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A HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR 2014. MÁRCIUS 4-I ÜLÉSÉRŐL

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Helyszín: Egyesületek Háza 2092 Budakeszi, Fő u. 85.

Ligetfalvi Károly elnök:

Köszönti a megjelenteket. Sajnos díszvendégünk, Ritter Imre úr síbalesete miatt kórházba
került, ezért nem tud az ülésen részt venni. Ezután ismerteti a meghívóban is szereplő
napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Választás 2014. Vendégünk Ritter Imre az ÉMNÖSZ elnöke, Budaörs Város Német Önk. 
Elnöke

2. Elektronikus Regisztráció igény felmérés

3. Új honlap és Egyesületi logó bemutatása

4. Pályázati lehetőségek

5. Javaslat Budakesziért Emlékérem és Ifjúsági Díjra

6. Nagypénteki előkészületek

7. Egyebek

Ligetfalvi Károly elnök:

Az 1. és 2. napirendi pontokat összevonjuk, ennek ismertetésére felkérem Schrotti Jánost.
Ezután bemutatom a Hagyományőrző Kör honlapját. Ez egy nyers változat, de tökéletesen
működik. Nem jelenti azt, hogy ez lesz a végleges. Folyamatosan várjuk az észrevételeket,
javaslatokat. Néhány szó a pályázatokról, illetve a nagypénteki teendőkről.

Jegyzőkönyv vezetésére felkérem Czégény Bélánét.

A jelenlévő 45 fő egyesületi tag a napirendi pontokat ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadta. 

Schrotti János:

Ismerteti  a  fontosabb  tudnivalókat  a  német  nemzetiségi  országgyűlési  képviselő
választásról.
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Ligetfalvi Károly:

Aki kéri, annak szívesen segítünk az elektronikus úton való regisztráláshoz is.

Most szeretném a honlapunkat bemutatni.

Megállapodás  született  a  Fúvószenekar  és  a  Hagyományőrző  Kör  között.  Fellépnek  a
Hagyományőrző Kör színeiben. A sváb bálon egy egységes halványkék nyakkendő volt az
urakon és egy sál  a  hölgyeken.  A kottatartó zászló sajnos még nem készült  el.  Kérem
Czégény Bélánét hogy a honlap linkjét a jegyzőkönyvvel együtt küldje el a tagságnak.

A honlapon közzé tehetünk cégek hirdetéseit stb., amiből esetleg pénzt is kaphatunk.

A tagság tapssal köszönte meg a honlap bemutatását. 

A honlap megtekinthető: www.budakeszihagyomanyorzo.hu 

A pályázatokról: ebben az évben két pályázatot sikerült megnyerni. Az egyik bérleti díjra
100 ezer Ft-ot és kórustalálkozóra 100 ezer Ft-ot. Jelenleg is írunk egy pályázatot.

Itt  szeretnék kitérni rá -  a bál  kapcsán -,  hogy a Német Önkormányzat a férfi  dalárda
részére a mellények elkészítéséhez anyagi támogatást adott. Nagyon köszönjük!

Nagypéntekre szeretnénk felkészülni. Évről-évre a Hagyományőrző Kör feladata a Szépítő
Egyesülettel  együtt a kálvária rendbe tétele. A fiúk vállalják a kálvária rendbetételét.  A
kápolnát  pedig Nádas Anna vezetésével  rendbe tudják tenni  és  fel  tudják díszíteni  az
asszonyok és a gyermekek. 

Kőrösiné dr. Merkl Hilda:

A kálvária takarításában évek óta a Prohászka Gimnázium tanulói is részt vesznek. Meg
kell  beszélni  Billik  tanár  úrral,  hogy  mikor  jöjjenek.  Szükségesnek  tartom,  hogy  a
Hagyományőrző Kör stációját rendbe tegyék, egy szép gyertyatartót stb. vegyenek, mert
így nagyon szegényes. Az emlékezés keresztjénél még mindig ott vannak a halottak napi
koszorúk, virágok. Ebben is segítenének a Prohászka gimnázium diákjai. Ezt is meg kell
beszélni Billik tanár úrral.

