Emlékeztető
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
2014. május 6-i üléséről
Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 43 fő
Ligetfalvi Károly elnök:
Köszönti a megjelenteket az ez évi harmadik ülésünkön. Köszönti továbbá az itt megjelent Mesku
Gyula urat, aki a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület alapító tagjaként van jelen. A Tamási Áron
Kéttannyelvű általános iskola és gimnázium igazgatóhelyettese.
Szirmai Jenő azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy egy bejelentést tehessen.
Szirmai Jenő: egy gyászhírt szeretne bejelenteni. Május 1-jén 84 éves korában elhunyt Bernhard
Hansel a Westenholzi Heimatverein tiszteletbeli elnöke. Westenholz testvérvárosunk és a Szépítő
Egyesület szoros kapcsolatot tartott fenn egymással. Mivel a Hagyományőrző Kör tagjai közül
többen Szépítő Egyesületi tagok is, ezért érezte úgy, hogy erről a hírről tájékoztatást ad.
Ligetfalvi Károly:
Ezután ismerteti az eltelt két hónapban történteket.

1.

Március 15. Szirmai Jenő tagtársunk „Budakesziért érdemérem” kitüntetés kapott. A
Hagyományőrző Kör tagsága részéről szép számmal részt vettünk az ünnepségen.
Ezúton is gratulálunk.

2.

Március 19. A svábok kitelepítésének emléknapján koszorúztunk és kórusunk énekelt
a Polgármesteri Hivatal udvarán rendezett ünnepségen. Az ünnepség után
gyertyafényes szentmisén vettünk részt a Katolikus Templomban.

3.

Március 29. Első alkalommal német keresztút a Kálvárián. Énekelt a Hagyományőrző
Asszonykórus. Rendezte: Kőrösiné dr. Merkl Hilda

4.

Április 6. Német kisebbségi országgyűlési választás. Sajnos képviselőt nem sikerült
bejuttatni a parlamentbe - mivel a választási rendszer nem engedte, hogy aki a német
nemzetiségre szavazott, az a magyar országgyűlési képviselőkre is voksolhasson szószólónk azonban lesz.

5.

Április 12. a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület meghívására részt vettünk egy
húsvéti rendezvényen. Nagyon hangulatos volt.

6.

Kálvária takarítás. Köszöni a munkát a résztvevőknek.

7.

Április 18. Nagypénteki keresztúton vettünk részt a Kálvárián.

8.

Április 20. Misztériumjátékot adtunk elő a Kálvária Kápolna előtt, majd körmenettel
indultunk a 10 órás szentmisére.

9.

Május 3. Zarándoklat Máriaremetére. Asszonykórusunk énekelt a többi meghívott
kórussal együtt.
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A mai ülés napirendi pontjai:
1.

Elkészült az új SZMSZ. Az SZMSZ – Szervezeti és Működési Szabályzat – hivatott az
egyesületünk működését szabályozni. Az SZMSZ-t menet közben is könnyebben tudjuk
módosítani, mint az Alapszabályt. Dr. Kotmayer Zalán alelnökünk részletesebben fogja
ismertetni.

2.

Május 25. Német mise. A mise után kimegyünk Tercsi sírjához, halálának első
évfordulója alkalmából.

3.

Június 8. Svábhegyi búcsúra hívtak meg bennünket. Erről vendégünk Mesku Gyula úr
tájékoztat bennünket.

4.

Június 14-15. „Szabolcsi barangolás” kirándulásunk. 29-en jelentkeztünk. Nádas Anna
hiányolta, hogy ő nem kapott erről tájékoztatást. Utólag megtettük.

5.

Június 22. Úrnapja. A Hagyományőrző Kör területét a szokásos módon díszítjük.
Mindenki kiveszi a részét, az urak a murva leterítésével, a nők a virággyűjtéssel és a
díszítéssel.

6.
7.

8.

Június 29. Német mise.
Szeptemberben ismét szeretnénk kórustalálkozót rendezni. Az időpont a Neckarsulmi
utazástól függ. Úgy néz ki, hogy szeptemberben Zsámbékon lesz kórustalálkozó, ezért
talán októberre kellene áttenni, ezt majd később megbeszéljük.
Egyebek:
·

Augusztusban Neckarsulmból jönnek vendégek a német szobor avatására.
Ezt majd a júliusi ülésen megbeszéljük.

