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Kandidovať za poslanca BSK som sa rozhodol preto, aby som zúročil svoje dlhodobé skúsenosti v komunálnej politike ako poslanca
Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej, a zároveň ako predsedu Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Dunajskej Lužnej.
Veľmi dobre poznám komunálnu problematiku, a neraz som sa
presvedčil, že s aktívnou podporou samosprávneho kraja je možné
problémy našich obcí oveľa efektívnejšie a úspešnejšie riešiť.
Ako predseda Bratislavského futbalového zväzu, ktoré je najväčším občianskym združením v rámci Bratislavského samosprávneho
kraja, systematicky spolupracujem s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, s poslancami, ako aj so zamestnancami BSK na
úrovni riaditeľov, či referentov v jednotlivých oblastiach.
Ako poslanec Bratislavského samosprávneho kraja by som chcel v
nasledujúcom volebnom období za náš volebný obvod skĺbiť svoje
manažérske skúsenosti, možnosti a v neposlednom rade aj kontakty, a tak sa pokúsiť riešiť problémy našich obcí.
Pevne verím, že dostanem Vašu dôveru a budem môcť aktívne spolupracovať so starostami Vašich obcí a dôsledne presadzovať svojou
osobnosťou i autoritou ďalší rozvoj našich spoločných obcí.

Ponuka kurzu
rekondičného hladovania
Po úspešnom zvládnutí prvého experimentálneho kurzu
rekondičného hladovania v trvaní 28 a 42 dní s účasťou 5 dobrovoľníkov informujeme, že v jesenných mesiacoch tohto roku
pripravujeme pokračovanie kurzu v trvaní 14, 21 alebo 28 dní.
Účastníci kurzu budú pod odborným dohľadom s úvodným, záverečným a týždenným vyhodnocovaním krvných testov (odbery krvi na domácej adrese alebo na pracovisku), EKG vyšetrením
v úvode a závere kurzu, sledovaním svalovej hmoty a hrúbky
podkožného tuku, krvného tlaku a srdcového tepu. Účastníkom
budú poskytované odporúčania rekondičného trénera a poradenstvo k návratu do normálneho stravovacieho režimu. Jedinou akceptovanou „potravinou“ bude čistá voda v objeme 3
až 5 litrov denne. Cieľom kurzu je úprava telesnej váhy, úprava stravovacích návykov, posilnenie sebavedomia a dôvery vo
vlastné schopnosti kontroly a sebaovládania. Ďalšie informácie
poskytneme na adrese bs5262@gmail.com alebo na mobile 0918 963 377. Pripravujeme aj seminár v MKS v Dunajskej
Lužnej, o čom budeme včas informovať. Záujemcom o účasť
v novom kurze rekondičného hladovania na vyžiadanie zašleme
ďalšie informácie o príprave a priebehu kurzu. Rozpis nákladov
a cenu kurzu, podľa počtu dní, poskytneme na základe e-mail
vyžiadania resp. cez mobil na horeuvedených kontaktoch.
PhDr. Blažej Slabý, CSc. – koordinátor kurzov
rekondičného hladovania

Voľby do VÚC budú dňa 4. 11. 2017
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Informácia starostu obce
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
úvodom Vás chcem pozdraviť a vyjadriť
presvedčenie, že po dovolenkovom období sme všetci zregenerovaní a pripravení
riešiť každodenné radosti i starosti. O jednu takúto „starosť“ by som sa rád s Vami
na týchto stránkach podelil.
Musím, žiaľ, reagovať na dezinformáciu
poslanca OZ p. Blizniaka a niektorých občanov, ktorí iniciovali
petíciu za zachovanie zásobovania obce pitnou vodou z vlastného zdroja a proti ohrozeniu vodného zdroja na území obce.
Teda za zachovanie niečoho, čo už viac ako 11 rokov nie je, či
sa nepoužíva. Pred týmto časom bol totiž nútený monopolný dodávateľ vody BVS vyradiť náš vodný zdroj z prevádzky z dôvodu
nedostatočnej kapacity a napojiť našu obec na diaľkovod zo Šamorína. Z dôvodu nadlimitne zhoršenej kvality vody ho neskôr
vyradil úplne.
Pán poslanec zvolal dňa 4. 8. 2017 bez vedomia obce tlačovú
konferenciu za účasti TASR. Doteraz zostáva záhadou, prečo obec
nemala byť účastníkom tak dôležitej akcie. Vzhľadom na to, že
kontext i stanovisko obce TASR zverejnila, predkladám ho, vážení
spoluobčania, v plnom znení – bez úprav.
Kontext, ktorý poslal p. poslanec Blizniak na TASR - citujem:
Niekoľko rokov vyvíjaný tlak podnikateľských subjektov vyvrcholil likvidáciou ochranného pásma vodárenského zdroja. Tento
proces však začal už dávnejšie. Predseda miestneho futbalového klubu a zároveň dlhoročný poslanec obecného zastupiteľstva
svojvoľne narušil ochranné pásmo vodného zdroja, nechal odstrániť prístupovú cestu a zmenšil rozsah oplotenia, čím de facto
odstránil ochranné pásmo. V júni 2017 šiesti poslanci Obecného
zastupiteľstva odhlasovali vypovedanie zmluvy o bezodplatnom
prevádzkovaní vodárenského zdroja spoločnosti BVS a.s., a tým
de facto aj jeho likvidáciu. Vybudovanie nového vodárenského
zdroja by dnes stálo približne 1 milión eur.
Prečo sa starosta a poslanci rozhodli tento strategický majetok
postupne zlikvidovať? Komu vyhovuje táto zmena? Bola výhodná
pre občanov alebo poslanci vyšli v ústrety podnikateľským subjektom?
Aby sa zabránilo tomuto nezmyselnému a nelogickému konaniu,
rozhodli sa obyvatelia obce, ktorým má tento vodárenský zdroj
primárne slúžiť, petíciou vyzvať starostu obce a obecných poslancov ,aby zabezpečili trvalú možnosť prevádzky tohto zdroja kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov obce.
V dnešnej dobe nedostatku pitnej vody, prejavujúcich sa aj na
Slovensku, sú v Dunajskej Lužnej dôležitejšie súkromné podnikateľské záujmy než zásobovanie obce pitnou vodou. Obec má vo
vlastníctve zdroj kvalitnej pitnej vody, ktorým dokáže zabezpečiť
dodávky pitnej vody nielen pre obyvateľov Dunajskej Lužnej
Stanovisko obce pre TASR-odpovede na otázky – citujem:
Dobrý deň prajem p. redaktor ...,
po prečítaní kontextu, ktorý Vám zaslal p. poslanec Blizniak, mám
za to, že jeho vyhlásenie atakuje hranicu, ktorá by mohla naplniť
trestný čin šírenia poplašnej správy. Posúďte sám.
Uvádzaný vodný zdroj už viac ako 15 rokov (správne má byť 11)
nezabezpečuje dodávku pitnej vody, a to hlavne z kapacitných
dôvodov. 100% dodávky zabezpečuje BVS a.s. prostredníctvom
diaľkovodu zo Šamorína.
Dodatkom k zmluve so súčasným dodávateľom sa vôbec nič ne-
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zmenilo. Naďalej je zabezpečená kompletná dodávka pitnej
vody, prevádzka automatickej tlakovej stanice a prevádzka kanalizačnej siete v celej obci prostredníctvom prevádzkovateľa BVS
a.s. Vzhľadom na to, že obec hľadá využitie jestvujúceho zdroja
vody, súbežne zabezpečila prevádzku (nefunkčného zdroja) prostredníctvom oprávnenej osoby. Ochranné pásmo je v súčasnosti
zo strany od hlavnej cesty 7m, od tribún futbalového ihriska 10m
, zo strany smerom k Bratislave 3m a smer od Šamorína 47m.
Dodatok k zmluve ochranné pásmo nerieši.
- Záujem obce (nie podnikateľských subjektov) o zníženie
ochranného pásma pretrváva už od 13.12.2012, kedy obec
požiadala písomne prevádzkovateľa (BVS. a.s.) o využitie
plôch ochranného pásma vodného zdroja na účely tréningového ihriska a športu.
- Vodný zdroj v Dunajskej Lužnej nie je nijako ohrozený, a tiež
nie je nijako ohrozené zásobovanie pitnou vodou
- Nedošlo k žiadnemu vypovedaniu zmluvy s BVS – dodatkom
k zmluve sa rieši prevádzka (nefunkčného – mimo prevádzky) vodného zdroja inou, oprávnenou osobou, a to práve za
účelom ďalšieho možného využitia jestvujúceho zdroja. (napr.
výroba pitnej vody v reklamných vrecúškach)
- K ďalšiemu zúženiu ochranného pásma zatiaľ nedošlo.
- O likvidácii vodného zdroja sa nikdy ani len neuvažovalo
- Rozhodnutie poslancov považujem za krok, ktorým sa nijako
nedotýkajú vodného zdroja, jeho využitia a možného prípadného sfunkčnenia v prospech obce. Naopak, je tu možnosť využitia pozemkov na už spomínanú tréningovú plochu,
športové využitie a pod. Osobne sa mi nejaví opodstatnená
vzdialenosť ochr. pásma 47m, keď z ostatných troch strán je
toto pásmo 3; 7; a 10m
Vzhľadom na tieto skutočnosti považujem kontext p. poslanca
Blizniaka za nekomplexný, nekompetentný a zavádzajúci.
S úctou Štefan Jurčík, starosta obce
Toľko z TASR. V tejto súvislosti treba povedať, že vo verejne prístupnom dokumente z r. 2012 „prehľad vodárenských zdrojov“
v správe BVS a. s., ktoré museli byť vyradené z prevádzky z dôvodu nadlimitne zhoršenej kvality podzemných vôd, sa nachádza
i náš vodný zdroj. Len pre zaujímavosť, v danom roku bolo vyradených 15 takýchto zdrojov. .
V tejto súvislosti by som rád dodal, že som sa rozhodol podniknúť kroky, aby miestny – nefunkčný, vodný zdroj bol vyhlásený
za kultúrno – technickú pamiatku. Nedá mi však nedodať, že
i vzhľadom na vyššie uvedené fakty nemožno považovať spomínanú poslaneckú iniciatívu a dezinformačnú kampaň za nič iné
ako za zbytočné plytvanie časom a energiou všetkých zainteresovaných i nezainteresovaných ľudí i organizácií.
Keď sme už pri vodných zdrojoch, v súvislosti s medializovaným
problémom kontaminácie podzemných vôd zo skládky toxického odpadu vo Vrakuni sme dali vykonať rozbor spodných vôd vo
všetkých troch katastroch našej obce. Môžem Vám s radosťou
oznámiť, že všetky vzorky boli v poriadku, a ani jediný parameter
neprekročil hranicu určenú STN. Problém priesakov z tejto skládky nemá teda na spodné vody v našej obci žiaden dopad. Správa
je zverejnená na webovej stránke obce.
Milí spoluobčania, ospravedlňujem sa za rozsiahlosť môjho príspevku. Považoval som však za potrebné uviesť veci na pravú mieru a obhájiť tak dobré meno obce a väčšiny poslancov OZ.
Želám Vám krásnu farebnú jeseň a plné zdravie s úsmevom na
perách.
S úctou a vďakou
Štefan Jurčík, starosta obce
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Prečo kompostéry?
Chcela by som využiť túto možnosť, a pár riadkami vás informovať o kompostovaní, ktoré nie je, prirodzene, žiadnou novinkou,
mnohí ho už dávno využívajú, keď potrebujú zlikvidovať biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrady, ale aj z kuchyne. Súčasná legislatíva
si ho už ale pýta, a Dunajská Lužná sa rozhodla pre kompostovanie
v kompostéroch, ktoré zabezpečila cez verejné obstarávanie pre
obyvateľov z rodinných domov v počte 348 ks. Občanov žijúcich v
individuálnej bytovej výstavbe je však nepomerne viac, a preto sa
nám javilo množstvo nepostačujúce, a obec sa usiluje o získanie prostriedkov na pokrytie dostatočného počtu pre všetkých poplatníkov
za komunálny odpad, ktorí žijú v spomínaných rodinných domoch.
Za približne 1,5 mesiaca si prevzala kompostér cca polovica oprávnených. Niektorí nejavia o kompostovanie vôbec záujem. Dnes je to
už však povinnosť. Triediteľný odpad jednoducho nesmie skončiť v
zmesovom komunálnom odpade. Zberová spoločnosť si pri takomto
zistení môže uplatniť voči obci sankcie a obec ich môže premietnuť
do zvýšeného poplatku za komunálny odpad. Na zreteli by sme však
mali mať najmä ekologické hľadisko takéhoto nakladania s odpadom.
Zákonodarca sa snaží o minimalizovanie množstva vzniknutého odpadu, od predchádzania jeho vzniku, cez prípravu na opätovné použitie,
recykláciu, iné zhodnocovanie, až po zneškodňovanie. Doslovne takto upravuje hierarchiu odpadového hospodárstva v zákone o odpadoch. Kompostovanie je krásnym príkladom, ako k tejto snahe prispieť, a vôbec nie je také komplikované ako si možno niektorí myslia.
Presvedčil nás o tom aj člen občianskeho združenia Priatelia Zeme na
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prednáške, ktorá sa konala v našom Miestnom kultúrnom stredisku,
kde sa nás zišlo žalostne málo. Verím však, že zúčastnení sa radi o
získané informácie podelia so svojimi známymi a táto téma nebude
tak tabu. Je možné získať mnoho rád na stránke tohto združenia. Niekedy je to možno iba pohodlnosť, že sa nám pri nedostatku voľného
času nechce zapodievať niečím, čo je ešte navyše povinné. Mnohí sa
dovolávajú zavedenia bionádob, do ktorých by iba ukladali biologicky rozložiteľný odpad, ktorý by raz za dva týždne zberová spoločnosť
odviezla. Takýto systém by bol ale drahší o náklady na odvoz nádob, a
tieto by sa premietli do poplatku za komunálny odpad. Preto sa obec
vybrala lacnejšou cestou. Niektorým zas prekáža, že kompostér im zaberie určité miesto na dvore. Ale aj bionádoba by ho zabrala. Navyše,
pri správnom kompostovaní tento „odpad“ nezapácha, a získate tak
zadarmo hnojivo pre svoje rastliny či už v exteriéri alebo vo vnútri.
Obec poskytuje na svojej web stránke tlačivo, na ktorom je potrebné uviesť, či máte záujem o kompostér alebo či už kompostujete
(http://www.dunajskaluzna.sk/tlaciva/obecny-urad-dunajska-luzna/).
Aj o tej druhej zvolenej možnosti sa potrebuje obec dozvedieť, aby získala údaj o celkovom počte obyvateľov, ktorí na jej území kompostujú.
Preto sa, prosím, vyjadrite v tomto formulári aj k tejto alternatíve, ak
sa vás týka.
Verím, že som týmto článkom prispela k informovanosti o tomto už zavedenom systéme kompostovania, a že sa ním aspoň niektorí
obyvatelia nechali ovplyvniť a radi strávia kúsok svojho voľného času
práve touto užitočnou činnosťou.
Ing. Jana Dubovcová
referát životného prostredia

