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Návšteva mladých z Dunaszigetu
Bývalú sídelnú obec svojich predkov navštívili mladí obyvatelia z Dunaszigetu, ktorí 6. júla
2021 zavítali do Vojky nad Dunajom.
Návšteva sa uskutočnila v rámci
projektu Dunajské partnerské obce
č.
SKHU/WETA/1901/4.1/006,
podporovaného Fondom malých
projektov Programu spolupráce
INTERREG
V-A
Slovenská
republika-Maďarsko.
Po príchode Donald Álló, starosta
obce pri pamätníku kráľa Sv.
Štefana hovoril o väzbe obce na 1.
uhorského kráľa. Z histórie obce
pripomenul, že stáročia bola
strediskom arcibiskupskej stolice
a tým významnou obcou regiónu.
Návšteva pokračovala v katolickom
kostole. Obec Dunasziget vznikol spojením obcí Doborgazsziget, Sérfenyősziget és
Cikolasziget. Tieto však vznikli koncom 19. storočia z letných sídiel Vojky, Dobrohošťa
a Kyselice, obcí ležiacich na ľavom brehu dunajskej ramennej sústavy. Obyvatelia však
ešte desaťročia navštevovali vojkanský kostol. Prestali len vtedy, keď po vybagrovaní
hlavného koryta Dunaja koncom 19. storočia počas búrok prevrátením člnov zomreli
viacero ľudí. Definitívne oddelenie spôsobilo vytvorenie štátnej hranice. Rodinné a
priatelské vzťahy však zostali a tieto by chceli posilniť aj medzi mladými prostredníctvom
tohto projektu.
Po obede v Csárde Bodza návštevníci vyskúšali kompu, pozreli si aj z tejto strany dnovú
prehrádzku na Starom Dunaji a vodácky areál v Čuňove. Z čuňovských zariadení pre nich bol
zaujímavý aj nápustný objekt Mošonského Dunaja. Z tohto prietoku je totiž stabilizovaná aj
Zátonyský Dunaj, ktorý preteká cez členské obce Dunaszigetu a vďaka tomu obecné pláže sú
oblúbenými letoviskami.

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu

Dunaszigeti fiatalok látogatása Vajkán
Egykori anyaközségükkel ismerkedtek a 2021. Július 6-án Vajkára látogató dunaszigeti
fiatalok.
Az INTERREG V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési
Program Kisprojekt Alapja által
támogatott Dunai testvérfaluk című,
SKHU/WETA/1901/4.1/006 számú
projekt keretében megvalósult út
első állomásaként Álló Donát
polgármester a templom mellett
felállított Szent István emlékmű
előtt mesélt kötődésükhöz
Vajkhoz, a későbbi István
királyhoz. Felidézte a falu
történetét is, amely évszázadokon
keresztül prediális nemesek
székhelyeként a régió jelentős településének számított.
A látogatás a katolikus templomban folytatódott. Itt felidézték, hogy a Dunaszigetet
alkotó 3 korábbi község, Doborgazsziget, Sérfenyősziget és Cikolasziget a 19. század
végén jött létre a dunai ágrendszer bal partján fekvő Doborgaz, Keszölcés és Vajka
lakosainak a dunai szigeteken létesített nyári szállásaiból. Az ott megtelepülők ladikon
átevezve még évtizedekig látogatták a vajkai templomot és ezzel akkor hagytak fel,
amikor a század végén kialakított dunai főmederben a viharos szél miatti balesetekben
egyre többen haltak meg. A végső szakítást az államhatár meghúzása jelentette. A
családi, baráti kapcsolatok azonban továbbra is erősek és ezeket szeretnék a projekt
keretében a fiatalok számára is érdekessé tenni.
A Bodza Csárdában elköltött ebéd után a dunaszigeti fiatalok kipróbálták a kompot, erről
az oldalról is megnézték a fenékküszöböt, illetve a dunacsúnyi vadvizes evezőspályát. A
csúnyi létesítmények közül számukra külön érdekesség volt a Mosoni Duna betápláló
zsilipje. Az így a Szigetközbe érkező víz egy része ugyanis a falujukon átvezető Zátonyi
Duna vízhozamát stabilizálja és ennek köszönhetően a falu strandjai a környékbeliek
kedvelt üdülőhelyei.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg. Jelen meghívó tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

