé inves-
tičné akcie. Občan na výstavbu rodin-
ného domu mohol dostať najviac 800
m2 a to pozemok nevhodný na poľno-
hospodárske využívanie. Za zábery v
extraviláne sa predpisovali odvody fi-

nančných prostriedkov do štátneho fon-
du a navyše za každý záber poľnohos-
podárskej pôdy sa predpisovali náhrad-
né rekultivácie. To znamenalo, že ak
investor zabral poľnohospodársku pôdu
na výstavbu, musela sa v takom istom
rozsahu vykonať náhradná rekultivácia
vopred určenej nepoľnohospodárskej
pôdy, čím sa získala poľnohospodárska
pôda vhodná na poľnohospodárske vy-
užívanie. Náklady spojené s rekultivá-
ciou hradil investor, čo ho stálo nemálo
finančných prostriedkov.

Podstatný zlom v tejto problematike
nastal po roku 1989, kedy sa zmenou
politického režimu vytvorili základné
právne podmienky pre postupnú práv-
nu obnovu pozemkového vlastníctva.
Bol zrušený titul užívania pozemkov a
nahradený  zákonným nájomným vzťa-
hom k pozemkom. Prioritu začal mať
vlastnícky vzťah k pozemkom. Vlastník
tak mohol požiadať o vyčlenenie svojej
pôdy na poľnohospodárske využívanie
ak tomu nebránili zákonom stanovené
podmienky, alebo mu boli vyčlenené iné
pozemky do náhradného užívania po
dohode s poľnohospodárskym subjek-
tom v danom katastrálnom území. Vlast-
ník sa oveľa ľahšie dostáva k svojmu
vlastníckemu pozemku alebo náhradné-
mu pozemku a môže na ňom hospodá-
riť.

Každý vlastník, nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy je povinný vy-
konávať agrotechnické opatrenia zame-
rané na ochranu a zachovanie kvalita-
tívnych vlastnosti a funkcií poľnohos-
podárskej pôdy a na ochranu pred jej
poškodením a degradáciou, musí pred-
chádzať šíreniu burín na neobrábaných
pozemkoch, pôdu musí využívať tak, aby
nebola ohrozená ekologická stabilita úze-
mia a bola zachovaná funkčná spätosť
prírodných procesov v krajinnom prost-
redí. Čiže starostlivosť o pôdu je aj na-
ďalej na prvom mieste.

Osobitné postavenie má zákon o uží-
vaní pozemkov v zriadených záhradko-
vých osadách a vysporiadaní vlastníc-
tva k nim, ktorý rieši problematiku urov-
nania vzťahov medzi vlastníkom a uží-
vateľom predmetných pozemkov. Zábe-
ry poľnohospodárskej pôdy na výstav-
bu nie sú limitované, chráni sa len pôda
najlepšej bonity v príslušnom katastrál-
nom území a pôda, na ktorej boli vyko-
nané opatrenia na zvýšenie jej úrod-
nosti, neskôr sa rušia aj odvody
finančných prostriedkov.

90–té roky 20. storočia boli trochu
poznamenané útlmom výstavby, čo bol
dôsledok politických zmien na Sloven-
sku. Až od roku 2000 rastie hlad po
pôde. Stávajú sa veľké obchodné cen-
trá, priemyselné parky, cesty, dialničné

úseky, ale aj bytová výstavba, kde sa
zaberajú aj tie najkvalitnejšie poľno-
hospodárske pôdy. Napr. v roku 2004
sa denne zaberalo až 6 ha poľnohospo-
dárskej pôdy, čo sa odôvodňovalo hos-
podárskym rozvojom jednotlivých regi-
ónov Slovenska. Pôdná služba upozor-
ňovala a upozorňuje, že naša krajina
nemá pôdu na rozdávanie, pretože jej
hlavnou funkciou je zabezpečenie trva-
lo udržateľného obhospodarovania a
poľnohospodárskeho využívania a má
vplyv na zachovanie funkčnej spätosti
prírodných procesov v krajinnom prost-
redí. Legislatíva v tejto oblasti v terajšej
dobe je o niečo miernejšia, preto dochá-
dza k takémuto stavu. V súčasnosti na
1 obyvateľa na Slovensku pripadá 0,26
ha poľnohospodárskej pôdy. Ak by trend
v úbytkoch poľnohospodárskej pôdy
pokračoval naďalej v budúcom období,
kritická situácia by nastala v okamihu
ak by sa výmera znížila na 0,16 - 0,18
ha na obyvateľa, čo by predstavovalo
nedostatok poľnohospodárskej pôdy na
využívanie.