Poskytovanie kompostérov
Zákon č. 79/2015 a vyhláška MŽP SR č.371/2015 Z.z.
ukladá obciam zabezpečiť zavedenie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných odpadov. Ide najmä o odpady
zo záhrad, parkov a kuchynský odpad. Obec za účelom
splnenia tejto povinnosti Obstarala kvalitné 900 litrové
kompostéry. Vydávajú sa občanom bezplatne na referáte hospodárskej správy.
Dňa 9.8.2017 bola zorganizovaná prednáška týkajúca
sa kompostovania v domácnostiach. Prednáška sa konala v Miestnom kultúrnom stredisku. P. Branislav Moňok
z Nadácie Priatelia Zeme účastníkom porozprával, ako
správne kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú
v ich domácnostiach a záhradách, čo nie je vhodné do
kompostovacích nádob dávať, a ako a kde používať vyrobený kompost. Prednášku plánujeme ešte zopakovať
v mesiaci november 2017.
Zatiaľ si kompostér prevzalo viac ako 200 domácností. Z prvej zásielky nám zostalo už len zopár kusov. Ďalšie budú pravdepodobne až v prvej polovici roku 2018.
Niektoré domácnosti dali čestné prehlásenie, že o kompostér nemajú záujem, nakoľko si už doma kompostujú
sami, a majú zakúpené vlastné kompostovacie nádoby.
Renáta Ďuroňová
Hospodárska správa a verejné obstarávanie
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Vitajte v našej materskej škole
September je mesiac, keď opäť naša materská škola ožila detským džavotom, smiechom, ale aj slzičkami, ktoré k začiatku školského roka patria, a
najmä u tých , ktorí materskú školu navštívili po prvýkrát. Ako aj minulý
rok, tak aj tento školský rok materská škola „praskala vo švíkoch“, čo bolo
zrejmé už pri prijímaní prihlášok
Tabuľka – šk r. 2017/2018 – prehľad

prihlášky

prijaté deti

160

74

neprijaté deti
86 (z toho 43 nedosiahli
k 1.septembru vek 3 roky)

Aby sa detičky cítili v škôlke čo najlepšie, počas prázdnin sme nezaháľali, a tento rok sme pre zmenu ,,vynovovali“ celú budovu MŠ Lipnická č.
417 (bývalý stacionár). A síce, na celej budove sa vymenili okná, ktoré už
niekoľko rokov dozadu neslúžili a nespĺňali štandard zo zdravotno-hygienickej stránky tak ako sa predpokladá v materskej škole.
Som rada, že túto celkovú rekonštrukcia, ako aj vymaľovanie priestorov tohto pracoviska materskej školy, sme mohli zrealizovať práve počas
prerušenej dochádzky-prázdnin bez toho, aby sa narúšal výchovno-vzdelávací proces počas školského roka.
Vynovené a vymaľované triedy s novými oknami, ale aj kobercami,
ktoré zútulnia hrové kútiky priestorov tried aj v ďalších elokovaných pracoviskách, už čakali na našich najmenších.
Aj v školskom roku 2017/18 sme pre deti pripravili množstvo zaujímavých aktivít, ktoré dopĺňajú náš výchovno-vzdelávací proces či už po
stránke environmentálnej, tak aj po stránke pohybovej.
Hneď v mesiacoch október-november p. učiteľky pripravujú spoločnú
tradičnú akciu s rodičmi-vyrezávanie tekvíc spojenú s opekaním na školskom dvore každého elokovaného pracoviska. Taktiež nakrúcanie krát-

keho vstupu do relácie televízie RTVS čaká v najbližšom mesiaci deti z jedného elokovaného pracoviska priamo v ovocných sadoch ,,Dobré jablká“.
Vážení rodičia a priatelia školy, naše srdečné poďakovanie patrí všetkým
Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 percentá z daní v prospech
vašich detí. Tieto finančné prostriedky znamenajú pre nás vašu dôveru, ale
aj podporu, a budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
• skvalitnenie vybavenia školy
Želám našim deťom, aby každý deň prežitý v našej materskej škole bol
pre ne radostný a bol príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých základov
do života a vzdelávania.
Milé mamičky, milí oteckovia, príďte so svojimi deťmi do našej materskej školy vždy s dobrou náladou a dôverou k učiteľkám.
Milka Hubertová,
riaditeľka materskej školy

Brány školy sa znova otvorili ...
Dňa 4. septembra napriek nepriaznivej predpovedi meteorológov
slnko s radosťou svietilo na davy žiakov zhromažďujúcich sa na školskom
dvore. Tento rok sme sa rozhodli uskutočniť otvorenie nového školského
roka na dvakrát. Najprv o 8,00 pre žiakov 2. – 9. ročníka, a o 9,00 pre
našich prváčikov. Chceli sme im pripraviť osobitnú atmosféru, aby v dave
žiakov nezanikli, ale si prvý deň v škole užili tak, aby sa im vryl do pamäti.
Myslím, že to bol celkom dobrý nápad a otvorenie sa našim najmenším
páčilo.
Žiaci
S rastom našej obce rastie aj záujem o navštevovanie základnej školy.
Preto sa aj v tomto školskom roku počet žiakov navýšil takmer na 700. A
to nám veľa žiakov z 5. a 8. ročníka odišlo do gymnázií!
Aj počet tried sa navýšil o jednu triedu - žiaci sa budú učiť v 31 triedach. Na 1. stupni je ich 17, na druhom stupni 14.
Najväčšiu skupinu každý rok tvoria naši prváčikovia. Tento rok ich nastúpilo 113. Sú rozdelení do piatich tried. Mnohí z nich, ktorí boli v apríli
na zápise, ale neboli ešte zrelí na vzdelávanie, nenastúpili, lebo ich rodičia
požiadali o odklad školskej dochádzky. Títo rozšíria rady prvákov v nasledujúcom šk. roku.
Trinásť našich žiakov si plní povinnú školskú dochádzku osobitným
spôsobom – navštevujú základné školy v zahraničí – v Česku, Rakúsku,
Švajčiarsku, Nemecku, Španielsku. U nás sú preverovaní iba z predmetov,
ktoré nemajú na školách v zahraničí – zväčša ide o slovenský jazyk a literatúru, slovenské dejiny a geografiu Slovenska.
Deväť žiakov našej školy sú cudzinci – najmä z Ukrajiny a Kazachstanu.
ŠKD
V tomto školskom roku sa počet oddelení zvýšil z pôvodných desať
na dvanásť. Napriek tomu sa obávame, že kapacita nebude postačovať. K
dispozícii je aj ranný školský klub od 6,30 hod.
Zamestnanci
Rozšíril sa nielen počet našich žiakov, ale aj zamestnancov školy. Nie
všetci však pracujú na plný úväzok. Spolu ich je 70. Z toho pedagógov je

57 (učitelia – 45, vychovávatelia – 12). Okrem toho škola má aj odborných
zamestnancov (špeciálny pedagóg – 1, školský psychológ – 1). Osobitnú
skupinu tvoria asistenti (asistent učiteľa – 1, asistent žiaka – 1) a dozor v
telocvični – 2. Nepedagogických síl máme 9.
Kolektív pedagógov rozšírili noví zamestnanci – 4 pani učiteľky na 1.
stupni, jeden učiteľ náboženskej výchovy a dve vychovávateľky školského
klubu detí.
Pracovné aktivity počas prázdnin
Vďaka ústretovosti našich rodičov sme z prostriedkov, ktoré darovali škole z 2%daní dali nainštalovať klimatizáciu, lebo v horúcich letných
dňoch teplota v triedach na južnej strane stúpala do závratných výšok. Z
tých istých prostriedkov sme objednali aj prístrešok pred vchod do modulovej školy, lebo čakajúci rodičia a deti sa pred dažďom nemali kde ukryť.
Okrem toho sa s pomocou hospodárskej správy obce likvidoval vyvrátený jaseň v školskom parku a odstraňovala sa havária vody v budove
školskej jedálne, kde prasknutá rúrka na toaletách spôsobila, že voda zaplavila prízemie do výšky 10 cm.
Vymaľovali sa viaceré triedy, vyzdobili sme chodbu deťom na 1. Stupni, a vďaka podpore obce sa v telocvični obnovil protišmykový náter. Bodku za prípravou nového školského roka urobili pani upratovačky, ktoré
školu svedomito vyčistili.
Plány
Pre žiakov sme ako každý rok pripravili množstvo akcií a podujatí.
Konkrétnejšie sa o nich dozviete prostredníctvom webovej stránky školy
v priebehu roka.
Prajem našim žiakom, rodičom, učiteľom i nepedagogickým zamestnancom krásny a ničím nerušený školský rok, aby sa mohli tešiť z úspechov svojich ratolestí.
Všetko len to najlepšie – zdravie, pokoj a pohodu praje všetkým priateľom ZŠ Dunajská Lužná
riaditeľka
Iveta Slobodníková
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Spomienka na výtvarníka juraja čisárika
S pánom Ladislavom Čisárikom ml. som sa stretol prvýkrát ako
cechmajster Kováčskeho cechu v roku 1995 ako s navrhovateľom
a spracovateľom symbolov obce Dunajská Lužná. Bol pevne presvedčený, že erb obce, v ktorom je zobrazený sv. Martin – patrón kováčov a povozníkov, by mali vyhotoviť domáci kováči z časti
Nové Košariská kováčskou technológiou. Na výrobe erbu, v dielni
cechmajstra Róberta Riga, pod každodenným dohľadom Lacka Čisárika, sa podieľali kováči zo všetkých dielní. Erb obce je osadený
na mieste, kde sa obec Dunajská Lužná historicky rozdeľuje na tri
časti (časť nové Košariská, Jánošíková a Nová Lipnica). Dňa 11. októbra 1995 slávnostne odhalili erb Lacko Čisárik ako autor návrhu erbu a Alexander Reindl za kováčov, za účasti predsedu NR SR
Ivana Gašparoviča. Toto dielo kováči darovali obci. Erb je pýchou
obce aj z toho dôvodu, že ako jediný erb na Slovensku je vyrobený
kováčskou technológiou.
V roku 1997 sa po 55 rokoch obnovili v Dunajskej Lužnej púte
a trhy za historickej návštevy a účasti prezidenta SR Michala Kováča. Pri tejto príležitosti kováči v spolupráci s Lackom Čisárikom
vyrobili a darovali prezidentovi kované kreslo s prezidentskou
štandardou so slovami: „kováči darujú Kováčovi“. Autorom prezidentskej štandardy, ako aj všetkých štátnych symbolov, bol Lacko
Čisárik.
Dňa 18. septembra 1999 bol v Dunajskej Lužnej slávnostne
otvorený Kováčsky dvor Hefaiston, umiestnený v centre obce na
Námestí sv. Martina, ako stála expozícia umeleckého kováčstva na
Slovensku prezentovaná pod holým nebom, v úzkej spolupráci s
Lackom Čisárikom. Kováčsky dvor Hefaiston je spomienkou, vďakou, úctou a zadosťučinením predchádzajúcim generáciám kováčom, ktorí položili základ kováčskeho remesla v obci.
Dňa 16. októbra 2004 sa konalo v Dunajskej Lužnej, na nádvorí
bývalej materskej školy, historicky prvé Európske Rómske kováčske sympózium za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka a splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Kláry Orgovánovej. Pri tejto
príležitosti Lacko Čisárik navrhol umelecké dielo, ktoré symbolizuje putovanie Rómov po celom svete. Do kovanej zemegule vložil
koleso z voza, kde je nápis: „Remeslo predkov zachovajme“.

Veľkou udalosťou a uznaním pre obec a kováčov z
Dunajskej Lužnej bolo, že pri
príležitosti návštevy Britskej
kráľovnej Alžbety II., dňa 24.
októbra 2008 v Poprade – Spišskej Sobote, dielňa Róberta
Riga reprezentovala Slovensko
pred očami Britskej kráľovnej
Alžbety II. v tradičnom rómskom remesle kováčstve. Pri
tejto príležitosti jej Róbert Rigó
daroval vykovanú detskú ruku
so srdcom na dlani v drevenej
truhlici aj s darovaním na pergamenovom papieri, podľa návrhu Lacka Čisárika. O niekoľko dní
nás čakalo prekvapenie, keď z Buckinghamského paláca prišiel
ďakovný list.
Pri príležitosti 9. Európskeho Rómskeho kováčskeho sympózia
v roku 2012 bola v Miestnom kultúrnom stredisku v časti Nové
Košariská zriadená Kováčska galéria, podľa návrhu Lacka Čisárika
a manželky, akad. mal. Emílie Čisárikovej. Na paneloch zobrazili
históriu a tradíciu kováčstva v Dunajskej Lužnej, ako aj súčasné
dielne, jednotlivé ročníky kováčskych sympózií a taktiež výrobky
z doterajších sympózií.
Od prvého stretnutia s Lackom Čisárikom a postupne počas
ďalších spoluprácach vzniklo medzi nami priateľske puto, ktoré
prerástlo do rodinného priateľstva. Pri častých pracovných a súkromných stretnutiach sa okruch našich priateľov rozširoval. Keby
som mal spomenúť všetko to, čo som ja a pratelia s Lackom prežili, bola by to určite veľmi zaujímavá a pútava kniha.
Milý Lacko, aj touto cestou sa Ti chcem poďakovať, aj v mene
všetkých priateľov a kováčov, za krásne chvíle, ktoré sme s Tebou
prežili.
Stopy Tvojej práce a spomienka na Teba zostanú navždy v našich srdciach.
Róbert Rigó

Každý je kusom pevniny...

Za vypracovanie predlohy štátneho znaku Slovenskej republiky
si nenárokoval žiadnu odmenu. Považoval za česť to, že sa mohol
podieľať na oživení heraldického vyjadrenia slovenskej štátnosti.
Úžasný výraz profesionálnej cti a vlastenectva.
Svoj tvorivý vklad uplatnil pri tvorbe identifikačných znakov
našej vrcholnej knižničnej inštitúcie – Slovenskej národnej knižnice. Za základný motív si zvolil dvojramenný kríž s pätou v tvare
knihy. V tomto návrhu je obsiahnutý aj historický kontext a zároveň symbolicky vyjadrená aj istá nadčasovosť.
Bol tiež autorom erbov mnohých našich miest, obcí, dedín,
inštitúcií. Navrhol a výtvarne realizoval erby Brusna, Svidníka,
Stropkova, Malaciek a, samozrejme, aj našej Dunajskej Lužnej,
a vyše stovky ďalších.
Okrem toho bol autorom publikácie Najstaršie rody na Slovensku a mapo-plagátu Slovensko v symbolike miest, ktorý zobrazuje
registrované erby a vlajky 136 miest v Slovenskej republike.
O čo zreteľnejšie a priamejšie nás zasiahnu tieto slová anglického básnika Johna Donnea: „Nikto nie je ostrovom samým
pre seba. Každý je kusom pevniny, kusom súše a ak more odmyje
hrudu, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov
či tvoje vlastné. Smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som
súčasťou človečenstva, a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do
hrobu, zvonia tebe.“

