HÍREK
Ismét szomorú hír érkezett!
Arról kaptunk értesítést, hogy táncostársunk Fekete János
(Janó) itt hagyott bennünket.
Reméljük nyugalomra lel végső otthonában.
Nyugodjék békében.
(Ha több információ érkezik, akkor azt is közzéteszem.)
2018.10.01.

Berzsenyi László (2014.03.19.)
A Rajkó Művészegyüttes elnyerte a “Budapest Márkadíjat“, amit
március 20-án, csütörtökön 11 órakor ad át ünnepélyesen Csomós
Miklós főpolgármester-helyettes a székházban. A díjátadás nem
zártkörű. (:

Azért vannak kellemes hírek is. Gratulálunk a 2.0-ás Ifjú
párnak.

Kedves Táncos Kollégák, Barátaink!
Kicsit későn, de szeretnénk beszámolni a számunkra nagy
eseményről, hogy ismét 50 évre hűséget fogadtunk. Sok
szeretettel küldjük ezeket a képeket. Reméljük, hogy
felismerni melyik mikor készült.
1963-2013 Krausz Marika

Szomorú hírt kaptunk.
79. évében itt hagyott bennünket Váradi István, sokak Pista
bácsija.
1935 május 12.-én született.
Az 1950-es évek derekán került az együtteshez, ahol az Úttörő
Szövetség támogatásával megalakította az Úttörő együttest,
amelyet a KKME-nél töltött közel húsz éve alatt vezetett.
Sok “nagytánckaros”, későbbi kórustag, és számtalan egyéb
művészeti csoportban részt vevő fiatal formálódott irányítása
alatt.
Sok szellemi tevékenységen keresztül, valamint rendszeres
kirándulások alkalmával gyarapította ismereteinket, kovácsolta
össze az úttörő csoportok tagjait.
Egész életünkön keresztül hordozzuk azokat az élményeket,
amelyekhez általa jutottunk.
Megőrizzük emlékét.
Nyugodjék békében.

(Sajnos ilyen időket élünk. Lassan elfogynak szeretteink,
barátaink, ismerőseink. admin)
Kedves Művészegyüttes!
Édesapám, Budinszky Miklós a KISZ Művészegyüttes fénykorában
volt zongora kísérő,ha esetleg van még ott valaki aki ismeri
vagy emlékszik rá azoknak küldeném ezt a rövid kis szöveget
Édesapam megemlékezéséül.
Megrendült szívvel, de megnyugodva Isten akaratában -és
Édesapám döntésében, miszerint az Égi világba kívánkozott

Lelke – tudatjuk Mindenkivel aki Ismerte és szerette, hogy
Budinszky Miklos -zenetanár, korrepetitor, egyházkarnagyférj, édesapa aki Családját két beteg gyermekével együtt
haláláig szerette és tartotta- 2013 Szeptember 8.-án vasárnap
9.30-kor, hosszú szenvedés után, életének 87. évében
visszatért Teremtőjéhez.
,, Szállj a SZERETET szárnyán Szent- hordozottan,
fénytöltötten a magasba…”
Köszönettel: Budinszky Irén

Gyászjelentés!

Kedves Gusztáv!
Könnyekig meghatódtunk unokámmal e kedves gondolaton!
Hamvasztás utáni urnás ravatalozás lesz, csak a méret miatt
ezt vedd kérlek figyelembe. Legyen amit jónak látsz, és, mert
nagyon szépnek találjuk, az a gondolatunk támadt, hogy
magunkkal visszük Győrbe, Apu ott lesz rendes sírban
eltemetve. Bizonyára örömmel tölti Őt is el, hogy ilyen

szeretettel gondolnak reá! Én hiszek abban, hogy mindezt Ő is
átéli és ez a szeretet segít Neki Odaát jól eligazodni!
Köszönöm azt is, hogy más helyeken is elhelyezted a
gyászjelentést, én ebben ügyetlen vagyok. Még egyszer mindent
nagyon köszönök!
Szeretetteljes üdvözlettel: B. Irén

Sket Pistától érkezett a következő szomorú hír.
Megint elment egy úttörő együttesi társunk, Papp Gyuri, aki az
irodalmi csoport tagja volt, sajnos nincs többé.
Papp Gyuri személyében nemcsak mint az irodalmi csoport
tagját, hanem – abból kinőve – az Úttörő Együttes, Váradi
Istvánnak a munkatársát is tisztelhettük.
Azok nevében, akik ismerték, őszinte részvétünket fejezzük ki
hozzátartozóinak.
Nyugodj békében.