·

Az őseink emlékére készülő emlékműre adományokat elfogadunk. A
Hagyományőrző Kör felajánl az emlékműre 50.000 Ft, azaz Ötvenezer Forintot.
Ligetfalvi Károly elnök felteszi a kérdést, hogy a tagság egyetért-e a felajánlott
összeggel.

1/2014. (05.06.) HATÁROZAT
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület az őseink emlékére készülő
emlékműre 50.000 Ft, azaz Ötvenezer Forintot ajánl fel. A jelenlévő 43 fő
tag a felajánlott összeg átutalását az OTP-nél erre a célra vezetett
bankszámlára, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül megszavazta.
Schrotti Jánosné:
Az OTP-ben 2 perc alatt be lehet fizetni az emlékműre nyitott bankszámlára az adományt.
Mesku Gyula:
Szeretettel fogadtak bennünket Budakeszin. Nem rég lakunk itt. Német nemzetiségi
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iskolában tanítok, földrajz tantárgyat. Szeretnénk, ha a Budakeszi Német Önkormányzat és
a Budakeszi Hagyományőrző Kör a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesülettel
együttműködne.
Köszönjük az április 12-i rendezvényünkön az Önök aktív részvételét. Ez az első
rendezvényünk volt. A Sváb hegy német lakta terület volt. Jól működött a német
önkormányzat, sajnos azonban az elnök meghalt és így a német kisebbségi élet háttérbe
szorult. Ezt szeretnénk újra feléleszteni. Ehhez a kerületi önkormányzat minden
támogatást megad.
Köszönet, hogy június 8-án is számíthatunk a Hagyományőrző Kör kórusára. Az lenne a
kérésük, hogy menjünk el a 10 órakor kezdődő megnyitóra. Mindenkit szeretettel meghív a
rendezvényre.

Kotmayer Zalán:
Ismerteti az e-mail-lel rendelkezők részére megküldött és a jelen ülésen kiosztott SZMSZ
főbb pontjait. Az SZMSZ-be az Alapszabályból is több részt beletettünk. Ugyanis az
Alapszabályunk is nagyon részletes, nagyon sok minden van benne. Ami nincs benne, az
most bekerült az SZMSZ-be. Megpróbáltuk elkerülni a duplázódást. Az SZMSZ-t érintően,
ha valakinek észrevétele, javaslata van, azt szívesen vesszük.
Szirmai Jenő:
Ez az Alapszabály kiegészítése!
Dobos Kata:
Ha az Alapszabály és az SZMSZ együtt működnek, akkor ezt jelezni kell az SZMSZ-ben.
Ha a bankszámlán lévő összegből lekötünk, az befektetésnek számít.
Kotmayer Zalán:
Betesszük az SZMSZ-be, hogy az Alapszabállyal együtt kell figyelembe venni. A
bankszámlán lévő összeg lekötése nem számít befektetésnek.
Ligetfalvi Károly:
Felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek még észrevétele, ha nincs, akkor szavazásra
bocsátja. Elfogadják-e az SZMSZ-t?
2/2014. (05.06.) HATÁROZAT
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület Szervezeti és
Szabályzatát a jelenlévő 43 fő tag - azzal a kiegészítéssel, hogy az
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SZMSZ-t az Alapszabállyal együtt kell figyelembe venni - egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Ligetfalvi Károly:
Folyamatosan frissítjük a honlapunkat. Megtekinthető az Alapszabályunk, más
dokumentumok, fényképek a különféle eseményekről. Bárki szeretne bármit a
honlapunkon közzétenni, szívesen feltesszük.
Volt egy levélváltásunk már a Budakesser Gemeinschafttal is.
Nádas Anna:
A kálvária takarítás időpontját a hétvégére kellene áttenni. Köszöni a segítséget
mindenkinek.
Schrotti Jánosné:
A kálváriáról mire leérünk a körmenettel a templomba, nincs már hely.
Ligetfalvi Károly:
Megpróbáljuk elintézni, hogy 2 padsort a körmenet résztvevőinek lefoglaljunk.
Július 1-jén lesz a következő Hagyományőrző ülés.
Tisztelt Tagok! A meghirdetett napirendeket megtárgyaltuk. Több hozzászólás, javaslat
nem lévén 19 óra 10 perckor a gyűlést bezárom.
Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné
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