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Po 70-tich rokoch zvony opäť zvolávali
Po sedemdesiatich rokoch sa v Podunajských Biskupiciach už po tretíkrát rozozvučali zvony farského Kostola sv. Mikuláša, aby pozvali na stretnutie žijúcich
potomkov Maďarov vysídlených a deportovaných zo svojej rodnej obce.
Miestna organizácia Csemadoku s heslom:
„Odpúšťame, ale nezabúdame“ usporiadala
už po tretíkrát stretnutie vysídlených a deportovaných rodín a umožnila tak aj mladšej
generácii zoznámiť sa s rodnou obcou svojich
starých a prastarých rodičov. Ako aj po ostatné roky si členovia organizácie a obyvatelia
obce pozvali svojich príbuzných na 1. októbra, aby sa stretli na svätej omši vo farskom
kostole, kde sa slávila najsvätejšia obeta na
úmysel zmierenia. Pozvanie prijalo 170 ľudí
z Maďarska a s domácimi príbuznými sa

okolo oltára zišlo viac ako 300 ľudí. Po svätej omši položili zástupcovia spoločenských
organizácií a hostia kvety k pamätnému
stĺpu vysídlených a bývalá predsedníčka
Maďarského parlamentu, pani Katalin Szili,
predniesla slávnostnú reč. Potom sprievod na
čele s členmi Dobrovoľného požiarneho zboru, ktorí popri svojej zástave niesli aj zástavu
obce, prešiel k soche Padlých hrdinov, kde
ich privítala starostka našej mestskej časti
PhDr. Alžbeta Ožvaldová. Po jej príhovore
položili organizácie a hostia kytice padlým
príbuzným v 2. svetovej vojne. Počasie nám
prialo a všetci zúčastnení sa mohli peši
presunúť do Domu kultúry Vetvár, kde ich
už čakalo občerstvenie a kultúrny program.
Pod názvom Štyri generácie pripravili členovia MO Csemadoku spomienkový program,
v ktorom v piatich obrazoch (1947 – 2017)

predstavili skutočné udalosti, ktoré sa v tom
období až po súčasnosť udiali v Podunajských
Biskupiciach. Najstarší člen skupiny mal 86
a najmladší 8 rokov. Dramaturgie a réžie sa
ujala Eleonóra Csanaky. Výkon dobrovoľných divadelníkov odmenili diváci na záver
nadšeným potleskom. Po predstavení odovzdala predsedníčka MO Csemadoku, Elza
Nagy, Cenu Csemadoku za záslužnú prácu
» pokračovanie na str. 3

NA AK TUÁLNE TÉMY

Nový vzhľad verejného trhoviska
Na úvod sa chcem poďakovať všetkým vám,
ktorí ste vo voľbách do
orgánov Bratislavského
samosprávneho kraja
odovzdali svoj hlas a vybrali si tak svojich dvoch
kandidátov, ktorí budú
nasledujúce päťročné volebné obdobie
hájiť záujmy Podunajských Biskupíc v zastupiteľstve BSK.
Mesiac október patril úcte k starším.
Mnohí si na našich starších spoluobčanov
spomenú len v tomto mesiaci, či v predvolebnom období. Pokladám však za svoju povinnosť podporovať a ctiť si seniorov počas
celého roka. K ich sviatku som im osobne
s malým darom zablahoželala v našich troch
kluboch dôchodcov i v zariadení pre seniorov Gérium. Osobne ma potešili už desiate
narodeniny Klubu dôchodcov na Latorickej
ulici. Všetkých jeho členom želám do ďalších
rokov hlavne veľa zdravia a životného elánu.
Práve starostlivosti o seniorov sa týkalo aj moje októbrové pracovné rokovanie
o záchranu Špecializovanej geriatrickej
nemocnice na území našej mestskej časti.
Stretnutia sa zúčastnilo vedenie nemocnice, zástupcovia Univerzitnej nemocnice
Ružinov a predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR. Rokovania budú pokračovať
a ja urobím, čo je v mojich silách, aby sa
v Podunajských Biskupiciach zdravotnícka
starostlivosť – nemocnica a Liečebňa dlhodobo chorých, oddelenie dlhodobo chorých

zachovala a vzniklo aj Geriatrické centrum
a Domov sociálnych služieb.
Našim deťom a mládeži patril októbrový
Športovo-zábavný deň na Základnej škole
Biskupická 21, ktorý okrem mestskej časti
finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj. Pripravené boli rôzne športové
disciplíny pre malých a veľkých i zaujímavý
sprievodný program. Bola som svedkom
toho, že šport žiakov baví a športový deň
si spolu s učiteľmi naplno užili. V podpore
športových aktivít našich detí a mládeže
budeme aj naďalej pokračovať, pretože
akákoľvek investícia do zmysluplných mimoškolských aktivít sa nám určite vráti.
Milo ma potešil aj veľký záujem Biskupičanov o prednášku vedúceho archeologického
výskumu na území Podunajských Biskupíc,
ktorý priniesol objav jedného z najrozsiahlejších archeologických nálezísk na
Slovensku. Nálezisko nebolo verejnosti
prístupné a tak sme pre záujemcov pripravili prednášku, výstavu fotograﬁ í a vydali
aj peknú brožúru. Podunajské Biskupice sa
v každom prípade budú uchádzať o granty,
aby bola táto vzácna archeologická lokalita
v budúcnosti prezentovaná pre širokú verejnosť a stala sa jedným zo symbolov našej
mestskej časti.
Začiatkom roka 2017 sa začala rekonštrukcia a revitalizácia verejného trhoviska na
Latorickej ulici. Dnes môžem povedať, že Biskupičania majú k dispozícii moderné trhovisko s kvalitnou ponukou trhových služieb.
V osemnástich predajných stánkoch nájdu
obyvatelia našej mestskej časti v ponuke

kvety, víno, mliečne a včelárske výrobky
a rôzne občerstvenia. Samozrejmosťou sú aj
stánky s ovocím a zeleninou či s rozličným
tovarom a oblečením. Nový vzhľad však nedostali len samotné stánky. Rekonštrukciou
prešla aj plocha trhoviska a obohatil sa tak
celý verejný priestor. Estetickým prínosom
pre danú lokalitu sú aj nové prvky, lavičky
a kvetináče. Trhovisko bude monitorovať päť
bezpečnostných kamier, ktoré sú napojené
na mestskú políciu, ktorej týmto ďakujem
za výbornú spoluprácu. Verím, že si Biskupičania vynovené trhovisko obľúbia a v jeho
ponuke služieb nájdu vždy to, čo potrebujú.
Alžbeta Ožvaldová, starostka