Takýto trend môže zastaviť len správ-
na a rozumná legislatíva. V súčasnosti
je pripravená zmena doteraz platného
zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy, kto-
rou sa má znova zaviesť platenie odvo-
dov finančných prostriedkov za trvalé
alebo dočasné odňatie poľnohospodár-
skej pôdy podľa kvality pôdy (BPEJ). Je
to síce nepopulárny krok, ktorý zvýši
náklady investorom, ale na druhej stra-
ne možno pomôže tlačiť investorov sta-
vať na menej kvalitných a nekvalitných
pôdach, zaberať menšie plochy, čím sa
im znížia náklady a v konečnom dôsled-
ku prinesie efekt v ochrane pôdy. Čas
je najlepším lekárom a ten ukáže akým
smerom sa má naša legislatíva ochrany
a využívania poľnohospodárskej pôdy
uberať.                      Ing. Jozef MizlaIng. Jozef MizlaIng. Jozef MizlaIng. Jozef MizlaIng. Jozef Mizla

Obvodný pozemkový úrad
v Bardejove

Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy z pohľadu dobyOchrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy z pohľadu dobyOchrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy z pohľadu dobyOchrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy z pohľadu dobyOchrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy z pohľadu doby

Príprava miešaných
nápojov, praktická
ukážka.

Foto: Nataša
Balaščáková

V dňoch od 19. mája do 23. mája
2008 sa v priestoroch SOU služieb SZVD
v Bardejove uskutočnil barmanský kurz.
Študenti odboru hostinský si pod vede-
ním lektora Jána Majoroša, známeho slo-
venského barman, mohli vyskúšať čaro
a atmosféru za barmanským pultom.

V tieto horúce májové dni sa bolo
možné ochladiť širokou paletou rôznych
drinkov a koktailov. Študenti na barman-
skom kurze získali teoretické znalosti
potrebné k príprave miešaných nápojov,

Barmanský kurz
Získali barmanské certifikátyZískali barmanské certifikátyZískali barmanské certifikátyZískali barmanské certifikátyZískali barmanské certifikáty

(pokračovanie na 5. strane)(pokračovanie na 5. strane)(pokračovanie na 5. strane)(pokračovanie na 5. strane)(pokračovanie na 5. strane)

Nemáme pôdu
na rozdávanie
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Dodnes mám v živej pamäti deň,
ktorý bol pre mňa a ďalšie tri osoby,
čo sú v tom „namočené” so mnou,
výnimočný. Môžem uviesť ešte jedno
kľúčové slovíčko: „Výmenný pobyt“
v rámci programu celoživotného vzde-
lávania, podprogramu Leonardo da
Vinci s názvom „Úloha strednej od-
bornej školy v procese vzdelávania“.
No, a je to jasné, všetkým došlo, o čo
mi tu vlastne ide.

Takže v tento spomínaný deň sme
my, 3 nesmelé žiačky - Juliana Tvar-
dziková, Mária Barnová a Mária Ko-
curová z Obchodnej akadémie v Bar-
dejove - v spoločnosti jednej úžasnej
ženy, našej pani učiteľky Ľuboslavy
Prokopčákovej, s kuframi v rukách
a množstvom obáv v duši nastupovali
do autobusu, ktorý smeroval do našej
vysnívanej krajiny Nemecko. Konkrét-
ne sme sa vybrali do pre nás úplne
novučkého mesta Norimberg.

 Možno mnohí povedia, wooooow,
tak to je iná káva stať sa súčasťou
takéhoto projektu. A musím povedať,
že postupom času, po dňoch, keď vám
zo sústredenia sa na novú reč, nové
tváre a úplne nový režim dňa totálne
preskakuje, si človek povie, že mal
teda pekelné šťastie byť tam, vidieť,

zažiť, pochopiť, prehodnotiť...
Po príchode, ktorému predchádzala

nekonečná 15 hodinová cesta autobu-
som sme si trošku oddýchli. Hneď k nám
nabehli nové tváre, učitelia z LES sa
išli pretrhnúť, aby nám ukázali všetko
zaujímavé, čo sa len v okolí nájde. Pre-
hliadka Norimbergu, Furthu (kde sídli-
la škola) a množstva krásnych meste-
čiek navôkol.

