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V roku 1964 pre 90 svojich členov zorganizovalo
10-dňový zájazd do Maďarska.

VÝLETY A ZÁJAZDY V MINULOSTI
ORGANIZOVALO JRD ÚSVIT PRI DUNAJI

V roku 1973 členovia JRD na výlete
v Demänovskej doline navštívili Jaskyňu slobody.
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Vážení spoluobčania, drahí priatelia,
v prvom rade mi dovoľte, aby som sa Vám úprimne poďakoval za prejavenú dôveru v nedávnych komunálnych
voľbách a opätovné zvolenie do funkcie starostu našej
obce. Chcel by som Vás ubezpečiť, že mandát, ktorý ste
mi dali, nesklamem a budem sa snažiť o maximálne zveľadenie našej obce a vytvorenie príjemného a dôstojného
prostredia pre život jej obyvateľov.
Jedným z limitujúcich faktorov na tejto ceste je obecné
zastupiteľstvo. Verím, že v novom zložení bude viac prihliadať na záujmy občanov. Jej riadenie by tak mohlo byť
flexibilnejšie, transparentnejšie a zmysluplnejšie. Všetkým
novozvoleným poslancom úprimne blahoželám a prajem im
veľa síl pri tejto zodpovednej práci. Verím, že budú čestne
plniť svoje volebné programy a podporia všetky úlohy, ktoré
pred vedením našej obce stoja.
Touto cestou by som sa chcel zároveň poďakovať odchádzajúcim poslancom za prácu, ktorú počas svojho volebného mandátu pre obec vykonali. Nie vždy išlo všetko
hladko a jednoducho. Napriek tomu sa nám spolu podarilo
zrealizovať mnoho investičných zámerov a užitočných akcií. Verím, že ich práca sa neskončila a so svojimi cennými
skúsenosťami, radami, či nápadmi sa podelia aj s novým
poslaneckým zborom.
Rovnako verím, že svojimi postrehmi a námetmi na zlepšenie prispejete i Vy, občania a obyvatelia Dunajskej Lužnej.
Môžete tak urobiť prostredníctvom mailových adries uvedených na stránke obce, alebo v osobnom kontakte s príslušným referentom obecného úradu, či priamo so mnou.
Veľmi dôležitá je Vaša účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Môžete sa tak osobne presvedčiť akým
spôsobom napĺňajú Vami zvolení zástupcovia sľuby dané
v predvolebnej kampani, prípadne ich činnosť bezprostredne korigovať.

Koniec roka 2014
je predo dvermi.
Hektické
predvolebné obdobie sa
skončilo
rovnako,
ako extrémne dravé
kampane niektorých
kandidátov plné neuskutočniteľných
sľubov a nezmyselných vízií. Verím,
že minulosťou sú i
nekalé praktiky ich
autorov, ktoré v našej obci nemajú obdobu. Uvedomujem
si, že je to realita
tejto doby, no považujem ju za škodlivú,
kontraproduktívnu
a len veľmi ťažko sa na ňu zvyká.
Koniec roka by mal byť o naplnených predsavzatiach.
Akýmsi obzretím sa za svojou prácou a radostným očakávaním nastávajúcich vianočných sviatkov. Preto mi, vážení
spoluobčania, dovoľte zaželať Vám, Vašim blízkym, priateľom, známym i celej našej obci krásne a požehnané Vianoce, veľa šťastia, zdravia, správnych rozhodnutí a splnených predsavzatí.
Nadchádzajúce sviatky sú snáď najkrajším obdobím roka.
Je to čas, kedy máme všetci k sebe akosi bližšie a ja Vám
prajem, aby to tak zostalo po celý rok.
S úctou

Štefan Jurčík, starosta obce

Príjemné a pokojné vianočné sviatky,
a do nového roku 2015 pevné zdravie,
šťastia kopec, lásky neobmedzene
a úspechov akurát
Vám prajú zamestnanci
obecného úradu v Dunajskej Lužnej
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Výsledky komunálnych volieb
Pre roky 2014 – 2018 sme si do samosprávnych orgánov obce zvolili týchto zástupcov (so súhlasom zverejňujeme ich
mailové kontakty):
Štefan Jurčík, starosta obce
Ivan Georgiev, poslanec za Jánošíkovú
Milan Lodňanek, Ing., poslanec za Jánošíkovú
Ernest Németh, poslanec za Jánošíkovú
František Stareček, poslanec za Jánošíkovú
Martin Vozár, JUDr., poslanec za Jánošíkovú
Eugen Oltus, Ing., poslanec za Novú Lipnicu
Eva Takáčová, Ing., poslankyňa za Novú Lipnicu
Andrej Blizniak, poslanec za Nové Košariská
Ján Mosný, Ing., poslanec za Nové Košariská
František Solař, Ing., poslanec za Nové Košariská
Juraj Jánošík, PaedDr., poslanec za Nové Košariská

starosta@dunajskaluzna.sk
georgiev@centrum.sk
milan.lodnanek@gmail.com
nemethe@mail.t-com.sk
starecek@dobrejablka.sk
vozar@myoffice.sk
oltuse@stonline.sk
evatakacova@mail.t-com.sk
poslanec.blizniak@gmail.com
jan.mosny.sk@gmail.com
fesocomp@gmail.com
janosikjuraj@centrum.sk

Štatistika podľa obecnej webovej stránky:
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby poslancov
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby poslancov v %

2101
96,46 %

Poradie poslancov podľa počtu platných hlasov odovzdaných pre voľbu poslancov za obec v %:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oltus 		
Takáčová
Mosný 		
Jánošík
Blizniak
Solař 		
Németh
Vozár 		
Stareček
Lodňanek
Georgiev

29,50
26,25
17,31
16,10
14,61
14,20
12,37
12,00
10,43
9,27
8,06

Vážení Lužančania, títo občania dostali dôveru zastupovať viac ako päťtisíc obyvateľov našej obce v obecnom zastupiteľstve počas nasledujúcich štyroch rokov. Nezabúdajme, že aj v malých obciach sa robí veľká politika. Preto by sme nemali dopustiť, aby
zvolení zástupcovia pretláčali svoje záujmy na úkor celej obce. Nemali by sme dopustiť
ani to, aby sa aktivizovali len v predvolebnom období. Máme plné právo ich oslovovať
s požiadavkami, ktoré sa týkajú obce. Máme právo kontrolovať plnenie ich predvolebných sľubov a hovoriť o tom nahlas. Prejavme záujem o obecné záležitosti aj tým, že sa
budeme pravidelne zúčastňovať zasadaní obecného zastupiteľstva.
ONI sú tu len vďaka NÁM, ktorí sme sa aktívne zúčastnili komunálnych volieb a vyjadrili tým záujem o veci verejné. A akým smerom sa bude naša obec počas ďalších
štyroch rokov uberať – za to nesieme zodpovednosť aj MY.