2

BISKUPICKÉ NOVINY 11/2017

Z rokovania miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na zasadaní
3. októbra 2017 prerokovalo a jednomyseľne zobralo na vedomie správu o výsledku kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice; konsolidovanú výročnú správu Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice za rok 2016; monitorovaciu správu o plnení číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k 30. 6. 2017 a zmenu č. 4
číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
na rok 2017 v nasledovnej štruktúre:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
ﬁnančné operácie
príjmy spolu
bežné výdavky
kapitálové výdavky
ﬁnančné operácie
výdavky spolu

Schválený rozpočet Rozpočet po zmene č. 3 Zmena rozpočtu +/- Upravený rozpočet
6 510 550 €
6 693 315 €
+ 42 524 €
6 735 839 €
55 740 €
55 740 €
+ 167 174 €
222 914 €
0€
1 810 657 €
0€
1 810 657 €
6 566 290 €
8 559 712 €
+ 209 698 €
8 769 410 €
6 510 550 €
34 987 €
20 753 €
6 566 290 €

Miestne zastupiteľstvo predloženú kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava Podunajské Biskupice dňa
13. 06. 2017 a na mimoriadnom zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice dňa
25. 08. 2017 schválilo. Zastupiteľstvo tiež
jednomyseľne schválilo VZN č. 4/2017
o spôsobe núdzového zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území
Mestskej časti Bratislava – Podunajské
Biskupice s účinnosťou od 1. novembra 2017
ako aj žiadosti o poskytnutie ﬁ nančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017 na
Výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia telocviční ZŠ Podzáhradná,
ZŠ Biskupická a ZŠ Bieloruská“ v súlade
s platným PHSR mestskej časti.
Miestne zastupiteľst vo prerokovalo
a schválilo prevod vlastníctva bytu do
vlastníctva právoplatného nájomcu obecného bytu, nájom nebytových priestorov
v zdravotnom stredisku na Lotyšskej ulici,
rozšírenie nájmu prenajatej plochy nebytových priestorov v Základnej škole Bieloruská
a prenájom pozemkov v katastrálnom území
Podunajské Biskupice. Poslanci tiež jednomyseľne schválili aj Návrh operačného
plánu zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV. triedy na území Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie od 01. 12. 2017 do 28. 02. 2018.
Rôzne
Starostka mestskej časti Alžbeta Ožvaldová informovala poslancov o schválení
dotácie vo výške 375 tisíc € na rekonštrukciu materskej školy na Komárovskej ulici,

6 739 840 €
1 799 119 €
20 753 €
8 559 712 €

+ 42 524 €
+ 167 174 €
0€
+ 209 698 €

6 782 364 €
1 966 293 €
20 753 €
8 769 410 €

o schválení dotácie vo výške 41 tisíc na
likvidáciu čiernych skládok, o vyzbieraných
príspevkoch na podujatí Súťaž vo varení
guláša a o tom, že po viacerých neúčinných
upozorneniach na zákaz parkovania motorových vozidiel na Kazanskej ulici začne
polícia na tieto parkujúce motorové vozidlá
montovať tzv. „papuče“. Starostka zároveň
poďakovala poslancom za doterajšiu konštruktívnu spoluprácu bez hádok a vzájomných osočovaní.
Interpelácie poslancov
Lukáš Lampart žiadal opraviť poškodené
lavičky na Dudvážskej ulici a informoval
sa o dôvode rozkopávky pred garážou na
Dudvážskej ulici a na plánovanú činnosť
v tejto garáži. Na interpeláciu odpovedali
vedúci Referátu životného prostredia, dopravy, odpadov a cestného hospodárstva
miestneho úradu Ing. Vandriak a vedúca stavebného úradu Ing. Borková. Na predmetnú
rozkopávku je vydané riadne rozkopávkové
povolenie. Vlastník garáže plánuje v týchto
priestoroch prevádzkovať výrobňu pizze, na
ktoré má vydané platné stavebné povolenie.
Pavol Kubiš navrhol na budovanie ďalších
parkovacích miest na sídlisku Medzi jarkami vytvoriť samostatnú komisiu vytvorenú
z poslancov. Navrhol tiež spracovať novelu
VZN o parkovaní. Poslanec vyzval prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva
hl. m. SR Bratislavy na zabezpečenie opravy
chodníka na Podunajskej ulici, keď hlavné
mesto opravilo iba jeho polovicu. Taktiež
požiadal urgovať dávno sľubované bezbariérové prístupy na ostrovčeky v križovatkách.
Mestský poslanec Milan Černý odpovedal,
že všetky tieto požiadavky už Magistrát
hl. m. SR rieši a v blízkej budúcnosti budú
zrealizované. Mestská poslankyňa Izabella
Jégh odpovedala, že už vyzvala Magistrát
hl. m. SR Bratislavy na dokončenie opravy
chodníka na Podunajskej ulici. Zároveň
sa dohodla s pracovníkmi magistrátu na

obhliadke našej mestskej časti s tým, že im
osobne poukazuje miesta, kde je potrebné
rekonštruovať chodníky, vyznačiť prechody
pre chodcov a taktiež neustále urguje roky
sľubované vybudovanie novej svetelnej
signalizácie v križovatke Komárovská –
Vrakunská – Podunajská, kde už stratili
platnosť aj všetky dokumenty.
Anna Brániková požiadala skontrolovať
stav topoľov pred bytov ými domami na
Bieloruskej 54-58, ktoré sú už po životnosti
a môžu byť nebezpečné pre okoloidúcich.
Mikuláš Krippel žiadal vykonať orezanie stromov: breza a lipa vo vnútrobloku
pri obytných domoch na Lotyšskej 26 a 28.
V rámci prípravy rozpočtu na rok 2018 žiada
vyčleniť ﬁ nančné prostriedky na budovanie nových parkovacích miest na sídlisku Dolné hony, najmä na Podzáhradnej
ulici. Upozornil aj na občana na Jókaiho
ulici, ktorý obťažuje susedov neustálym
púšťaním hudby. Poslanec tiež navrhol
osadiť mapy cyklistických chodníkov na
Trojičné námestie a na železničnú stanicu
Podunajské Biskupice.
Attila Foglszinger žiadal riešiť dopravné značenie v križovatke ulíc J. Kráľa,
Požiarnická, Staromlynská, kde sú neustále dopravné nehody. Odpovedal vedúci
Referátu životného prostredia, dopravy,
odpadov a cestného hospodárstva miestneho úradu Ing. Vandriak s tým, že situáciu
preverí.
Olívia Falanga Wurster navrhla obnoviť
orientačné tabule v mestskej časti a dovybaviť kuchynské potreby v DK Vetvár.
Milan Černý navrhol zahrnúť do rozpočtu
mestskej časti na rok 2018 aj asfaltovanie
vnútrobloku na Baltskej ulici. Poslanec sa
tiež informoval, kedy začne mestská časť
so zbieraním padajúceho lístia. Odpovedala
starostka mestskej časti s tým, že so zbieraním lístia sa začne v blízkej budúcnosti.
Informoval sa aj, kedy bude ukončená
rekonštrukcia trhoviska na Latorickej
ulici. Starostka mestskej časti podala informáciu, že rekonštrukcia je v podstate
ukončená, čaká sa na kolaudačné konanie.
Predajcovia budú vyzvaní na prejavenie
záujmu o prenájom stánkov. Na základe
týchto žiadostí budú vypracované nájomné
zmluvy, ktoré budú predložené na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Na trhovisku je osadených päť kamier napojených na
mestskú políciu.
Izabella Jégh upozornila na prepadnutú
vozovku v križovatke Hviezda – Nezvalova.
Ján Duranský upozornil na opätovne
neodtekajúcu dažďovú vodu v križovatke
Komárovská – Kazanská.
Podrobné i nfor mácie z rokova nia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa
03. 10. 2017 nájdete na webovej stránke
www.biskupice. sk.
(Red.)
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Po 70-tich rokoch zvony opäť zvolávali
» dokončenie zo str. 1