Ladislav Čisárik, jeden z najvýznamnejších heraldických výtvarníkov na Slovensku zomrel po ťažkej chorobe 3. augusta 2017.
Nefalšovane skromný, úprimne milý, šíriaci okolo seba charizmatickú karmu nezištnosti, dôstojnej priateľskosti a ochoty
pomôcť. Tieto vlastnosti predstavujú skutočné ľudské hodnoty.
On však dával spoločnosti ešte viac: Ladislav Čisárik sa výrazne
podieľal na návrhu štátneho znaku Slovenskej republiky. Návrh
vychádza z erbu na pečati z prvej polovice 14. storočia. Ide o najstarší známy erb, v ktorom je dvojitý kríž postavený už na trojvrší,
keďže do roku 1301 sa v štíte zobrazoval len samotný dvojitý kríž.
Návrh zohľadňuje starobylosť erbu, rešpektuje ranogotický tvar
štítu, podobu kríža i zahĺbené zakončenia ramien typické pre 14.
storočie. Rozvádzam to tak podrobne preto, aby bolo zrejmé, aké
hľadiská a kritériá je potrebné uplatniť pri tvorbe návrhov znakov a erbov, a že bez dôkladného štúdia historických dokumentov a znalosti zákonitostí heraldiky sa tvorba heraldika nezaobíde.
Preto sa tomuto odboru venuje pomerne málo výtvarníkov, lebo
tu sa treba podriadiť prísnym pravidlám. Princípy heraldiky určujú
farebnosť, kompozíciu, tvar. Tvorivý vklad výtvarníka prichádza až
potom, ale či to tak môže byť, v konečnom dôsledku rozhoduje
historický podklad.
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A keď tú hrudu odmyje more priamo spod našich nôh, cítime,
ako sa zmenšuje priestor našej istoty, ktorú nám nezištne a úprimne poskytoval váš priateľ. Cítite, že to vlastne ubúda z nás, že
sa zmenšujeme, že okamih nášho vlastného vzďaľovania sa sa približuje s veľkosťou a množstvom strát.
Veď kto nám pomáha vytvárať priestor istoty v tomto našom
nestálom svete. Sú to najmä ľudia blízki, tí najbližší, rodina, priatelia. A ak sú to priatelia úprimní a nezištní, ktorí majú pre vás vždy
čas a pochopenie, tak máte pevnú pôdu pod nohami, tak máte
istotu pevniny. A o takú istotu sme teraz mnohí prišli.
Marián Grebáč
Potvrdzujú to aj slová profesora Jána Botíka:
Len čo sa Čisárikovci usídlili v Dunajskej Lužnej, zaregistroval
som ich ako autorov nášho obecného erbu. Čoskoro sme sa s nimi
aj rodinne zoznámili a spriatelili. V dvojici výtvarníkov som objavil
aj viacročných spolupracovníkov. V tom čase som pôsobil v Slovenskom národnom múzeu, kde som sa nemohol zaobísť bez grafického stvárňovania expozičných a publikačných výstupov mojej
činnosti. V grafickom ateliéri Signum, no najmä v bravúrnom kresliarovi Lackovi Čisárikovi som získal spoľahlivého spoluriešiteľa
mojich výstav, katalógov, knižných publikácií a zbierkových predmetov. Som vďačný Lackovi, že zásluhou jeho tvorivému prínosu
sa prezentáciám Slovenského národného múzea dostávalo výnimočného uznania.
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Takto ho mám v pamäti Štefan Jurčík – starosta obce
Pána Lacka Čisárika ml. som spoznal krátko po jeho príchode
do našej obce. Pôsobil som ako poslanec obecného zastupiteľstva,
keď vtedajší starosta Ing. Ladislav Cingel zabezpečoval obecné
symboly. Vlajku, pečať a erb. Tu bola nezištná a úprimná pomoc
Lacka Čisárika a jeho manželky Milky neoceniteľná. Erb so sv. Martinom, ktorý vznikol jeho umom a šikovnými rukami, je pýchou
obce Dunajská Lužná. Bez jeho pomoci, návrhov a aktívnej spolupráce sa nezaobišlo ani jedno kováčske sympózium, či slávnostné
dni v našej obci. S láskou spomínam na naše spoločné, viacročné
aktivity pri organizovaní „Batyu Bálov“ ktorých sa zúčastňovali
viaceré spriaznené rodiny. Vždy sršal svojským, vycibreným humorom. Bol to vzácny človek, talentovaný heraldik, výtvarník, vzorný
otec, zvlášť hrdý na svojich synov.
Bol si môj osobný priateľ. Je mi cťou, že som mal to šťastie Ťa
poznať. Ako štatutár obce Dunajská Lužná Ti úprimne ďakujem za
nezištnú spoluprácu a pomoc. Ako priateľ Ťa navždy budem mať
v pamäti takého aký si bol – dobrý a čestný človek.
Česť Tvojej pamiatke!

ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ
– opäť pokračujeme

Aj slová grafika-dizajnéra, pedagóga,
publicistu Mgr. art. Dušana Juneka:
Odchody bývajú smutné. Odchody známych bývajú veľmi
smutné. Ak však odíde priateľ i kolega, je to boľavé. Tak vnímam
nečakaný odchod Lacka Čisárika, výtvarného kolegu, ale predovšetkým dobrého, priateľského človeka. Lacko bol o desaťročie
mladší, preto sa jazva zostávajúca po jeho odchode hojí oveľa,
oveľa ťažšie. Mladí by nás nemali takto predbiehať... Odpočívaj
v pokoji a česť Tvojej pamiatke, Laci!
I spomienky Ing. Petra Hermanna
Na prelome rokov 1999 a 2000 uplynulo 40 rokov od začiatku
archeologických vykopávok známeho náleziska „Kniežacích mohýl“ v Nových Košariskách. Diskusia u Čisárikovcov o najstaršej
histórii osídlenia Dunajskej Lužnej okamžite vzbudila túžbu podeliť sa o ňu aj s ostatnými. Keď sme sa s Lackom prechádzali v lokalitách mohylníkov, našli sme niekoľko artefaktov. Tieto nálezy nás
inšpirovali obnoviť archeologický výskum v Dunajskej Lužnej. Bol
to práve Lacko, ktorý spracoval výstavné panely približujúce výsledky archeologických výskumov zo začiatku 70. rokov. Následne v roku 2002 bol jedným z iniciátorov stretnutí s pani Magdou
Pichlerovou, vedúcou archeologického výskumu v Nových Košariskách. A stál aj pri zrode dohody o spolupráci obce Dunajská
Lužná s Archeologickým múzeom SNM na pokračovaní výskumu
„Kniežacích mohýl“ a na budovaní stálej expozície histórie obce
Dunajská Lužná.
Výsledky obnovenia výskumu sú publikované okrem iného
v publikácii „Dunajská Lužná v praveku“ od autorov Radoslava
Čambala a Miloša Gregora. Na výtvarnom spracovaní tejto publikácie je zreteľne poznať Lackov rukopis.
Lacko, na záver Ti chcem poďakovať za všetky prekrásne chvíle
pri diskusiách na najrozličnejšie témy života, za úprimné priateľstvo, za ľudskosť, tvorivosť a empatiu. Výtvarník Ladislav Čisárik
ml. zostane v našich spomienkach a určite v historickej pamäti
obce Dunajská Lužná.





Horúce letné dni, dovolenky, voľný čas strávený so svojimi blízkymi
sú za nami a teraz nastáva čas pravidelnej školskej dochádzky, pracovné
nasadenie,čas jesenný, zimný.
Na toto obdobie sme opäť pripravili pre svojich priaznivcov ďalšie
zaujímavé podujatia. Na konci septembra na celodennom zájazde do
Znojemska si prehliadneme technické múzeum vodného mlynu v Slupoch, historické skvosty mesta Znojmo a zámok Vranov nad Dyjí.
V druhej polovici októbra sa chystáme navštíviť v rámci jednodňového zájazdu Dolné Rakúsko, jaskyňu Seegrotte, hrad - Burg Liechtenstein,
krásne mestá Mödling a Baden za účasti nášho dobre známeho sprievodcu Marcela.
Pokračujeme aj v návštevách divadiel v Bratislave s autobusovou dopravou z Dunajskej Lužnej. Budeme radi, keď sa stretneme na týchto pripravovaných akciách, ale i na ďalších, ktoré pomáhame organizovať, ako
je napríklad „Beh Dunajskej Lužnej“, či pre deti „Rozprávkový deň“. Tu by
som chcel vyzdvihnúť najmä prácu pani Silvii Glassovej a pani Mirky Gregorovej, ktoré s touto ideou prišli a v celej miere sa zaslúžili o existenciu
týchto dvoch akcií.
Všetky podrobnosti o pripravovaných akciách, ktoré v priebehu roka
organizujeme, môžete vždy nájsť na oznamovacích tabuliach v Zdravotno-relaxačnom centre, ako i na stránke www.zrc.sk.
Prajeme vám i nám veľa vydarených akcií.
Ing. Eugen Oltus
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Dôchodcovský výlet do Komárna ku kultúrnym a sakrálnym pamiatkam
Cieľom prvej zastávky a prehliadky mesta bol kostol srbskej pravoslávnej cirkvi, Presvätej Bohorodičky (nazývaný tiež Obetovania Panny
Márie), kde nás čakal správca kostola, 84-ročný Ing. Dosi Doser, ktorý porozprával o dejinách kostola.
Ďalšia prehliadka pokračovala peši cez park Franca Lehára po Palatínovej ulici k rímskokatolíckemu kostolu sv. Ondreja – ten bol pre rekonštrukciu zatvorený a zostalo iba pri obhliadke zvonka. Hneď oproti je socha spisovateľa Mórica Jókaiho a hneď za sochou je hlavná budova Múzea maďarskej kultúry a Podunajska, kde nám sprievodkyňa ukázala dve
dočasné výstavy. Potom nás zaviedla do budovy Zichyho paláca, ktorý je
ďalšou z ôsmych budov Múzea maďarskej kultúry a Podunajska, kde sme
si vypočuli výklad a urobili prehliadky exponátov o osobnostiach Mórica
Jókaiho a Franca Lehára. So záujmom sme si pozreli folklórnou výstavu
Čilejkárov, a napokon výstavu súčasných novodobých dejín Komárna, kde
boli aj exponáty z komárňanských remesiel.
Dopoludňajšiu prehliadku sme zakončili na Nádvorí Európy. Po dvojhodinovej obednej prestávke nám pracovník Rádia Mária umožnil vstup
a prezretie si interiéru rímskokatolíckej špitálskej kaplnky sv. Anny na
Jókaiho ulici, ktorú prepožičiavajú aj gréckokatolíckym veriacim. Okolo
evanjelického a.v. tolerančného kostola a fary sme iba prešli po františkánskej ulici k rímskokatolíckemu kostolu Božieho srdca Ježišovho, ktorý
neskôr dostal názov – vojenský kostol. Dnes však slúži ako galéria, a má
aj taký názov, Galéria LIMES, kde nám ochotne urobila výklad o dejinách
kostola riaditeľka galérie Veronika Farkašová. V týchto priestoroch bola
vystavená aj séria fotografií o sakrálnych pamiatkach Žitného ostrova.
Z bývalého vojenského kostola sme sa presunuli do neďalekého kostola reformovanej cirkvi – nazývaného predtým aj kultúrnym kostolom,
kde nám celý interiér aj povalu a zvony ukázal kaplán kostola Mgr. Mario
Marezi, a ukázal nám aj kolégium reformovanej cirkvi, ktoré má budovu
oproti kostolu. Ukázal nám aj jeho vlastnú uniformu pri bohoslužbách.
Tam sme si urobili aj spoločnú fotografiu. Fotila nás vnučka biskupa reformovanej cirkvi.

Pedikúra
- odborné ošetrenie nôh,
- ošetrenie zarasteného nechtu,
- masáže chodidiel,
- pedikúra pre diabetikov,
- poradenstvo.

Poslednú pešiu prechádzku sme si urobili okolo morového stĺpa a cez
námestie generála Klapku popri Dôstojníckom pavilóne, smerom k starej
pevnosti Komárna. Tam nás už čakal autobus. Kľukatými uličkami nás zaviezol k poslednému cieľu nášho výletu, k bastiónu č. VI – novej časti pevnosti Komárna, kde je umiestnená výstava múzea, a to rímskemu lapidáriu, umiestnenému v útrobách Bašty č. VI. Tam sme si poprezerali vzácne
pamiatky z rímskych dejín na Slovensku a v Maďarsku. Sprievodkyňa
trpezlivo vysvetľovala jednotlivé artefakty unaveným účastníkom výletu.
Odtiaľ sme sa presunuli do autobusu a šťastlivo prišli domov – do
Dunajskej Lužnej.
Unavení, ale spokojní a obohatení o krásne zážitky a nové vedomosti.
predsedníčka JDS
M. E. Awwadová
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Nové hudobné kurzy
v Dunajskej Lužnej

Robík: pre deti od 4 do 18 mesiacov
Prvé krôčiky k hudbe: pre deti od 1,5 do 4 rokov
Rytmické krôčiky: pre deti od 4 do 6 rokov
a ďalšie kurzy
VYUČUJEME AJ V NEMECKOM JAZYKU!
Mariánska 487/1, Dunajská Lužná

