DYCHOVKA LUŽANKA – POKRAČOVATEĽKA DYCHOVKY JRD ÚSVIT
Dychovka Lužanka bola pokračovateľkou Dychovky JRD Úsvit pri Dunaji. Lužanka dvadsať rokov zohrávala významnú úlohu v kultúrnospoločenskom živote našej obce a svojou hrou obohacovala mnohé udalosti v obci.
ZAČIATKY DYCHOVEJ HUDBY LUŽANKA
Na podnet Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva pán Ferdinand Sipos oslovil bývalých členov dychovky JRD Úsvit pri Dunaji a koncom roka 1996 založil novú dychovku s názvom Lužanka. Členmi dychovky boli: Ferdinand Sipos, Jozef Szeibeczeder, Alexander Reindl, Jozef
Reindl, Vendelín Jurányi z Kalinkova, Karol Rummer, Maroš Reindl, Tibor Mrázik, Milan Hrajnoha, Rudolf Ergang, Peter a Ladislav Csomorovci z Rovinky, Juraj Lehotský, Martin Mrázik, Evžen Boršódy, Alexander Horváth z Miloslavova i ďalší hudobníci z okolitých obcí.

1997, Lužanka pri slávnostnom odhalení fontány
v jánošíkovskom parku.

1997, dychovka v sprievode k štadiónu.

1997, slávnostné otvorenie Dunajskolužnianskych
trhov na ihrisku v jame.

1997, dychovka pri uvítaní prezidenta Michala
Kováča v areáli obecného úradu.

1998, Lužanka v sprievode s mažoretkami
a občanmi na otvorenie trhov.

1999, v sprievode za dychovkou prezident SR
Michal Kováč s manželkou.

LUŽANKA OBOHACOVALA PODUJATIA V OBCI

PÚTE K MADONE ŽITNÉHO OSTROVA

Vystúpenia dychovky sprevádzali oslavy, ktoré organizovala naša obec, ako boli stavanie mája, dunajskolužnianske trhy, pochovávanie basy, na kolesách proti rakovine,
slávnosti sv. Huberta, Deň obce, školský festival a ďalšie. Keď Ferdinand Sipos pre vyšší vek skončil na poste kapelníka, organizačným vedúcim a kapelníkom sa stal
Jozef Szeibeczeder.

Od obnovenia pútí v roku 1997 Lužanka každoročne v auguste sprevádzala pútnikov
od kaplnky sv. Martina v časti Nové Košariská k Madone Žitného ostrova v kostole
Povýšenia sv. Kríža v časti Jánošíková.

2001, oslavy 80. výročia
futbalového klubu.

2002, ukončenie fašiangov, pochovávanie
basy.

2004, dychovka na oslave 30. výročia spojenia obcí.

2002, na terase obecného úradu pri
otvorení trhov.

2010, dychovka pred miestnym kultúrnym
strediskom.

2003, sprievod k odhaleniu pamätnej
tabule na zvonici v časti Lipnica.

2013, ukončenie fašiangov a pochovávanie
basy.

2003, otvorenie Dunajskolužnianskych
trhov.

2013, Deň obce Dunajská Lužná.

1998, dychovka sprevádza pútnikov k Madone Žitného ostrova v kostole Povýšenia sv. Kríža.

2013, členovia dychovky v púťovom sprievode.

2013, počas púte dychovka vyhráva pred
kostolom.

LUŽANKA ŠÍRILA DOBRÉ MENO DUNAJSKEJ LUŽNEJ
Dychovka Lužanka vystupovala v Rakúsku, v Igrame na Festivale
dychovej hudby Višegrádskej 4, na Žitnoostrovských
poľovníckych slávnostiach v Báči, na súťaži dychových hudieb vo
Veľkom Mederi. Vyhrávala na podujatí Muziganské Priepasné
v Priepasnom na Račianskom vinobraní i na Medzinárodnom
festivale dychových hudieb v Jelke. Niektorí členovia pre vyšší
vek prestali hrať v dychovke a viacerí postupne odišli na večný
odpočinok. V roku 2016 sme sa navždy rozlúčili i s kapelníkom
Jozefom Szeibeczederom. Keďže z našej obce zostal len jeden
aktívne hrajúci člen, v roku 2017 dychovka ukončila svoju
činnosť.

2005, Na Seneckom festivale dychovej hudby.

2013, Lužanka na podujatí Muziganské Priepasné so
speváčkou Vierkou zo Senca.

2015, na Medzinárodnom festivale dychových kapiel v Jelke.
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