Miestna časť Jánošíková prešla zmenami
Obec Jánošíkova bola najväčšou zo všetkých obcí, z ktorých sa Dunajská Lužná vytvorila. Centrom bol rímsko-katolícky kostol, slúžil veriacim všetkých troch
obcí. Lekári, všeobecný, detský i zubný, tiež sídlili v Jánošíkovej. I národná škola a matričný úrad boli v Jánošíkovej. Pripomíname aj veľmi dobrú pekáreň na
súčasnej Pekárenskej ulici, kde občania denne prinášali doma zamiesený chlieb na upečenie. Obec tvorila jedna ústredná ulica, ktorá bola pomenovaná
podľa názvu bývalej obce – Jánošíkovská. Niekoľko domov stálo i za futbalovou jamou na súčasnej Ulici pri jame a za kostolom na Mariánskej ulici. Obec
uzatváralo niekoľko domov na súčasnej Orechovej ulici. Prejdime sa po týchto uliciach.
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Vstupnou bránou do miestnej časti je malý park na rozhraní Hlavnej
a Jánošíkovskej ul. V 70. r bol v parku umiestnený kovový monument
s obrysmi Lenina, bol odstránený v r. 1990. V r. 1995 bol v parku
osadený erb obce. Prvá fotografia je z 80. r. a druhá z r. 2014.

Jánošíková

Hneď na začiatku po pravej strane ulice je jama, na prvej fotografii z 80.
r. vidíme rodinné domy, ktoré boli postavené v 70. r. Všetky boli už
zrekonštruované, ako to vidieť na druhej fotografii z r. 2014.

V budove na Jánošíkovskej u. bol v minulosti hostinec a v prednej
časti predajňa potravín, ako nám dokumentuje prvá fotografia zo
60. r. Na druhej fotografii z r. 2014 vidieť súčasný stav po
komplexnej rekonštrukcii.

V hornej časti ulice je bývalý kláštor, kde sa vystriedalo viac ustanovizní,
opatrovňa detí, škola, materská škola, klub dôchodcov, lekáreň,
ambulancia. V súčasnosti je v budove cirkevná materská škola a sídlo
združenia Ostrov. Prvá fotografia je z 80.r., druhá z r. 2014.

V budove na súč. Jánošíkovskej ul. č.29 bola v minulosti národná škola,
MŠ a neskôr stolárstvo. Na prvej fotografii z 30. r. nemecký a maďarský
nápis dokumentujú, že škola tu bola i pred r. 1945, druhá je z r. 2014.

http://mapa-mapy.info.sk/mapa/dunajska-luznajanosikova-slovenska-republika/

Fotografia z r. 1943 dokumentuje, že pri kostole v tejto dobe bolo
stromoradie gaštanov. Na druhej fotografii z r. 2014 vidieť, ako vyzerá
lokalita pri kostole v súčasnosti.

V dome na súčasnej Jánošíkovskej ul. bol v minulosti obchod
s rozličným tovarom. Prvá fotografia je z 30. r. a na druhej z r. 2014
vidíme, že dom bol úplne prestavaný.

NA MARIÁNSKEJ ULICI

Na prvej fotografii z 30. r. sú staršie domy na súčasnej Mariánskej ul.
Na druhej fotografii z r. 2014 vidíme, že prvý bol čiastočne upravený,
ale ďalšie boli úplne prestavané.

Prvá fotografia zo 40. r. predstavuje pôvodný dom na
súčasnej Mariánskej ul., na druhej fotografii zo súčasnosti
vidieť, že dom na jeho mieste je situovaný ďalej od
komunikácie.

Na fotografii z 50. r. je pohľad z hrádze do záhrad domov na súčasnej
Mariánskej ul. V záhradách boli postavené domy situované do novovytvorenej Ulice pri hrádzi, ako to vidíme na fotografii zo súčasnosti. Že je to ten
istý pohľad naznačuje len presvitajúca strecha starého kultúrneho domu
medzi domami.

POKRAČUJEME ORECHOVOU ULICOU
Na prvej fotografii z 30.r. je dom na
rohu súčasnej Jánošíkovskej
a Orechovej ul. Fotografia z r. 2014
dokumentuje, že nový dom na jeho
mieste nebol postavený v tej istej
línii, ale pred ním bol vytvorený
priestor na predzáhradku.

NOVÉ ZASTAVANÉ LOKALITY

Na oboch fotografiách je
križovatka Orechová
ulica s Hlavnou ulicou.
Aký iný pohľad sa
naskytá! Prvá fotografia
je zo začiatku 60. r.
a druhá z r. 2014.

NOVOVYBUDOVANÉ ULICE – súčasný pohľad v r. 2014
Od začiatku 90. r. sa obec rozrastá na všetky strany, vznikajú nové ulice i pôvodné sa zahusťujú novou výstavbou a bytovými
domami. V miestnej časti Jánošíková pribudli ulice: Zelená, Vodárenská, Mandľová, Tichá, Poľná, Tehelná, Podnikateľská,
Lipová, Javorová, Čerešňová, Holubia, Višňová, Jabloňová. Časť Jánošíková sa stala najväčšou časťou s počtom 2 404 obyv.

V 70. r. sa vybudovalo sídlisko a futbalový štadión s tribúnou. Na fotografiách spoza oplotenia štadióna je pohľad na časť sídliska a časť štadióna z r. 2000 a 2014. Na druhej fotografii vidieť novú tribúnu na štadióne i predajňu Moja samoška na mieste bývalej kotolne.
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Prvá fotografia je z r.
2005. Zeleň okolo domov vyrástla. Na druhej fotografii z r. 2014
je súčasný pohľad.
Komplex bytových domov pri tenisových kurtoch na rohu Športovej a Vodárenskej ul. bol
postavený začiatkom 21. stor. Pôvodne na tejto lokalite mal byť krytý bazén a reštaurácia.
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