www.artesia.sk

prevádzka: Miloslavovská 324/15,
Dunajská Lužná

otváracie hodiny: na objednávku
0905 711323

0919 134777

pedikura v Dunajskej Luznej

„ Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty.“

www.yamahaskola.sk
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Na Slovensku evidujeme do 60 mariánskych pútnických miest. Slováci žijúci v zahraničí absolvujú ročne do
tridsať pútnických miest na svete.
Mariánska úcta korení v časoch sv. Cyrila a Metoda (r. 863 a n.), preto sme vyše 1150 rokov súčasťou aj
mariánsky orientovaných národov. Uhorsko, kde sme sa
ocitli po 10. stor., bolo dokonca uznané za Regnum Marianum (Mariánske kráľovstvo). V tejto sústave v oficiálnych a registrovaných pútí a mariánskej úcty sa ocitla aj
naša obec v r. 1794- 1942 (vtedy Denešd, Torcs, Miserd).
Prerušená tradícia pútí bola obnovená r. 1997 vďaka spolupráci viacerých obecných subjektov, najmä tunajšieho
rádu sv. Dominika, vedeckého a odborného spracovania
o pomáhajúcej Madone Žitného ostrova renomovaného
slovenského a európskeho historika Ph.Dr. Jozefa Vozára
Dr.Sc, Obecného úradu a, samozrejme, obecnej kresťanskej obci. Pri tejto príležitosti došlo k oceneniu Dr. J. Vozára in memoriam. K tomuto ďalšiemu unikátu našej obce
pri príležitosti jeho 20. výročia (1997-2017) venujeme pre
starších i novších obyvateľov niekoľko, nie každému známych, dnes už historických dokladov.
Madona Žitného ostrova
Pomáhajúca Matka Božia – Madona Žitného ostrova
ako najstaršia (s Mariankou) mariánska socha sui generis
na Slovensku, „tróniaca“ na hlavnom oltári kostola Povýšenia sv. kríža v obci (býv. kostola sv. Bartolomeja), zažila
strastiplnú cestu k nám - pravdepodobne – od 13. stor.
z Talianska (Provincia Abruzzo, Molisse). Predpokladá sa,
že od tohto storočia ju vlastnilo opátstvo Benediktínov na
dnešnej maďarskej Pannonhalme (Hora sv. Martina, inakšie aj najstaršie patrocínium nášho chrámu v obci – kostol,
resp. kaplnka sv. Martina). Stojí za zmienku, že jurisdikcia
smerom k našej farnosti z Pannonhalmy, resp. Ostrihomu
sa definitívne doriešila až vyhlásením Slovenskej cirkevnej
provincie v r. 1977. Historickú Madonu s Ježiškom – podľa
vedeckého výskumu Dr. J. Vozára – maďarskí Benediktíni umiestnili v kaplnke, dnes v maďarskom Cölldömölku.
Turecké nájazdy (po r. 1526 – bitka pri Moháči) spôsobili
nielen stratu originálu, ale i protikresťanské ťaženie takmer na 150 rokov (do r. 1683 – bitka pri Viedni). Preto je
aj naša pomáhajúca Matka Božia kópia originálu, a to bol
pravdepodobne dôvod opátstva Benediktínov, ktorí mali
dlhoročný vplyv na našu obec, aby ju darovali a umiestnili
relatívne na bezpečnostnejšom mieste u nás, no už tam
ako uctievanú zázračnú milostivú sochu intronizovanú v
chráme Povýšenia sv. kríža z r. 1747. Dnešný kostol vďaka
Benediktínom má svoje korene cca v r. 1302. Vtedy bola
ešte farským kostolom dnešná „kaplnka“ sv. Martina z 12.
-13. storočia (pri Pizzérii v obci). Chátrajúcu architektúru sa rozhodli naši predkovia a mnísi začať obnovovať a
rozširovať v r. 1647, kde patrila aj filiálka Szemet (dnešné
Kalinkovo, tamojší kostol z 13. – 14. stor. je zakopaný v
telese ochrannej hrádze v obci za dnešný kostolom), Guta
– Hamuliakovo. V obnovenom chráme sa nachádzali štyri oltáre (najcennejší sv. Benedikta, jeden Blahoslovenej
Panny Márie). Udeľovanie plnomocných odpustkov od r.
1776 je viazané na sviatok Nanebovzatia Blahoslavenej
Panny Márie (15. augusta, sviatok pochádza zo 4. stor. z
Ríma, kde sa načas stal aj „štátnym sviatkom“). Vtedajší
tunajší kaplán Pavol Reindl v r. 1749 zabezpečil odloženie
milostivej sochy do sakristie z ochranných bezpečnostných dôvodov, neskôr na svoju faru, odkiaľ ju potom vrátil. Malý kostol už nestačil na uctievanie milostivej sochy,
preto sa v r. 1781 rozhodli naši predkovia kostol dostavať,
napriek tomu, že osvietenecké zákazy Jozefa II. platili aj
na zákaz rádov, teda aj Benediktínov. Stavba predsa len
skromne pokračovala, a kostol bol vysvätený v r. 1797,
teda pred 220. rokmi, odkedy prešiel prestavbami až do
dnešnej cennej barokovej sakrálnej architektúry a patrí
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K jubileu pútí v Dunajskej Lužnej
k raritám mariánskej úcty na Slovensku
a Žitného ostrova, s cenným unikátnym
historickým organom z r. 1865, toho času
v obnove.
Úcta a uzdravenia
Latinské Prodigórium Marianum historica connotacio – Dejinné poznanie
mariánskych zázrakov od rím. kat. farára Františka Szögyeniho (1750-1755) vo
vedeckom spracovaní Dr. J.Vozára a prekladateľa Dr. J.Sopku, objavené po strastiplnej ceste vo Viedni, zachytáva „vyslyšania“ a uzdravenia v obci a okolí vyše 170
prípadov zaznamenaných v r. 1749 -1752,
keď autor postúpil do kanonického postu
v Bratislave. Autentický záznam dokladá
viac uzdravení z chorôb, úrazov, nešťastí,
po modlitbách a vyznaní sa k Madone Žitného ostrova, ako mu to autenticky predložili dotknutí uzdravení. Ešte žijú občania,
ktorí si pamätajú miesto tunajšej milostivej a pomáhajúcej Madony v chráme, ako
i púte, najmä od konca I. a za II. svetovej
vojny, mnohí už žijú ako „vysťahovaní“ potomkovia mimo obce a mimo Slovenska
po r. 1945.
Obnova pútí
Po dlhoročnej prestávke (od r. 1942)
znamenal r. 1997 okrem iného aj výraznú
zmenu úcty k Madone Žitného ostrova
obnovením pútí viazaných ako v minulosti
na sviatok Nanebovzatia Preblahoslovenej Panny Márie (15. august). Za takmer
dvadsať rokov organizovania pútí vďaka
tunajšej rehole sv. Dominika (založená ako
kazateľská v r. 1216), ktorú vtedy viedol
páter Hilar Jozef Štefurik, t.č. páter Stanislav Peter Vavrek, vyššie spomenutého vedeckého a odborného spracovania
podkladov J. Vozára a J. Sopku, celého
radu veriacich, účinkujúcich, pomocníkov,
sestier Dominikánok, spolupracovníkov z
obce, Obecného úradu, ktorý vtedy viedol starosta L. Cingel, t.č. Š. Jurčík, všet-

kým menovaným i nemenovaným patrí na
tomto mieste úprimná vďaka. Púte sa stali
významnou zložkou mariánskej úcty na
Slovensku pre našu obec, okolie, Slovensko, tu žijúcich Slovákov, Nemcov, Maďarov ako potomkov zakladateľov dlhoročných garantov tejto tradície v obci v minulosti. Cennou je aj skutočnosť, že púte
sú viackrát navštevované aj pôvodnými
potomkami tu žijúcich rodičov, „vysťahovaných“ po II. svetovej vojne, najvyššími
predstaviteľmi rímsko-katolíckej cirkvi,
štátnymi predstaviteľmi, predstaviteľmi
susedných obcí a ďalšími hosťami zo Slovenska i zahraničia. V tomto roku pútnickú
sobotu 19. 8. celebroval J.E. biskup František Rábek, nedeľnú 20. 8. 2017 rodák
J.E. arcibiskup Ján Orosz. Na tomto mieste
chceme upriamiť pozornosť v rámci kresťanskej ekumény a dobrého kresťanskoekumenického spolunažívania aj našich
spoluobčanov – príslušníkov evanjelickej
a.v. cirkvi, ktorých zakladateľ a reformátor
Martin Luther (1483- 1546) si pred reformáciou (1517 – 500. výročie) ako pôvodne
katolícky mních na tradíciu mariánskych
pútí dobre pamätal. A možno aj celý jeho
tvorivý život. Ako upozornil aj arcibiskup
J. Orosz, dnes možno nájsť sochy Matky
Božej v evanjelických chrámoch v zahraničí. Význam a fenomén Kristovej Matky
v kresťanských a svetových dejinách je
pre všetkých kresťanov nespochybniteľný,
nescudziteľný a neodňateľný. Skromne
k tomu prispieva aj Dunajská Lužná.
Z Literatúry:
– Jozef Vozár: Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná, Matica slovenská,
1998
– Jozef Vozár, František Szögyeni: Madona Žitného ostrova, AHO3, 2000
– Katolícke Slovensko 833-933, SSV, 1933
– Matka cirkvi – Blahoslovená Panna
Mária, SSV, 1990
Stanislav B a j a n í k

Rímsko–katolícky farský úrad: Rehoľa kazateľov dominikánov
Miestny odbor Matice slovenskej
Klub Kresťansko–demokratického hnutia

ďakujú in memoriam

PhDr. Jozefovi Vozárovi, DrSc.
(1926 -2010)

za jeho vedecký a duchovný prínos
do obnovy tradície pútí k pomáhajúcej
Madone Žitného ostrova v r. 1997 v obci

Nech ho Stvoriteľ opatruje vo svojom náručí!

p. Stanislav Peter Vavrek
prior-predstavený konventu

Dunajská Lužná 20. augusta 2017

Stanislav Bajaník

predseda MO MS

František Stareček

predseda KKDH
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BÝVALÝ KULTÚRNY DOM V ČASTI JÁNOŠÍKOVÁ

Budova bývalého kultúrneho domu pôvodnej obce
Jánošíková sa nachádza na Mariánskej ulici v priestranstve za Lurdskou jaskyňou a katolíckym kostolom.
Pre orientáciu neskôr prisťahovaných obyvateľov obce
je budova označená krúžkom na satelitnej snímke. Budova kultúrneho domu má bohatú, a hlavne pestrú
históriu. Až do 70. rokov minulého storočia sa v ňom
odohrával kultúrno-spoločenský život ľudí celej dediny. Keď v roku 2004 Michal Denko z našej obce, študent Filozofickej fakulty UK v Bratislave, písal diplomovú prácu Spoločenské centrá obce, urobil dotazníkový
prieskum medzi našimi občanmi rôznych vekových skupín. Z prieskumu vyplynulo, že v minulosti občania našej obce považovali práve kultúrny dom
za najvýznamnejšie spoločenské centrum v obci. Okrem zážitkov z kultúrnych podujatí bol miestom na nadväzovanie kamarátskych, priateľských

Budova bývalého kultúrneho domu s prístavbou v súčasnosti zo strany
Mariánskej ulice.

Budova z druhej strany, obytný kontajner vpravo sa pripravuje pre budúci predaj zmrzliny

i partnerských vzťahov. Najmä občania, ktorí ešte zažili samostatnú obec Jánošíková, s nostalgiou spomínajú na bohaté kultúrno-spoločenské dianie
v kultúrnom dome. Generácia šesťdesiatnikov aj po rokoch spomína na vynikajúce diskotéky v 70. rokoch minulého storočia, aké v okolitých obciach
nemali páru. A tak ich radi navštevovali mladí z celého okolia. Po roku 1978 však kultúrny dom prestal byť stánkom kultúry a slúžil najrôznejším účelom. V súčasnosti je pôvodná budova kultúrneho domu majetkom súkromného podnikateľa. Prístavbu, ktorú obec Jánošíková v Akcii Z pristavila
k pôvodnému kultúrnemu domu, vlastní miestna organizácia Spolok chovateľov poštových holubov. Nazrime do histórie tejto budovy.
KULTÚRNY DOM PRED ROKOM 1945
Kultúrny dom v Schilderne-Dénesde (názov obce Jánošíková pred rokom 1948), ako sa dozvedáme z kroniky, postavili v roku 1923. Bol postavený
v prirodzenom centre obce na voľnom priestranstve za kostolom. Pri zadnej stene kultúrneho domu, kde je v súčasnosti prístavba, bola zabudovaná
hospodárska váha na váženie zvierat a poľnohospodárskych produktov. Na túto dávno zabudnutú skutočnosť si spomenuli Marián a Ladislav Cingel
spolu s Milanom Jurčíkom. Postaviť kultúrny dom v obci v 20. rokoch minulého storočia sa javila ako potreba, pretože maďarskí (45,24%) a nemeckí
(53,97) obyvatelia Dénesdu žili čulým kultúrnym životom. V tomto čase žilo v obci len 0,79 % obyvateľov slovenskej národnosti.
V obci úspešne pracovala dychová hudba, ktorej členmi boli predovšetkým dobrovoľní hasiči, čo nám dokumentuje dobová fotografia z roku
1924. Miestni občania sa s nadšením zapájali do ochotníckej činnosti, v divadelnom súbore sa venovali nácviku divadelných hier a operiet, ako môžeme vidieť na fotografiách z roku 1925 a 1936. Dušou
oboch súborov bol učiteľ pán Karol Rummer, v dychovke bol kapelníkom a pri nácviku operiet režisérom. Režisérsku i kapelnícku taktovku po ňom prevzal
jeho syn Jozef Rummer, učiteľ v susednom Kalinkove. Ako sa dozvedáme z kroniky Štátnej detskej škôlky
v Schilderne, i deti pod vedením rádových sestier pre
verejnosť v kultúrnom dome každoročne pripravovali divadelné predstavenia. Dokumentuje nám to
zverejnená dobová fotografia z roku 1940.
1924, dychová hudba Dénesdi zenekar,
1925, predstavitelia spevohry Strážmajsterka
v strede kapelník Karol Rummer
Katinka, Karol Rummer v strede
ROKY 1945 – 1955
I keď sa v roku 1945, po odsune nemeckých
obyvateľov a príchode slovenských rodín z Terchovej a Ostrova pri Piešťanoch, zmenilo národnostné
zloženie obyvateľstva v obci, v kultúrnom dome sa
naďalej odohrával pestrý kultúrno-spoločenský život
celej obce. Zhromaždenie občanov spojené s kultúrnym programom sa konalo pri každom významnom
výročí. Kultúrne programy zabezpečovali najmä deti
z materskej školy a žiaci národnej školy. Deti a žiaci
však nacvičovali i divadelné hry. V roku 1948 deti MŠ
predviedli dramatizovanú rozprávku Princezná Nitka,
1940, divadielko detí, v strede trojročná
1936, divadelný súbor, v strede Jozef
predstavitelia sú na priloženej fotografii. V školskom
Marta Solařová ako Jezuliatko
Rummer, vedľa Šarlota Klímová
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roku 1954-55 žiaci 7.- 8. ročníka opakovane hrali úspešné divadelné predstavenie Snehová kráľovná. Občas do kultúrneho domu zavítal aj kúzelník
alebo artistická skupina a predviedli program pre deti a žiakov národnej školy.
V kultúrnom dome sa obľube tešili tanečné zábavy, ktoré organizovali spoločenské a záujmové organizácie. Okrem toho, že sa prítomní zabavili
a vytancovali, boli i zdrojom financií pre ďalšiu činnosť organizácií. Keďže v povojnových rokoch kultúrne podujatia profesionálnych formácií neboli
v menších obciach prioritné, občania vítali vystúpenia ochotníckych skupín vytvorených z vlastných radov. Koncom 40. rokov minulého storočia sa
z presídlených občanov z Terchovej sformovala folklórna hudobná skupina, ktorej primášom bol Florián Harvánek. Členmi boli Vinco Balatík, Gusto
Rybár, Michal Špindor, Gusto Krištof a speváčkou Margita Harvánková. Svojou hudbou a spevmi spestrovali obdobie fašiangov, zábavy i kultúrne podujatia. Keď však do kultúrneho domu v roku 1951 zavítala na koncertné vystúpenie dychová hudba železničiarov, kultúrny dom doslova praskal vo
švíkoch, ako vidieť na zverejnenej fotografii.
ROKY 1955 – 1960
V 50. rokoch minulého storočia v obci aktívnym
kultúrnym životom žila maďarská komunita, ktorá
každoročne nacvičila jednu operetu v maďarskom
jazyku. Režisérom tejto ochotníckej formácie bol učiteľ
Jozef Rummer. Postupne nacvičili operety Čardášová princezná, Sárga Csikó, Dankó Pišta a Gül Baba.
Dodnes občania spomínajú na spevácke a herecké
umenie hlavných predstaviteľov Jána Puchnera, Jána
Kutšala, Anny Hubertovej (z Novej Lipnice), Marty So- Občania Jánošíkovej v roku 1951 na koncerPrincezná Nitka (zľava Eva Vozárová, štvrtá
lařovej, Betky Füleovej, Márie Rummerovej, Alberta te dychovej hudby železničiarov
Betka Füleová, na stoličke Laco Karl)
Felingera a Petra Csomora (z Rovinky). Ďalšími účinkujúcimi boli Ladislav Bubek, Marika Žůrková, Jozef Szíjjartó, Eva Purnochová, Jozef Puchner, Ľudovít Rummer, Marika Rigová, Ladislav Szép, Peter
Orbán, Mária Reindlová, Mária Bernerová, Marta Benková, Mariška Csomorová, Jozef Orbán, Mária Frniaková, Anna Köszeghiová, Mária Köszeghiová,
Izabela Takácsová, Mária Lintnerová a Mária Štefánková. V operetách bol dôležitý i hudobný sprievod, ktorý úspešne zabezpečovala cigánska kapela
z Nových Košarísk.

Predstavitelia operety Čardášová princezná

Marta Solařová v operete Sárga Csikó

Herci a hudobníci v operete Gül Baba

V roku 1957 sa kultúrny dom opravoval a k zadnej časti sa pristavila malá prístavba a provizórne sociálne zariadenie. V malej prístavbe bolo
zriadené holičstvo. V tomto období bol kultúrny dom oplotený zo strany, kde je v súčasnosti detské ihrisko. I dodnes je po oplotení zachovaný nízky
betónový sokel, na ktorý obec dala pred niekoľkými rokmi osadiť drevené dosky na sedenie. V parku vedľa kultúrneho domu bol vybudovaný betónový kruh, ktorý hlavne v letnom období slúžil na tancovanie pri zábavách. Keď v roku 1973 vznikla dychová hudba Úsvitčanka, každú druhú nedeľu
na tomto kruhu v parku vyhrávala pre spestrenie nedeľného popoludnia.
ROKY 1960 – 1979
V 60. – 70. rokoch minulého storočia v obci Jánošíková pôsobila mnohopočetná a iniciatívna branno-spoločenská organizácia Zväzarm na čele
s predsedom Jankom Cingelom a od roku 1969 predsedníčkou Máriou Krištofíkovou. Okrem toho, že organizácia zastrešovala branné športy, členovia
v brigádnickej činnosti skrášľovali obec, starali sa o úpravu okolia kultúrneho domu. Miestny národný výbor ocenil ich aktivitu a členom organizácie Zväzarm zveril starostlivosť o kultúrny dom. Keď v roku 1972 MNV v Jánošíkovej povolil organizovanie diskoték, členovia Zväzarmu sa chopili
príležitosti. Pod javiskom kultúrneho domu upravili priestory pre bufet - bar. Vyviezli odtiaľ päť vlečiek neporiadku, starých kulís, rozpadnutých stolov
a pod. Miestny národný výbor začal v roku 1972 v Akcii Z (v brigádnickej činnosti) s prístavbou nových priestorov ku kultúrnemu domu, pri prácach boli
najviac nápomocní členovia Zväzarmu. Milan Jurčík a František Konrád si spomenuli, ako pri odstraňovaní provizórnej prístavby, sociálneho zariadenia
a schodov od parku začali tehly zo starého múru kultúrneho domu vypadávať a drobiť sa. Pôvodný múr teda museli spevňovať. V novopostavenej
prístavbe bolo sociálne zariadenie a hasičská zbrojnica, v ktorej bola umiestnená ručná hasičská striekačka.