-jv-

Členstvo v pracovných komisiách pri obecnom zastupiteľstve
Je tu VÝZVA PRE LUŽANČANOV – príležitosť zapojiť sa aktívne do diania a smerovania vývoja našej obce. Na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve dňa 1.12. 2014 boli schválené tieto pracovné komisie s predsedami:
Komisia pre podnikanie, rozpočet a eurofondy – predseda Ing. Milan Lodňanek, milan.lodnanek@gmail.com
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku – predseda Ernest Németh, nemethe@mail.t-com.sk
Komisia pre životné prostredie a dopravu – predseda František Stareček, starecek@dobrejablka.sk
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby – predsedníčka Ing. Eva Takáčová
evatakacova@mail.t-com.sk
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport – predseda PaedDr. Juraj Jánošík, janosikjuraj@centrum.sk
Vážení občania, máte veľkú šancu spolurozhodovať o kvalite života obyvateľov Dunajskej Lužnej. Hláste sa na hore
uvedených mailových adresách predsedov komisií za členov v prípade, že spĺňate kritérium odbornosti a/alebo praxe
v danom odbore.
O členstve v jednotlivých komisiách sa bude rozhodovať na januárovom zasadaní obecného zastupiteľstva.
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Informácie o dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2015
Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – obec Dunajská Lužná, priznanie k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára
2015.
Táto povinnosť sa vzťahuje na daňovníka, ktorému:
– vzniká alebo zaniká daňová povinnosť k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po vzniknutej zmene,
– ktorý sa stal občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
– ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa,
– začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.
Daňový subjekt podáva priznanie na novom tlačive platnom pre rok 2015 „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“. Uvedené tlačivo je k dispozícii na stránke
www.dunajskaluzna.sk alebo si ho daňovníci môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Dunajskej Lužnej.
V roku 2015 správca dane – obec Dunajská Lužná, vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty
a daň za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím, v ktorom určí
lehoty splátok na zaplatenie a spôsob označenia týchto splátok.
Daň z nehnuteľnosti praxi
Daňové priznanie je potrebné podať v termíne od 1. januára do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po
vzniknutej zmene súvisiacej s vlastníctvom nehnuteľnosti v obci Dunajská Lužná, kde bude táto zmena uvedená, a to
napríklad:
– ak predáte alebo darujete nehnuteľnosť v priebehu roka,
– ak kúpite nehnuteľnosť v priebehu roka,
– v prípade úmrtia pôvodného vlastníka podávajú daňové priznanie dediči nehnuteľností,
– v prípade kolaudácie stavby,
– v prípade nadobudnutia stavebného povolenia,
– v prípade zmeny charakteru pozemku,
– v prípade nadobudnutia preukazu ZŤP, (je treba podať nové priznanie s fotokópiou preukazu občana s ŤZP)
POZOR ZMENA!!!
Novela zákona zavádza novinku pri daniach z nehnuteľností.
Ak dedič nadobudne dedením nehnuteľnosť v priebehu roka, daňová povinnosť mu vzniká už prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo
rozhodnutia o dedičstve. Doteraz mu daňová povinnosť vznikla až 1. januárom nasledujúceho roka.
Dedičovi podľa novej úpravy vyplynie povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní
od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného
osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, správca dane na základe
priznania k dani z nehnuteľností vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi, začínajúc mesiacom,
v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Tento postup je totožný s postupom pri vydražení nehnuteľnosti.
Magdaléna Hanuliaková
Dane a poplatky, Obecný úrad

Žiacka konferencia o kultúre, histórii a prírode Horného Žitného ostrova – 3. 12. 2014
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Poďakovanie

poďakovanie

V každodennom kolobehu povinností, starostí a radostí
sa nám opäť rok s rokom míňa. V rámci príprav na vianočné a novoročné sviatky väčšina z nás bilancuje, čo všetko
sme stihli spraviť z toho čo sme si naplánovali, čo sa nám
nepodarilo, čo nás prekvapilo – potešilo alebo naopak, ako
v súkromí tak i v našom okolí, v našej spoločnosti. Všetky
tieto udalosti sme mohli ovplyvniť, či už viac alebo menej,
našimi skutkami a rozhodnutiami. Na naše rozhodnutia bol
tento rok pomerne iný – špecifický, oproti predchádzajúcim.
Bol rokom volebným. Volili sme predstaviteľov do európskeho parlamentu, prezidenta a taktiež našich zástupcov do
samosprávnych orgánov. Nebudem tu rozoberať dôležitosť
a potrebnosť každej z uvedených inštitúcií, na to máme dosť
odborníkov v masmédiách. Chcem sa však touto cestou poďakovať za možnosť spolupodieľať sa na riešení problémov
našich občanov, našej obce, v uplynulých štyroch rokoch.
Ako poslanec obecného zastupiteľstva som bol predsedom komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií a podpredsedom komisie pre výstavbu,
dopravu a územné plánovanie. V rámci činností týchto komisií som sa spolupodieľal na príprave projektov a riešení
každodenných problémov v obci. Mimo iných som sa zasadzoval za výmenu mobiliáru na detskom ihrisku v Novej
Lipnici, riešenie zložitej dopravnej situácie na Lipnickej ulici, výmenu, obnovu a rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Podľa mojich vedomostí, rekonštrukcia už mohla prebehnúť v tomto roku, ale nebola vôľa, tak sa tento projekt stal
predmetom predvolebných sľubov..., opravy a budovanie
chodníkov, opravu a rekonštrukciu budovy materskej škôlky
a stacionáru v Novej Lipnici.
Za dôležitú a podstatnú považujem i skutočnosť, že od
zlúčenia troch obcí do jednej uplynul už dostatočný čas na
to, aby sme prestali rozlišovať príslušnosť kandidátov k tej
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ktorej časti našej obce. Z tohto dôvodu som zastupiteľstvu
predostrel návrh na jeden volebný obvod v rámci volieb do
samosprávnych orgánov obce, aby si občania vybrali zo zoznamu kandidátov celej obce, nielen svojej časti – obvodu,
avšak zastupiteľstvo tento môj návrh neschválilo. O opodstatnenosti môjho názoru som sa presvedčil pri viacerých
diskusiách s Vami – občanmi. Možno si ho osvoja súčasní
poslanci v nasledujúcich voľbách.....
Nedá mi ešte, vyjadriť názor, že mnohé rozhodnutia
obecného zastupiteľstva boli prijaté na základe dohody väčšiny – čiže diktátom väčšiny (predaj majetku obce, zmeny
a doplnky územného plánu obce), nie však po ich dôkladnej
príprave, akceptácií argumentov o výhodnosti či prospešnosti, uvedených rozhodnutí, navyše nie v súlade s rokovacím poriadkom našej obce.
Veď slovami klasika: „Nesúhlasím síce s vašim názorom, ale budem bojovať zato, aby ste ho mohli slobodne
hlásať.“ (filozof Voltair), alebo „Každý musí zniesť mienku
druhého. Demokracia znamená diskusiu.“ (Tomáš Garrique Masaryk), je dôležité si uvedomiť, že pluralita názorov
a možnosť šíriť ich patrí k životu v slobodnej spoločnosti.
Aj z tohto dôvodu si obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie,
kde pracujú odborníci, v tej ktorej oblasti, ktorí sa dokážu vyjadriť k riešeným problémom nielen odborne ale aj na základe dlhoročných skúseností. Veď nie je predsa možné, aby
volený predstaviteľ – poslanec bol odborníkom vo všetkých
oblastiach života. Pri prijímaní rozhodnutí je arogantné ignorovanie odborných názorov krátkozraké a nezodpovedné.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi vo voľbách do orgánov obce dali svoj hlas a popriať Vám všetkým
pokojné prežitie vianočných a novoročných sviatkov, mnoho
zdravia a úspechov do nového roka. Starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva prajem, aby prijímali múdre a zodpovedné rozhodnutia na prospech nás všetkých.
Mgr. Ladislav Fehér