Okrem všetkých tých historických
pamiatok a rôznych iných zaujímavos-
tí, sme zažili niekoľko fakt podarených
vyučovacích hodín, ktoré sa teda dosť
líšili od tých našich slovenských. Moje
pocity sa poriadne miešali pred vstu-
pom do velikánskej auly, kde na nás
zízalo asi 100 nemeckých študentských
tváričiek s tým, že im povieme niečo
múdre o našom Slovensku. Nikto ani
len netušil, že naša prednáška prine-
sie tak milé ohlasy. Nasledoval kopec
otázok a pozvania na tie ich tradičné
jedlá typu: bavorské klobásky:-)) A
takto sme začínali nadväzovať prvé
kontakty s mladými ľuďmi, žiakmi
školy.

Dni, úplne prvé dni nabité strachom
a nenormálnym smútkom za tými, čo
sme nechali doma, tie, ktoré trvajú snáď
celé mesiace, sa deň za dňom menili na

V „novom svete“...

Študentky Obchodnej akadémie v Bardejove, ktoré sa zúčastnili výmenného
pobytu v Nemecku. Zľava Mária Kocúrová, učiteľka OA Mgr. Ľuboslava Prokop-
čáková, Juliana Tvardziková a Mária Barnová.

 Je to osobnosť veľmi komunikatívna,
svojou bezprostrednosťou veľmi rýchlo
získava spoločníka na nenútený srdeč-
ný rozhovor. Rád vtipkuje. Stáva sa, že
si utiahne aj zo seba samého. Ale naj-
viac miluje...

Už som chcel napísať – hudbu, ale
nebola by to čistá pravda. Najviac milu-
je svoju manželku Marinu a svoje dve
dcéry. A potom tá láska sa prelieva do
hudobného umenia a všetkého, čo s ním
súvisí.

Je amatérskym skladateľom a dirigen-
tom. Píše texty piesní a je veľmi ústre-
tový k tým, ktorí sa naňho obracajú,
aby pomohol zorganizovať krúžok ume-
leckej činnosti alebo zdokonaliť jeho
umeleckú úroveň.

Reč je o Mgr. Ivanovi Sidorovi z Bar-
dejova, učiteľovi Základnej školy v
Chmeľovej. Dňa 19. júna na Základnej
umeleckej škole M. Vileca sa uskutoční
slávnostný koncert venovaný jeho tvor-
be. Na tomto koncerte budú účinkovať
kolektívy, ktorým pomáhal „postaviť sa
na nohy“, ktoré zdokonaľoval, s ktorými
dlhšiu alebo kratšiu dobu pracoval v
minulosti alebo pracuje aj dnes. Prí-
tomní na koncerte sami budú môcť oce-
niť jeho prácu. Avšak žiada sa doplniť
niečo zo života Ivana Sidora.

V rámci optácie - výmeny obyvateľ-
stva medzi vtedajšou ČSR a Sovietskym
zväzom v roku 1947 ako štvorročný,
Ivan spolu s rodičmi opúšťa rodnú obec
Lukov a usadzuje sa na Ukrajine v mes-
tečku Mirohošča v Rovenskej oblasti.
Tam absolvuje strednú všeobecnú ško-
lu, hudobný odbor Pedagogického uči-
lišťa v Dubne a nakoniec Pedagogický
inštitút v Lucku.

Jeho rodičia sa v 60-tých rokoch vrá-
tili späť do Lukova a Ivan začal samo-
statný život - kariéru učiteľa na Ukraji-
ne. Niekedy v 70-tých rokoch Ivan Sidor
využil možnosť prvýkrát navštíviť svoj
rodný, ale neznámy kraj a svojich rodi-
čov v Lukove. Spomína, ako vo vlaku
z Prešova do Bardejova stretol mladého
študenta vo vojenskej uniforme. Dali sa
do reči. Poviem len toľko, že to bolo
stretnutie z budúcim lekárom a dnes
primátorom Bardejova MUDr. Borisom
Hanuščakom, ktorého matka tiež po-
chádza z Lukova. To, o čom sa obidvaja
v bardejovskom „intercity” rozprávali,
dozvieme sa na koncerte...

Aby mohol byť bližšie k rodičom, v
auguste 1984 Ivan Sidor opúšťa Ukraji-
nu a navždy sa vracia do rodného kra-
ja. Nebola to jednoduchá záležitosť. Kraj
mu bol rodný, ale jazyk cudzí! „Ako si
zariadim svoj život, kde budem praco-
vať, aby som mal svoj chlieb každoden-
ný?“.