Brigáda členov Zväzarmu,

Milan Jurčík vyrovnáva betón,

po brigáde spoločné foto,

1972
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I keď sa v roku 1974 Jánošíková stala súčasťou Dunajskej Lužnej a kultúrny život spojenej obce sa sústreďoval v novšom kultúrnom dome v časti
Nové Košariská, jánošíkovský kultúrny dom neosirel. Naďalej sa v ňom konali zábavy, diskotéky a ostatné dni ho mládež využívala na spoločenské hry
a stolný tenis. V kronike obce je i zápis z rozhodnutia MNV o poplatkoch za prepožičanie kultúrneho domu v tomto období:
– pre rodinné účely, svadby
200 Sk		
– čajové večierky, posedenia
50 Sk
– pre tanečné zábavy		
100 Sk		
– schôdze a akcie organizácií
bezplatne
V roku 1978 bol uznesením Rady MNV kultúrny dom odovzdaný Jednotnému roľníckemu družstvu Úsvit do dlhodobého užívania. V roku 1979
JRD urobilo rekonštrukciu kultúrneho domu, miesto malých vchodových dverí zabudovalo veľkú kovovú bránu, oddelilo javiskovú časť a vybudovalo
prístupové schody z Mariánskej ulice na oddelenú javiskovú časť. Ján Galanský si spomína na vyhrávanie dychovky Úsvitčanka, ktorá v tomto období
mala pravidelné nácviky na oddelenom javisku kultúrneho domu. Z pôvodnej sály kultúrneho domu vznikla centrálna požiarna zbrojnica, kde bola
umiestnená celá požiarna technika i zaparkované veľké hasičské auto.

Kultúrny dom z Mariánskej ulice i z druhej strany, 1998					

Pohľad z hrádze, 2003

ROKY 1980 – 1993
Po vysťahovaní požiarnej techniky z prístavby, MNV v roku 1980 dočasne poskytol prístavbu kultúrneho domu Spolku chovateľov poštových
holubov, a neskôr, keď vznikol motokrosový oddiel Zväzarmu, pridelil prístavbu organizácii Zväzarm. Motokrosový oddiel v nej mal dielňu, klubovňu
a sociálne zariadenie. V roku 1990 sa z budovy vysťahovala centrálna hasičská zbrojnica a požiarne auto. Uvoľnené priestory bývalého kultúrneho
domu obec v 3.štvrťroku 1990 prenajala združeniu na reštaurovanie historických vozidiel a pieskovanie. V tomto období sa totiž v obci úspešne prezentoval Spolok historických vozidiel a všetky významnejšie obecné podujatia sprevádzali historické vozidlá členov spolku. V priestoroch oddeleného
javiska, do ktorých sa vchádzalo schodíkmi z Mariánskej ulice, bola v 90. rokoch minulého storočia otvorená videopožičovňa.
ROKY 1993 – 2017
V roku 1993 obec predala kultúrny dom ( bez prístavby) súkromnému podnikateľovi z obce, ktorý tu prevádzkoval povrchové úpravy áut pieskovaním. Prístavbu kultúrneho domu v roku 1995 obec dala do užívania Spolku chovateľov poštových holubov. V neskorších rokoch obecné zastupiteľstvo schválilo predaj prístavby Spolku chovateľov poštových holubov za symbolickú cenu s ťarchou bez možnosti ďalšieho predaja, len s možnosťou
vrátenia obci. V prístavbe je klubová miestnosť, kuchynka a sociálne zariadenie.
V roku 2010 majiteľ budovy prenajal priestory zo strany detského parku pre predajňu zmrzliny, ktorá tu zotrvala do roku 2016. V roku 2013
súkromný podnikateľ prestal s podnikateľskou činnosťou pieskovania áut a budovu pôvodného starého kultúrneho domu ponúkol na predaj. Majiteľom sa stal podnikateľ z našej obce, ktorý celú pôvodnú budovu komplexne zrekonštruoval, zvýšil podkrovnú časť a vybudoval v nej dva byty. V časti,
do ktorej sa vchádza schodmi z Mariánskej ulice, je v súčasnosti prevádzkovaná zberňa bielizne a práčovňa. V priestore bývalého kultúrneho domu sa
v septembri 2017 otvára novozriadená predajňa mäsa a mäsových výrobkov, ktorej steny zdobia dobové fotografie zo zakáľačiek a spracovania mäsa
v minulosti v domácnostiach našich občanov. Za bývalým kultúrnym domom vedľa prístavby je v súčasnosti položený obytný kontajner na zriadenie
budúcej predajne zmrzliny.

Na obidvoch fotografiách sú zábery z komplexnej rekonštrukcie budovy v roku 2014
Použité zdroje: Kronika obce Dunajská Lužná, Kronika Štátnej detskej škôlky v Schilderne, Michal Denko: Spoločenské centrá obce, 2004
Informácie poskytli i občania, ktorí túto lokalitu poznajú, priamo sa zapájali do kultúrnej činnosti, prípadne pomáhali v brigádnickej činnosti pri
prístavbe i prestavbe. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí svojimi spomienkami a fotografiami pomohli pri príprave príspevku. Ďakujem Milanovi Jurčíkovi, Jánovi Galanskému, Mariánovi, Ladislavovi a Jozefovi Cingelovi, Kolomanovi Véghovi, Viere Hanzelovej, Štefanovi Jurčíkovi, Františkovi
Konrádovi, Marte Solařovej, Imrichovi Lintnerovi, Márii Macangovej, Edite Žůrkovej, Márii Hanzelovej a Marte Benkovej. Ak sa vyskytli v príspevku
nejaké nepresnosti, prosím o upresnenie (tel. 0905 192 923, mail maria@dc.sk alebo mariamariamarica@gmail.com).
Foto: archív Marty Solařovej, archív rodiny Rummerovej, Mária Ducková-Adamcová
Pripravila: PaedDr. Mária Ducková-Adamcová
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Ocenený občan pán Alojz Šarközy
V rubrike ocenených občanov v rámci každoročného konania Dňa obce predstavujeme ďalšieho z nositeľov Ceny starostu obce. Je ním pán Alojz
Šarközy, virtuóz kováčskeho umeleckého remesla.
Pán Šarközy, úprimne gratulujeme. Uplynul
už rok, ale radosť Vás iste neopustila. Preberali
ste si Cenu starostu obce osobne?
Nie, ocenenie z rúk starostu našej obce, pána
Štefana Jurčíka, prevzala moja dcéra Nadežda. Ja
som bol v tom čase pracovne mimo územia republiky. Pripravoval som sa na zákazku v španielskom Alicante. Prímorské mestečko Alicante je
známe bohatým turistickým životom. Spolupráca
mojej firmy LUKAKOV s miestnymi podnikateľmi
je veľmi činorodá.
Časť Nové Košariská je Vaším rodiskom. Čím
je Dunajská Lužná pre Vás výnimočná?
Tým, že sa tu narodili moji predkovia. Ďalej
blízkosť k Bratislave, k Dunaju, dá sa povedať aj
územná celistvosť s krajinami, ktoré sú často cieľom mojich pracovných aktivít. Ďalší faktor – kováčstvo a umelecké kováčstvo, jeho tradícia patrí
do kultúrneho a umeleckého dedičstva obce Dunajská Lužná. Začiatky rómskeho kováčskeho remesla v tejto lokalite siahajú až do 18. storočia.
Naša firma má tiež už svoju niekoľkoročnú históriu. Zakladateľom bol môj otec, pokračovateľom

tu, Ing. Ladislava Cingela po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Autorom návrhu erbu je pán
Ladislav Čisárik ml.
Dodávate na trh aj tradičné výrobky?
Komerčné výrobky pre súkromníkov sú už menej zaujímavé. Vyrábame však stále klince, cvočky,
kovové súčiastky do kočiarov, výrobky pre železničné a strojárske firmy, okrasné výrobky, oplotenia, podkovy – avšak nepodkúvame. V minulosti
sme mali veľa objednávok od Pamiatkostavu.
Výtvory našich rúk v súčasnosti putujú do Rakúska, Švajčiarska, Španielska či Maďarska. Chcem
podotknúť, že v našej kováčskej pospolitosti sú
iba štyria vyučení kováči – páni Róbert Šarközy,
Alexander Reindl, Marek Rigó a najstarší Viliam
Šarközy. Mnohí z nás sa remeslu priučili, keď sme
sa ako deti motali po dvore okolo našich pracujúcich rodičov. Ja sám som mnohých mojich spolu- Lubor Šarközy, môj otec, zakladateľ firmy
pracovníkov priúčal a zaúčal. Vďaku mi prejavujú
svojou poctivou prácou, a ja ich za to motivujem
finančnými stimulmi. Niekedy však musím z mojej veľkorysosti ubrať. Naši majstri vytvorili také
diela ako kovová ohrada okolo morového stĺpu na
Rybnom námestí, brána na Grassalkovichovom
paláci, ohrada Kačacej fontány na Šafárikovom námestí, pavlače v Zichyho paláci, mreže a balkóny
na Mozartovom dome – to všetko v Bratislave. Na
ostatok kaštieľ v Tomášove, mreže na oknách ko-

som ja so svojimi bratmi. Pri každom dome bola
dielňa, takže remeslo sa prenášalo z pokolenia na
pokolenie. Po smrti otca som si založil živnosť, aby
naša profesionalita mala aj po formálnej stránke
náležitý punc.
Mischdorf – Nové
Košariská mali výsady
trhového mestečka.
Áno, a preto sme
sa rozhodli vytvoriť erb
obce Dunajská Lužná.
Symbolu obce dominuje
postava sv. Martina. Je
plodom práce kováčskych dielní v Dunajskej
Lužnej. Tento erb bol naším darom obci. Erb sme
slávnostne odovzdali do
rúk vtedajšieho staros-

šického múzea, v centre Bratislavy na pamiatkovo
chránených budovách mreže na oknách a schodové zábradlia.
Ak dovolíte, spomeňme udalosť z nie tak
dávnej minulosti.
Tieto momenty som nezažil, ale z rozprávania
viem, že na hrádzi nemecké vojsko rozmiestnilo
delá namierené na rómsku časť obce. Vtedy sa
však ukázala spolupatričnosť a vzájomná úcta medzi starousadlíkmi. Na obranu rómskych občanov
sa postavil aj vtedajší richtár, ktorý okrem iného
nazval spolunažívanie medzi rómskymi občanmi
bezproblémovým. Jeho statočný postoj zachránil
životy občanov, a tým zachránil kováčske remeslo
plné fantázie v obci Dunajská Lužná.
Hovorí sa, že „ľudia, ktorí sa nechajú prepadnúť smútkom, sú odsúdení k zániku“. Ste niekedy
smutný?
Väčšinou som smutný. (smiech)

Kedy počas dňa odpočívate?
Cez deň neodpočívam. Až večer po skončení povinností. Relaxujem so svojimi priateľmi pri hraní kariet. Veľkou mojou záľubou
je maľovanie – kreslenie. Tvorím obrazy sám
pre seba. Zobrazujem svoju rodinu, kováčske motívy, kone v pohybe. Používam akryl,
temperu, olejové farby, najčastejšie však
ceruzku.
Ste výborný organizátor.
Áno, tvrdí sa to o mne, ale iba v práci.
Domácnosť je pod palcom mojej manželky,
čím si vysluhuje veľké uznanie a vážnosť našej rodiny.
Pán Šarközy, veľká vďaka za rozhovor.
Nech sa sláva vášho remesla šíri svetom,
nech podnecuje v ľuďoch krásu a lásku.
Zhovárala sa Tatiana Uličná.
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K 500. výročiu Reformácie 31. Október 1517
Radosť a vďačnosť za ovocie reformácie
Tohto roku sa evanjelici augsburského vyznania na celom
svete takmer v každom cirkevnom zbore pristavia pri významnom
jubileu 500 rokov od Reformácie. Toto výročie je významné aj pre
našu Evanjelickú cirkev a.v. na Slovensku. Na tento počin si sám
Pán Boh, tak veríme, vyvolil zbožných a verných mužov vo viere
v Pána Ježiša Krista – jediného Spasiteľa. Bolo to 31. októbra 1517
vo Wittembergu. Od toho času si naša cirkev pripomína dielo
reformácie – obnovy cirkvi. Keďže v tom čase stredoveku bola
cirkev v hlbokom úpadku, bolo treba vrátiť cirkev späť k jej hlave,
a tou je jedine Pán Ježiš Kristus. Na Ňom cirkev stojí, a v Ňom má
prepevný základ. Dr. Martin Luther a jeho spolupracovníci v diele
obnovy cirkvi dali najväčší dôraz na Písmo sväté – Bibliu. V nej
proroci v Starej zmluve ohlasovali príchod Mesiáša a evanjelia
v Novej zmluve tento príchod potvrdzujú v osobe Pána Ježiša
Krista z Nazareta, ktorý sa narodil v Betleheme v čase panovania
rímskeho cisára Augusta. O Ježišovi Kristovi podávajú správu
všetky štyri evanjelia. Evanjelium v doslovnom preklade znamená
dobrá zvesť, dobrá správa. Suma evanjelia znie: „Lebo tak Boh
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul,
ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3,16). Na tento
doklad kládla reformácia veľký dôraz, preto naša cirkev nesie
od toho slova aj pomenovanie - evanjelická. No a augsburského
vyznania sme preto, lebo naše vyznanie zostavené Dr. Filipom
Melanchtonom bolo napísané na biblickom základe a 25. júna
1530 na sneme v Augsburgu pred cisárom Karlom V. prečítané aj
zdôvodnené reformátormi, ktorí pevne stáli na biblickom podaní.
Skôr než si láskaví čitatelia prečítate, prečo máme podnes
evanjelici radosť v srdciach a prežívame vďačnosť za ovocie
reformácie, prečítajte si krátky životopis nášho reformátora Dr.
Martina Luthera.
Narodil sa 10. novembra 1483 v mestečku Eisleben. Detstvo
prežil v Mansfelde. Keď mal 15 rokov, odišiel do latinskej školy
v Eisenachu. V roku 1501 odišiel na želanie svojho otca študovať
právo do Erfurtu. V univerzitnej študovni v tom čase sa po
prvýkrát stretol s Bibliou. V roku 1505 získal titul magistra a bol
vymenovaný za učiteľa filozofie. Deň 2. júl 1505 sa zapísal do
jeho života veľmi zvláštnym spôsobom. Na ceste z Mansfeldu
do školy prežil pri osade Stotternheim – 8 km pred Erfurtom
– desivú búrku, kedy ho blesk zrazil k zemi. Martin Luther
v smrteľnej úzkosti zavolal: „Svätá Anna, pomôž mi, stanem
sa mníchom.“ Následne 17. júla 1505 vstúpil podľa svojho
sľubu do augustiánskeho kláštora v Erfurte. V rokoch 1510 až
1511 vykonal služobnú cestu do Ríma v záležitostiach kláštora,
kde býval. Táto cesta tak hlboko negatívne poznačila Martina
Luthera, keď videl mravný a morálny úpadok pápežského dvora,
že otriasla vierou vo „sväté“ mesto Rím. Po návrate z Ríma bol
preložený na univerzitu vo Wittembergu. V roku 1512 sa stal
doktorom teológie. Na predávanie odpustkov, ktoré nariadil
pápež v cirkvi, Luther reagoval napísaním 95 téz, ktoré vošli do
našich cirkevných dejín ako 95 výpovedí. Tieto výpovede pribil
na dvere zámockého chrámu vo Wittembergu dňa 31. októbra
1517. Nimi vyzval akademickú obec k nasledujúcemu dielu
reformácie cirkvi. Tézy sa stretli s mimoriadnym záujmom širokej
akademickej verejnosti a v krátkom čase sa rozšírili po takmer
celom Nemecku. Tento Lutherov počin sa stal počiatkom svetovej
reformácie kresťanskej cirkvi. Isteže došlo k rozdeleniu v cirkvi, čo
Luthera veľmi trápilo a znepokojovalo, že ho vlastní nepochopili,
a následne exkomunikovali. Po zverejnení 95-tich téz nasledovali
dišputy k daným výpovediam. Je vzácne, keď evanjelický kresťan
sa vie zorientovať v Biblii, je dobré, keď pozná svoje učenie
– vierovyznanie, lebo je napísané na základe Písma svätého.