PhDr. Magda Pichlerová, CSc. (* 16. 9. 1931 – † 28. 10. 2014)
Dňa 28. októbra 2014 nás vo veku 83 rokov opustila archeologička PhDr.
Magda Pichlerová, CSc., čestná občianka obce Dunajská Lužná. Celú svoju
odbornú kariéru zasvätila práci v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave,
kde nastúpila v roku 1956 ešte pred skončením vysokoškolského štúdia na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V zhode s pracovným plánom
múzea realizovala výskumy pravekých lokalít najmä v oblasti juhozápadného
Slovenska. Okrem terénnych aktivít zahŕňala jej dlhoročná múzejná činnosť aj
starostlivosť o zbierky, prípravu výstav, cyklov prednášok pre širšiu verejnosť,
vedecké, i odborné publikácie a rôzne iné aktivity. Aj keď oblasť jej vedeckého
záujmu zahŕňala takmer celé obdobie praveku, najväčšiu pozornosť venovala
výskumu dvoch lokalít: mohylníku zo staršej doby železnej v Nových Košariskách
(dnes časť Dunajskej Lužnej) a Bratislave - Rusovciam – antickej Gerulate.
V edícii Fontes Archeologického ústav SNM jej vyšli dve monografie „Nové
Košariská. Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej“ (1969) a „Gerulata –
Rusovce. Rímske pohrebisko II“ (1981).
V roku 2002 sa aktívne podieľala na obnovení výskumu mohylníka
v Dunajskej Lužnej (Nové Košariská), ktoré viedol pán Radoslav Čambal. Svojimi odbornými radami prispela k vytvoreniu
stálej expozície o najstaršej histórii obce Dunajská Lužná, ktorá je umiestnená v Miestnom kultúrnom stredisku a pohľad
do najstaršej histórie obce je aj súčasťou Náučno-historicko prírodného chodníka v Dunajskej Lužnej.
Česť jej pamiatke!
Igor Bazovský, Peter Hermann
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ŠIKUĽKO je tu s VAMI a PRE VÁS už päť rokov
V septembri 2009, keď sme prvýkrát otvorili brány nášho ŠIKUĽKA, sme boli prvým súkromným zariadením pre deti
predškolského veku v Dunajskej Lužnej.
Dnes sa staráme denne o deti vo veku od 2 do 7 rokov a spolupracujeme s rôznymi odborníkmi v oblastiach pedagogiky, psychológie, logopédie, jazykov a športových disciplín ako sú gymnastika, plávanie, korčuľovanie ...
Dennodenná práca s deťmi inovatívnymi a alternatívnymi spôsobmi prináša aj svoje ovocie. Už dnes máme deti, ktoré sú tretiakmi v Centre pre nadané deti, prváka na ZŠ Košická, kde zvládol úspešne prijímací pohovor, ale samozrejme
máme už aj druhákov a prvákov v ZŠ v Dunajskej Lužnej, rovnako ako aj v Rovinke.
Každému dieťaťu sa venujeme individuálne a rozvíjame jeho intelekt prirodzene podľa jeho potrieb. Zapájame sa
aj do projektov, ktoré nám pomáhajú pri práci s deťmi a ich rozvoju. V roku 2011 sme sa zúčastnili projektu ZDRAVÁ
ŠKôLKA a získali prvé miesto v tomto medzinárodnom projekte. Ako prvú cenu sme získali pomôcku na posilňovanie
imunity tzv. LIENOČKU, ktorá denne pomáha vďaka fototerapii (liečenie svetlom) všetkým deťom u Šikuľka. Zdravie detí
je u nás na prvom mieste a preto investujeme do prevencie detí veľkú pozornosť. Vďaka tomu je chorobnosť u Šikuľka
veľmi nízka. Samozrejme sa radi zapájame do rôznych projektov z oblastiach EKO, doprava, zdravie.
Počas roka robíme množstvo zábavných,
športových aktivít pre deti a ich rodičov, kde
spoločne vytvárame spokojné prostredie pre
rodinu a zázemie detí. Pravidelnými prednáškami a individuálnym poradenstvom pre rodičov chceme deťom dať krásne detstvo a nasmerovať ich kroky, aby sa rozvíjali dobrým
smerom.
Pre rodičov organizujeme tvorivé dielne na
prácu s rôznymi technikami, prípadne aj tematicky zamerané, napr. tento rok už máme
za sebou výrobu jesenného venca na dvere,
zdobenie vtáčej búdky servítkovou technikou a výrobu krmiva pre vtáčikov s deťmi. Do
konca roka ešte máme naplánovanú tvorivú
dielňu na výrobu vianočnej ikebany. Na týchto
akciách sa radi stretávame a spolu tvoríme.
Práca s deťmi nás obohacuje a tešíme sa na ďalšie krásne dni u ŠIKUĽKA
www.sikulko.sk
Mgr. Bc. Marcela Pospíchalová a Bc. Marek Pospíchal

XV. školský ples
Už po pätnástykrát sa v priestoroch MKS Dunajská
Lužná stretli priaznivci zábavy, aby sa v príjemnom prostredí odreagovali od náročnej fyzickej či duševnej práce.
V malej sále sa o modernú zvukovú produkciu postaral náš
„starý známy“ DJ Heňo z rádia SiTy a vo veľkej sály zneli
pestré melódie v podaní hudobníka Dušana Čapláka.
Veríme, že večera z reštaurácie Tryskáč z Podunajských Biskupíc chutila návštevníkom rovnako ako jedlo
pripravené v predchádzajúcich rokoch našimi školskými
kuchárkami.
Pre hostí sme vďaka štedrým sponzorom v oboch sálach pripravili bohatú a rôznorodú tombolu. Mená sponzorov si môžete prečítať na našej webovej stránke v časti
Sponzori. Všetkým za ich postoj a ochotu patrí v mene detí
naše poďakovanie. Príspevky, ktoré nám darovali rodičia,
využijeme na nákup vstupeniek na jedinečnú výstavu Tutanchamónovho pokladu, ktorý sa pokladá za najväčší archeologický objav 20. storočia. Vstupné na toto podujatie
je 10 eur na jedného žiaka. Pri počte 300 žiakov II. stupňa
je to vcelku iba za vstupné už riadna suma 3000 eur.
O návštevníkov sa celý večer starali mladí ľudia – zväčša naši žiaci. Veľmi nás teší, že každý rok chcú svojej bývalej škole pomôcť. Verte mi, hoci sú mladí, ráno mal každý z nich ,,dosť“.

Poďakovať treba aj ochotným pani učiteľkám Darinke
Kováčovej, Darinke Opátovej, ktoré sa dobrovoľne podujali obsluhovať v bare. Majka Kundláková, Majka Jakubcová a Monika Mogrovicsová si zasa skúsili strasti kuchyne. Majka Jurašiová a Katka Móriczová celú noc dozerali
na kabáty a kožuchy návštevníkov v šatni. Naša pani
riaditeľka Ivetka Slobodníková spolu s ďalšími členkami
vedenia Jankou Škrhovou, Vierkou Kollárovou a Majkou
Plačkovou sa starali o bezproblémový chod plesu až do
skorých ranných hodín.
Za priateľov školy sa ako jediní prihlásili na pomoc
manželia Markovci. Pani Evička, predsedníčka ZRPŠ,
nám už dlhé roky zabezpečuje dopravu na exkurzie a výlety. Je na zamyslenie a aj trošku smutné, že z rodičovskej verejnosti viac ako 600 detí sa nenašli jedinci, ktorí
by boli ochotní prispieť pracovnou aktivitou.
Poďakovanie patrí aj Ing. Oltusovi, ktorý rok čo rok
pomáha pri manažovaní plesu a nákupe materiálu.
XV. školský ples bol ukážkou, že aj ples vidieckej školy môže mať serióznu úroveň a dobrú atmosféru. Dámy
naň prichádzali v róbach, ktorými by sa nezahanbili ani na
plesoch vyššej kategórie. Páni boli šarmantní a galantní.
Mnohí hostia domov odchádzali ráno spolu s hudobníkmi.
Prípravný výbor školského plesu ZŠ
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Vianočný pozdrav z Domovského vzdelávacieho centra, n. o.

Ak dovolíte, radi by sme
sa s Vami opäť podelili s novými informáciami o našom
Domovskom vzdelávacom
centre. Blížia sa sviatky
pokoja, radosti, naplnenia
a samozrejme sviatky, na
ktoré sa určite všetci s veľkým očakávaním tešíme.
Aj u nás v Domovskom
vzdelávacom centre sa snažíme čo najlepšie zabezpečiť vianočné sviatky pre
našich mladých dospelých
a spríjemniť im sviatky tak,
aby sme sa všetci cítili čo
najlepšie. I keď mnohí naši
mladí dospelí nemajú vlastné rodiny, snažíme sa im okrem
poskytovania sociálnych služieb nahradiť aj zázemie rodiny.
Za posledné obdobie veľmi intenzívne ponúkame mladým
dospelým neformálne stretnutia zamerané na zahraničné
dobrovoľníctvo vedené dobrovoľníkmi z rôznych kútov sveta a to napríklad z Chille, Talianska, Francúzska, Maďarska
a z mnohých iných zaujímavých destinácií. Vďaka nášmu
dobrovoľníkovi, ktorý u nás hosťuje cez mládežnícky projekt
Mládež v akcii môžeme spoznávať rôzne kultúry, tradície
i rôznorodé atypické jedlá zo zaujímavých krajín. Na začiatku decembra sa chystáme spolu s našimi mladými dospelými vypekať perníčky, vyrábať výrobky z hliny, z drôtu a iné
výrobky, ktoré radi ponúkneme aj na Tradičných vianočných
trhoch v Dunajskej Lužnej. Okrem vypekania a prípravy na
vianočné sviatky plánujeme navštíviť nocľahárne pre ľudí
bez domova v Bratislave a ponúknuť im naše výrobky ako

