Emlékeztető
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
2014. július 1-ei üléséről
Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 38 fő
Dr. Kotmayer Zalán alelnök:
Köszönti a körünkben megjelent Hofher Mártont, a Budakesser Gemeinschaft kultúrreferensét és
a megjelent körtagokat.
Felteszi a kérdést, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat a kör tagjai elfogadják-e?
A megjelentek a napirendi pontokat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadták.
Ismerteti a májusi ülés óta történt eseményeket.

1. Május 25. Német mise. A mise után kimentünk Tercsi sírjához, énekeltünk. Tercsiről
megemlékezett Schrotti János és Bokor Ildikó.
2. Június 4. Izeli László (67 éves) temetésén énekeltünk.
3. Június 6. Mucsi Ferencné (sz. Farkas Irén 82 éves) temetésén énekeltünk.
4. Június 8. A Svábhegyi Pünkösdi Búcsúra hívott meg bennünket és a
Fúvószenekarunkat a Svábhegyi Hagyományápoló Egyesület. Nagyon jól sikerült, a
fellépésünk után finom ételekkel láttak vendégül.
5. Június 14-15. „Szabolcsi barangolás”. A Hagyományőrző Kör kirándulása. Nagyon jól
sikerült, sok szépet láttunk és hallottunk a kiránduláson.
6. Június 22. Úrnapja. Virágszőnyeget készítettünk, majd a nagymisén és a
körmeneten énekeltünk a fiúkkal együtt a fúvószenekar kíséretével
7. Június 29. Német mise

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
1. Július 27. Német mise
2. Augusztus 5. Neckarsulmi vendégek fogadása. Mivel a neckarsulmi vendégek Budán
fognak lakni, ezért a szokásos Művelődési Házas fogadás nem lehetséges. Ezt még
pontosítani fogjuk.
3. Augusztus 7. A neckarsulmi vendégek este Csolnokra mennek. Hofher Márton kéri,
hogy a körbeadott lapon aki szeretne jönni, iratkozzon fel a vacsora megrendelése
végett.
4. Augusztus 10. Búcsú. Német őseink emlékművének avatása, ahol a kórus énekel.
5. Augusztus 23. Családi napon szereplés (a fellépés megbeszélése még folyamatban
van).
6. Augusztus 31. Német mise
7. Szeptember 2. Hagyományőrző Kör ülése
8. Szeptember 19-22. Neckarsulmi utazás, aki szeretne jönni, az a körbeadott lapon
írja be magát.
9. Szeptember 28. Német mise
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10.Október 3-án a Dalárda Kadarka-fesztiválon vesz részt
11.Október 4. Törökbálinti kórustalálkozó
12.Október 11. Zsámbéki kórustalálkozó
13.Október 19. Budakeszi kórustalálkozó
14.November 8. Vecsési kórustalálkozó
Schrotti János Német Önkormányzat elnök, a Hagyományőrző Kör tagja:
Beszámol a 300 éves itt létünkre készült emlékmű helyszínének munkálatairól és az
emlékmű felállításáról. Az emlékmű augusztus 10-én a szentmise után kerül felszentelésre.
Valószínűleg itt lesz a Püspök atya, a kormány részéről Soltész Miklós államtitkár.
Augusztus 9-én a Kunterbunt óvodában tartunk egy szép estét a neckarsulmi
vendégeknek. Gulyáspartit rendezünk, természetesen a Kör is meg van hívva.
Ezután beszámolt az őszi német önkormányzati választásokról, az ÉMNÖSZ által adott
tájékoztatásról. 13 nemzetiség szószólója került be az Országgyűlésbe, akik egy
nemzetiségi bizottságot alakítottak. Az elnöke szlovák nemzetiségi, elnökhelyettese roma
lett, mivel minden szószólónak egy szavazata van, annak ellenére, hogy a nemzetiségek
95%-át a romák és a németek teszik ki. Összehasonlításképpen szlovák óvódás és
általános iskolás 18 fő van, német nemzetiségűek 44 ezren. Ritter Imre az ÉMNOSZ elnöke
elmondta továbbá, hogy az Országgyűlésben komolyan veszik őket.
Schrotti J. arra kéri a megjelenteket, hogy minél többen regisztráljanak a nemzetiségi
választói névjegyzékbe az őszi német önkormányzati választásra, ismerősöket is kérjenek
meg erre.
A nemzetiségi önkormányzati választás párhuzamosan a helyi önkormányzati választással
együtt lesz. Mind a két önkormányzatra lehet szavazni. De a német nemzetiségre előzőleg
regisztráltatni kell magát mindenkinek.
A német szavazásra is egy külön 5 tagú szavazókört kell létrehoznunk. Erre is kéri, hogy
jelentkezzenek.
Szirmai Jenő tag:
A Fúvószenekarunknak is fel kéne venni a kapcsolatot a neckarsulmiakkal, hogy ezzel is
jobban elmélyítsük a kapcsolatunkat.
Czégény Béláné titkár:
Röviden beszámolt a Szabolcsi barangolás kirándulásunkról.
Krizsán Edit tag, kórusvezető:
Beszámol arról, hogy a karvezetői tanfolyam záró eseménye egyházzenei találkozó volt.
Neubrandt Ferenc átadta a stafétát a fiataloknak. Krizsán Edit azt gondolta,hogy a jövő
évben a kirándulásunkat úgy kellene szervezni, hogy a június 28-i héten Pécsváradon az
egyházzenei találkozón vennénk részt. Ezzel indítanánk a kirándulásunkat és utána
mennénk tovább.
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Dr. Kotmayer Zalán alelnök:
A meghirdetett napirendeket megtárgyaltuk. Több hozzászólás, javaslat nem lévén 19 óra
30 perckor a gyűlést bezárom.

Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné
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