v organizácii Zoltánovi Szabóovi, ktorý bol
ako niekoľkomesačné dieťa deportovaný so
svojou rodinou do Čiech. Po slávnostnom
obede zotrvali hostia a domáci v družných
rozhovoroch a zoznamovaní sa až do večera.
Okrem spomienok si domov odniesli aj bulletin, ktorý pri tejto príležitosti vydala
Miestna organizácia Csemadoku ako dobovú
dokumentáciu troch stretnutí s potomkami

vysídlených a deportovaných rodín v rokoch
1997, 2007 a 2017.
V mene Miestnej organizácie Csemadoku
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
svojou prácou pričinili o to, aby sa toto
stretnutie rodín uskutočnilo v príjemnom
prostredí a aby sme všetkých, ktorí naše
pozvanie prijali a prišli, mohli pohostiť ako
sa patrí. Samozrejme, takéto veľké podujatie sa nemohlo uskutočniť bez ﬁ nančnej

70 év után is újra hív a harangszó
Jövőt építeni a jelenben csak a múlt ismeretében lehet! Ezzel a gondolattal és eleink
iránti tiszteletből hívta haza a Csemadok
Alapszervezetének vezetősége a 70 évvel
ezelőtt kitelepítettek és deportáltak hozzátartozóit őseik szülőfalujába. 70 év után
már harmadszor szólaltak meg a Szent
Miklós- plébániatemplom harangjai, hogy
engesztelő szentmisével kezdetét vegye
a megemlékezés.
A találkozó a XXXI. Városi Kulturális Napok nyitó rendezvényeként október 1-jén
a Kitelepítési Emléknap keretében valósult
meg. Még ennyi év után is 170 leszármazott
látogatott haza szülei, nagyszülei szülőfalujába, akik között még voltak olyanok,
akik a saját bőrükön tapasztalták meg a kor
kegyetlenségeit. A szentmise után az iskolakertben a tíz évvel ezelőtt a kitelepítettek
és deportáltak emlékére felállított kopjafánál koszorúztak a jelenlevők. Az ünnepi
beszédet a Magyar Országgyűlés volt elnöke,
Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott
tartotta. A szentmisén és a kopjafánál is
a somorjai Híd Vegyeskar közreműködött.
A hazalátogatók és a hazai szervezetek a Hősök szobránál is elhelyezték az emlékezés
virágait. Itt Pozsonypüspöki polgármester

asszonya, Dr. Ožvald Erzsébet üdvözölte
a hazalátogatókat és az itthoniakat. A kellemes időnek köszönhetően a mintegy
háromszáz vendég, meghívott és a hazai
kísérő sétálva tette meg az utat a Vetvár
Művelődési Házba, ahol frissítő várta az
érkezőket. „Négy emberöltő – egy órában”
címmel Csanaky Eleonóra összeállításában
és rendezésében emlékműsort mutattak be
a Csemadok-tagok. Az emlékműsor egy-egy
képben elevenítette fel az 1945-től napjainkig megélt történéseket, amelyben a legidősebb 86, a legﬁ atalabb szereplő 8 éves
volt. Ezután került sor a „Pozsonypüspöki
Magyarságának Megmaradásáért” Csemadok-díj átadására. A véletlen úgy hozta,
hogy idén épp egy csecsemőkorában a családjával együtt Csehországba deportált
személy, Szabó Zoltán kapta azt meg.
A jelenlévők a műsor mellé egy kiadványt
is hazavihettek – „70 év után is újra hív
a harangszó” címmel, amely kordokumentumként őrzi az 50. és a 60. évforduló
kapcsán megvalósult találkozókról szóló
írásos anyagokat és az akkori hazai sajtó
visszhangját. A kiadványban idézetek és
versek mellett helyet kaptak a kitelepítettek írásos visszaemlékezései és köszönetnyilvánításai és természetesen a hazaiak

Obchodné verejné súťaže
Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava
podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného
mesta SR Bratislava a sú zverené do správy Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice:
- v zmysle uznesenia č. 340/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 03. 10. 2017 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na: nájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku na Lotyšskej
ul. 1 s výmerou 42,29 m2 do 31. 12. 2018 len na poskytovanie zdravotníckych služieb,
k. ú. Podunajské Biskupice.
- v zmysle uznesenia č. 342/2014-2018 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

podpory. Úprimné poďakovanie patrí našim
sponzorom – Bethlen Gábor Zrt. Budapešť,
Miestnemu úradu Bratislava – Podunajské
Biskupice, Poľnohospodárskemu družstvu Podunajské Biskupice, starostke
PhDr. Alžbete Ožvaldovej a vyše šesťdesiatim
členom, vďaka ktorým sa celé podujatie
a vydanie bulletinu mohlo uskutočniť.
Izabella Jégh
podpredsedníčka MO Csemadoku

kitelepítetteknél tett látogatásáról szóló
írások is. A kiadvány a 70. évfordulóra szóló
meghívóval és utószó helyett többek közt
azzal a reményteli gondolattal zárul, hogy
a 80. évfordulóról is lesz majd ki megemlékezzen. Ez nem azt jelenti, hogy keseregve
felemlegessük az akkori társadalom által
rajtunk elkövetett sérelmeket, hanem azt,
hogy utódainkkal megismertessük nemzetünk és a püspökiek történelmi múltját,
hogy abból okulva a jövőben ilyen már soha
többé ne történhessen meg.
Talán mondanom sem kell, hogy ekkora
rendezvény, ahol 300 főről gondoskodott
a vezetőség, nem valósulhatott volna meg, ha
nem akadnak támogatók. Ezúton mondunk
őszinte köszönetet a segítségért, amivel
hozzájárultak a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához. Hálánk és köszönetünk anyagi támogatóinknak: a Bethlen
Gábor Alapnak, a Pozsonypüspöki Helyi
Hivatalnak, a földműves-szövetkezetnek,
és természetesen a kiadvány nyomdai
költségének vállalásáért városrészünk
polgármester asszonyának PhDr. Ožvald
Erzsébetnek, valamint a több, mint 60
személynek, akik anyagiakkal támogatták a rendezvényt. Köszönet a somorjai
Híd Vegyeskarnak a közreműködésért és
az Önkéntes Tűzoltóegyletnek a támogató
részvételért.
Jégh Izabella
A Csemadok ASZ alelnöke

Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 03. 10. 2017 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na: nájom pozemku parc. č. 4080/4 – záhrady o výmere 397 m2 na
Popradskej ul., na dobu neurčitú, k. ú. Podunajské Biskupice.
Znenie súťažných podmienok a základné informácie o nájme nebytových priestorov a pozemku možno získať:
- na internetovej stránke: www.mupb.sk
- na adrese: Miestny úrad Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61
Bratislava, kontaktná osoba Vlasta Pavlačková, odd. EOaSM, číslo telefónu: 02/4020 9230
- na mailovej adrese: vlasta-pavlackova@mupb.sk
Prístup k nehnuteľnostiam na obhliadku si možno dohodnúť s pracovníčkou odd. EOaSM
Vlastou Pavlačkovou na tel. čísle 02/4020 9230. Lehota na predkladanie všetkých súťažných
návrhov je do 14. 12. 2017 do 11.30 hod.
PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka

4

BISKUPICKÉ NOVINY 11/2017

Záhradkárska výstava 2017
Záhradkárčenie patrí medzi veľmi obľúbené koníčky, pretože okrem zdravého pohybu,
pobytu na čerstvom vzduchu, relaxácie a radosti z dosiahnutých výsledkov prináša aj
ekonomický prínos pre rodinnú pokladnicu.
Aj tým, že okrem získania plodín sa ušetrí na vstupnom do
ﬁtness centier. V neposlednej
miere je zdrojom nezávadných
produktov, ktoré nie sú prehnojené, chemicky ošetrené
len v nevyhnutných prípadoch
a oberané v dostatočne dlhých
čakacích (ochranných) lehotách, čo momentálne v obchodoch, na trhoviskách a aj
pri dovozových produktoch
(najmä tých cenovo výhodnejších) nikto zaručiť nevie.
Inými slovami, o vlastných produktoch
môžeme tvrdiť, že „vieme, čo zjeme“. Preto
sú výpestky z vlastnej záhrady, bez nadmerného množstva dusičnanov a zvyškov iných
pesticídnych chemikálií (takmer bio, často
úplne bio), vhodné najmä pre deti.
V podobnom duchu sa niesol aj príhovor
tajomníka Republikového výboru SZZ pána
Juraja Korčeka pri otvorení 16. ročníka celomestskej výstavy ovocia zeleniny a kvetov.
Výstavu organizovala naša organizácia ZO
SZZ 2 – 5 Bratislava – Podunajské Biskupice
druhý tohtoročný septembrový víkend spolu
s Mestským výborom SZZ v Bratislave a kultúrnymi zariadeniami MiÚ v Podunajských
Biskupiciach. Výstava bola zároveň už 32.
biskupickou záhradkárskou výstavou.
Ako aj v posledných rokoch, i tentokrát
pred výstavou zavládla neistota a obavy, či
kvôli aprílovým a májovým mrazom a neskôr horúčavám a dlhotrvajúcemu suchu
bude dosť exponátov a v ystavovateľov.
Napriek nepriaznivým meteorologickým
a klimatickým podmienkam bola výstava
veľmi pekná a úspešná. Vydarila sa predovšetkým vďaka v ýpomoci viacer ých
sponzorov. V prvom rade MiÚ na čele s pani
starostkou PhDr. Alžbetou Ožvaldovou
posk y t nut í m bezplat ného prenájmu
veľkej sály v Dome kultúry Vetvár. Pani
starostka zároveň sponzorsky zastrešila
súťaž o Cenu návštevníkov, za čo jej tiež

Zábava na Oldies Party
Okrem úspešnej tohoročnej fašiangovej zábavy zorganizovala mestská časť
pre svojich obyvateľov aj Oldies Party.
Život nie je len o práci a každodenných
starostiach, ale aj o zábave, stretnutí
s priateľmi a relaxe. O veľkom záujme
Biskupičanov svedčili aj rýchlo vypredané vstupenky a tak sa 13. októbra viac
ako 130 ľudí zabávalo do skorých ranných

úprimne ďakujeme. Výstavu dotáciou podporil Mestský výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Poďakovanie patrí
aj predstavenstvu Poľnohospodárskeho
družstva v Podunajských Biskupiciach na

čele s Mgr. Mariánom Haškom, ktoré napriek
veľmi ťažkej situácii kvôli suchu venovalo
pre víťazov nákupné poukážky.
Výstava by však nebola bez vystavovateľov. Vystavovať prišlo 30 záhradkárov,
z toho 12 nečlenov SZZ. Spolu bolo vystavených 387 exponátov a aranžmán a 72 exponátov v nesúťažných expozíciách. Celkovo
sa návštevníci mohli pokochať pohľadom
na približne 5 tisíc kusov ovocia, zeleniny a kvetov. Výstavu si pozrelo za sobotu
a nedeľu 780 zapísaných a mnoho nezapísaných návštevníkov. V pondelok 129 žiakov
zo základných i materských škôl v oblasti
Podunajských Biskupíc. K vysokej návštevnosti prispela aj skutočnosť, že ostatné roky
organizujeme záhradkársku výstavu v koordinácii s Miestnym úradom v Podunajských
Biskupiciach na čele s pani starostkou,
ktorý v sobotu 9. septembra usporiadal
18. ročník súťaže vo varení guláša. Súťaž
vo varení guláša i záhradkárska výstava
boli súčasťou akcie „Tradície a remeslá
Podunajských Biskupíc“.
Hodnotiaca komisia v zložení: Ing. K.
Pinkavová (ÚKSUP), Ing. M. Andrejčíková
(ÚKSUP), Ing. V. Jančok (ÚKSUP), doc. J.
Kalužay (MsV SZZ Ba) udelila v hlavných
kategóriách (celková expozícia, ovocie,
zelenina, kvety a okrasné rastliny) spolu
štyroch šampiónov, 11 prvých, 4 druhé
a 9 tretích cien. V kategóriách exponátov