darčeky a naučiť našich mladých dospelých, že sú to tiež
ľudia na ktorých netreba zabúdať, bez ohľadu na to, či
sú sviatky, alebo nie. No a nakoniec pre našich mladých
dospelých pripravujeme štedrovečerný večer, s tradičným
jedlom, hostinou a nezabúdame aj na samotné darčeky, ktoré tak veľmi dokážu potešiť. Veríme, že sme Vás aspoň trošku zasvätili do našich aktivít a radi Vás privítame kedykoľvek
v našom Domovskom vzdelávacom centre.
Dovoľte nám v mene mladých dospelých i vedenia DVC
zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a pokoja
v kruhu najbližších.
S pozdravom mladí dospelí a vedenie DVC.
Mgr. Daniel Mikloško, PhD., riaditeľ DVC
Mgr. Ján Herák, sociálny pracovník DVC

„Blíži sa čas Vianoc, pokoja, radosti a s tým spojený čarovný okamih
– čas strávený v kruhu rodiny.
Otázka znie, čo s mladými dospelými, ktorí nemajú kam ísť cez najkrajšie sviatky v roku.
Bohužiaľ, mnohých pocit samoty prenasleduje aj počas týchto dní.
Snažíme sa im vytvoriť čo najkrajšie Vianoce, ale sme si vedomí, že to nikdy nebude to, čo skutočne potrebujú
– MAŤ RODINU. Plne si uvedomujeme, že Vianoce nie sú o darčekoch, no vieme aj to,
že dokážu potešiť, vyčariť úsmev na tvári.
Touto cestou si Vás v mene Domovského vzdelávacieho centra dovoľujeme poprosiť
o sponzoring vo forme darovania akéhokoľvek daru pre našich mladých dospelých.
Veríme, že aj tento rok budete súčasťou dobrej veci ako pomôcť a zabezpečiť
Vianoce pre tých, ktorí to skutočne potrebujú.
S vďakou
Mgr. Daniel Mikloško, PhD. – riaditeľ DVC
Mgr. Ján Herák – sociálny pracovník
Poznámka redakcie:
Dary (veci nové, nie používané) môžete doniesť za týmto účelom buď na obecný úrad alebo do obecnej knižnice.
Všetky dary budú odovzdané pracovníkom DVC pred vianočnými sviatkami.
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DUCHOVNÉ SLOVO
Čas Adventu a Vianoc sa u nás ľudí spája s výnimočnými očakávaniami, túžbami a zážitkami. Uvádza nás do atmosféry pokoja, lásky, dobra, ale predovšetkým viery, blízkosti Boha a ľudí.
Tajomstvo tohto času umocňuje láska Božieho Syna a zblíženie
sa s ním.
V pláne záchrany ľudstva a každého človeka nebeský Otec
sa ukázal ako ten najdokonalejší pedagóg, keď Advent ‒ príchod
svojho Syna medzi nás ľudí a jeho narodenie v malom betlehemskom dieťati uskutočnil takým jednoduchým a nám ľuďom blízkym
spôsobom, čiže v ľudskej rodine. Nazaretská rodina, jednoduchá,
ale hlboko veriaca, prežila svoj Advent a Vianoce v náročných
životných podmienkach, pritom plná očakávania, dôvery v Boha
a ľudskej radosti.
Pápež bl. Pavol VI., keď sa počas návštevy Nazareta zamýšľal
nad touto atmosférou Svätej rodiny povedal: „Nazaretský dom je
škola, v ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia. Tu sa učíme najprv pozerať, počúvať a zvnútra poznávať,
aká hlboká a tajomná sila sa skrýva v tomto najjednoduchšom,
najpokornejšom a najkrajšom zjavení Božieho Syna. Tu jasne vidíme, prečo musí zachovávať duchovný poriadok každý, kto sa
hlási k náuke evanjelia a chce byť Kristovým učeníkom. Ako radi
by sme sa vrátili do svojich detských rokov a odznova začali túto
pokornú a zároveň vznešenú nazaretskú školu! Ako veľmi by sme
si priali u Márie doplniť svoje štúdia, aby sme poznali pravý život
a získali schopnosť chápať Božie pravdy.“ (Pavol VI.: Príhovor
v Nazarete, 5. 1.1964)
Adventný a vianočný čas nás vedie do našich rodín, ktoré sú
vo veľkom zhone života vystavené zvonka cez masmédiá a predvianočnú obchodnú reklamu veľkému hluku. Podľa slov pápeža
nazaretské mlčanie, pokorná modlitba a duchovná atmosféra má
aj dnešnú rodinu učiť „počúvať Božie tajomné vnuknutia a príkazy
pravých učiteľov. Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej
spoločenstvo lásky, jej vážnu a žiarivú krásu, jej posvätnú a nedotknuteľnú osobitosť; nech nám ukazuje, aká láskavá má byť
výchova v rodine, ktorú nemôže nič iné nahradiť; nech nás učí,
aká je prirodzená úloha rodiny v spoločnosti.“ (Pavol VI.: Príhovor
v Nazarete, 5. 1.1964)
Svedectvo kresťanského života, ktoré rodičia vydávajú v rodine pred svojimi deťmi v každom čase, ale zvlášť cez Advent
a Vianoce, sú skutočnou školou kresťanského života. Oni sa stávajú prvými učiteľmi viery a kresťanského života. Deti v radostnej atmosfére prežívajú blízkosť a prítomnosť Ježiša Krista, ako
ju odovzdávajú rodičia. Prvá kresťanská skúsenosť zanecháva
v deťoch často rozhodujúcu stopu, ktorá trvá po celý život. Takéto
náboženské prebudenie znamená pre dieťa osobné prežitie príchodu ‒ adventu a narodenia Ježiša Krista do jeho vnútra, takže
môže neskôr v dospelom veku spolu s apoštolom Pavlom povedať: „Veď pre mňa žiť je Kristus!“ (Flp 1, 21)
Mnohí dnes tvrdia, že rodina sa nachádza v hlbokej duchovnej, morálnej a sociálnej kríze. No stav krízy je aj časom prebudenia a obnovy. Dnes nám nepomôže nariekať nad rozvrátenými
rodinami. Treba nám znovu vyjsť s posolstvom evanjelia a s konkrétnou pomocou. Pomôcť našim rodinám vstúpiť do školy Nazaretskej rodiny neznamená ich vytrhnúť, izolovať od dnešného
kolobehu a podmienok života.
Pápež sv. Ján Pavol II. odporúča, aby rodičia pri príležitosti
slávenia sviatkov zdôrazňovali najmä ich kresťanský, ale aj náboženský obsah. A ďalej pripomína: „Toto uvádzanie do kresťanského života sa ešte viac prehlbuje, ak rodičia vysvetľujú a pomáhajú vnútorne prijať katechézu, ktorú ich trocha odrastenejšie deti
prijímajú v kresťanskom spoločenstve. Rodinná katechéza totiž
predchádza, sprevádza a obohacuje každú inú formu katechézy
vo farnosti.“ (sv. Ján Pavol II.: Catechesi tradendæ, 68).
Dnešná mladá generácia potrebuje zažiť výchovný dialóg, ktorý im pomôže pochopiť kto je pre nich Ježiš Kristus, aké miesto

