Premeny obce – Nové Košariská – ulice včera a dnes
Pri zlúčení obcí v roku 1974 nemali ešte časti obce pomenované jednotlivé ulice. Používali sa len zľudovelé názvy, ktoré vyjadrovali blízkosť príslušnej dominanty, či
subjektu, budovy, napr. pri pošte, pri škole, pri cintoríne, pri kostole, pri hrádzi a pod. V roku 2000 vydal OÚ Senec súhlas s používaním názvov ulíc obce Dunajská Lužná.
Rozsiahlou investičnou výstavbou sa tieto znásobili a nie je možné na tomto priestore ukázať všetky. Ponúkame zmeny len na tých uliciach, ktoré tvorili základ obce Nové
Košariská (Hlavná, Košariská, Kováčska, Zámočnícka, Školská, Krátka) a od roku 1974 časť obce Dunajskej Lužnej. Na predchádzajúcom paneli „Zmeny architektúry domov
v časti Nové Košariská“ poukazujeme na uplatnenie nových architektúr práve aj na novovzniknutých uliciach v súvislosti s novou výstavbou na miestach, na ktorých sa
kedysi dobývalo „zlato“ (obilie ) a ostatné poľnohospodárske plodiny Žitného ostrova. V súčasnosti má časť Nové Košariská 20 ulíc.

Hlavná ulica – 60. roky minulého storočia a súčasnosť

Nové
Košariská

60. roky a dnes - po pravej strane smerom zo Šamorína na križovatke
z časti Jánošíková.

60. roky a súčasnosť - smer od Novej Lipnice.

DUNAJSKÁ
LUŽNÁ

60. roky a súčasnosť - dom za autom už neexistuje.

http://mapa-mapy.info.sk/mapa/dunajska-luzna-nove-kosariska-slovenska-republika/

60. roky a dnes – asi 100 m pred koncom obce smerom na Bratislavu.

Stred Nových Košarísk a Košariská ulica – 60. až 90. roky minulého storočia a súčasnosť

Stred časti Nových Košarísk – 60. roky a súčasnosť, dnešné námestie
Sv. Martina s trhoviskom, kde pribudla lipa vysadená v roku 1968.

Časť Košariskej ulice pri evanjelickom kostole – 60. roky a dnes

Pohľad zo strechy „pošty“ na časť súčasnej Košariskej ulice a Parku
M. R. Štefánika z roku 1956 v porovnaní so súčasnosťou (r. 2014)
Dom „Bacsákov“na rohu Košariskej
ulici v 60. rokoch.

...dnes už je tam len prázdne
miesto, chodník pre peších.

Časť Košariskej ulice v 90. rokoch a dnes aj s panelom o Parku M. R.
Štefánika, ktorý je súčasťou náučného chodníka.

Košariská ulica, (na ktorej sídli aj pošta) v 60. rokoch pred
asfaltovaním cesty ... a dnes.

Kováčska ulica

Kováčska ulica v 70. rokoch

Košariská ulica (ľavá strana) oproti parku v 60. rokoch ... a dnes.

Zámočnícka ulica

... a dnes.

Krátka ulica

Zámočnícka ulica v 60. r., kedy ešte nebola vyasfaltovaná ... a dnes.

Na Kováčskej a Zámočníckej ulici sú aj dnes dielne kováčskych majstrov. Kováčske remeslo má v obci viac ako 300 ročnú tradíciu.

Vstup do Krátkej ulice (oproti evanjelickej fare) 70. roky ... a dnes.

Školská ulica a jej premena - od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť

Školská ulica v 60. rokoch minulého storočia...

... a dnes

Detailnejší pohľad na dnešnú
pravú stranu Školskej ulice.

Bytovka pre učiteľov zo
60. rokov dnes.

Jeden z domov v záhrade u „Klimov“.
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