(jablko, hruška, hrozno a rarita) udelila
11 prvých, 4 druhé a 4 tretie ceny. (Jeden
vystavovateľ mohol v rámci svojej expozície pri pekných exponátoch získať aj viacej
cien.) Komisia udelila ešte 3 čestné uznania
krásnym nesúťažným expozíciám. Mená
najúspešnejších: šampión v kategórii celková expozícia Martin a Ladislav Guller, šampión v kat. ovocie Ing. Jozef
Pokojný, šampión v kat.
zelenina František Széll ml.,
šampión v kat. kvety a okrasné
rastliny Mária Kollárová.
Z Bisk upičanov získal i
v popredné umiestnenie –
v kategórii celková expozícia
Ing. Katar ína Valentová,
v kategórii ovocie Róber t
Bab a Mgr. Marián Hraško,
v kategórii zelenina Silvester
Bene, v kategór ii k vetov
a okrasných rastlín Jaroslav
Nemec a Margita Duránska so Zuzanou
Szatanikovou. V hlasovaní návštevníkov
bolo celkove 623 lístkov. Z toho do hlasovania bolo započítaných 572 lístkov (na
51 listkoch hlasovali návštevníci za všetko). 1. cenu získali sukulenty Jaroslava
Nemca, 2. cenu huby Gustáva Friča a 3. cenu
expozícia zeleniny Františka Szélla ml.
Kompletné výsledky výstavy budú doplnené
na www. zahradkari.sk.
Nemožno nespomenúť organizátorov výstavy, ktorí príprave, inštalácii aj samotnému
priebehu výstavy venovali desiatky hodín
svojho voľného času. V organizačnom výbore výstavy pracovali členovia výboru ZO SZZ
II/5 BA – Podunajské Biskupice Ladislav Bab,
Róbert Bab, Ján Chovan, Vincent Kačeriak,
Michal Kelemen, Tibor Lappy, Mgr. Mária
Ondrušová, Viera Péková, Tibor Szabó,
Zoltán Szabó, Marta Széllová a Ing. Katarína
Valentová. Pri inštalovaní výstavy veľmi
pomohli zamestnanci Domu kultúry Vetvár
Lívia Kollerová a Róbert Molnár.
Na záver chcem všetkým menovaným
i nemenovaným, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom zaslúžili o úspešnú prípravu
a priebeh celomestskej záhradkárskej
v ý s t a v y kon a ne j v Podu n ajs k ý c h
Biskupiciach, ešte raz vysloviť veľkú vďaku.
Dovidenia o rok začiatkom septembra!
doc. RNDr. L. Guller, CSc.
predseda org. výboru

hodín v reštaurácii Tryskáč. Na parkete sa
tancovalo na hity 70-tych až 90-tych rokov a jeden z hudobných vstupov patril aj
hitom z maďarskej produkcie. O výbornú
atmosféru sa postaral DJ Tusom a tanečnice zo skupiny Pole Dolls. Vydarená Oldies
Party opäť dokázala, že Biskupičania sa
vedia dobre zabaviť a čas strávený so
svojimi susedmi a priateľmi si poriadne
užívajú.
(Red.)
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Výlet matičiarov po krajoch južného Slovenska
Miestni matičiari a ich priaznivci sa aj v tomto roku zúčastnili na vlastivednom výlete,
ktorý zorganizoval Miestny odbor Matice
slovenskej v Podunajských Biskupiciach.
Tentoraz to bolo poznávanie krás a pamätihodností juhu Slovenska. Konkrétne
Hronský Beňadik, Levice a Kolárovo.
Kláštor s kostolom v Hronskom Beňadiku
má bohatú históriu. Jeho počiatky siahajú
až do roku 1075 nášho letopočtu, o čom
poskytuje hodnoverné údaje zakladajúca
listina vydaná kráľom Gejzom. Rozhodnutie
vybudovať na tomto mieste kláštor podporila skutočnosť, že tam už predtým stál
kostol zasvätený sv. Benediktovi. K stavbe
dnešného komplexu budov došlo za vlády
kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou v rokoch
1346 – 1375. Prvou stavbou bol gotický kostol
s krížovými klenbami, ktorého súčasťou sú aj
stavby kláštorných budov. V roku 1483 dostal
kláštor od kráľa Mateja I. Korvína relikviu
Kristovej krvi. Je to údajne časť plátna šatky, ktorou Veronika utrela Ježišovi tvár na
Krížovej ceste. Kráľ relikviu pravdepodobne dostal od pápeža Pavla II. V roku 1881
poškodil veľký požiar objekt natoľko, že
kapitula v Ostrihome pristúpila k rozsiahlym
stavebným úpravám pomerne zachovaných
častí kláštora a mnohé pamiatky našli nové

umiestnenie v Diecéznom múzeu v dnešnom
Kresťanskom múzeu v Ostrihome.
Ďalším miestom, ktoré sme navštívili, boli
Levice. Prvá písomná zmienka o osídlení
lokality Levíc je z roku 1156. V priebehu 13.
a 14. storočia sem prichádzali remeselníci
a obchodníci a koncom 14. storočia bolo už
mesto s vybudovaným hradom významným
obchodným strediskom. Levický hrad bol
postavený v druhej polovici 13. storočia na
skalnej vyvýšenine nad močaristým územím
a mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti
v Hronskom Beňadiku a do stredovekých
banských miest. Hrad mal významné postavenie pri obrane hlavne pred nájazdami
Turkov. V roku 1571 dal župan Tekovskej
stolice postaviť na dolnom nádvorí hradu
renesančný kaštieľ. Pre záchranu hradu boli
v 70-tych rokoch 20. storočia ruiny hradu
zakonzervované a v kaštieli umiestnené
Tekovské múzeum. V súčasnosti je múzeum
vo vynovených priestoroch kaštieľa a vlastní
rozsiahlu zbierku archeologických a národopisných predmetov, obrazov a kníh, ktoré si
účastníci výletu so záujmom pozreli.
Ďalšou zástavkou na výlete matičiarov bolo
Múzeum vodného mlynárstva, ktoré je inštalované v plávajúcom mlyne neďaleko mesta
Kolárovo. Mlyn sa nachádza v areáli ležiacom
na polostrove, ktorého hranice tvoria toky