má mať v ich živote a v čom im pomáha priateľstvo a život s ním. Potrebujú vidieť aktuálny životný model. Sekularizovaná spoločnosť im
ponúka mnoho celebrít, no tieto ako rýchlo zažiaria ‒ tak aj zhasnú...
Aj Svätý Otec František nám hovorí, že „rodičia majú ponúknuť
deťom príklad, ako počúvať Božie vnuknutia a pravých učiteľov.
Tomu sa rodičia, ako prví učitelia viery a kresťanského života, majú
naučiť vo svojom cirkevnom spoločenstve. (...) Preto je jej povinnosťou osobitne sa venovať rodičom. Pomocou osobných kontaktov,
stretnutí, akadémií, kurzov a katechéz dospelých, adresovanou rodičom, treba im všemožne napomáhať. Metodicky názorne ich učiť
ako správne prežívať Advent a Vianoce v rodine.“
Naše ľudové zvyky a tradície, koledy, liturgické i aliturgické slávenia nesú v sebe jadro posolstva príchodu a narodenia Božieho Syna
‒ Ježiša Krista. Je na nás, kresťanoch, aby sme nedovolili zahlušiť
toto nádherné posolstvo nádeje hlučnou reklamou, alebo neopohanskými praktikami.
Nech domáca liturgia a katechéza, ktorú ponúkneme našim rodičom a rodinám, je uvádzaním do Nazaretskej školy, t.j. katechézy
duchovného nazerania, počúvania a poznávania tajomstva príchodu
a narodenia Betlehemského dieťaťa.
Milí priatelia, Vám deťom, mládeži, rodičom i starým rodičom prajeme požehnaný Advent a Vianoce, nech sú po celý nastávajúci rok
školou viery a života s Kristom a Svätou rodinou.
P. Bruno Branislav Donoval OP, kaplán

Zároveň Vás chceme srdečne pozvať
na nasledujúce duchovné akcie
v Kostole Povýšenia sv. kríža v Dunajskej Lužnej:
Predvianočná spoveď:
Sobota 20. 12. 2014		
15.00 – 18.00 h. vysluhovanie sviatosti zmierenia
Program bohoslužieb:
24. 12. 2014 (Štedrý deň)
07.30 h. – ranná svätá omša;
24.00 h. – polnočná svätá omša
25. 12. 2014 (Narodenie Pána)
07.30 h. – svätá omša „pastierska“
09.00 h. – svätá omša pre rodiny s deťmi
10.30 h. – svätá omša pre farníkov
16.00 h. – Vianočný koncert chrámového zboru
26. 12. 2014 (Sv. Štefana, prvého mučeníka)
Sväté omše budú o 7.30 a 10.30 h.
15.00 h. – Jasličková pobožnosť
28. 12. 2014 (Sviatok – Svätej rodiny )
Sväté omše budú o 07.30, 09.00 a 10.30 h.
14.00 h. – Koledovanie Dobrej noviny
		
(prihlášky v kostole)
31. 12. 2014 (Sv. Silvestra I., pápeža)
16.00 h. – svätá omša
17.00 h. – Ďakovná pobožnosť na konci roka
01. 01.2015 (Slávnosť – Panny Márie Bohorodičky)
Sväté omše budú o 07.30 a 10.30 h.
Kontakt na farský úrad:
tel:
02/ 459 80 131, 02/ 456 49 865
web: www.dunajskaluzna.fara.sk
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
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tak v rodinách, ako aj v rámci zboru a obce, kde žijeme. Rok 2015,
ktorý čakáme, je pred nami. Iste sme zvedaví, čo nám prinesie? Aký
bude? Veru aj na nás bude v mnohom záležať, aký to bude rok,
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného najmä medzi nami. Viem, že aj pre mňa osobne, aj pre Vás, bude
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý kto verí potrebné v zabehaných koľajach životného tempa aspoň spomaliť,
v Neho.“ (Evanjelium podľa Jána 3,16)
miestami sa zastaviť, aby sme si všimli človeka, ktorý nás potrebuje.
Jeden z apoštolov, Pavel, nám v jednom zo svojich listov prízvukuje,
Milí čitatelia, drahí priatelia,
aby sme kresťania tvorili pokoj s každým, nakoľko je to na nás. Pokúsme sa o to aj v nastavajúcom roku, veď si máme vždy čo dobré
som vďačná, že sa k Vám môžem prihovoriť v tomto advent- povedať, máme, vďaka Bohu, všetkého dosť, s čím sa môžeme vzánom čase cez spravodaj našej obce, ktorý sa, verím, dostane do jomne podeliť. Ostatné je naozaj len na nás. Čo vidím aj pri deťoch
každej domácnosti. Príde teda aj k Vám v adventnom čase pred v škole, je, že v rodinách chýba verbálna komunikácia, deťom chýba
Vianocami. Hneď v úvode tohto príspevku, by som Vám rada dotyk láskavej, no aj prísnej ruky, pre ich dobro. Menej komunikujme
popriala – do každej rodiny v obci – to, čo cíti moja duša, a je to cez rôzne média a viac verbálne, lebo láskavým slovom a úprimným
Boží pokoj. Ten nech naplní srdcia aj duše ľudí dobrej vôle. Boží pohladením sa lieči ľudská duša. Tak pomôžeme nie len sebe, ale aj
pokoj potrebujeme všetci, lebo žijeme veľmi rýchlym tempom a našim deťom. Pri citlivej komunikácii jemným ľudským slovom mômáme málo času pre tých, ktorí nás potrebujú. Vyhovárame sa, žeme požehnane prejsť aj nastavajúcim rokom. Keď si spomeniete
že nič nestíhame, ale zastaviť sa nedokážeme, alebo nechce- na citovaný text evanjelia, bude to prospešné každému, ak prijmeme
me...? Prežili sme už desiatky adventov, vianočných sviatkov, aj dobrú správu z obsahu textu: Boh nás neprestal mať rád, preto nás
Silvestrov. Niekoľko desiatok krát sme začínali nový rok. Všeličo chce sprevádzať a ochraňovať aj v budúcnosti, ak Mu to dovolíme.
sme zažili, aj videli. Prežili sme tiež mnoho dôležitých udalostí na Bola by som veľmi rada, keby sme dôverovali tomu, čo napísal evanvlastnej koži. No pri každej dôležitej veci sa nám kresťanom patrí jelista aj pre nás. Lebo v tých slovách je zakotvená Božia láska nie
pristaviť. Čas, ako dar od Boha je tou veličinou, lebo je to dar len k istým jednotlivcom, ale k celému svetu. Bez Božej pravdy, ktorá
Božej milosti. Ako prúd rieky uplynul aj rok 2014. Nikdy sa nevrá- sa z týchto slov ohlasuje by nebolo Vianoc, ani tohoročných. Tešíme
ti, no veľa prežitého zostane v našich spomienkach. Myslíme na sa na Vianoce, hovoria o Božej láske ku každému, kto verí, že Boh
rodiny, ktoré sa v tomto roku museli rozlúčiť s drahými vo svojom k nám prišiel ako dieťa, ktoré sa narodilo v mestečku Betleheme. To
okolí. Prežili ste aj vy veľa dôležitých chvíľ, iste veľa z toho aj je dar najcennejší, aký kto môže dostať, prijať, aby sme nežili iba
osobne, čo zostane v spomienkach. Počas roka bolo dosť sta- pre pominuteľné hodnoty na tomto svete, ale najmä pre večný život.
rostí, ale aj radostí. V obci sme sa pristavili na Deň obce pri 40. Čo všetko nás čaká v roku 2015, nevie nikto z nás. Predsa len my
výročí od prijatia spoločného názvu obce Dunajská Lužná. Mnohí kresťania sa tej novej cesty neobávame, ale s nádejou v Božiu lásku,
tu radi žijeme a máme svoju obec radi, aj keď je tu ešte veľa toho, blízkosť, pomoc aj ochranu, túžime vstúpiť do nového roku, lebo sa
čo bude potrebné zveľaďovať.
opierame o zasľúbenie narodeného Spasiteľa, ktorý nás uisťuje, že
Nemôžem nespomenúť aj veľké jubileum, ktoré sme si v rámci bude s nami až do konca sveta a nikdy nás neopustí. Toto zasľúbeobce a jej okolia pripomenuli, a to 200 rokov od postavenia a po- nie má hodnotu najväčšieho daru. Človek je fascinovaný tým, čo je
svätenia evanjelického kostola v Nových Košariskách 12. októbra definované predponou naj... väčšie, dôležitejšie, krajšie... V dejinách
2014. No a veľmi vzácne chvíle sme prežili aj v sobotu, predvečer aj nášho národa žili ľudia, osobnosti, ktoré žili práve z Božej lásky
pred jubilejnou slávnosťou, a to na koncerte, ktorý sa konal na a aj si to jasne uvedomovali. Žijú takí ľudia aj dnes medzi nami?
slávu Božiu a prítomným pre potešenie srdca a to pod názvom: Obávala by som sa tvrdiť nahlas túto realitu, preto o nej píšem. No
„Te Deum Laudamus“. Veľa sa toho udialo aj medzi nami osobne, i napriek tomu všetkému, akí sme my ľudia, dáva nám Boh, ktorý je
za čo môžeme byť Pánu Bohu vďační. A keďže predpokladám, Láska, nový čas zo svojej milosti. Prijmime ten dar od Neho. Nikto
že v Dunajskej Lužnej žije veľa ľudí dobrej vôle, chcem sa s Vami z nás nie je Bohu ľahostajný, preto nás Boh neprestal mať rád. A to
podeliť aj s radostnou zvesťou z evanjelia, ktoré je vyššie cito- je potešujúce z evanjelia Kristovho aj do nastávajúceho roka. Nevané. Z jeho obsahu počujme radostnú zvesť do nastavajúceho zabudnime, čo Boh z lásky vykonal pre záchranu človeka, ktorý sa
času: Boh je láska, On nás neprestal mať rád! Keď si túto rea- odhodlá veriť Jeho slovu. Toto zasľúbenie, nie je iba pre niektorých
litu uvedomíme, musíme sa pozrieť aj okolo seba a zistíme, že je (V.I.P). Je to pre každého, kto verí. Každý môže mať účasť na večto iba milosť, ktorú dostávame od Boha. Biblický text je veľmi jas- nom živote s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. Držme sa Božieho
ný a zrozumiteľný. Je to jadro každej evanjeliovej zvesti. Obsah zasľúbenia v živej kresťanskej viere. Nedovoľme nikomu, aby nám
tejto zvesti je radostný nie len v čase predvianočnom, ale pre celý toto zasľúbenie vzal, ani sami si ho s ničím nezamieňajme. Vieme
život. Radostne nám o tejto zvesti hovorí aj jedna naša duchovná dobre, že aj medzi nami existujú ľudia, ktorí plnia dané sľuby. No
pieseň: „Boh náš je láska od večnosti, je základ bytia, prúd mi- existuje medzi nami viacej takých, ktorí pri sľuboch iba zostanú. To
losti, On z lásky stvoril, spravuje svet, kde nieto Jeho, života niet, nech nás nemýli. Boh nám dal veľké zasľúbenie, On sľuby plní. Jeho
Boh náš je láska, Boh náš je láska.“ (Evanjelický spevník, pieseň slovo sa nikdy nemení, tak ako ani Jeho lásku k nám nikto nemôže
č. 229, verš 1.). Prichádzajúce obdobie Vianočných sviatkov ho- zničiť. V tomto presvedčení, v tejto istote viery, vstúpme aj do novévorí o Božom sklonení sa k tomuto svetu. Narodený Spasiteľ Je- ho roku a budeme pevne ukotvení o Skalu vekov, o ktorej spievame:
žiš Kristus nás pozýva do úprimného vzťahu aj medzi sebou a to „Skala vekov moja skrýš, ukry ma a srdce stíš! Vrúcnych prosieb počuj hlas, Spasiteľu zachráň nás!“ K slovám pevca dodávame slová prosby: Obdaruj nás Božia
Oznam o službách Božích počas adventu, Vianoc a novoročného obdobia:
láska pokojom do nasledujúcich dní aj mesiacov,
21. 12. 2014 – 4. adventná nedeľa, služby Božie s Večerou Pánovou o 10 h.
pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum, pokojom,
24. 12. 2014 – Štedrý večer, služby Božie s programom detí o 16.30 h.
pri ktorom budeme požehnaní aj v nastavajúcom
25. 12. 2014 – 1. sviatok Vianočný, služby Božie, vystúpenie spevokolu o 10 h.
roku a nie len v Dunajskej Lužnej, ale na celom
svete, ako píše básnik: „Zavítaj k nám Nový
26. 12. 2014 – 2. sviatok Vianočný, služby Božie s Večerou Pánovou o 10 h.
rok – v pokoji a mieri. Spasiteľu prines radosť
28. 12. 2014 – Nedeľa po Vianociach, služby Božie o 10 h.
aj do našich dverí. Aj my priniesť chceme, to
31. 12. 2014 – Silvester, Závierka občianskeho roka, služby Božie o 16.30 h.
ľudské hrejivé teplo, by sa ono v každom čine
01. 01. 2015 – Nový rok, služby Božie o 10 h.
s človekom stretlo.“
04. 01. 2015 – nedeľa po Novom roku, služby Božie o 10 h.
06. 01. 2015 – Zjavenie Krista Pána, služby Božie o 10 h.
Mgr. Elena Ružeková, evanjelická farárka
11. 01. 2015 – Nedeľa po Zjavení aj ďalšie nedele služby Božie o 10 h.

