Námestie Sv. Martina – centrum obce Dunajská Lužná
Na Námestí sv. Martina, ktoré tvorí prirodzené centrum obce, sa konali všetky významné podujatia. Tu sa sústreďovali kultúrne podujatia obce ako
stavanie mája, hody, boli tu umiestnené kolotoče, stánky, oslavy 1. mája a pod. V súčasnosti je Námestie sv. Martina skôr využívané ako parkovisko
pre osobné autá, ktoré sa zastavia pri obchodoch, reštauračných zariadeniach alebo pri stánku so zmrzlinou. Každoročne tu býva rozsvietenie
vianočného stromčeka, pod ktorým je pekný program detí zo Základnej umeleckej školy.

Kaplnka sv. Martina – stav v roku 1992 a roku 2011

Námestie sv. Martina v súčasnosti

Dominantnou stavbou Námestia sv. Martina je kostol,
ktorý bol postavený asi v 12 – 13. storočí a bol
zasvätený sv. Martinovi. Tesne vedľa sa nachádzal
cintorín, do ktorého sa pochovávalo až do roku 1773.
V roku 1774 bol zriadený nový cintorín, ktorý je tu
dodnes. Pri požiari v roku 1852 kostol postupne
chátral a z pôvodného kostola sa stavebne upravilo
iba presbytérium, ktoré sa dodnes zachovalo a je
upravené na malú kaplnku. V roku 1963 bola kaplnka
vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Sv. Martin je aj v
erbe obce Dunajská Lužná. Erb, pečať a zástava ako
symboly obce boli slávnostne uvedené do používania
11. 11. 1995 na sviatok sv. Martina v tejto kaplnke.

Pohľady na námestie v minulom storočí a dnes

Kultúrny dom v miestnej časti Nové Košariská a jeho dve prestavby
Na námestí je kultúrny dom (dnes Miestne kultúrne stredisko), ktorý bol postavený svojpomocne v 60. rokoch
minulého storočia. Mládežníci tu v tom čase odpracovali veľmi veľké množstvo brigádnických hodín. Kultúrny
dom bol dvakrát prestavovaný. Prvá prestavba bola ukončená v roku 1988, druhá v roku 2008.

V budove bol v r. 1937 hostinec, v 50r. tu bola národná škola, neskôr do r.
1974 MNV, kinosála a materská škola.

Dnes je v budove reštaurácia, Kováčstvo
Hefaiston a kvetinárstvo.

Kultúrny dom v roku 1967; na ľavej
strane je budova hasičskej zbrojnice.
Predajňa rozličného tovaru - 70-te roky,
predajňa bola výborne zásobená.

Pohľad na kultúrny dom v roku 1973.

Prvá prestavba kultúrneho domu
v rokoch 1987-1988.

Dnes je v budove PIZZERIA.

Bufet na námestí
- rok 1978.
Dnes je časť
Pizzerie.
Budova požiarnej zbrojnice –
70-te roky.
Dnes je tu
parkovisko pred
MKS.

Námestie pri trhovisku - rok 1967.

Dnešný pohľad na miestne trhovisko.

Miestne kultúrne stredisko
v roku 2004.

V budove miestneho kultúrneho
strediska bola do r. 2014 banka.

Miestne kultúrne stredisko po druhej
prestavbe, ktorá bola ukončená v r. 2008.

Zaujímavé, dnes už neexistujúce budovy na Námestí sv. Martina
Na Námestí sv. Martina
boli veľmi zaujímavé
staré stavby. Asi
najstaršia fotografia,
ktorá sa zachovala je
bývalý hostinec na
rohu Hlavnej a Košariskej ul. (r. 1937).

Ďalšou
zaujímavou
stavbou bol
dom p.
Bacsáka - dnes
je na mieste
parkovisko
pred predajňou Jednota.

Významné podujatie, ktoré sa konali na Námestí sv. Martina
Slávnostné uvedenie
symbolov obce do
života pred kaplnkou
sv. Martina
11. novembra 1995.

Nové potraviny otvorené v roku 1981.

Dnes je tu predajňa COOP Supermarket.

Hody na námestí – 70-te roky

Reštaurácia – pohľad z roku 1976.

Budova reštaurácie v roku 2014.

Prehliadka historických
vozidiel – púte a trhy v r. 1997.

Otvorenie Kováčskeho dvora Hefaiston v roku 1999.

Sprievod mažoretiek na trhoch v roku 1998.

Trhy na námestí v roku 2003.
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