Malého Dunaja a Váhu z jednej strany a mŕtveho ramena Malého Dunaja zo strany druhej.
Posledný demontovaný exemplár plávajúceho
vodného mlyna je postavený na dvoch rovnobežných člnoch a ukotvený o breh rieky.
K pozoruhodnostiam tohto územia a areálu
patrí aj drevený most pre peších s celodrevenou zastrešenou konštrukciou. Svojou
dĺžkou 86 m patrí medzi najdlhšie v Európe.
Veľkým prínosom pre účastníkov výletu
bolo, že vo všetkých navštívených objektoch
nám správcovia zabezpečili fundovaný odborný výklad a domov sme sa vracali plní
zážitkov z navštívených miest a peknej slovenskej prírody.
Peter Bobula
predseda Miestneho odboru
Matice slovenskej

záujemcov o históriu. Počas vyše hodinovej
prednášky oboznámil Dr. Horňák prítomných

s najnovšími výsledkami výskumu a podrobne opísal celý jeho priebeh. Po prednáške
nasledovali zvedavé otázky prítomných
Biskupičanov, na ktoré Dr. Horňák fundovane a trpezlivo odpovedal. Na záver odovzdala
starostka Alžbeta Ožvaldová osobne každému
záujemcovi reprezentatívnu brožúru, ktorú
mestská časť pri príležitosti objavu tohto
unikátneho náleziska vydala.
(Red.)

História nás zaujíma
Vedenie mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice pozvalo všetkých
obyvateľov na odbornú prednášku Dr. Milana
Horňáka – vedúceho archeologického výskumu náleziska v Podunajských Biskupiciach
zo spoločnosti Via Magna. Prednáška spojená
s fotograﬁckou prezentáciou prilákala 19.
októbra do Domu kultúry Vetvár viac ako 130

Jesenné upratovanie v materskej škôlke
Je dobré, keď je pobyt v materskej škôlke
zaujímavý a príťažlivý pre všetky vekové
kategórie detí, ktoré ju navštevujú. Preto
vedenie materskej škôlky spolu s personálom
30. septembra 2017 opäť zorganizovalo jesenné upratovanie školského dvora za aktívnej
účasti rodičov i samotných detí, aby sa tam
všetci cítili lepšie a bezpečnejšie. Keď sa
stretne dobrá nálada, kolektív a odhodlanie,
všetko ide ľahšie a to sa potvrdilo aj v materskej škôlke Podzáhradná 1, kde rodičia
spolu s ratolesťami podporili aktivitu učiteliek a zamestnancov škôlky. Radosť žiarila
v očiach detí, keď netradične v sobotu išli do
škôlky spolu s rodičmi a mohli vidieť súdržnosť rodičov aj učiteliek, ich každodenných
druhých „mám“, pri užitočnej manuálnej práci prospešnej pre prostredie, kde trávia čas.
K príjemnému priebehu upratovania prispelo
aj pekné slnečné počasie. Zbieral sa papier

i odpadky, hrabalo sa lístie, pílili a odnášali
sa staré haluze zo stromov. A čo deťúrence?
Radosť pozrieť, s akým úsilím a odhodlaním
pomáhali rodičom pri hrabaní lístia, čistenia
pieskoviska, či natieraní lavičiek a preliezok.
Veď kde je neporiadok, treba aj upratať!
Je treba mať na pamäti aj spoločenskú
a hodnotovú stránku takejto aktivity. Slúži
na vzájomné spoznávanie sa personálu materskej škôlky s rodičmi detí i samotných
rodičov medzi sebou, na výmenu informácií
a skúseností, na predebatovanie problémov
pobytu detí v škôlke a ich prípadnému riešeniu. A nezabudnime na význam takejto
činnosti pre deti. Pozitívnu energiu, ktorú
pritom zažívajú, si síce ešte celkom neuvedomujú, ale nepochybne prispieva a je základom
formovania ich charakteru do budúcnosti.
Veľká vďaka Ľubici Žiakovej (štatutárna
zástupkyňa) a personálu materskej škôlky

Podzáhradná 1 za skvelú organizáciu
jesenného upratovania a všetkým rodičom
s deťúrencami za účasť na tejto aktivite.
Jana Kováčiková
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
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Otvorenie školského roka na Základnej škole s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským v Podunajských Biskupiciach
„A vstúpil som do múru, v ktorom sa otvorili dvere!
Videl som, dejú sa občas zázraky dobré, pre ktoré sa žiť oplatiť vie,
potkýnať sa životom iných i cez svoj, s plačom i smiechom naraz prepletané,
svoj osud s vďakou prijímam ako lásku z neba, ktorá keď si ma nájde,
miluje nadovšetko, keď unaviť sa viem.“ (Szabó Lőrincz: Boj o sviatok)
„Keď cítime, že je to ťažké, tak sme
možno na dobrej ceste!“ Týmito slovami
otvorila nová riaditeľka základnej školy
a materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským v Podunajských Biskupiciach,
Monika Maurská, školský rok 2017/2018
a pokračovala slovami: „Čítajúc slová básne
od Szabó Lőrincza som rozmýšľala, čo mám
rozumieť pod pojmom otvoriť sa, stať sa otvoreným alebo jednoducho byť otvorený?“
„Otvorenosť znamená samotný život.
Otvorená existencia je poklad, vďaka ktorému sa môžeme zbaviť strachu, môžeme
sa stať statočnými. A keď sme sa už stali
statočnými, odvážime sa dôverovať a veriť
jeden druhému, tomuto svetu, veriť tomu,
čo všetci spolu – rodičia, učitelia – robíme
pre naše deti, pre ich zdravý vývoj, robíme
pre odkrytie a zviditeľnenie ich schopností, zručností a možností. Ak chceme tento
cieľ dosiahnuť, tak sme tu a teraz všetci na
dobrom mieste.
Musíme sa zbaviť strachu, stať sa statočnými a vybrať si novú cestu. S novými cieľmi,
plánmi, s novými nápadmi a túžbami. A to
je dobré. To je ten pocit, ktorý nás motivuje
a posúva dopredu, vidíme nové svetlo, otvoria sa nám nové možnosti.

Už počas letných prázdnin sa nám podarilo
uskutočniť niektoré zmeny: vytvorili sme
samostatnú miestnosť pre školskú družinu
a miestnosť so stolným tenisom. Naše milé
deti čakáme s novými šatníkovými skriňami. Obnovili sa aj naše webové stránky,
novinkami sú elektronická triedna kniha,
elektronická žiacka kniha a rozvrh hodín
aj mobilná aplikácia. V strede septembra
bude dokončené zrekonštruované chemické
laboratórium.
Chcela by som sa poďakovať všetkým
rodičom a známym za obrovskú nezištnú
pomoc počas letných prázdnin: manželom
Haškovcom, Priklerovcom a Špankovcom,
Marike Vargovej a jej priateľovi Martinovi,
rodine Siposovej, Helenke Borárosovej,
Róbertovi Molnárovi a jeho synovi, Eve
Nagyovej a jej manželovi Ernőovi, oteckovi
Bitterovi, Izabelle Jéghovej, Ágote Tóthovej
a Eve Dobosovej, Terézii Mészárosovej,
oteckovi Šarudymu a v neposlednom rade
kolegyni Anite Bernerovej. Ďalej by som sa
chcela poďakovať pani Márii Lamosovej za
poskytnutie veľkého množstva čistiacich
prostriedkov a hygienických dávkovačov,
a taktiež našej pani starostke, PhDr. Alžbete
Ožvaldovej za jej nekonečnú podporu.