Takéto myšlienky, akoby ťažké bre-
meno vírili hlavou čerstvého navrátil-
ca. Osud mu ale prial. Ešte v tom istom
roku začal pracovať vo vtedajšom Pod-
dukeľskom ukrajinskom ľudovom sú-
bore. Práca dávala veľa príležitostí „ko-
čovať“ po republike i spoznávať svoju

„novú“ vlasť, nových priateľov.
V jeseni 1985 p. Sidor začal pracovať

ako vychovávateľ v internáte  Stredné-
ho odborného učilišťa obuvníckeho v
Bardejove. Začiatky boli ťažké, predo-
všetkým  jazyková bariéra. Veľmi ústre-

nia ich veľmi srdečne prijali. Bolo vi-
dieť ako pieseň spája ľudí rôznych kul-
túr.

V roku 1993 prijal ponuku vrátiť sa k
pôvodnej profesii – stať sa učiteľom na
Základnej škole s ukrajinským vyučo-
vacím jazykom v Chmeľovej, kde Ivan
Sidor pôsobí už 15-tý rok. Jeho chme-
ľovská „Krynyčenka“ je dobre známa
nielen v Bardejove a jeho okolí, ale aj v
Poľsku z vystúpení v Gladyszowe a v
Uscie Gorlickiem. Na festivale v Ka-
mionke obsadila „Krynyčenka“ druhé
a tretie miesto medzi dievčenskými spe-
váckymi skupinami.

Ivana Sidora poznajú aj v Stebníku,
kde zorganizoval ženskú spevácku sku-
pinu „Stebničanka“, pamätajú si ho v
Nižnom Tvarožci a v Kružlove, kde sa
venoval duetu sestier Maňkových, kto-
ré sa stali laureatkami Makovickej stru-
ny v Bardejove v r. 2005.

„Kto ma poprosil, tomu som pomo-
hol,” hovorí pán Sidor o svojej práci
s krúžkami umeleckej tvorivosti. Týka
sa to aj samotného Bardejova. Obrátili
sa naňho pravoslávni veriaci zorganizo-
vať im cirkevný zbor – Sidor pomohol.
Dva roky, počas ktorých dirigentka gréc-
ko-katolického speváckeho zboru bola
na materskej dovolenke, zbor viedol Ivan
Sidor. Jeho obetavosť ocenil aj vtedajší
biskup Prešovskej diecézy vladyka Ján
Hirka, ktorý mu udelil „Pamätný list“
pri príležitosti 10. výročia založenia spe-
váckeho zboru pri chráme sv. Petra a
Pavla.

V marci 2006  obetavú a úspešnú prá-
cu učiteľa Ivana Sidora ocenil aj Kraj-
ský školský úrad PSK formou ďakovné-
ho listu za výsledky vo výchovno-
vzdelávacom procese.

Sú to len drobné kamienky k mozaike
obrazu osobnosti Ivana Sidora a jeho
aktivít v oblasti propagácie ľudového
hudobného umenia v našom okrese. V
živote je to tak, ako na dlhej roli. Všeli-
čo sa prihodí. Objavia sa napríklad zdra-
votné problémy, ale aj iné starosti. Ča-
som je človek aj znechutený, cíti sa
unavený a pýta sa sám seba: ako dlho
budem ešte nosiť na krku chomút orga-
nizátora i vedúceho speváckych skupín?
Veď už aj roky sú nie tie...

A predsa láska k piesni, k hudbe, pod-
porená najbližšou rodinou, víťazí! Ivan
Sidor aj na prahu svojich 65 rokov ži-
vota pokračuje a venuje sa tomu, čomu
sa venoval aj doteraz, lebo jeho duch je
mladý - živí ho hudobné umenie. A opa-
kuje: „Kto ma prosil, tomu som pomo-
hol“.

Podčiarknem, že sa nejedná o čas mi-
nulý, ale prítomný!

Už niekoľko mesiacov Ivan Sidor sa
obetavo venuje ľudovým talentom, ob-
javeným, tentoraz - v Rešove.

