Emlékeztető
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
2014. szeptember 2-ai üléséről
Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 47 fő
Ligetfalvi Károly elnök:
18:04 perckor megnyitja az ülést.
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.
5. ülésünkkel folytatjuk az évet, összefoglalja az elmúlt 2 hónap eseményeit:
1. Július 27. Német mise
2. Augusztus 5. Német delegáció fogadása a Szent László Házban. 40-en érkeztek
Neckarsulmból,
8-10-en Westenholzból és Lichből. A német vendégek a hét nagy
részét a városban
töltötték.
3. Augusztus 9. városnézést szerveztünk nekik, megtekintették a Helytörténeti
Gyűjteményt, ellátogattak a temetőbe, Tercsi sírjánál megemlékezést tartottak és
megnézték az új bölcsődét is. Délben pikniket szerveztünk nekik az Arborétumban,
melyet péntek éjjel disznóvágás előzött meg, így frissen töpörtyűvel és kolbásszal tudtunk
kedveskedni nekik. Nagy volt a megelégedés, jó hírünket vihették magukkal haza.
Franz Huber irigykedett és felkért minket, hogy ezt a lelkesedést vigyük magunkkal
Neckarsulmba, és adjuk át az ottani fiataloknak is.
Schrotti János: megköszöni a Szépítő Egyesület, a Hagyományőrző Kör és a Tájház Baráti Kör
tagjainak a közreműködést, nélkülük nem jött volna létre ez a szép program.
Ligetfalvi Károly: folytatja a beszámolót.
Augusztus 9-én este egy Hagyományőrző Bállal zárult a napi program a Kunterbunt
Óvoda kertjében. Az este nagyon jó hangulatban telt.
Augusztus 10. Szoboravatás a Szent László Ház előtt. Jelen volt többek között a
megyéspüspök úr, az államtitkár úr és még sok prominens vendég. A szoboravatással
párhuzamosan a Templomkertben a Hagyományos Búcsú zajlott, így kicsit kettévált a
program, de mindkét helyszínen jól érezték magukat a jelenlévők.
Augusztus 11-én utazott haza a német küldöttség. Azóta már levélben is
megköszönték a szíves vendéglátást és szeretnék majd viszonozni Neckarsulmban.
Augusztus 20. Kenyérszentelés, a Szent István napi megemlékezés a rossz idő miatt a
Művelődési Központban került megrendezésre, melyen az Asszonykórus is fellépett.
Augusztus 23. Családi Nap. Fellépés a Reptéren. Méltón képviseltük a budakeszi
németséget. Idén kávézó hangulatot teremtettek a Német Önkormányzat sátrában, melyet a
Gräfl Cukrászda fagyipultja és Menczinger Tibor italai tettek még különlegesebbé. Nagyon jó volt
a hangulat, köszönhetően többek között a Fúvószenekar kísérőzenéjének. Megköszöni Nagy
Attilának a lelkes közreműködést és azt, hogy mindig készen állnak arra, hogy feldobják a
hangulatot.
A Fúvószenekart regisztrálták a Magyarországi Német Ének-Zene és Tánckarok Országos
Tanácsába. A Kör tagjai nagy tapssal fogadják a hírt.
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Előttünk álló események:
Szeptember 13. Budajenői Kórustalálkozó
Szeptember 19-22. Neckarsulmi út, melyről később részletesen lesz szó.
Október 3. Kadarka Fesztivál a Jókai Villában a Svábhegyen. Magyar borászok
bemutatása, magyar kadarka népszerűsítése, borkóstolás, összehasonlítás. 14 és 15 óra
között a Dalárdának lesz egy 10 perces ének blokkja.
A jelenlévők közül többen érdeklődnek, hogy hol található a Jókai Villa, Ligetfalvi Károly elnök úr
biztosítja őket, hogy mindenről időben – a honlapon és e-mailben – tájékoztatni fogjuk a
tagokat.