BOH je láskavý OTEC naveky
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premeny v toku času
Vážení spoluobčania,
dva roky na stránkach tohto časopisu ste mohli v cykle spomienok „zaloviť“
v pamäti a pripomenúť si nedávnu minulosť z rôznych častí života našej obce.
Veríme, že aj v roku 2015 ešte bude na čo spomínať a že zachováte priazeň
tomuto cyklu. Možno to budú spomienky na časti obce, osobnosti či spoločenské
organizácie, ktoré počas obdobia utvárania obce zohrali dôležitú úlohu.
Posledné tohtoročné číslo Lužnianskeho spravodaja prináša čitateľom
krátku reminiscenciu histórie rybárskeho zväzu

Kde centimeter znamená pol metra ...
V dvoch kronikách Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu Dunajská Lužná je okrem
vzácnych starých fotografií a pár
zažltnutých výstrižkov z tlače rozpísaný každý rok trvania organizácie. Avšak v nich okrem výťažnosti
revírov, hmotnosti ichtyomasy, o
jednotlivých násadách či výročných
členských schôdzach som našla
o živote našich rybárov len veľmi
málo zaujímavých skutočností. Nezostalo mi teda nič iné len sa zmieriť s danými možnosťami, veľkoryso nekomentovať „dramatickú gramatiku“ v textoch a vybrať to „naj“.
Poloha našej obce blízko Dunaja od nepamäti ovplyvňovala
záujem o lov rýb. Vody Dunaja sa
mnohokrát najmä v jarných mesiacoch stávali doslova súčasťou života obce. A chlapi radi oddychovali

Členovia MO pri prvých výlovoch rýb zo zaniknutej vodnej plochy
– štrkovňa za hospodárskym dvorom v Novej Lipnici