Omladla aj naša zborovňa. Chcela by som
vám predstaviť naše nové kolegyne a kolegov: Martu Soókyovú, Silviu Jandurovú,
Moniku Szigetiovú, Romana Venchicha
a Kristiána Leska, nášho nového učiteľa
telesnej výchovy, ktorý je aj pedagógom na
Bieloruskej základnej škole. Vítam aj nové
panie upratovačky našej školy a škôlky
a pána školníka, ktorí sa počas leta postarali o to, aby sme naše deti mohli vítať po
prázdninách v novom a čistom prostredí.
Tiež by som chcela privítať našu novú
zástupkyňu Katarínu Bitterovú.
Na záver by som chcela všetkým pedagógom a zamestnancom našej školy a škôlky
popriať veľa trpezlivosti, všetkým deťom
úspešný školský rok, aby ste získali nové
vedomosti, prežili nové zážitky a získali nových priateľov. Týmto otváram nový školský
rok 2017/2018,“ ukončila svoj príhovor pani
riaditeľka.
Mgr. Katarína Bitterová
zástupkyňa riaditeľky

Tanévnyitó a Pozsonypüspöki Magyar Tannyelvű Alapiskolában
„S falba léptem, s ajtót nyitott a fal! S láttam, történnek néha jó csodák,
amikért élni érdemes tovább botladozni máson s magamon át,
egyszerre sírva s egyszerre kacagva, emberi sorsom hálásan fogadva,
mint égi kedvest, aki ha kiválaszt, akkor szeret igazán, ha kifáraszt.“
(Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért)
„Ha érezzük, hogy nehéz, akkor talán jó úton
járunk!“ - e szavakkal indította Maurský Mónika, a Pozsonypüspöki Alapiskola és Óvoda új
igazgatónője a 2017/2018-as tanítási év évnyitó
ünnepségét. Majd így folytatta: „A tanévnyitó
előtt Szabó Lőrinc versét olvasva azon gondolkodtam, mit is jelent nyitni, kinyitni, megnyitni,
nyitottá válni vagy csak egyszerűen nyílni?“
„Hiszen a nyitottság maga az élet. A nyílt
létezés kincs, melynek átélésével megszabadulhatunk félelmeinktől, és akkor bátrak leszünk.
Ha pedig már bátrak vagyunk, akkor merünk
bízni egymásban, a világban, abban, amit mi itt
közösen – szülők, tanárok- ezekért a gyermekekért, az ő egészséges fejlődésükért, a bennük
rejlő képességek, készségek, lehetőségek és erő
kiaknázásáért teszünk. Ha ezt akarjuk, akkor
itt és most, mindenki jó helyen van.
Ha megszabadulunk félelmeninktől, akkor
leszünk bátrak. Ha pedig már bátrak vagyunk,
merünk egy új utat választani. Tele új célokkal,

új tervekkel, új ötletekkel és vágyakkal. És ez
jó. Ez az az érzés, mely motivál és előre visz
bennünket, mindent egy új fény világít be,
vagy még egy új lehetőség fátyla borít.
Az új ötletek közül már a nyár folyamán
sikerült párat megvalósítanunk: külön napközis helyiséget és pingpongtermet nyitottunk
a gyerekeknek. Színes öltözőszekrényekkel
várjuk kedves diákjainkat. Megújult weboldalunk is, az elektronikus osztálykönyvvel, tanulókönyvvel, órarenddel és mobil
applikációkkal. Szeptember közepére elkészül
a felújított kémiai laboratóriumunk is.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem, azon szülők és ismerősök óriási
segítségét, akik a nyár folyamán ezekben
a munkákban részt vettek: a Haško, a Prikler
és a Španko házaspárnak, Varga Marikának
és párjának Martinnak, a Sipos családnak,
Molnár Róbertnek és ﬁának, a Boráros anyukának, Nagy Évának és férjének Ernőnek,

a Bittera apukának, Jégh Izabellának, Tóth
Ági néninek és Dobos Évának, Mészáros
Terikének, a Šarudy apukának és nem utolsó
sorban Berner Anita kollégának. Továbbá hálás köszönetet mondok Lamos Máriának a felajánlott, nagy mennyiségű tisztítószerekért és
a higiénikus papíradagolókért. Polgármester
asszonyunknak az örökös támogatásáért.
Megﬁatalodott tanári karunk is. Szeretném
bemutatni új kollégáinkat: Soóky Mártát,
Jandura Szilviát, Szigeti Mónika óvonőt,
Venchich Romant és Lesko Krisztián tornaszakos kollégánkat, aki a Bieloruská alapiskola
tanára is. Üdvözlöm az iskola és ovóda új takarítónőit és gondnokát, akik a nyár folyamán
azon fáradoztak, hogy a gyerekeket tiszta és
szép környezetben fogadhassuk. Továbbá
fogadják szeretettel az iskola új igazgatóhelyettesét, Bittera Katalint.
Ezúton kívánok mind az iskola, mind pedig az
óvodánk pedagógusainak, alkalmazottainak jó
munkát, a gyerekeknek pedig sikeres tanévet,
hogy gyarapodjanak tudásban, élményekben
és barátságokban. Ezennel a 2017/2018-as tanítási évet megnyitom,” - fejezte be tanévnyitóját
Maurský Mónika iskolaigazgató.
Mgr. Bittera Katalin, igazgatóhelyettes
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NAPOJENIE NA
NOVOBUDOVANÝ
OBCHVAT D4

Lanovka na Kolibe
Pozrite sa na svet zhora!

Vysokohorský zážitok priamo v Bratislave?
Spoznajte najkrajšie miesta lesoparku
za jediný deň! Sedačková lanovka vás
prepraví z Kamzíka na Železnú studničku
(alebo späť) za osem a pol minúty.
Na kilometrovej trase prekoná
prevýšenie 186 metrov.
Urobte si výlet s deťmi a pokojne
so sebou vezmite svojich štvornohých
priateľov alebo bicykel!