Príďte na koncert dňa 19. júna 2008
do Základnej umeleckej školy M. Vileca
v Bardejove a uvidíte „staré“ aj nové
výsledky jeho práce. Uvidíte a presved-
číte sa.                                 Jan HvaťJan HvaťJan HvaťJan HvaťJan Hvať

tovou v tom čase mu bola zástupkyňa
riaditeľa učilišťa PaedDr. Mária Štefan-
číková. Ona si vážila ochotu nového
zamestnanca venovať sa učňovskej mlá-
deži aj vo voľnom čase mimo výučby.
Samozrejme, p. Sidor ako učiteľ s hu-
dobným vzdelaním začal medzi mláde-
žou  hľadať talenty a dával ich dokopy.
Takto vznikli krúžky umeleckej tvori-
vosti – na prvom mieste dievčenská spe-
vácka skupina, ktorá vystupovala v Bra-
tislave, Liptovskom Mikuláši a samo-
zrejme v Bardejove.

Veľmi dojímavé sú spomienky Ivana
Sidora na prácu s mongolskými dievča-
tami, ktoré sa v Bardejove učili remeslu
obuvníka. Z nich zorganizoval spevác-
ku skupinu. V roku 1987 dostali sa až
do Prahy, kde obsadili prvé miesto me-
dzi speváckymi skupinami mongolskej
mládeže, ktorá sa vtedy učila v Česko-
slovensku.

Za odmenu „bardejovské“ Mongolky
so svojím vedúcim cestovali na niekoľ-
ko dní do hlavného mesta bývalej NDR
– východného Berlína. Bolo tam aj stret-
nutie na ambasáde Mongolskej ľudovo-
demokratickej republiky. Všetci diplo-
mati boli dojatí k slzám, keď si vypočuli
ako ich dievčatá spievajú mongolské,
slovenské a ruské piesne. Po návrate do
Prahy vedúcemu speváckej skupiny Iva-
novi  Sidorovi na Mongolskom zastupi-
teľstve pri ČSSR bol udelený diplom
(čestné uznanie) vzorný propagátor
mongolskej kultúry. Pochybujem, aby
sa niekto na Slovensku ešte našiel, kto
by sa mohol pochváliť takým diplomom.

Neskôr, keď pán Sidor zorganizoval
spevácku skupinu v Lukove, na jeden z
koncertov boli pozvané aj „jeho“ mon-
golské dievčatá. Spomína, že Lukovča-
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Dokonca naučil spievať
aj mongolské dievčatá

tie najúžasnejšie chvíľky s veľkou hŕ-
bou nových priateľov, nových zážitkov,
poznatkov, skúseností. A vtedy si člo-
vek uvedomí, že už má pred sebou len

zopár dní, ktoré si chce užiť naplno.
S týmto pocitom odchádza z tela
strach povedať niečo, pokúsiť sa o vtip
v cudzom jazyku, využiť každú chvíľu
na to, aby utkvela v neskúsenej hla-
vičke čo najdlhšie...

A zrazu prichádza fakt: JE KO-
NIEC... A najväčší paradox na tom
je, že človek si túto myšlienku nechce
pripustiť ani za svet! A načo? Prečo
by mal byť práve v tejto chvíli frustro-
vaný? Prečo by mal myslieť na to, že
ľudí, ktorých si za ten krátky čas tak
obľúbil, už možno nikdy v živote ne-
uvidí? Odchádza s úsmevom, s množ-
stvom nových ďakovných nemeckých
slovíčok a stále s predstavou, že mož-
no raz, opäť spolu, opäť v tej krajine,
opäť spomienky premenené na reali-
tu.

V tejto chvíli, už pár týždňov po
tomto dokonalom zážitku môžem po-
vedať, že všetky krásne spomienky mi
utkvejú v hlave ešte poriadny kus ži-
vota. A vtipné na tom je, že si až
teraz začínam poriadne uvedomovať,
že sa to naozaj pre tento rok skonči-
lo...

Celý tento projekt bol zrealizovaný
vďaka finančnej podpore z Európske-
ho sociálneho fondu.

               Juliana Tvardzíková               Juliana Tvardzíková               Juliana Tvardzíková               Juliana Tvardzíková               Juliana Tvardzíková
predsedníčka študentskej rady

na Obchodnej akadémii
v Bardejove

V Bardejovských novostiach č. 24 ma
zaujala spomienka na druhú svetovú
vojnu Pod horou. Rovnako ma zaujali
fotografie a články Bardejov nezabúda
na rok 1942.