40

1974
2014

Prví pretekári MO
s udicou v ruke. Nadšencov
rybárskeho športu neustále pribúdalo hlavne mladých a tak
sa rozhodli založiť si svoju
miestnu organizáciu.
V januári 1968 sa konala
za účasti miestnych nadšencov rybárskeho športu zakladajúca schôdza rybárskej
organizácie.
Vznikla Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu so sídlom v obci Jánošíková. Pri zrode organizácie
boli páni Miroslav Drmela st.,
Jozef Engler, Oskar Kováč,
Albert Felinger, Ladislav Virčík st., Ján Vass st., Ján Mikloš, Štefan Gáhy st., Hodoši,
Galfi a Viktor Felinger.
Mladí rybári boli tiež pri
zakladaní organizácie – bratia Števo a Janko Pepich,
Miro Drmela ml., Stano Hanuliak a Števo Foglsinger.
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Predsedom MO bol p. Engler, tajomníkom p. Kováč,
hospodárom p. Felinger, pokladník Virčík, člen výboru p.
Gáhy a revízorom bol p. Vass
a boli začlenení pod pôsobnosť
oblastného rybárskeho výboru
v Komárne. Organizácia mala
78 členov z obcí Jánošíková,
Rovinka, Nové Košariská, Nová
Lipnica a dokonca aj z Bratislavy a Šamorína. Revírmi boli v tej
dobe Veľká voda a Malá voda.
V roku 1969 pribudlo zopár
nových členov a MO menovala
8 členov rybárskej stráže. Na jar
sa uskutočnili jarné zahajovacie
preteky s veľmi dobrou účasťou
– 101 rybárov. Pribudli ďalšie
revíry – Rovinka za hrádzou,
Kalinkovo a Miloslavov.
Nezabudnuteľné okamihy z oceňovania víťazov
V roku 1971 prišla
zima nečakane skoro a tak bolo treba už
od začiatku novembra
prerúbavať okysličovacie otvory hlavne na
revíri Piesková jama.
Ale napriek veľkej zime
Katarínska
zábava,
ktorú zorganizovali rybári, bola opäť na veľmi dobrej úrovni.
V roku 1974 bola
zriadená tzv. lovná
skupina, ktorej úlohou
bola záchrana rýb zo
zanikajúcich
ramien
Dunaja, ktoré zanikali
v dôsledku výstavby
vodného diela na úseku Dunaja. Vylovené
ryby boli premiestňované do revírov Piesková jama a Rovinka za hrádzou. V roku 1990 bola táto skupina zrušená a vylovovacie siete predané.
V roku 1981 bolo založené pretekárske družstvo v LRU podľa CIPS pravidiel. Prvými reprezentantmi boli Ján Pepich,
Ján Vass a Ján Repáň. Za mladú generáciu to boli Roman Pavelka, Ivan Úradník a Peter Franko.
V roku 1994 sa vo zvýšenej miere objavuje pytlačenie a rozhodlo sa, že rybárska stráž bude mať nepretržitú službu na
rybochovnom zariadení, kde sa produkovala ryba na zarybnenie celého združenia.
Problémy s ohradzovaním pozemkov neoprávnene až k vode v záhradkárskych osadách pri vode začali už v roku 1995.
Tento fenomén naberal na obrátkach a stával sa pravidlom. Počas nasledujúcich rokov sa rozpory medzi rybármi a záhradkármi prehĺbili. Hovorilo sa o tom, že novodobí zbohatlíci z radov chatárov si už kupujú aj dno jazier.
V prvom roku nového tisícročia bol odštartovaný 1. ročník kresieb detí na tému životné prostredie. Ceny za najlepšie
práce deťom odovzdal známy hokejista a vášnivý rybár – Zdeno Cíger. Na druhom ročníku prehliadky kresieb bol pozvaný
ďalší známy športovec – motocyklový pretekár Miroslav Katriňák.
Zlá správa prišla na januárovej výročnej schôdzi v roku 2012. Od toho roku organizácia prišla o starý revír Piesková
jama. Stalo sa tak v rámci reštitúcie, ako pri revíri Miloslavov.
Minulý rok oslavovali členovia miestnej organizácie 45. výročie od jej založenia. Oslavovalo sa tradičnými pretekmi
i zarybnením.
Na odľahčenie uvedených faktov malý príspevok z webovej stránky Miestnej organizácie SRZ Dunajská Lužná:
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„V júli som sa vybral na niekoľkodňovú kaprársku minivýpravu na moju rybársku „búdu“ pri Veľkej vode v okrese
Senec. Tri dni som strávil pri vode bez akéhokoľvek, ani toho
najmenšieho ťuku. Menil som nadväzce, háčiky, vymýšľal
som hádam nevymysliteľné kombinácie návnad a krmív, len
aby niečo zabralo. Stále nič. Zo zúfalstva som nahodil karamelovú dipovanú megakukuricu, dúfajúc, že sa stane zázrak.
A stal sa. Pred polnocou ma už driemajúceho prebral k životu pípanec a po krátkom boji som na breh vytiahol krásneho 11,5-kilového šupíka. Hneď mi bolo na duši veselšie
a tak som znova vyviezol a zo žartu som prikŕmil obyčajnou
kukuricou. Po pauze, ktorá nasledovala sa o 10 hodine ozval
druhý pípanec a po trochu dlhšom boji som na sa na brehu
tešil z 13-kilového šupíka. Títo dvaja bratia mi okrem neskutočnej radosti z rybačky priniesli aj prezývku od kamarátov
„kukuričný partizán“. Prežil som jeden z mojich najkrajších
rybárskych zážitkov.“ Jano Pepich
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Dunajskej Lužnej sa môže pochváliť krásnymi športovými
výsledkami svojich členov. Napríklad v jednom roku držali tri majstrovské tituly. Roman Pavelka ml. sa stal v roku
2012 už štvrtýkrát Majstrom Slovenska. Následne na to
sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v slovinskom meste
Radeče, kde získal so slovenským tímom titul Majstrov
Bratia Pepichovci

sveta v súťaži družstiev v kategórii do 18 rokov. Svoj neskutočný športový výkon za rok
2012 zvýraznil tým najvyšším možným výsledkom a síce v tom istom preteku získal
aj titul Majstra sveta v súťaži jednotlivcov,
takisto v kategórii do 18 rokov.
V súčasnosti má miestna organizácia 467
dospelých členov, 80 členov z radov mládeže
a detí a obhospodaruje 98 ha.
22-kilová šťuka v rukách p. Ľubomíra Dubovana
Veríme, že Miestna organizácia SRZ Dunajská Lužná naberie novú energiu, podarí sa
jej znova dotiahnuť do svojich
radov nových fanúšikov a o pár
rokov bude oslavovať krásnu
polstoročnicu.
fotografie z kroník
MO SRZ Dun. Lužná
spracovala:
Jana Valašíková
10-kilogramový kapor na brehu
revíru Rovinka – Veľká voda,
úlovok p. Jána Pepicha
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spoločenská kronika
Narodení v roku 2014
Paulína Patrnčiaková
Tereza Blahová
Štefan Bálint
Samuel Gonda
Rebeka Sadovská
Simona Pôbišová
Hana Opatovská
Daniel Kovačič
Lukáš Plačko
Daniel Andraško
Liliana Zajacová
Simon Lévai
Matúš Kőrösi
Michal Solár
Anna Mária Srogoň
Matej Žúbor
Jaroslav Martišek
Roman Mezei
Nadežda Šárközyová
Melisa Jašurová
Nela Petrakovičová
Sára Lucia Šinská
Zaria Anna Mária Mončeková
Ghazi Teo Abou Ghoneim
Sofia Viktória Chudá
JUBILANTI v roku 2014
70-roční
Ján Benko
Milan Chalmovský
Mária Dénešová
Anton Drgo
Agnesa Erdelská
Ján Garaj
Mária Grebáčová
Kamila Grňová
Marta Hanúsková
Anna Honíšková
Jolana Kasáková
RNDr. Pavol Klč
Ing. Miloš Kocian
Ing. Alena Kopcová
Vladimír Pavol Krivoš
Anna Kutšalová
Ing. Ján Lintner
Ing. Alexander Modrovič
Pavel Osuský
Pavol Pavelka
František Post
Alžbeta Purnochová
Katarína Sokolová
Terezia Stašiniaková
Ján Strasser
Arpád Šárkozy
RNDr. Luboš Tesař
Lujza Tomašeková

Filip Sandtner
Viktor Petrík
Simona Daridová
Tereza Tardíková
Ema Kubovčáková
Matej Fencík
Michal Pecho
Matias Špindor
Jakub Dzubina
Ema Havlová
Martin Chromej
Viktor Vincze
Samuel Purnoch
Ali Elsadek Afifi
Sára Hrdinová
Sebastián Šulva
Milan Starec
Marek Pažitný
Veronika Mikulová
Jerguš Jankowski
Mária Chlebanová
Martin Pavol Fajnor
Samuel Tomaštík
Adam Skalák
Nela Beľanová
Jakub Hajas
Simona Voděrová

