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VSE
City Run

(3. strana)

Ročník 23

31. máj Svetový deň
bez tabaku

(1. a 2. strana)

Z obsahu
(1.-8.)
vydania

Vydanie
číslo

22

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

Address by
Mayor Pod papierňou v Bardejove sa predstavila programom
Spojená
škola
Boris Hanuščak

Taký je život
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Slovakia, a hero in war time and a

BURZA MAMIČIEK
je tu opäť!

Deti –
kvety života
... Dospelí v zhone času si ani
zďaleka neuvedomujú, čo si dieťa
z rodiny odnáša tak v kladnom,
ako aj v zápornom ponímaní...
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energie
v Prešovskom kraji
sa uskutoční 20. júna 2012
Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných energií a riešeniami na znižovanie energetickej spotreby.
Vytvára priestor pre stretnutie a
komunikáciu zainteresovaných strán
na miestnej, regionálnej a národnej
úrovni. Predstavujú sa tu nové iniciatívy, snaží sa napríklad aj o stimulovanie investícií do nových technológií. Európsky týždeň udržateľnej energie sa pravidelne uskutočňuje od roku
2005. V uplynulom roku 2011 sa v
rámci tejto iniciatívy udialo 720 podujatí v 43 krajinách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 000 návštevníkov.
Tohtoročný európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční 18. –
22. júna 2012. V jeho priebehu sa
budú v rôznych častiach Európy konať stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.
Signatári Dohovoru primátorov a
starostov, ktorého územným koordinátorom sa stal PSK 27. februára 2012
sa zaväzujú podporovať organizovanie verejných podujatí akými sú
(pokračovanie na 2. strane)

Už nikdy Never Again!
viac!

obetí nezmyselnej rasovej a náboženskej perzekúcie. Nesmieme a nechceme zabudnúť, že boli občanmi nášho
mesta, naši susedia, naši spolužiaci
a priatelia.
Zvlášť vítam a skláňam sa v hlbokej
úcte pred Vami, ktorí ste tieto hrôzy
osobne prežili. Vítam aj Vás, potomkov rodín, ktorí máte svoje korene
v našom meste.
Toto mesto budovali v priebehu storočí aj Vaši predkovia. Židovská komunita obohatila mesto hospodársky,
kultúrne, nábožensky aj morálne. Vaši
predkovia sa spolupodieľali aj na riadení tohto mesta. Medzi Vami je potomok pána Rudolfa Rafaela Löwyho,
jedného z najvýznamnejších predstaviteľov ortodoxného židovstva na Slovensku, hrdinu a do vojnových časov
člena najvyššieho vedenia nášho
mesta. Medzi Vami je aj potomok
rodiny Guttmanovcov, označovanej za
zakladateľov židovskej komunity na
našom území a zakladateľov Starej
synagógy. Medzi Vami sú vysokoškolskí učitelia, právnici, významní obchodníci, umelci a podnikatelia. Vaše úspechy dokazujú, akou vzdelanou, kultúrnou, nadanou a vyspelou bola táto
komunita.
Hovoriť o deportáciách a holokauste iba pri výročiach, ktoré sú tak ťaživo a bolestne spojené s temnými
udalosťami našej histórie nestačí.
Najmä ak si uvedomíme, že každým
rokom odchádza generácia ľudí, ktorá osobne zažila prenasledovanie,
deportácie, druhú svetovú vojnu aj
holokaust.
Bardejovská samospráva si uvedomuje, že v našom meste už nejestvuje židovská komunita. Pred nami je
preto úloha zachovať jej odkaz, zachrániť jej kultúrne a historické dedičstvo. Vaši predkovia nám zanechali
(pokračovanie na 3. strane)
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30. mája
v Bardejove

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

member of the senior management

31. máj Svetový deň bez tabaku
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Fajčiari sú klamaní...
Deň 31. máj vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň
bez tabaku. Témou tohtoročného svetového dňa je Stop zásahom tabakového priemyslu
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-

ho dňa je informovať verejnosť o neférových a nebezpečných taktikách tabakového priemyslu s cieľom zasahovania do štátnych politík.
Kľúčová stratégia tabakového priemyslu je teraz nová. Uviedli nový variant kampaní s uvedením cigariet s
názvami „ľahké”, „mierne” alebo „s
nízkym obsahom dechtu”, ktoré boli
účinné a vyvolávajúce dojem starostlivosti o zákazníkov, získavajúc týmto

those onerous and pain-filled dark

Spomíname na školu v prírode

events of our history is not enough.
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Holocaust
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task
before us
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Your
left us
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continued on page 3

blízkeho okolia, dva dni im popoludňajší program pripravovali animátorky. Výučba prebiehala hlavne v dopoludňajšom čase podľa
rozvrhu. Na športové aktivity sme
využívali ihriská, ktoré sú súčasťou rekreačného strediska.
O zdravie detí sa starala zdravotníčka MUDr. Šuchová, ktorá
zabezpečila lekárničku a v posledný večer prekvapila žiakov chutnou tortou.
(pokračovanie na 5. strane)
Opečené klobásky voňali naďaleko.
Foto: T. Baranová

stále nových zákazníkov a podkopávajúc tak prevenciu fajčenia v 21. storočí. V týchto dňoch, tabakové spoločnosti pokračujú v chlácholení, upokojovaní fajčiarov, týkajúceho sa zdravia fajčiarov tým, že im ponúkajú nové
výrobky so zdaním bezpečnosti. Pokračujú v udržaní starých a získavaní
nových zákazníkov uplatňovaním rafinovaných trikov tým, že využívajú
(pokračovanie na 2. strane)

This version of the newspaper has been
translated into English and the English
text is superimposed on the original
Slovak text.
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Príhovory k účastníkom
Pochodu Solidarity
– Kráčame po ich stopách
na Radničnom námestí v Bardejove
15. mája 2012

of Bardejov
Boris Hanuščak , Mayor
primátor Bardejove
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Účastníci stretnutia židovskej komunity na Radničnom námestí v Bardejove (15. máj 2012).
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of the memorial with the names of those

Participants of the Jewish community at Town Square in Bardejov (May 15, 2012).
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generations know that this history will
never be repeated again!
(NEVER AGAIN!)

died and were never forgotten. (...)

