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Problémy malých
slovenských obcí
... Uplynulé obdobie nás – starostov
vládna koalícia vykreslila ako zlodejov,
negramotných analfabetov,
ktorí nevedia povedať súvislú vetu...

 CENA:

0,30 eur

Vrátili sa!

Bardejovskí Židia, ktorí prežili holokaust a ich potomkovia sa po 70 rokoch vrátili do Bardejova. Pripomenuli si nesmiernu tragédiu, ktorá postihla členov
ich rodín, priateľov či blízkych spoluobyvateľov. Zúčastnili sa Pochodu Solidarity – Kráčame po ich stopách, ktorý viedol od železničnej stanice po Ulici Dlhý rad ku
komplexu židovských budov na Mlynskej ulici, navštívili židovský cintorín, niektoré domy, v ktorých žili ich rodiny a blízki, modlili sa v synagóge na Kláštorskej ulici,
zapísali sa do pamätnej knihy mesta a dočkali sa slov i pocitov, na ktoré dlho, predlho čakali.
Foto: BN

Predstavitelia ortodoxných židov.
Tuli Bleich so svojími dcérami. Býval na
Hviezdoslavovej ulici v Bardejove, kde jeho
rodičia mali pekáreň. Gardisti ho odvliekli
ako 16-ročného. Žije v Austrálii.

Do Bardejova prišli aj tí z druhej, tretej či štvrtej
generácie bardejovských Židov.
Syn Emanuela Rohana (predtým Rozenberga)
Richard z Dallasu (USA).
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Máj 1942. Deportácie, ktoré sa nevyhli ani židovskému obyvateľstvo v Bardejove a okolí.

Sedem „Spravodlivých z Bardejova“

Vrátili sa!
HOLOKAUST – tragédia nebývalých rozmerov, ktorá v dejinách
ľudstva patrí medzi tie najsmutnejšie z najsmutnejších.
Tragédia, ktorá v rokoch
II. svetovej vojny postihla aj vyše
tritisíc obyvateľov nášho okresu,
z toho približne dvetisíc priamo
z Bardejova (presný počet stále nie
je známy). Očistila mesto a naše
dediny od neželaných občanov – od
Židov, ktorí tu žili desiatky, ba
možno stovky rokov.
Tragédia, pre ktorú je ťažko nájsť
ospravedlňujúce slová. Postaral sa
o ňu kráľ tvorstva – ČLOVEK
ČLOVEK..
No v podstate dokázal len to, že
vie byť voči inému človekovi
neraz horší ako zviera...
Len potrebuje príležitosť. Poskytol
mu ju fašizmus, ktorý dal voľný
priechod ľudskému zlu v obludnej
podobe.
HOLOKAUST je niečo ťažko
pochopiteľné, no stal sa a mlčanie
o ňom na tom nič nezmenilo
a nezmení. Len oddialilo poznanie
pravdy – krutej, dehonestujúcej
ľudskú bytosť, pravdy, ktorú by
nikto z nás nechcel prežiť – vtedy,
dnes, ani v budúcnosti.
Smutné a tragické kapitoly patria
aj k našim dejinám. V Bardejove si
ich v utorok 15. mája 2012 pripomenuli tí, ktorých sa to najviac
týka – Židia. Prišli do mesta, kde
z ich komunity už nikto nežije,
prišli z rôznych krajín sveta,
kde našli svoj nový domov.
Torzo z nich boli preživší, ostatní
boli ich potomkovia. Navštívili
miesta, ktoré sú ich srdcu najbližšie, no zároveň spomienkami
aj najsmutnejšie, ktoré v nich
vyvolávali zmiešané pocity
i slzy v očiach.
Prišli, aby usporiadali Pochod
Solidarity – Kráčame po ich
stopách. Prišli, a boli vítaní! Aj
bežnými občanmi mesta, ktorí im
prejavili úctu, pozornosť, zvedavosťou hltali ich spomienky. Vypočuli
si aj slová, na ktoré dlho čakali: od
riaditeľa Kancelárie prezidenta SR
v Košiciach Ota Saboa i od primátora mesta Borisa Hanuščaka.
Slová o tom, že ich osud je veľkým
mementom, že Bardejov im patril,
patrí a bude patriť ako rovnocenným občanom.
Pocítili, že sú v meste, ktoré je
stále aj ich mestom, ktoré nesie
stopy ich života, ktoré na nich
nezanevrelo, a hoci možno zo
sklonenou hlavou, no predsa sa
generačne prebúdza k pochopeniu
ich osudu. Prebúdza sa a chce si
pamätať, čo sa stalo... Pamätať
navždy!!!
Miron Kantuľak
Záštitu nad stretnutím preživších Židov
a ich potomkov v Bardejove prevzal Americký výbor na ochranu amerického kultúrneho dedičstva v zahraničí, ktorého
predsedom je Warren L. Miller.
Hlavným organizátorom bol Bardejovský
výbor na ochranu židovského dedičstva.
Foto: BN - Miron Kantuľak
Corrie Siegel
Deportácie: Abraham L. Grussgott, BARDEJOV REMEMBERED a memorial to the...
1734 - 1945

Peter Hudák a jeho otec Pavol Hudák majú nezmazateľnú osobnú
zásluhu na odtabuizovaní problematiky osudu židovského obyvateľstva v
Bardejove, na dokumentovaní ich života a vtlačení tejto smutnej kapitole
naších dejín ľudský rozmer vnímania. Výrazná bola aj ich organizačná
aktivita na Pochode Solidarity – Kráčame po ich stopách.