Z 95-tich výpovedí uvediem aspoň tri (1., 27. a 62.) 1. téza
o pokání: „Pretože náš Pán a Majster Ježiš Kristus povedal: Čiňte
pokánie, chcel, aby celý život verných tu na zemi bol ustavičným
a neprerušeným pokáním.“ 27. téza proti predávaniu odpustkov:
„Ľudské výmysly hovoria tí, ktorí hlásajú, že keď peniaz zaznie
v pokladničke, duša odlieta z očistca.“ 62. téza o poklade cirkvi:
„Ozajstným pokladom cirkvi je sväté evanjelium a milosť Božia.“
Práve na tú milosť Božiu sa Luther vo svojich dielach sústredil
a pracoval najmä s Listom Rímskym, 3. a 4. kapitolou. Štyri
dôležité reformačné Lutherove princípy sú zdôraznené v diele
reformácie cirkvi, ktoré platia stále pre Kristovu cirkev: Sola
scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide. Jedine Písmo
sväté je zdrojom učenia i života cirkvi i kresťana!(2Tim.3.16-17)
Jedine Kristus je jediným Spasiteľom a jediným prostredníkom
medzi Bohom a človekom! (Sk. 4,2). A jedine z milosti Božej môže
byť človek spasený. Nikto si spasenie nemôže zaslúžiť, spasenie
pripravil Boh ako dar! (Ef.2,8) A jedine vierou môže človek prijať
Spasiteľa aj dar spásy, ktorý Kristus pripravil! (Ján 11, 25). Na
týchto skutočnostiach stojí Kristova cirkev, a bez nich padá. V roku
1518 sa uskutočnilo stretnutie Luthera s pápežským legátom
Kajetanom, ktorý nútil reformátora k odvolaniu téz. V roku 1519
sa Luther stretol s pápežským splnomocnencom Miltitzom, ktorý
naklonil Luthera, aby napísal pápežovi list, v ktorom mu pokorne
oznamuje, že tézy odvolať nemôže. No proti odpustkom prestane
útočiť, ak jeho protivníci budú mlčať. Samozrejme, že protivníci
nemlčali. V tom istom roku sa konala v Lipsku verejná dišputa
s Dr. Eckom, ktorý obvinil Luthera, že je stúpencom Majstra Jána
Husa. Nato Luther napísal tri dôležité spisy: „O babylonskom
zajatí cirkvi“, „O slobode kresťana“ a „List kresťanskej šľachte
nemeckého národa.“ Dňa 10. októbra 1520 Luther dostal
pápežskú bulu, ktorou ho uvrhol pápež do kliatby. Lutherove spisy
mali byť spálené, samotný Luther bol daný do väzby a mal byť
odvedený do Ríma. Luther sa rozhodol v tom čase, že pápežstvo
definitívne odmieta, ako nezlučiteľné s biblickým učením. Nato
10. decembra 1520 spálil verejne pred Wittembergskou bránou
pápežskú bulu a všetky pápežské nariadenia. Týmto činom
sa definitívne rozišiel s Rímom. V nasledujúcom roku 1521
predvolali Luthera na ríšsky snem do Wormsu, aby odvolal svoje
učenie (kde spolu s cisárom a kniežatami zišlo sa tam okolo 5
tisíc ľudí). Pri druhom pojednávaní 18.februára 1521 tam Luther
prehlásil toto pamätné doznanie: „Ak nebudem presvedčený
argumentmi Písma svätého a zdravého rozumu – neprijímam
autoritu pápeža a koncilov, pretože si vzájomne odporujú. Moje
svedomie je podriadené Božiemu slovu – nemôžem nič odvolať,
ani nič neodvolám, pretože jednať proti svedomiu je nesprávne
a nebezpečné. Tu stojím, inak nemôžem, Boh mi pomáhaj.
Amen!“ Po tomto Lutherovom prehlásení snem vydal Wormský
edikt, ktorým bola na Luthera uvalená ríšska kliatba a prikázané
bolo spáliť všetky jeho spisy. Vďaka Bohu, že Luther neskončil
ako Majster Ján Hus na hranici. Bolo to vďaka jeho priateľom,
ktorí prichystali pre Luthera úkryt na hrade Wartburg. Tam sa
Luther skrýval pod menom rytier Juraj. Počas 10-tich mesiacov
na hrade Luther preložil Novú zmluvu do nemčiny. Po návrate
do Wittembergu usmerňoval ďalší priebeh reformácie. Spolu
s ostatnými teologickými profesormi preložil Starú zmluvu do
nemčiny. Celá Biblia sa tak dostala do rúk národa v jeho rodnej
reči. Podľa evanjelia Kristovho sa stúpenci Lutherovej reformácie
nazývali evanjelici. V roku 1530 sa konal ríšsky snem v Augsburgu,
kde evanjelici predložili pred cisára svoje vierovyznanie, ktorého
autorom bol verný spolupracovník Dr. Martina Luthera – Dr.
Filip Melanchton. Z katolíckej strany zaútočili na toto vyznanie
spisom Konfutacia. Na to opäť Filip Melanchton pripravil
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Apologiu – Obranu augsburského vyznania. O rok neskôr 1531
v Schmalkaldene uzavreli protestantské kniežatá obrannú dohodu
a poverili Dr. Martina Luthera, aby napísal články, ktoré by ešte
raz jasne potvrdili, že evanjelici odmietajú pápežskú vládu, ako
odporujúcu Písmu svätému, a žiadajú plnú nezávislosť na rímskej
cirkvi. A práve tieto Schmalkaldské články mali veľký význam pre
ďalšiu cestu evanjelickej cirkvi, ktorá sa z Nemecka rozšírila do
celej Európy, a následne ďalej do sveta. Treba ešte spomenúť
jeden významný deň z Lutherovho života. Bol to deň svadby, keď
sa Luther ženil a vzal si vzácnu ženu za manželku v osobe Kataríny,
rod. Bora. Bolo to 13. júna 1525. Svedkami na ich svadbe boli
Lucas Cranach a jeho manželka. Pán Boh požehnal Lutherovi
a jeho manželke 6 detí. Ján sa stal doktorom práva, Alžbetka
zomrela v útlom detstve, Magdaléna v trinástich rokoch, Martin
študoval teológiu, ale zomrel pred dokončením štúdia, Pavel bol
lekár – dvorný chirurg a Markéta sa vydala za šľachtica. Po živote,
ktorý bol plný zápasov o holú existenciu, ale najmä o cirkev, ktorá
sa má riadiť najmä Božím slovom a verne nasledovať svojho Pána
Ježiša Krista, Dr. Martin Luther ochorel ,a 18. februára 1546 odišiel
k svojmu Pánovi. Bol na návšteve v rodnom meste Eisleben, a tam
sa aj uzavrel jeho život. Jeho telo je pochované pod kazateľnicou
v zámockom chráme vo Wittembergu, kde kázaval. Dr. Martina
Luthera si vážime, nemodlíme sa k nemu, ani ho nepovažujeme za
svätca. Ale ďakujeme Bohu za statočného muža viery, ktorý vrátil
cirkev Kristovu ad fontes – späť k prameňu Písma svätého – Biblii
ako jej dobrý znalec. Preto podľa slov pisateľa listu Židom (13,7),
aj pri tomto 500. výročí od Reformácie chceme sa pridržať daných
slov: „ Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo
Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania a napodobňujte
ich vieru.“
V tejto časti sa chcem podeliť s vami o radosť a vďačnosť za
ovocie reformácie:
Keďže reformácia pred 500 rokmi vrátila cirkev k Písmu
svätému, poukázala jasne a zrozumiteľne na Krista ako jedinú
hlavu cirkvi a Spasiteľa sveta. Podnes máme v našej cirkvi radosť
z toho, že smieme pozývať ľudí dobrej vôle k oslave Trojjediného
Boha a ďakujeme za Vykupiteľa Ježiša Krista. Tiež sme vďační
v cirkvi za dary Božej milosti, lebo reformácia mala prínos aj pre
sekulárny svet. Vynájdením kníhtlače v každom národe si od
reformácie mohli ľudia čítať Bibliu v rodnom jazyku. Reformácia
dala dôraz na školstvo. Luther mal početnú rodinu. V jeho
dome na námestí bolo vždy plno mladých ľudí, študentov aj
detí. V mladej generácii videl potenciálnych budúcich učiteľov,
profesorov, farárov, katechétov a ďalších akademicky vzdelaných
ľudí. Reformácia priniesla prehĺbený záujem o slobodné umenia.
Rímsky pápež už nemusel dávať súhlas na založenie nových
univerzít a zostavenie knižníc pri nových univerzitách. Dôraz na
vzdelanie v našej cirkvi je od reformácie z troch dôvodov: 1/
kvôli deťom samotným, 2/ kvôli Kristovi, 3/ pre svet, ktorý toto
práve potrebuje v každom veku. Reformácia v cirkvi zdôraznila
myšlienku vzdelania a prízvukovala, že vzdelanie je najväčšia
investícia pre žiakov, ale aj pre spoločnosť. Silný dôraz sa kládol
od reformácie aj na prirodzený zákon a dobrý život, tzv. dôstojný
život, aj na zdravý ľudský potenciál, ktorý nie je v oddelení sa od
Boha. Dr. Martin Luther prízvukoval, že vzdelanie je prospešné
nielen pre teológa, ale aj pre charakter a intelekt ľudí. Tvrdil, že
štúdium Písma svätého je najdôležitejšie tak pre katechéta, farára,
ako aj pre ostatných. V duchovnej sfére okrem služieb Božích
pestovali sa v domácnostiach tzv. reči pri stole, ktoré pozostávali
s čítania Písma svätého, modlitieb a štúdia logiky, potrebnej
pre životnú prax živého kresťana. Keďže naša cirkev osvedčuje
všeobecné kňazstvo – dbá sa od reformácie, aby v každej rodine
buď zbožný otec, alebo zbožná matka viedli svoje deti ku Kristovi
a spolu s nimi za Kristom v cirkvi kráčali. Vďačnosť za ovocie
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reformácie spočíva dodnes aj v tom, že si každý rozumný človek
musí uvedomiť, že cirkev nepôsobí vo svete v kultúrnom vákuu.
Rozmýšľame aj dnes, kde sa kultúra národa nachádza? Vnímame
zaiste, že je málo verných charakterov v každej oblasti. Akoby sa
vytratila čestnosť spomedzi ľudí a, bohužiaľ, aj v cirkvi.. Vytratila
sa aj radosť zo života. Vďačnosť Bohu za všetko, čo máme. Prestali
sa ľudia modliť. A reformácia poukázala na nutnosť spoločnej
i osobnej modlitby. Sám Luther pripisoval práve modlitbe
veľký význam. Prikazoval každému, kto sa modlí, aby sa modlil
s dôverou. Radosť máme z ovocia reformácie aj z toho dôvodu, že
priniesla myšlienku, že Boh chce, aby sme boli spasení aj vzdelaní,
a aby sme sa sami a slobodne mohli rozhodnúť pre vieru v Ježiša
Krista - Spasiteľa sveta. Pretože, čo je slobodné rozhodnutie, to
je aj pred Bohom spravodlivé. Okrem spomínaného dôležité je
pamätať, že reformácia a reformátori dali veľký priestor duchovnej
hudbe, lebo hudba má svoju reč a patrí ku kultúre, a hodnotnou
kultúrou dochádza aj k zblíženiu národov. Jubileum 500. výročia
oslavujeme evanjelici a.v. na celom svete práve v tomto roku.
Mnohí sa pýtajú, čo budeme oslavovať, a na koho dáme dôraz
pri tomto výročí? Odpovedám smelo a verím, že nielen za seba:
oslavujeme milého Boha za Jeho Slovo, ktoré sa stalo telom, aby
sme mohli žiť v istote viery na spasenie, ktoré nám vydobyl na
Golgotskom kríži Syn Boží, Pán Ježiš Kristus. Jeho oslavujeme,
že dal silu viery a ochoty k obnove cirkvi nielen Lutherovi, ale aj
ostatným, ktorí za vieru aj životy obetovali. S úctou a vďačnosťou
si spomíname a máme radosť z toho, že s Kristom Pánom smieme
žiť v tomto svete v Jeho cirkvi, a raz, keď príde čas, veríme, že
s Ním a v Ňom budeme prenesení do večnosti, lebo dôverujeme
celým srdcom Jeho zasľúbeniu: „Ajhľa, ja som s vami po všetky
dni, až do konca sveta.“ Amen. (Matúš 28,20n)
Mgr. Elena Ružeková,
evanjelická farárka
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Naše kultúrne leto
Toto leto si užili nielen vyznávači tropických horúčav, a nemuseli cestovať ďaleko na juh, ale aj fanúšikovia slovenskej populárnej scény, a tiež
nemuseli cestovať na hudobné festivaly. V priebehu niekoľkých desiatok
dní koncertovali v Lužnej zvučné mená interpretov.
Organizátori Obec Dunajská Lužná a agentúra Promo Activity nadelili
začiatkom augusta na Školskom festivale – Stretávke spolužiakov postupne
všetkým generáciám troch skvelých hostí, a to „repeťákov“ Otta Weitera s
Andreou Fischer, Igora Kmeťa a Kulyho s kapelou Desmod. Už po štvrtýkrát
veľkolepý večer!
O mesiac neskôr, druhý septembrový víkend, bola tiež bohatá nádielka hudby. Na futbalovom štadióne patril piatkový večer rapperovi Majkovi
Spiritovi a nedeľné popoludnie hudobnej kapele Kandráčovci. Usporiadateľom bol Obecný futbalový klub.
Bohatá ponuka kultúrneho leta bola zavŕšená počas sobotňajšieho
Dňa obce krásnym koncertom pani Marcely Laiferovej a stálicou slovenskej
hudobnej scény skupinou HEX.
Deň obce v Dunajskej Lužnej pod taktovkou pracovníkov obecného
úradu síce nemá dlhú tradíciu, ale za jeho šesť ročníkov sa na pódiu vystriedalo veľa známych umelcov. No najmä sú to práve naši Lužančania,
ktorí tvoria každý rok podstatu podujatia. Od detičiek materských škôl, detí
z folklórneho súboru Prvosienka, tanečníkov CLISu či Klimo Dance Studio.
Prvýkrát sa na javisku odprezentovali športovci z LINKA Box a mladí hudobníci zo Základnej umeleckej školy združení vo veľkom hudobnom telese. Možno niektorým návštevníkom pri ich vystúpení aj zišlo na um, že
by to mohli byť časom i nasledovníci našej dychovej hudby Lužanka, ktorá
v minulom roku oznámila po 20-tich rokoch ukončenie svojej hudobnej
existencie. Tak držíme palce mladým hudobníkom, nech im to vždy dobre
„ladí“! Za programom našich mladých účinkujúcich stojí mnoho pedagógov a veľa hodín tréningov. Patrí im úprimná vďaka!
Dobre to ladilo aj Krajňanskej muzike a rodinnej kapele Kovaličkovcom
z Terchovej. Z družobných obcí Priepasné a Terchová prišli futbaloví nadšenci a „natreli“ to v doobedňajšom futbalovom turnaji našim domácim.
Alebo že by to bolo veľkorysé gesto hostiteľov?
Pekným zvykom býva udeľovanie ocenení významným občanom našej
obce. Tento rok bol Cenou starostu obce ocenený in memoriam pán Jozef
Szeibeceder za dlhodobé pôsobenie práve v spomínanej dychovej hudbe
Lužanka, ktorej bol skutočnou manažérskou dušou. Ďalej si ocenenia prevzali pán Ernest Németh, predseda Zväzu záhradkárov v Dunajskej Lužnej a
pán Zoltán Polgár, podnikateľ v oblasti gastronómie.
Všetky tieto horúce hudobné dni a večery prilákali množstvo ľudí.
Každoročne si ako organizátori dávame záležať na posunutí latky kvality
minimálne o stupeň vyššie, a veríme, že sme naplnili očakávania všetkých
návštevníkov. Veď takéto podujatia sú síce zábavou, ale prinášajú predovšetkým priestor stretnúť sa s kamarátmi, nadviazať nové priateľstvá a budovať si spolupatričnosť k našej Dunajskej Lužnej.
Jana Valašíková
Miestne kultúrne stredisko
Ďakujeme sponzorom podujatia Deň obce Dunajská Lužná:
Bratislavský samosprávny kraj, Promo Activity s.r.o.,
Obecný futbalový klub, Dobré jablká,
Ľudovít Svoboda – catering,
Pizza Kardoš, Reštaurácia Jánošík
Poďakovanie za dotáciu BSK
V roku 2017 bola našej obci odsúhlasená z rozpočtu BSK SK
dotácia vo výške 1.000 € na projekt Deň obce Dunajská Lužná.
Touto cestou obec ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju
za poskytnutú finančnú dotáciu.
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Spolok rodákov M. R. Štefánika – pobočka v Dunajskej Lužnej si pripomenula 137. výročie
narodenia M. R. Štefánika v rámci dlhodobého projektu Poznávajme svoju históriu návštevou obce Dolná Krupá, mesta Trnava a tradične aj rodnej obce M. R. Štefánika Košariská
Tradične sa v deň výročia narodenia M.R.Štefánika,
21. júla, ráno vydal na cestu autobus, v ktorom boli
členovia a sympatizanti pobočky Spolku rodákov
M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej, na cestu poznávania našej histórie. Tentokrát to boli obec Dolná Krupá,
mesto Trnava a rodná obec nášho slávneho rodáka Dr.
generála M.R.Štefánika.
Prvá zastávka bola v obci Dolná Krupá, kde sme
navštívili kaštieľ, ktorý patrí medzi skvosty klasicistickej
architektúry na Slovensku. Bolo to v minulosti šľachtické sídlo Brunsvickovcov, ktoré je na okraji rozsiahleho anglického parku. V kaštieli sa zdržiaval a vyučoval
majiteľove dcéry slávny hudobný skladateľ Ludwig van
Beethoven, ktorý údajne na tomto mieste skomponoval jedno najslávnejšie klavírne dielo. Má tu pamätnú
tabuľu a izbu v barokovom domčeku záhradníka. Okrem tejto rarity má kaštieľ aj inú zvláštnosť, a to vďaka
ružovej grófke, ktorá v parku – rosáriu - pestovala viac
ako 6 000 koreňov ruží. Na jej počesť organizuje Hudobné múzeum každoročne podujatie Slávnosť ruží, na
ktorom sa sporadicky zúčastňujú aj naši členovia záhradkárov, či pestovatelia ruží.

