Známe osobnosti Dunajskej Stredy z histórie
V nasledujúcom si môžeme prečítať mená a činy tých, ktorí z nejakej
príčiny – narodili sa tu, chodili tu do školy, vykonávali tu nejakú
činnosť, atď. – sa viazali k Dunajskej Strede, vzniknutej spojením
niekoľkých obcí, od najstarších dôb až do začiatku štyridsiatich
rokov 20. storočia.
Ármin Vámbéry: narodil sa 19. marca 1832 pod menom Hermann
Vamberger a umrel 15. septembra 1913 pod menom Ármin Vámbéry
v Budapešti. Jeho krátka charakteristika: cestovateľ po Strednej Ázii,
svetoznámy orientalista, univerzitný profesor, vynikajúci odborník na
tureckú filozofiu, od roku 1860 člen dopisovateľ, od roku 1870 riadny
člen, do roku 1883 čestný člen Maďarskej akadémie vied, od roku 1894
bol jej riaditeľom.
Tamás Csór: tento šľachtic sa objavil v roku 1336, z obyčajného úradníka sa stal paladínom, ktorý za svoje
služby dostal pozemky pri Dunajskej Strede.
Móricz Bacsák: Bol voľakedy plukovníkom husárskeho pluku, dal postaviť tzv. “Biely kaštieľ”.
József ( bodorfalvi) Baranyai: Bol redaktorom v Dunajskej Strede vydávaných Žitno - ostrovských listov na
konci 19. storočia, okrem verejnoprospešných literárnych prác vyšla v roku 1902 v jeho časopise aj kniha noviel
pod názvom “ Miczi, Giza meg a Böske”.
Benedek (Gáspár) Csaplár: spisovateľský pseudonym Karcsanyéki G. Narodil sa
v roku 1821 v Dunajskej Strede, vo svojich 15 rokoch vstúpil do piaristického rádu.
V roku 1846 bol vysvätený. Založil spolok mládencov a sirotinec. V roku 1886 už
členom Maďarskej akadémie vied. Bol členom riaditeľského zboru Maďarskej
historickej spoločnosti, bol členom literárnej sekcie Spolku Svätého Štefana.
Ernı Csáder dr.: do roku 1902 bol právnikom v Šamoríne, popri tom prvým
redaktorom spoločenského a verejnoprávneho týždenníka Žitno - ostrovské listy,
ktorý začal vychádzať v Dunajskej Strede v roku 1900.
Sándor Csernyei: narodil sa v roku 1888 v Galante. Skúšky zložil na zubárskej
univerzite vo Philadelphii v USA. V Dunajskej Strede pracoval od roku 1911.
V roku 1939 bol tajomníkom Spoločenského kruhu, založeného v roku 1908.
A zubár so štátnou skúškou bol jedným zo zakladateľov športu na Žitnom ostrove.
Gyula (Gúthori) Földes: bol poslancom volebného obvodu Dunajská Streda v parlamente. V roku 1848 sa
pripojil k domobrancom, v XV. prápore bojoval do konca revolúcie až po Világos. Od
roku 1888 bol viceprezidentom Krajskej sporiteľne v Bratislave. Bol viceprezidentom
Spolku domobrancov z 1848 – 49 v Bratislavskej župe, od roku 1894 sa stal jeho
prezidentom.
Miklós Kondé: Slávny biskup z Dunajskej Stredy, dal postaviť “ Žltý kaštieľ”.
Gyula Sághy: v roku 1884 bol parlamentným poslancom volebného obvodu Dunajská
Streda.
Mátyás Tresztyánszky: Narodil sa v Dunajskej Strede v roku 1887, v starobylej
zemianskej rodine. Do dôchodku išiel v roku 1923 ako vedúci pozemkovej knihy
ale v roku 1939 - spolu so svojím mladším bratom – otvorili prvé kino v Dunajskej strede,
ktoré bolo na svoju dobu moderne vybavené.