POĎAK
OVANIE
POĎAKO
Chceli by sme sa poďakovať Bardejovčanom za bezprostrednosť, priateľstvo, úsmevy, ochotu, vľúdnosť.
Chceli by sme sa poďakovať naším
priateľom a každému, kto pomohol zorganizovať toto stretnutie: príslušníkom
poriadkovej, kriminálnej, železničnej
a dopravnej polície za pocit bezpečia
a istoty, mestskej polícii, vodičom autobusov a minibusov za nekonečnú trpezlivosť, oddeleniu kultúry MsÚ za časť
technického zabezpečenia, naším priateľom za opravu elektoinštalácie, montáž a pomoc pri upratovaní, za zapožičanie mobilných vysielačiek, za zabezpečenie invalidných vozíčkov, za výstavné panely, žiakom a študentom za ich
práce, študentom za prevoz lavíc, súkromnej hudobnej škole za ozvučenie,

gymnazistom za čítanie a zapálené
sviečky, za kvety, za zdravotnú službu,
hudobníkom za atmosféru na námestí,
ale predovšetkým za privítanie na konci
sprievodu, ďakujeme skautom, duchovným predstaviteľom našich cirkevných
obcí za prejav solidarity, pracovníkom
železničnej stanice za nerušený priebeh,
ďalším za tlač materiálov, za noci strávené pri výrobe bannerov, pracovníkom masovokomunikačných prostriedkov, fotografom, za milé slová a stretnutia, za poctu
oceneným, nedá sa vymenovať všetkých,
čo ste nám podali pomocnú ruku.
Ďakujeme každému, kto prišiel na železničnú stanicu a kráčal spolu s nami. Ďakujeme každému, kto prišiel na námestie
a zažil neopakovateľnú atmosféru.
Peter Hudák, Pavol Hudák

V čase, keď väčšina obyvateľov stála bokom a umožnila tragédiu holokaustu prostredníctvom strachu, nezáujmu, apatie, alebo spolupráce s nacistami, tu bolo niekoľko slovenských ľudí z Bardejova a jeho okolia, ktorí
boli pripravení obetovať sa a odvážne poskytlo pomoc pre prežitie a ochranu Židov
a ich rodín.
Bardejovský výbor na ochranu židovského
dedičstva našiel sedem ľudí, ktorých za ich
ľudskosť a dobrotu vyhlasuje za „Spravodlivých z Bardejova“. Ich mená budú navždy
zapísané na múre Pamätnej záhrady holokaustu v Bardejove.
Čestný certifikát a ocenenie odovzdali ich
príbuzným alebo priateľom. Tieto ceny sú
výsledkom výskumu a poznania ústnych svedectiev, úradných dokumentov a historických
záznamov z tejto doby.
Bardejovský výbor na ochranu židovského
dedičstva chce povedať celý príbeh židovskej komunity v Bardejove a bude pokračovať vo výskume a hľadaní informácií, ktoré
pomôžu určiť ďalších nežidovských obyvateľov mesta, ktorí pomáhali Židom počas ťažkých chvíľ.

Adam Bomba
bol mestským policajtom v Bardejove.
Dobre poznal mesto a jeho blízke lesy a
okolie. Mohol tak pomôcť mnohým Židom
z Bardejova utiecť a ukrývať ich na rôznych
miestach, vrátane jeho vlastného domu.
Vďaka tomu zachránil mnoho životov.
Jozef Kisel
bol poštárom a teda mal vedomosti o
tých, ktorí ďalší boli určení na zoznamoch
na deportácie. Keď sa dozvedel mená, varoval týchto ľudí, aby okamžite opustili
Bardejov a mohli sa zachrániť. Tiež poskytoval mnohým z nich dočasný úkryt v svojom dome.
František Gábor
bol obchodníkom, ktorý žil na námestí. Židovská rodina, ktorá utekala pred gestapom,
našla v jeho dome pomoc a tak pomohol zachrániť ľudské životy.
Štefan Tarcala
pomáhal niekoľkým Židom, ktorí boli
schovaní v pivnici domu Neumana, na ná-

ažk
... je ťťažk
ažkoo napísať
napísať,,

Slová smutných spomienok, potrebnej útechy, no aj slzy hlbokého žiaľu a možno aj štastia zo stretnutia po mnohých rokoch, sa niesli železničnou
stanicou v Bardejove 15. mája 2012. Od deportácií Židov uplynulo presne 70 rokov. A to bol dôvod k ich stretnutiu aj na tomto mieste.