Aj ja mám príbeh, ktorý mi porozprá-
vali moji susedia, ktorí, žiaľ, už nežijú.
Bývali v susedstve so Židmi, ktorých od-
viezli do koncentračného tábora. V pre-
najatom dome žili dve židovské rodiny.
Jedna mala obchod a druhá vyrábala
strešnú krytinu.

Susedia spomínali na ich posledné dni
v dome. Niektorí Koprivničania držali
pred domom stráž, aby Židia neutiekli.
Iní, len tak, z dlhej chvíle a pre vlastné
potešenie, rozbíjali okná na dome, urá-
žali ich, vysmievali sa im. Nedozvedela
som sa mená týchto árijcov. Moji suse-
dia povedali, že to patrí minulosti, že
doba bola taká..., a Božiemu trestu nikto
neujde.

Existuje aj iný príbeh. Je o Koprivni-
čanke, ktorá riskovala nielen svoj život,
ale aj životy svojich blízkych, keď vo
svojom dome niekoľko dní ukrývala Ži-
dovku. Tí, čo o tom vedeli, neprezradi-
li. Keď niekto vstúpil do jej domu, ukryla
ju za periny a podušky s nádherne ruč-
ne vyšívanými obliečkami, ktoré v tých
časoch boli v parádnej izbe vystavené
na obdiv všetkým.

Je veľa spomienok z obdobia vojny.
Stará babka si nazbierala granáty – na-
vešala na prsty a prišla sa spýtať, čo to
je. Samozrejme, že všetkých vystrašila.
Keď jej ukázali, čo také vecičky dokážu,
dlho sa z toho nemohla spamätať.

Nemci v tom čase vychádzali s Kop-
rivničanmi vcelku dobre, aj keď sa vy-

skytli nejaké menšie incidenty. Najhor-
šie chvíle prišli, keď odchádzali. Jeden
z nich vraj poznamenal, že keby nemu-
seli utekať pred Rusmi, celú dedinu by
zničili. Dedo mal krčmu a tam Nemci
často hovorili o svojich víziách šťastnej
budúcnosti a zabávali sa na tom, že
netušíme (my Slováci), čo nás čaká.

Po vojne zostalo veľa mŕtvych aj v
našich lesoch. Sadnete si na pníček v
lese, aby ste si zajedli a zrazu si všim-
nete ohlodanú ruku trčiacu zo zeme. Aj
také príbehy rozprávajú pamätníci dru-
hej svetovej vojny.

Teraz sa vrátim do súčasnosti. Piatač-
ka si kreslí na papier hákový kríž. „Vieš,
čo to je?“ pýtam sa jej. „Nie, ale môj
brat si to dal ako pozadie na počítač.“
Čo sa o hákovom kríži dočítame v knihe
1001 symbolov, ktorá vyšla vo vydava-
teľstve Ikar v roku 2004?

„Hákový kríž alebo svastika odpradávna
znázorňoval štyri smery vesmíru. V staro-
vekom svete, predovšetkým v indo-irán-
skom kulte to bol symbol slnka a nebeského
boha. (Toto poslúžilo ako základ pre jeho
použitie v antisemitských skupinách v Ra-
kúsku pred 1. svetovou vojnou ako em-
blém árijskej čistoty.) Hákový kríž bol spo-
jený aj s inými božstvami, vrátane Krista,
napríklad na nápisoch v podzemných poh-
rebiskách. V judaizme znázorňoval naj-
vyššiu bytosť.“

Predstavte si, že mladí ľudia o háko-
vom kríži nevedia nič, alebo len veľmi
málo, tak ako tá moja piatačka a jej
brat. Potom nájdu citovanú odpoveď na
otázku, čo znamená hákový kríž. Myslí-
te si, že vidia dôvod, prečo si ho nemajú
kresliť?                  Hedviga ImrováHedviga ImrováHedviga ImrováHedviga ImrováHedviga Imrová

Božiemu trestu
niktniktniktniktnikto neuo neuo neuo neuo neujdejdejdejdejde

Fotografia je z ob-
dobia druhej svetovej
vojny a možno vznik-
la o niekoľko rokov
skôr. Uprostred nej je
veľký dom, v ktorom
bývali spomínaní Ži-
dia. Vžite sa do ich
kože. Čo asi prežívali
niekoľko dní pred ná-
silným odvlečením do
koncentračného tábo-
ra? V dome vpravo
bývali naši susedia.

Fotografia je
z rodinného archívu

autorky článku
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