Okrem výkladu o histórii kaštieľa a živote ich majiteľov a potomkov sme mali možnosť si prezrieť novú
expozíciu v Hudobnom múzeu, nazvanú Dobro. Je o
málo známom hudobnom nástroji, a to o rezofonickej
gitare, ktorá mala aj svoj drevený model, ktorý skonštruovali v minulom storočí dvaja rodáci z Dolnej Krupej. Názov Dobro vzniklo spojením začiatočných slabík priezviska Dopjera a Brothers. Slovo Dobro sa tak
dostalo do slovníka hudobného sveta na celom svete.
Výstava je prístupná do mája 2018 a odporúčame ju
najmä milovníkom country hudby.
Druhá zastávka bola v obci Košariská, kde sa každoročne koná spomienková slávnosť pri výročí narodenia nášho rodáka gen. M. R. Štefánika pod záštitou
ministerstva obrany SR, SNM a obce Košariská. Zhromaždenie účastníkov sme osviežili našimi bledomodrými tričkami s podobizňou M. R. Štefánika, a aj vyšívanými košeľami. Vzbudili sme tým, ako aj po minulé roky,
pozornosť ostatných účastníkov. Po pietnej časti slávnosti, ktorá spočívala v kladení vencov a kytíc k buste
na rodnom dome, ktorej sme sa zúčastnili aj v mene
našej obce, odzneli prejavy a príhovory, ale aj dekorovanie vojnových veteránov. Potom sme mali možnosť
navštíviť expozíciu v múzeu, ale aj kostol. Neobišli sme
ani cintorín, na ktorom sú pochovaní rodičia M. R.
Štefánika, kde sme tiež položili kyticu kvetov. No naše
kroky viedli aj k hrobu nášho Čestného občana, pána
Valihoru, ktorý zomrel v januári t.r. a veľkou mierou sa
zaslúžil o nadštandardné vzťahy medzi rodákmi z obcí
Priepasné, Košariská a z Nových Košarísk.
No a po oficiálnom programe spomienkovej slávnosti nás privítala pani farárka Z. Durcová v zborovej
miestnosti cirkevného zboru, a po slovách privítania a

vyslovenia vďaky za neúnavnosť v účasti na spomienkových slávnostiach spojených s osobnosťou rodáka
M. R. Štefánika nás pozvala na rýchle občerstvenie.
Ostatnou zastávkou bola návšteva vybraných
pamätihodností kráľovského mesta Trnava. Je to najstaršie mesto na Slovensku s výsadami kráľovského
mesta. Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí
pamiatkovú rezerváciu, nám poskytla zoznámenie sa
s mnohými architektonickými stavbami, medzi ktoré
patria najmä kostoly, vďaka ktorým sa hovorí mestu
aj Malý Rím. Navštívili sme najstarší kostol, ktorým je
honosná Bazilika sv. Mikuláša, v ktorom sme obdivovali
historické organy, ale aj mnoho prekrásnych obrazov,
medzi najvzácnejšie patrí obraz Panny Márie Trnavskej,
patrónky mesta. Medzi vybranými pamiatkami bola aj
katedrála sv. Jána Krstiteľa z ranobarokového obdobia,
ktorá patrí k najkrajším stavbám na Slovensku. S obdivom sme prezerali najväčší oltár v SR, skvost interiéru,
drevený oltár, ktorý je 20,3m vysoký a široký 14,8m. V
centre je tiež možné navštíviť Mestskú vežu, v ktorej je
rozhľadňa, ale aj hodinový stroj(túto časť sme pre nedostatok času nenavštívili), ale prešli sme popri barokovom komplexe budov Trnavskej univerzity, mali sme
možnosť nazrieť do dvoch synagóg z konca 19. storočia. Pred jednou z nich, Status Quo Ante, sme v tichu
postáli pred pamätníkom holokaustu. Na Trojičnom námestí sme mohli obzerať budovu najstaršieho divadla
na Slovensku, divadla J. Palárika. Naše posledné kroky
smerovali dlhou pešou zónou na miesto, kde je postavený pamätník M. R. Štefánika, neďaleko ev. kostola,
pri ktorom sme položili kvety. Pripomenuli sme si, prečo chodíme po miestach, ktoré súvisia so životom M.
R. Štefánika. „Čas, jeho slová a skutky potvrdili, že jeho
reč o Slovákoch, o Európe a o politike neboli prázdne,
ani populistické. Jeho vízia o spolupráci a nie hľada-

nie nepriateľov, jeho konkrétne skutky a diplomacia,
schopnosť počúvať a viesť dialóg, jeho viera a dôvera v
ľudí vytvorila z neho osobnosť, na ktorú sme, a máme
byť právom hrdí.“
Tiež sme sa dozvedeli, že mesto Trnava bolo prvým mestom, ktoré sa mohlo pochváliť, že dalo postaviť prvý pomník M. R. Štefánikovi. Socha je v životnej
veľkosti a jej autorom je trnavský rodák, akademický
sochár, profesor Ján Koniarek. Jej odhalenie bolo 19.
októbra 1924 a zúčastnila sa na ňom aj mamička M. R.
Štefánika, ako aj veľa popredných politikov, medzi nimi
aj syn prezidenta Masaryka, Ján Masaryk. Skutočnosť,
že socha bola štyrikrát premiestnená, nás ani tak veľmi
neprekvapila, skôr sme boli prekvapení, že ju za roky
politickej nevôle rôzni občania ukrývali, aby ju mohli v
roku 1990 opäť odhaliť. Urobili sme záverečné fotografie, poďakovali sprievodcovi z informačnej kancelárie,
pánovi Wagnerovi, a po sladkom občerstvení v podobe
vynikajúcej osviežujúcej zmrzliny po náročnom a horúcom dni nás čakalo klimatizované prostredie v autobu-

se, ktorý riadil pán Števo Fajnor, a ktorý nás bezpečne
priviezol späť do našej obce. Opäť boli s nami aj členovia, či sympatizanti Spolku vo vysokom veku, ako napr.
pani Ivanová, pán Cabadaj, ale aj „mladí muži“: Adam
Petráš a Erik Nagy. I napriek únave z horúceho i náročného dňa nešetrili účastníci slovami vďaky za možnosť
prežiť spolu príjemný a zážitkami naplnený deň. Na
záver organizátori putovania za poznaním histórie vyslovujú vďaku všetkým účastníkom za účasť a disciplinovanosť. Za fotodokumentáciu vďaka pp. Tesárikovej,
Pavelkovej, Liškovi. Môžete si ju v skrátenej verzii pozrieť na webovskej stránke našej obce v časti Kultúra
a organizácie/organizácie a združenia/Spolok rodákov
2017/zájazd júl 2017.
Dňa 22. júla, v podvečerných hodinách, si pár členov Spolku pripomenulo výročie narodenia M. R. Štefánika aj pri pamätníku v našej obci v areáli pred ev.
kostolom.
Oľga Reptová
Autorky foto: A.Tesáriková, E. Pavelková
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Alexander – krok po kroku
Hovorí sa, že v živote je veľmi dôležité mať aspoň jednu pevnú vzťahovú väzbu. Človek sa cíti byť silnejší, odvážny, a vôbec, v
mnohých veciach istejší. Prázdnota, strach, obavy, to všetko sa dá
zrátať na jednej ruke, nehovoriac, že sa začína nová etapa života,
niečo úplne neznáme. Vždy
som bol skôr utiahnutý,
nemal som mnoho priateľov, mám aspoň brata,
ktorý mi je ako otec, vzor,
človek, za ktorého dám
ruku do ohňa. V podstate
od malička som vyrastal u
profesionálnych rodičov,
asi tak do 13 rokov, no tiež
to nebola prechádzka ružovou záhradou. Vrátil som
sa späť do detského domova, a môj život bol životom
viacerých. Nechcem, aby
ste mali zo mňa pocit, že sa
len sťažujem, skôr chcem
upriamiť pozornosť, ako je
to v mnohých prípadoch,
ak sa človek nevie veľmi
odovzdať, prezentovať samého seba. Niečo ako JA.
Aj tento článok chcem, aby
skôr povzbudil ľudí, ktorí si

neveria, boja sa a nevedia sa predať. Môj život
napredoval ako rýchlik, z jednej cesty do druhej. Raz som bol v jednej rodine, o dva roky
úplne inde, potom detský domov, a zrazu naraz sa vám zatvárajú brány detského domova.
Samozrejme, že som vyštudoval strednú školu
s maturitou, dokonca som mal plány študovať
aj na Vysokej škole, no nepodarilo sa. Samozrejme, nevzdávam to, nikdy nie je neskoro. Keď prišiel deň „D“, a ja
som musel odísť z domova, vedel som, že nemám veľa možností,
ale nakoniec som sa rozhodol, že pôjdem do domova na pol ceste
do Dunajskej Lužnej. Myslel som si, že je to dosť podobné systému
detského domova, ale mýlil som sa. Niekoľkokrát mi prízvukovali
pracovníci, že si dospelý a svojprávny človek, ktorý sa rozhoduje
za svoje konania úplne sám. Veľmi som tomu nevenoval čas, bral
som to tak na ľahkú váhu. Niežeby som bol nejaký flákač, práve naopak, vždy som chcel pracovať, mať stálu prácu, odkladať si peniaze
a mať niečo konečne svoje. Teraz, keď tu žijem a bývam viac než tri
roky, som pochopil, prečo mi tú vetu opakovali niekoľkokrát. Som
úprimne hrdý, že som sa postavil na vlastné nohy, dokázal sa začleniť a byť sám sebou. Aj vďaka Domovskému vzdelávaciemu centru
viem, čo od života chcem a kam pôjdem po skončení pobytu v DVC.
Ak viete o niekom, kto má podobný osud ako ja, rád mu pomôžem
a posuniem mu moje posolstvo.
ĎAKUJEM.
S pozdravom
Mgr. Daniel Mikloško, PhD. riaditeľ zariadenia
PhDr. Ján Herák- sociálny pracovník zariadenia

Komplexné poistenie bývania
■ poistenie nehnuteľnosti
(pre prípad poškodenia požiarom alebo
inými živlami, krádeže, vandalizmu...)
■ poistenie domácnosti
(zariadenia bytu či domu, osobných vecí
členov rodiny, vrátane športových potrieb,
a tiež rôznych zbierok...)
■ poistenie zodpovednosti za škodu
nechtiac spôsobenú v bežnom živote
(sused sudedovi - detskou loptovou
hrou, poškodenie vecí psom...)
Poistná ochrana na cestách tiež príde vhod
■ povinné zmluvné poistenie
■ poistenie pre prípad havárie, krádeže
či živelnej udalosti