akí sme vďační, že tohto podujatia sa zúčastnili aj tí, čo prežili čas
prenasledovania a koncentračné tábory. Ľutujeme, že tu nemohli byť
prítomní všetci, ktorí žijú po celom svete. Istotne tu boli v našich mysliach
a dušiach.
Naši najvzácnejší hostia: Tuli Bleich - Austrália, Yosef Bodner - Izrael
Ruth Miller Feder - Kanada, Emil Fish - USA, Ruchi Ungar Halberstam Frankel - USA, Nelli Grussgott - USA, Golde Schondorf Lefkovits
Osem preživších židovských obyvateľov Bardejova prevzalo od primátora
- Kanada, Heda Miller Rudoff - USA, Gloria Nagel Ungar - USA...
Pavol Hudák mesta Borisa Hanuščaka upomienkové darčeky.

mestí. Poskytoval im jedlo a potrebné veci
a chránil ich až do konca vojny.
Vasil Kyjovský
ukrýval a zachránil troch bardejovských
Židov v jeho dome v blízkej dedine Hrabské.
Andrej Židišin
bol gréckokatolícky kňaz v neďalekej dedine Rešov. V šope svojho domu skryl tri
židovské rodiny a zachránil ich životy.
Anna Koperniaková
chránila synagógu Bikur Cholim v Bardejove počas holokaustu. Po deportácii Židov
zatĺkla okná synagógy drevom a zamkla dvere, chránila ju tak pred vandalizmom miestnych ľudí a Gestapom. Vďaka týmto činom
pani Koperniakovej synagóga Bikur Cholim
zostala neporušená, a zachránilo sa aj mnoho kníh a dokumentov, ktoré tam boli.
Čestné certifikáty a ocenenie „Spravodlivých z Bardejova“ v mene Bardejovského výboru na ochranu židovského dedičstva odovzdal príbuzným a v dvoch prípadoch zástupcom samosprávy – starostke obce Rešov
Helene Jamroškovičovej a primátorovi Bardejova Borisovi Hanuščakovi – Emil Fisch.

História výboru
Bardejovský výbor na ochranu židovského dedičstva založil pán Emil Fish, ktorý
prežil koncentračný tábor v Bergen-Belsene a je rodákom z Bardejova.
V júli 2005 pán Fish spolu s manželkou
Jenny a synom navštívil naše mesto po
prvýkrát od roku 1949. Po prehliadke synagógy a židovského cintorína sa rozhodol pomáhať pri obnove a ochrane týchto
vzácnych pamiatok duchovného života
zaniknutej bardejovskej židovske komunity.
V roku 2006 pán Fish zaregistroval tento výbor v Spojených štátoch amerických
ako neziskovú organizáciu.
Prácu výboru riadi pán Fish, výkonnou
riaditeľkou je pani Diane Siegel, zastupujúci riaditeľ Orit Stieglitz, koordinátor výstavby Pamätníka Annette Nicole Perry a
tajomníčkou Nancy Ramirez.

A našli sa aj statoční, ktorí Židom zachránili životy. Ich potomkovia prevzali ocenenia.

Za vyhláseného jedného zo „Spravodlivých z BarZa vyhláseného jedného zo „SpravodZa vyhláseného jedného zo „SpravodZa vyhláseného jedného zo „SpravodZa vyhláseného jedného zo „SpravodZa vyhláseného „Spravodlivého z
Za vyhlásenú jednú zo „Spravodlivých
dejova“ Adama Bombu prevzala čestný certifi- livých z Bardejova“ Jozefa Kisela pre- livých z Bardejova“ Františka Gábora livých z Bardejova“ Štefana Tarcalu livých z Bardejova“ Vasila Kyjovské- Bardejova“ Andreja Židišina prev- z Bardejova“ Annu Koperniakovú prekát jeho dcéra Žofia Haňovová.
vzal čestný certifikát jeho syn Ján.
prevzala ocenenie pani Kleinová.
prevzal čestný certifikát jeho syn Jozef. ho prevzal ocenenie jeho syn Ján.
zala ocenenie starostka Rešova.
vzal ocenenie primátor mesta.

Štatistické údaje
o stretnutí
Stretnutie bolo organizované pre bardejovských zachránených a preživších, ich potomkov a príbuzných z celého sveta. Oficiálnych
hostí stretnutia bolo 130, okrem toho prišlo
ďalších 30 individuálnych účastníkov
Generačné zloženie: 9% tvorili príslušníci
1. generácie, 45 % tvorili príslušníci 2. generácie, zvyšok 3. generácia a ďalšie generácie. Prišlo 17 manželských párov.
Hlavné vekové zloženie: 14 - 20 rokov
11 osôb, 25 - 45 rokov 29 osôb, 46 - 60
rokov, 41 osôb, 61 - 70 rokov 25 osôb, 71
- 87 rokov 12 osôb.
Odkiaľ prišli: Najpočetnejšie boli zastúpené USA - 78 osôb, Izrael - 36, Kanada - 7
Austrália - 3, Veľká Británia, Mexiko. Zástupcovia USA boli z Kalifornia, New York, New
Jersey, Pennsylvania, Illionois,Texas. -ph-

