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90 éves Bruckner Ferenc
Bruckner Ferenc 90 éves. Ez alkalomból köszöntötték a távolból a biatorbágyi
kitelepítési megemlékezésen. Holczer Teréz köszöntõjét Wagensommer József
olvasta fel. A szerkesztõség is sok boldogságot kíván Feri bácsinak kilencvenedik születésnapja alkalmából.
Egy születésnapi jókívánságot szeretnék
tolmácsolni, mindazok nevében, akik ismerik és elismerik mennyit tett szülõfalujáért Bruckner Ferenc.
Franci bácsi családja, rokonok, barátok
ismerõsök körében február 28-án ünnepli
90-ik születésnapját Németországban,
Ulmban. Ehhez a naphoz szeretnék mindenki nevében további jó egészséget kívánni neki.
Bruckner Ferenc, 1921. február 28-án
született Torbágyon. Már fiatalon aktívan
részt vett a helyi kulturális és egyházi közösségekben. Sajnos a háború õt sem kímélte, családjától elszakítva, az orosz
frontra vezényelték. A várva várt háború
vége és a hazatérés 1949-ben szembesítette a szomorú ténnyel, hogy felesége és 3
éves kisfia a kitelepítés áldozatai lettek. A
családja Németországba való kitoloncolása, súlyos csapásként érte, minden a fronton való szenvedést elviselhetõbbé tett a
remény, hogy szeretteit újra láthatja szertefoszlott. Néhány hétig, a magyar katonai
voltjára való hivatkozással minden lehetséges utat megpróbált kijárni, hogy családját visszahozathassa. Miután ez reménytelennek tûnt, hamarosan családja
után távozott keserûen, szomorú szívvel
hátrahagyva édesanyját, húgát, rokonokat, barátokat és hazáját. Mindig hû maradt szülõfalujához ezt késõbbi tevékenységei támasztják alá. Kemény munka és kitartás eredményeként hamar otthont teremtett, beilleszkedett az új hazában. Már
a 60-as években a kitelepített torbágyiak
felkutatásán és összefogásán dolgozott.
Hatalmas tömegeket mozgatott meg több
száz résztvevõvel minden év szeptemberében megszervezte a torbágyi búcsú
napjának emlékére a svábbált, ahol a régi
hagyományokat felelevenítve népviselet-
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ben mindenki nagy örömére viszont láthatták egymást.
Miután már lehetett Magyarországra
jönni, minden nyári szabadságát az itthon
maradottak meglátogatásán kívül, a torbágyi õslakosság történelmének kutatásával
töltötte Sorra kutatta a levéltárakat és archívumokat, ezekbõl a kutatásokból és elbeszélésekbõl alkotta meg a sokak által is-

évben, megszámlálhatatlan biatorbágyi és
herbrechtingeni család kötött életre szóló
barátságot.
Támogatója és alapítója volt a Rack Ferencné, Ibolya által kezdeményezett cserediák programnak. A torbágyi katolikus
templom elsõ komolyabb felújítása az
1980-as években az õ által szervezett gyûjtés összegébõl jöhetett létre. Évtizedekig
tudósította az embereket a Herbrechtingen és környékén megjelenõ Unsere Post
címû újság hasábjain keresztül a Biatorbágyon történtekrõl.

mert és birtokolt Heimatbuch címû könyvét, ezt követte a Turwaller Liederbuch,
ami helyi népdalokat és verseket tartalmaz.
1988-ban elsõként hozza létre Magyországon – az akkori rendszerben nagydolognak számító – testvérvárosi kapcsolatot
Herbrechtingen és Biatorbágy között. Segítõi voltak ebben dr. Kelemen Gáspár és
családja, valamint Hernádi Károly, az akkori tanácselnök.
Innentõl kezdve, buszokkal szervezett
utakat Biatorbágyra a ma már hagyománnyá vált testvérvárosi napokra. Ennek
következtében az utóbbi több mint húsz

Felesége elvesztése óta, aki egész élete
során mindenben segítette és támogatta,
kissé visszavonultan él, az utóbbi években
már nehezére esik a távolságok megtétele,
ezért már teljesen felhagyott a közélettel.
Itt élõ rokonaival folytatott telefonbeszélgetéseken keresztül, azért mindig tájékozódik és érdeklõdik az itthon történtekrõl,
ahogy õ „60 évi távollét” után is nevezi hazáját. Elsõ mondata mindig így kezdõdik:
mi újság Torbágyon?
Még egyszer kívánunk mindenki nevében ehhez a ritka és szép korhoz jó egészséget.

Köszöntés

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjemet, édesapámat: Szántai Jánost hosszú betegségében segítettek gondozni.
Meglátogatták, gondoltak rá. Köszönjük, hogy temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek.
Mély fájdalommal örökre búcsúzunk:

Szalai Dénesné született Bõnisch Mária
2011. április 2-án ünnepli 90. születésnapját. Ezalkalomból szeretettel köszönti négy
unokahúga és családjai. A jó Isten áldását
kérkük, hogy még sokáig élhessen családjával együtt.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Novozánszky Ferencnét utolsó útjára elkísérték, részvétüket nyilvánították és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