Poistenie domu, domácnosti a zodpovednosti
za škodu (ako bonus) v jednom
www.wuestenrot.sk l Dušan Mlynarovič l Dunajská Lužná l Jabloňová 10 l tel +421 905 544 671
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NOVINKY ZO SVETA TANCA
Začal sa nový školský rok, a s tým aj nové možnosti zapojenia sa do tanečných kurzov. Naša
obec má v rade svojich nadšencov a milovníkov tanca učiteľov spoločenských tancov Margarétu Klimovú a Roberta Ďuriša, ktorí pôsobia na Základnej škole v Dunajskej Lužnej.
Taneční odborníci vedú k tancu nielen tých najmenších, ale podporujú k aktívnemu pohybu aj dospelé tanečné páry. Tieto každý utorok majú vyhradený priestor pre tanec, svoj čas tak
trávia nielen zdravo, ale aj v kruhu nových priateľov. Samozrejme, nechýba ani kurz LATINO
LADIES, ktorý je určený práve pre ženy, ktoré nemajú tanečného partnera. Tie si prídu na svoje
latinsko-americkými a kubánskymi tancami ako Merengue, Cha-cha, Salsa, Bachata, Samba a
mnohými ďalšími.
To, že spoločenský tanec hýbe svetom, vedia aj juniorské tanečné páry z tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio, ktoré pravidelne trénujú a aktívne sa zdokonaľujú v spoločenských tancoch. Svoj tanečný talent predviedli na posledných Majstrovstvách Slovenska, kde
obsadili druhú priečku, svojím úspechom tak postúpili na Majstrovstvá Európy v Showtime,
kde sa umiestnili na popredných miestach.
Teší nás, že máme v obci tanečníkov, ktorí rozvíjajú kultúrne vyžitie pre všetky vekové kategórie, pretože kurzy spoločenského tanca prosievajú nielen telu, ale aj mysli. V prípade záujmu
viac informácií k jednotlivým kurzom získate na: 0944 204 006, info@klimodancestudio.com,
www.klimodancestudio.com

DRAGON TAEKWON-DO ACADEMY I.T.F.
…
Znovu
otvorila svoje
b r á ny pre starých, nových aj staronových bojovníkov v novej sezóne
2017/2018 v Miestnom Kultúrnom
Stredisku Dunajská Lužná. V tej uplynulej zožali množstvo medailí, a už
teraz sa pripravujú na najbližšie Majstrovstvá Slovenska 2018.
„Začali sme zostra, i keď tréningy
sa po prázdninách len začali. Zahriatie, úvodný dynamický strečing, frekvenčné cvičenia, úseky na techniky
úderov a kopov, sparring, kondičné

a spevňovacie cvičenia, technické zostavy (tul), prerážacie techniky, kopy
vo výskoku, a aj poriadny strečing na
záver…toto sú mnohé súčasti tréningového procesu, z ktorými sa bojovník u nás v akadémii stretáva. Samozrejme, že nie so všetkými na jednej
hodine…“ komentuje začiatok roka
trénerka Andrea Motloch Audy.
„V našej spoločnosti ešte stále
prevláda názor, že bojové umenia sú
len pre mužov. Preto sa teším, že si
cestu k nám našlo viac dievčat než
po minulé roky. Taekwon-do je krásne aj v tom, že je určené takmer pre
všetky vekové kategórie, pre mužov,
ženy i deti. „

Dôkazom sú aj výsledky dunajskolužnianskeho taekwon-do klubu z
poslednej súťaže Slovak Open 2017.
Kategória Zostavy (TUL):
ZLATO: Lenka Kušnírová (žiačka)
ZLATO: Patrik Frena (senior)
BRONZ: Alex Petrovič (žiak)
Kategória Sparring (MATSOGI):
ZLATO: Timotej Pažitný (mladší žiak)
ZLATO: Fedor Kadela (žiak)
ZLATO: Peter Záborský (junior)
ZLATO: Patrik Frena (senior)
STRIEBRO: Marek Matuszný (žiak)
STRIEBRO: Gustáv Kušnír (senior)
BRONZ: Tomáš Viktory (junior)
BRONZ: Erik Max (senior)

Zároveň bol PATRIK FRENA z našej akadémie vyhlásený za najlepšieho seniora celej súťaže.
Team DRAGON TKD ACADEMY k
tomu získal STRIEBRO za tímové zostavy a STRIEBRO za tímový sparring.
„Všetci, ktorí by mali chuť sa pridať do nášho tímu, vypnúť mobil a
tablet, na chvíľu zabudnúť na školu,
prácu a iné povinnosti, prísť si na
sebe zamakať, vybiť energiu a prekonať samých seba, sú vítaní a pridať
sa k nám môžu kedykoľvek počas celého roka.“
Redakcia LS
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výsledky turnaja
Výsledky obecného Stolnotenisového turnaja
v rámci Dňa obce Dunajská Lužná 9. 9. 2017
Organizátori: ObÚ, MO MS, ZŠ, OFK, OSO, KKDH
Kategórie:
Žiaci:
Muži:
1. Šimon Bulla
1 . Juraj Bulla
2. Adam Bulla
2. Jozef Krajčovič
3. Martin Franko
4. Filip Žilinčík
Pohár starostu obce
5. Adam Labach
Štefana Jurčíka
6. Adam Andráško
získal Šimon Bulla
Turnaj riadili členovia Stolnotenisového klubu Dunajská Lužná
Ivan Baláž, Ján Beleš, Miroslav Lunák.
Všetci prítomní dostali medaily, diplomy, ceny.
Občerstvenie: Dobré jablká
K cenám prispela: KIA Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o.
Za organizátorov:
Stanislav Bajaník, MO Matice slovenskej

medzinárodný turnaj v terchovej
Dňa 16.9.2017 odohralo stolnotenisové A- družstvo Dunajskej Lužnej už 2.
ročník medzinárodného turnaja v spriatelenej Terchovej za účasti domácich
družstiev a družstva z ČR. V zostave Jan Beleš (získal všetkých 8 bodov plus
2 body za štvorhru s Pavlom Cholvadtom), Pavol Cholvadt (2 body), Miroslav
Lunák (6 bodov), Bohuš Mička (1 bod) sa dostali po víťazstve v semifinále nad
Terchovou A 10:8 až do finále, kde remizovali s moravským družstvom 9:9. S
ohľadom na sety 32:33 skončili rovnako ako v minulom ročníku (tiež iba kvôli
setom) na druhom mieste. Organizátorom z Terchovej na čele s Vladimírom
Vallom by sme chceli veľmi pekne poďakovať za už druhý mimoriadne vydarený ročník, na ktorý nás pozvali. Po turnaji starosta Terchovej pozval hráčov
na obed a boli na vyhliadkovej veži. Opäť super akcia.
Ivan Baláž,
predseda stolnotenisového oddielu
OŠK Dunajská Lužná

OFK Dunajská Lužná
Po vypadnutí z 2. ligy sa káder na začiatok 3.ligy výrazne hráčsky zmenil. Jesenná časť bola veľmi rozpačitá, z hľadiska výsledkov, kedy prišli neočakávané prehry a zakopnutia, a v tabuľke sme sa ocitli na spodných priečkach.
Cez zimnú prestávku prišlo k obmene trénera, realizačného tímu, vedenia,
a niekoľkých nových hráčov. Po náročnej zimnej príprave sme boli dostatočné pripravení pobiť sa v každom zápase o čo najlepší výsledok, a vyhrať.
Na predvedenej hre bolo vidieť veľké zlepšenie a krok vpred, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch. Štatistika 10 výhier, 2 remízy a 3 prehry znamenala posun zo spodných priečok až na konečné 4. miesto. Letná príprava
pokračovala v nastolenom tempe. Káder sa doplnil o nových hráčov, čo
zvýšilo konkurenciu v našom tíme, a to sa odzrkadlilo po skončení prípravy
- v prvých 4 zápasoch sme jednoznačne súperov porazili. Naše ambície boli
od začiatku najvyššie, a preto sa chceme pobiť o popredné priečky. Veríme,
že v nastolenom trende a výsledkoch budeme pokračovať, a týmto by som
chcel aj pozvať fanúšikov, aby si našli cestu na štadión a prišli nás podporiť.
Ľubomír Chovanko – kapitán seniorov
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Začal sa nový súťažný ročník 2017/2018
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v krátkosti informoval
o činnosti najpočetnejšieho a najväčšieho občianskeho združenia v našej
obci, o činnosti obecného futbalového klubu (ďalej OFK) Dunajská Lužná.
1. Futbalový výbor OF K Dunajská Lužná
Generálny manažér – Jánošík Juraj
Viceprezidenti OFK – Bališ Milan, Ondruš Koloman
2. Revízna komisia OF K
Predseda – Peter Gajdoš
Členovia – Bc. Juraj Kóša, Maroš Tatranský
3. Športový riaditeľ OF K
Karol Brezík
4. Technický riaditeľ OF K
Anton Košč
5. Manageri OF K
Bezpečnostný: Ladislav Fehér
Ekonomický: Milan Hrajnoha
Legislatívno právny: Juraj Koša
6. Realizačné tímy
„A“ seniori:
Tréner – Karol Brezík
Asistent trénera – Jaroslav Reffek
Vedúci družstva – Viliam Habo
Masér a fyzioterapeut – Peter Čiernik
Ženy:
Tréner – Eva Prokopová
Vedúci – Imrich Juhoš
Dorast:
Tréner – Jozef Nespešný
Vedúci – Tomáš Nespešný
Starší žiaci:
Tréner – Tibor Balga
Vedúci – Filip Skala
Mladší žiaci: Tréner – Jaroslav Reffek
Vedúci – Miroslava Reffeková

Prípravka U11:
Prípravka U10:
Prípravka U9:
Prípravka U8:
Predprípravka U7:
Brankári:

Tréner – Ľubomír Chovanko
Vedúci – Ján Andrejko
Tréner – Marek Bartoš
Vedúci – Adam Šefčík
Tréner – Ján Hodúr
Vedúci – Adamčiak Pavol
Tréner – Eva Valášková
Vedúci –
Tréner – Marek Schurger
Tréner – Fehér Ladislav

Detský tábor Lužnáčik:
V termínoch od : 1. – 24. 7. 2017 – 28. 7. 2017 a od 31. 7. 2017 – 4. 8. 2017
sa celkovo zúčastnilo na týchto futbalových táboroch 44 detí, ktoré
zažili kvalitné tréningové jednotky a zaujímavé poobedia, ktoré boli vždy
niečím novým a spestrením týchto pobytov. (Napr. návšteva TULI kina,
paintballové súboje, badmintonový turnaj, ale aj súťaž „môj tréner varí
lepšie ako tvoj“, či návšteva Siene slávy Slovenského futbalu, návšteva
technického múzea, ale aj atraktívne súboje na futgolfovom ihrisku.)
Celý chod táborov riadili títo odborníci: Brezík Karol, Košč Anton, Habo
Viliam, Reffek Jaroslav, Balga Tibor, Bartoš Marek, Peter Rypák, Chovanko
Ľubomír, Adam Šefčík, Jana Koščová.
Sponzori OF K:
ALIANZ, ROKO, TIPOS, BIO Real SK s.r.o., Nafekt, A center, Penzion Martin,
BA Real – Kóša, AKCENTMEDIA, ROYAL, Madro, AVAL – JZ, MOTOR CAR,
KIA, COOP Jednota DS, FOTES, STK, Švihranová, BAU Market, Zamont,
Ľ. Végh, JVL, Kiščiak Juraj, JAKO, PEK-KON/Pikus, Reštaurácia Maštaľ –
D. Jurčík, PMP Montex, Kišac, Promoactivity a.s., Inter. Gaming
Technologie, Hagard Hal, AZ Stav, NUBIUM ,ISPA
Dovoľte mi, aby som vás v mene vedenia OFK Dunajská Lužná čo
najsrdečnejšie pozval na futbalové zápasy a rôzne akcie, ktoré sa konajú
na našom futbalovom štadióne NTC OFK Dunajská Lužná.
PaedDr. Juraj Jánošík,
generálny manažér OFK Dunajská Lužná
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Milí spoluobčania, priatelia, spolužiaci,
nielen leto, ale aj 4. ročník stretávky spolužiakov je za nami. Verím, že sme aj my v prvú augustovú sobotu pridali zopár hrejivých priateľských
lúčov a spríjemnili vám tohtoročný prázdninový čas.
Sme radi, že môžeme opäť skonštatovať, že ste jednoducho skvelí a svojou
doposiaľ rekordnou účasťou nám, organizátorom, vysielate pozitívny signál, že
Školský festival sa stáva súčasťou života obce Dunajská Lužná. To nás nesmierne teší a tiež zaväzuje k tomu, aby sme toto podujatie udržali a zveľaďovali.
Verím, že výber účinkujúcich a celková dramaturgia uspokojila väčšinu z vás.
Sme si vedomí, že je stále čo vylepšovať, a to je pre nás každoročnou výzvou.
Nedá mi však po slovách chvály nespomenúť aj zbierku za obecné guláše.
Tá je každým rokom absolútne neadekvátna tomu, koľko úsilia a energie vynaložia tímy z našej a susedných obcí. Nehovoriac o tak vysokej návštevnosti
a kvalitných surovinách, ktoré si zabezpečujú tímy z vlastných zdrojov. Dôkazom kvality sú nepochybne prázdne kotle po skvelých gulášoch. Podotýkam
prázdne, nie poloprázdne ako ostávajú kasičky, do ktorých prispievate. Aby sme
boli konkrétni, v priemere za 1 porciu sumou 40 centov! Obec Dunajská Lužná
a agentúra PROMO ACTIVITY s.r.o. organizujú toto podujatia s nadšením tak,
aby bolo prístupné všetkým obyvateľom našej i susedných obcí. Preto, prosím,
nezabúdajme aj na toto malé benefičné poslanie stretávky spolužiakov. Vyzbierané peniaze končia každoročne v školských fondoch a míňajú sa na naše deti.
Tak to bolo trocha kritiky, a teraz niečo o našich predsavzatiach do nasledujúcich rokov. Radi by sme rozšírili podvečerný program o účinkujúcich,
ktorí by pohladili dušu našich starších ročníkov. Ďalej rozšírili výstavu fotografií, čo je ale bez vašej spolupráce veľmi ťažké. Pani Adamcová každoročne
zháňa, a spolu s pani Kozovou spracováva, nové fotografie. Opäť si vás dovoľujem poprosiť o rozšírenie archívu školských fotografií a zasielanie na adresu
maros@promoactivity.com. Priestorom pre vylepšenie je určite aj zabezpečenie bufetov, teda eliminácia dlhých radov a „čakačky“. Napriek tomu, že sme
zopár výdajných miest a stánkov pridali, rady sa stále vytvárali. Iste chápete,
že úplne sa tento moment odstrániť nedá, ale určite urobíme opatrenia, ktoré
čakaciu dobu skrátia.
Na záver mi dovoľte srdečne poďakovať starostom susedných obcí ,všetkým
partnerom, podnikateľom, priateľom, ktorí každoročne finančne prispievajú,
a tým pomáhajú nám, organizátorom, tvoriť a stavať toto podujatie tak, aby
sme z neho mali všetci radosť a stretali sa v takom hojnom počte ako doposiaľ.
Tešíme sa na vás prvú augustovú sobotu v roku 2018, a verte, že už teraz
pre vás „varíme“ program z tých najlepších ingrediencií.
Obec Dunajská Lužná a agentúra PROMO ACTIVITY s.r.o.
Fotogaléria z podujatia je na: www.dunajskaluzna.sk

JESENNÁ BURZIČKA
sobota 14. októbra 2017 (začiatok 09:00 hod – koniec 13:00 hod)
POZÝVAME VAS NA 1. ROČNÍK BURZY DETSKÉHO OŠATENIA, TOPÁNOČIEK, HRAČIEK A ŠPORTOVÝCH POTRIEB,
KTORÁ SA USKUTOČNÍ 14.10.2017 V KULTÚRNOM STREDISKU DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Záujemcovia o prenájom predajného miesta sa môžu nahlásiť na emailovú adresu:
burzickaluzna@centrum.sk do 08.10.2017. Cena za predajné miesto je 5 €.

Kupujúci má vstup zdarma. Tešíme sa na novú tradíciu v Dunajskej Lužnej .
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