Premáva po celý rok od štvrtka do nedele v čase od 10. – 18. h

7
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Najbližšia pútnická svätá omša
ku cti blahoslavenej Zdenke sa
bude konať 25. novembra o 17:00 hod.
v Kostole Povýšenia Svätého Kríža s témou príhovoru Bl. Zdenka – milujúca
svoju kongregáciu.
Milosrdné sestry Svätého kríža

Oddelenie školstva
a kultúry Miestneho úradu
MČ Bratislava – Podunajské
Biskupice pre vás
pripravilo:
Diagnostika chorôb – prednáška
Dionýz Bezák sa diagnostike chorôb
podľa čínskych a japonských tradícií venuje už viac ako 16 rokov. 28. novembra
o 17.00 h. si v DK Vesna na Biskupickej 1
pripravil pre všetkých záujemcov prednášku o liečbe pohybového aparátu
a iných zdravotných problémov pomocou
akupunktúry, moxovania a byliniek. Všetci
ste srdečne vítaní.

Vianočný handmade obchodík
Milovníkov kreatívnej tvorby veľmi radi
privítame v sobotu 2. decembra v Dome
kultúry Vetvár. V tento deň organizujeme
od 10.00 do 15.00 h. výstavu kreativity,
šikovnosti a iných zručností, ktorá bude
samozrejme spojená aj s predajom handmade výrobkov. Príďte sa pozrieť a podporiť
zručných a šikovných tvorcov.

List pre deti od Mikuláša
Milé deti, do Podunajských Biskupíc
prídem spolu s čertíkom a anjelom dňa
5. decembra. Pripravili sme si pre vás
perfektnú zábavu spolu s PACI PAC.
Porozprávame vám rozprávku, zaspievame
si spolu pesničky a zahráme sa hru dokolečka dokola. Tešíme sa na vás! A ešte
niečo! Ak máte tajné želanie, napíšte,
nakreslite a prineste mi ho!

Program na utorok 5. decembra:
16:45 vianočné skladby v podaní
kapely Experience 4
17:00 PACI PAC
17:30 príchod Mikuláša a spol.
(Ak by bolo veľmi zlé počasie, stretneme
sa v Dome kultúry Vetvár. Včas by som to
oznámil do škôl a na www.biskupice.sk).

Váš Mikuláš

Preventívne
protipožiarne prehliadky
rodinných domov
V zmysle zákona č íslo 314/2001
o ochrane pred požiarmi zaháji DHZO
v mesiaci november obhliadky rodinných domov. Prosíme občanov, aby
umožnili našim kontrolným skupinám
vykonať preventívnu protipožiarnu prehliadku. Členovia kontrolných skupín
budú chodiť v hasičských uniformách.
Každý člen je označený preukazom
totožnosti vydaným MÚ Podunajské
Biskupice.

Blahoželáme
Kluby dôchodcov na Estónskej, Latorickej
a Odeskej ulici blahoželajú svojim členkám
a členom – októbrovým, novembrovým a decembrovým jubilantom.
Z Klubu dôchodcov na Odeskej ulici oslávili
v októbri životné jubileum:
Eugen Csóka, Arpád Nagy, Ľudovít Szabo a
Alžbeta Szabová.
V novembri oslávia životné jubileum: Etela
Žeňuchová a Katarína Poláková;
v decembri – Margita Foglszingerová, Štefan
Pecsuk a Zuzana Monosiová.
Z Klubu dôchodcov na Estónskej ulici oslávili
v októbri životné jubileum:
Veronika Bilková, Anna Brániková, Helena
Kucková a Zlatica Paracková.
V novembri oslávia životné jubileum: Vojtech
Ečery, Ján Hátas, Anna Jankovská, Mária
Máderová, Magdalena Rödörová, Oľga Štifflová,
Mária Töröková a Janka Kopecká;
v decembri – Štefánia Beutlschmidtová, Eva
Horváthová, Veronika Jánošová, Eva Kissová,
Helena Polevičová, Regína Pappová a Kornélia
Laurinčíková.
Z Klubu dôchodcov na Latorickej ulici oslávili
v októbri životné jubileum:
Mária Babinová, Viera Čapencová, Anna
Čierna, Duňa Haláčová, Anna Jalkocziová
a Darina Kopernická.
V novembri oslávia životné jubileum: Vladimír
Bilka, Ružena Denkociová, Lýdia Haláčová,
Matilda Kotlárová, Anna Slaninková, Rozália
Šefčovičová;
v decembri – Ľudmila Hnátkovičová, Eva
Herchlová, Eva Jurčíková, Ľudmila Kadlovičová,
Dáša Markovičová, Veronika Masarovičová,
Ida Podroužková, Terézia Purgiňóvá, Jozefína
Stachová a Veronika Znachorová.
Všetkým našim jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme veľa zdravia,
spokojnosti a radosti zo života.
Anna Gutléberová, Mária Molnárová
a Libuša Zubaľová

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Bratislava v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
a s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Pezinok pozýva na BURZU
PRÁCE A INFORMÁCIÍ, ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2017 od 9.30 do 15.00 hod.
v Stredisku kultúry Bratislava – Nové
Mesto, Vajnorská 21, Brat islava.
Hlavným cieľom Burzy práce a informácií
je ponuka voľných pracovných miest
a prezentácia študijných odborov stredných odborných škôl v Bratislavskom
samosprávnom kraji.

Poďakovanie
Rada by som sa touto cestou poďakovala
pánovi Valkovičovi, ktorý mi v tiesni ochotne a nezištne pomohol. Je dôkazom toho, že
Biskupičania sú dobrí ľudia a susedia.
Magda Baloghová

„Ťažký smútok na duši všetku
radosť prehluší, úsmev z tváre
zmizne preč a s radosťou
odišla i reč.“
So smútkom v duši ďakujeme
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým
zosnulým Gejzom Vargom a 18. 10. 2017 ho
odprevadili na večný odpočinok. Ďakujeme
za slová útechy a kvetinové dary, ktoré ste
priniesli k jeho hrobu.
Smútiaca manželka a synovia s rodinami
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
ezek a fények világítsanak neked. Örök
világosságban, békességben nyugodj,
biztosan tudod, nem feledünk soha.”
Őszinte szívvel köszönjük a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek és barátoknak, és mindazoknak, akik 2017. október
18-án elkísérték végső nyughelyére szeretett
halottunkat, Varga Gézát, akit életének
80. évében szólított magához a Teremtő.
Köszönjük a sok-sok virágot és az együtt érző
szavakat.
Gyászoló felesége és ﬁai a családjukkal
Chcela by som sa poďakovať pani doktorke Ingrid Filipovičovej a celému personálu
na Oddelení dlhodobo chorých u primára
MUDr. Martina Senárika za starostlivosť
o manžela Štefana Kissa počas jeho hospitalizácie.
Manželka Eva s rodinou
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