EMLÉKEZTETŐ
A Hagyományőrző Kör 2014. január 7-i üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Helyszín: Egyesületek Háza Budakeszi, Fő u. 85.

Ligetfalvi Károly elnök:
Köszönti a megjelenteket és az újév alkalmából egy koccintásra invitálja a kör tagjait. Ezután
ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Újévi köszöntő

2.

2013-as év programjainak áttekintése

3.

2014 évre tervezett programok

4.

Egyebek

A jelenlévő 46 fő egyesületi tag a napirendi pontokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadta.

Ezután Ligetfalvi Károly ismerteti a 2013-as év történéseit. Többek között az Alapszabály
elfogadását, a Banknál vezetett számlánk feloldását, kórustalálkozónkat, részvételünket a
különböző kórustalálkozókon, az elhunyt körtagokat stb.
Előttünk álló feladatok:
•

Többek között az SZMSZ és a Pénzügyi szabályzatunk elkészítése. Várhatóan a tervezetet a
következő, vagyis a március 4-i ülésre elkészítjük.

•

Bejelentkezés a Plébános úrnál.

•

Áprilisban, a nagypéntek előtti Kálvária takarítás - a fiúk vállalják.

•

Április 17-én, nagycsütörtökön a kápolna és a stációk díszítése - mindenki a saját stációját
vállalja.

Felkéri dr. Kotmayer Zalán alelnököt, hogy a nemzetiségi választásokról tájékoztassa a tagságot.
Áprilisban országgyűlési választások lesznek, ami egyfordulós lesz. Ősszel önkormányzati
választások lesznek, amikor a helyi német nemzetiségű képviselőkre is szavazhatunk. Az
országgyűlési választásnál egy német nemzetiségű országgyűlési képviselői helyre is
szavazhatunk. A mindenkinek kiküldött „nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem” c.
dokumentumot úgy kell kitölteni, hogy az A pontnál a német nemzetiséget jelöljük meg.
Amennyiben valaki az országgyűlési képviselőre is akar szavazni, akkor a B pontot is jelölje meg,
akkor azonban pártlistára nem szavazhat. Ezt a dokumentumot a választások előtt 16 nappal
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feltétlenül le kell adni.
Bechtold Róza kérdezi, hogy érdemes-e nemzetiségi országgyűlési képviselő jelöltre szavazni,
tudja-e képviselni a németséget?
Schrotti János szerint 2011-ben 132 ezren vallották magukat németnek, kb. 20-25 ezer embernek
kellene szavazni az országgyűlési képviselőre, hogy bejusson a parlamentbe. Természetesen ő is
kifejtheti a parlamentben a németség problémáit és kívánságait, az ország és az Európai Unió előtt.
Január 1-jétől folyamatosan lehet beadni a jelentkezést.
Nádas Anna javasolja, hogy Ritter Imrét is hívjuk meg a következő ülésre, aki a választásokról
bővebb tájékoztatást adna.
Ligetfalvi Károly
•

Alapszabályt beadtuk az Ügyészséghez

•

Banknál a folyószámlánkat elérhetővé tettük. Minden tranzakcióhoz kettős aláírás kell.

•

Hírmondóban megjelent a Kör változásáról szóló cikk, köszönet Kőrösi Katának.

•

A Múzeum karácsonyi ünnepségén a Czövek Erna Zeneiskola Fúvószenekar-vezetőjével
Szita Csabával megbeszéltük, hogy a Kör is szeretne egy fúvószenekart alapítani. Az iskola
fúvószenekarából Nagy Attila lesz majd az összekötő.

•

Sok új tagunk érkezett. Folyamatosan bővül Egyesületünk.

•

Landesrat-nak befizetjük a kórusunk tagdíját, ami 6.000 Ft/év.

•

Meghívót küldött a Pomázi Német Kultúregyesület január 18-án 18 órakor kezdődő
batyusbáljára, akit érdekel 2.000 Ft a belépő.

•

Kirándulás Szabolcsi barangolásra 2 napos, lehet jelentkezni

Nádas Anna:

•

A Tájházban január 18-án du. 16 órakor házszentelés lesz.

•

Február 22-én fánksütés lesz, de az asszonyokat csak díszvendégnek hívja meg és
zsűrizésre Lujzi nénit.

•

Március 22-én szombaton német nyelvű keresztutat tervezünk a Kálvárián.

•

A stációk kulcsai a Tájházban vannak.

•

A kápolna díszítését a Tájház vállalja.

Schrotti János:

•

Március 1-jén ismét megrendezzük a színvonalas sváb bált.

•

Augusztusban a búcsúra őseink emlékére szobrot állítunk a Szent László Ház mellett,
melyre 5 millió Ft-ot nyertünk. A Német Önkormányzat egy számlát nyitott, melyre bárki
befizethet.

•

A Budakesser Gemeinschafttal fennálló kapcsolatunk ebben az évben lesz 25 éves.
Szeretnénk 1-2 autóbusszal kimenni, de új alapokra helyezni ezt a kapcsolatot. Nemcsak
egy misére és az utána következő ebédre szeretnénk kimenni, hanem valamilyen
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eseményhez kapcsolódóan több napra.

•

A Kör honlapjának elkészítését felvállalja a Német Önkormányzat.

Szirmai Jenő:
Eddig mindig megkaptuk az Unsere Post c. újságot a Budakesser Gemeinschafttól. Jó lenne, ha
befizetnénk egy példányra ezután is.
Nádas Anna:
A Tájházba jár az újság, és ha kell valakinek kikölcsönözhető.
Herein Mária:

•

Jó lenne a Neue Zeitungot is befizetni, egy évre 5000 Ft. Budakesziről szokott bele cikkeket
írni.

•

Megjelent a Deutsche Kalender 800 Ft/db, aki kér most megrendelheti és Czégénynétől
majd átveheti.

•

A Máriamakki zarándoklat május 10-én lesz, még szervezés alatt áll.

•

Szeptember 20-a körül a Szikla Kápolnában lesz a Szt. Gerhard mise, ahová szintén többen
jönnek Budakesziről.

Szabadházi József:
Bemutat egy 1910-es fényképet Budakeszi fúvószenekarról és kéri, hogy a Zwickl Polka Partira
jöjjön el minél több ember.
Schrotti János:
Német Önkormányzat tervez egy kis újságot kiadni német nyelven. A Tájház ezt felvállalná.
Az emlékeztetőt összeállította:

Czégény Béláné

Budakeszi, 2014. január 7.
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