Nádas Anna:

Április  15-én  (kedden)  10  órakor találkozunk  a  kálvárián,  hozza  a  stáció  kulcsokat.
Csütörtökön a kápolna és a stációk díszítését végzi. 

Ligetfalvi Károly:

A Gameszt értesíteni kell, hogy a szemetet elszállítsa. Jenő bácsi számíthatunk rátok? 
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Szirmai Jenő: Igen. A Szépítő Egyesülettől már a múlt szombaton is takarítottak. 

A Székely kör döntse el, hogy szeretnék-e a stációjukat.

Ligetfalvi Károly:

Vasárnap reggel a szokásos misztériumjátékot előadjuk? Krizsán Edit válaszol, hogy igen.

Augusztus  10-én  a  búcsú  alkalmával  kerül  leleplezésre  az  őseink  emlékére  felállított
emlékmű. Annak a szórólapját szeretnénk most bemutatni. A Szent László ház melletti kis
földterületen kerül felállításra. A makettet már meg is néztük. Most a kivetítőn is láthatjuk.

Schrotti János:

Az emlékmű elkészítése és felállítása közel 10 millió Ft-ba kerül. A Német Önkormányzat
az NKA pályázaton 5 millió Ft-ot nyert. Ennyivel csökkenteni tudjuk a kiadásainkat.  A
környezetet  is  rendezni  kell.  Ehhez  a  Német  Önkormányzat  egy  közérdekű
kötelezettségvállalási számlát nyitott, melyre az adományokat várja. Itt volt Huber Ferenc
a Budakesser Gemeinschaft elnöke, akivel beszéltünk erről.  Kapott ebből a szórólapból
német nyelven. Megbeszéltük vele, hogy szívesen vesszük az adományokat, de ne érezzék
úgy, hogy rájuk terheljük. 

Kőrősiné dr. Merkl Hilda:

Ez  a  szoborkészítés  egy  olyan  vállalkozás  volt,  amit  az  önkormányzati  képviselők,
egyesületek, lektorok mind támogattak. A kért összeget is teljes egészében megadta a NK
Alap.

Ligetfalvi Károly:

20 mm-es nemes acélból lesz kivágva, impozáns lesz.

Neckarsulmiak is készülnek az ünnepi szoboravatásra. Komoly létszámmal szeretnének
ide utazni. Lesz még feladatunk a vendéglátásukra.

A tagdíjakat köszönjük.

Szirmai Jenő:

Meg kellene emlékezni azokról, akik a honlapot létrehozták és megköszönni nekik.

Ligetfalvi Károly:

Tolmácsolni fogom minden aktív résztvevőnek.
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Március 19-én 17 órakor koszorúzás és megemlékezés lesz a svábok kitelepítéséről. Dr.
Tarnai Richárd kormány megbízott lesz a díszvendég. Az elején a fúvószenekar játszik,
majd  a  magyarországi  németek  himnusza  után  a  Hagyományőrző  Kör  kórusa  énekel.
Ezután dr. Tarnai Richárd mond beszédet, majd koszorúzás következik és ismét a Czövek
Erna fúvószenekar játszik.

Nádas Anna:

18  órakor  gyertyafényes  mise.  A  díszítéshez  de.  10  órakor  találkozunk  a  sekrestye
ajtajánál.  Elvisszük a  gyertyákat,  várunk segítőket.  A mise után is  várunk segítséget  a
gyertyák eltakarítására.

Ligetfalvi Károly:

A mise után vállaljuk a gyertyák eltakarítását a dalárdával.

Nádas Anna:

Március 15-én koszorút vegyünk-e, vagy közösen lesz? 

Edittel dolgozunk azon, hogy a német keresztút meglegyen. A jövő héten meglesznek a
kották.

Lujzi néninek köszönöm a fánksütésnél a segítségét.

Ligetfalvi Károly:

Tisztelt  Tagok!  A meghirdetett  napirendeket  megtárgyaltuk.  Több hozzászólás,  javaslat
nem lévén 19 óra 20 perckor a gyűlést bezárom.

Az emlékeztetőt összeállította:

Czégény Béláné

Budakeszi, 2014. március 4.
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