Magdaléna Mojžišová
Áron Khier Bek
Hugo Hanudely
Alex Takáč
Matúš Šperka
Teodor Vanc
Bohuš Míža
Laura Palásthyová
Tomáš Oceľ
Tobias Škubla
Richard Fenyes
Hana Pokrývková
Olívia Rychnavská
Hana Evinová
Amalia Malangone
Rebeka Englerová
Barbara Ophelia Homzová
Patrik Mikula
Hector Javier Mora Mera
Ľubica Majerová
Peter Krištofík
Hana Vongrejová
Matej Klima
Daniel Kalužný
Samuel Gáfrik
Paula Lopes
Šimon Kúdela

Ing. Ján Uher
Ladislav Vircsík
Ing. Terézia Záhoráková
Marta Žilincová
Štefan Žiško

Mária Jurečková
Emília Kalapová
Ing. Jozef Matyska
Alžbeta Palanská
Anna Šustová
Mária Takácsová
Marta Valentová
Vilma Warzechová
Ing. Pavol Záhorák

75-roční
Prof.MUDr. Jozef Beňuška
Katarína Ehlichová
Mária Hauskrechtová
Ján Hložka
František Hrbatý
Fridrich Hubert
Helena Jurkovičová
Mária Kemenczeiová
Jaroslav Kubrický
Jozef Lasz
MUDr. Anna Martincová
Ľudmila Mikulicová
Oľga Polláková
Ľudmila Smolenová
Viliam Šárkozi
Ján Tomeček
Alžbeta Veselá
MUDr. Lýdia Zbončáková
80-roční
Tomáš Cabadaj
Jozef Dubovský
Christa Eisler
Františka Englerová

85-roční
Katarína Danielová
Anna Géciová
Anna Hanzelová
Viera Ivanová
Helena Lengyelová
Mária Maceková
Anna Moňoková
Mária Mosnáčková
Ľudmila Repaňová
František Svíčka
Margita Valašíková
90-roční
Mária Cingelová
Silvester Hanzel
Mária Kazimírová
Anna Mikušová
95-ročná
Alžbeta Mikušová
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Zosobášení v roku 2014

ZosnULí v roku 2014

Stanislav PETRULA a Michaela JAGEROVÁ
Roman JAŠURA a Monika LAKATOŠOVÁ
Martin MUSIL a Katarína HRIČÁKOVÁ
Miroslav OSUSkÝ a Marta HORVÁTHOVÁ
Ján MIŠKOV a Mária OLEXÁKOVÁ
Lukáš SÁRKöZY a Ivona SOBOTOVÁ
Martin KRäMER a Veronika LIETAVCOVÁ
Michal JECK a Judita LUKOVICSOVÁ
Martin PÍR a Martina IKRÉNYIOVÁ
Tomáš MARTINIAK a Michaela CABADAJOVÁ
Štefan PAŽITNÝ a Lucia PRACHÁROVÁ
Martin ŠINSKÝ a Kristína BALOGOVÁ
Jaroslav LöFFLER a Daniela ČÁPOVÁ

Ing. Jozef Bielek, CSc.
Jozef Cingel
Alena Čatlošová
Helena Forgáčová
Alojz Hanuliak
Ján Harvanka
Baltazár Iró
Jozef Kanis
Ing. Peter Keleti
Ján Kolárik
Jozef Konrád
Paulina Konrádová
Katarína Kružlíková
Karol Kubala
Karolína Kubalová
Viliam Linka
Leopold Mrva
Koloman Ondruš-Fondrk
Štefan Pavelek
Jiří Procházka
Ján Puchner
Júlia Sláviková
Milan Smatana
Pavel Szeif
Terézia Špringerová
Ignác Štok
Viera Tuchyňová
Vladislav Turan

Milí spoluobčania, športoví priatelia
Dovoľte mi, aby som vás na konci roka 2014 srdečne pozdravil a poďakoval za priazeň, ktorú ste prejavovali počas
celého roku Obecnému futbalovému klubu (ďalej len OFK)
Dunajská Lužná. V krátkosti by som vás chcel oboznámiť
s činnosťou OFK Dunajská Lužná za rok 2014. Ako iste viete, OFK Dunajská Lužná je najväčším občianskym združením v našej obci, ktoré spravuje majetok obce, ktorý
v súčasnosti predstavuje sumu vyššiu ako 1 000 000 eur.
Obecný futbalový klub zastrešuje hráčov, ktorí sú registrovaní (od najmenších detí až po seniorov), hráčov, ktorí sú
neregistrovaní
(Old boys a Bratranci ), sponzorov, funkcionárov, fanúšikov
a priaznivcov nášho klubu. V súčasnosti má Obecný futbalový klub 247 členov, z toho 142 detí a mládeže. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.ofkdluzna.sk.
V tomto roku sa v klube uskutočnili dve hlavné udalosti:
- Konanie Výročnej členskej schôdze OFK Dunajská
Lužná 24. 02. 2014 a následne zmena vo vedení klubu a zmena štatutárov OFK D. Lužná
- Obecný futbalový klub sa stal 7. 8. 2014 na 20 rokov Národným tréningovým centrom Slovenského
futbalového zväzu.
Tieto skutočnosti výrazne prispeli k rozvoju futbalového
klubu a zároveň sa OFK Dunajská Lužná dostal do povedomia športovej futbalovej verejnosti nielen v rámci kraja,
Slovenska, ale i zahraničia. Vedenie futbalového klubu srdečne privíta do svojich radov mladých futbalistov nielen
z našej obce, ale aj zo širokého okolia a zároveň deklaruje,
že všetci občania Dunajskej Lužnej, od detí až po seniorov

1905
1905
1946
1935
1952
1947
1941
1959
1938
1937
1931
1937
1928
1930
1928
1957
1929
1939
1927
1949
1924
1920
1940
1960
1929
1949
1951
1931

(aj nečlenov OFK) môžu využívať náš futbalový stánok za
určitých podmienok, interných predpisov a kritérií schválených vedením OFK D. Lužná.
Na záver mi dovoľte poďakovať vedeniu obce, poslancom
obecného zastupiteľstva , sponzorom, fanúšikom a všetkým priateľom futbalu a športu, ktorí nás v roku 2014 podporili. Do nového roku 2015 praje vedenie klubu všetkým
občanom Dunajskej Lužnej, širokého okolia a Slovenska
všetko najlepšie, nech je rok 2015 úspešnejší a lepší ako
rok 2014. S úctou
PaedDr. Juraj Jánošík
generálny manažér OFK Dunajská Lužná

Výbor OFK Dunajská Lužná
Prezident OFK – Ing. Koloman Ondruš
Viceprezident OFK –Ing. Milan Bališ
Generálny manažér OFK– PaedDr. Juraj Jánošík
Člen výboru OFK – Karol Puchner
Člen výboru OFK – Peter Hubert
Kontrolná revízna komisia
Predseda – Ing. Milan Lodňanek
Členovia – prof. Judr. Ján Cirák, CSc., Maroš Tatranský
Generálny sponzor – Ing. Ivan Brhel
Ekonomický manažér – Milan Hrajnoha
Bezpečnostný manažér – Mgr. Ladislav Féher
ISSF manažér – Ing. Anton Benčič
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Ustanovujúce OZ – čítanie výsledkov komunálnych volieb

Koncoročné vyhodnotenie mláežníckych družstiev OFK Dunajská Lužná

Ustanovujúce OZ – podpísanie sľubu starostu obce p. Štefana Jurčíka

Otvorenie 15. ročníka Školského plesu – riaditeľka
ZŠ p. Slobodníková a predseda Rady školy p. Oltus
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Pohľad na účastníkov stretnutia Spolku rodakov M.R.Štefánika

Autorka horných 3 otografií:
Andrea Tesáriková

Zo stretnutia Spolku rodákov M.R.Štefánika - starosta
obce p. Jurčík, historik p. Hanula a p. Oľga Reptová

90-ročná jubilantka – p. Anna Mikušová

Organizačný tím – Vianočné stretnutie dôchodcov ’14

Vianočné stretnutie dôchodcov 6. 12. 2014 v MKS

Mikuláš v MKS

80-ročná jubilantka – sr. Ancila OP Jurečková
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