Október 4. Törökbálinti Kórustalálkozó
Október 19. Mi rendezünk kórustalálkozót. Mindenki segítségére számít a vendéglátást
illetően, elsősorban Franke Laci bácsiéra.
November 9. Vecsési Kórustalálkozó
Nádas Anna: aznap van Budakeszin bérmálás, ami sokakat érinthet a jelenlévők közül.
Ligetfalvi Károly folytatja az előttünk álló események felsorolását:
November 15. egész napos CD felvétel lesz a Zeneiskolában az Asszonykórusnak és a
Dalárdának, együtt is és külön-külön is készítenek felvételt. Kemény munka lesz, mindenki
készüljön fel rá. Népszerűsítés és némi bevétel céljából készül majd a CD.
Még néhány kérdés a Neckarsulmi út részletezése előtt.
A korábbiakban megbeszéltek szerint 2 részletben is be lehet fizetni a tagdíjat, de szeptemberig
mindenki legyen szíves teljesíteni a befizetést. Aki még nem tette meg, pótolja.
Neckarsulmi út
Szeptember 19. Indulás 5 órakor a Posta alatti parkolóból. 50 fős busszal megyünk. Kara
Sándor lesz a sofőr, egy kollégájával. Az út 12-13 órás, több kisebb pihenőt tartunk majd, de
lehetőleg mindenki csomagoljon útravalót. Véglegesítve lettek a foglalások, sokan
rokonoknál/családoknál szállnak meg, egy neckarsulmi panzió pedig egyedi áron fogadja majd a
Dalárda tagjait és feleségeiket, mivel többségüknek nem élnek kint rokonai. A kinti programot és
a költségeket a jegyzőkönyv mellé fogjuk csatolni.
Este megérkezés a Ballei-hoz, köszöntés, majd mindenki megy a szállására/rokonokhoz.
Szeptember 20. napközben nincs hivatalos program. 18.00-21.00 Budakesser Gemeinschaft
fogadása a Kolping Házban.
Szeptember 21. Búcsú.
- 11.00 Ünnepélyes szentmise, melyen az Asszonykórus Huber-Szabó Lenci kíséretében fog
énekelni. Köszönjük Lencinek, hogy vállalta a Hölgyek kíséretét, így nekik is könnyebb lesz a
felkészülés.
- 12.00-14.00 Ebéd a Ballei-ban
- 14 órától ünnepi ceremónia. 25 éves a Budakesser Gemeinscaft és a Hagyományőrző Kör
partnersége. A két város csak később lett lett testvérváros. Büszkék lehetünk erre az
együttműködésre. Az óvodában rendezett bálon is aláírtunk Franz Huberrel egy emléklapot az
elmúlt 25 év emlékére, ugyanezt fogjuk tenni kint is, majd a polgármester fog hozzánk intézni
néhány szót. Kb. 16-17 óráig fog tartani az ünnepség, utána szabad program.
Szeptember 22. Hazaút. Nem szükséges hajnalban indulni, felteszi a kérdést, hogy milyen
indulási időpontot javasolnak a jelenlévők. Végül a 8 órás indulás mellett döntenek, ami azt
jelenti, hogy kb. 21 órára érkezünk haza.

Költségek
Kiadás oldal: Busz költség, sofőrök napidíja+teljes ellátása, protokoll kötelezettségek
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Bevételi oldal: Budakesser Gemeischaft ajándéka 1200 Euro, mely részét képezi majd a
buszköltségnek. Még nem hivatalos, de az Önkormányzattól is kapunk támogatást. A
polgármester asszonyt is meghívták, ő azonban nem tud menni, mi viszont ígéretünket
tettük, hogy méltón képviseljük majd a települést. A döntés már megszületett, az összeg
még nem publikus, később majd nyilvánossá tesszük.
Buszköltség:
Nem Hagyományőrző Kör tagoknak: 16.000 Ft
Kör és Dalárda tagoknak: 12.000 Ft
Asszonykórus tagjainak: 6000 Ft
Szállás:
1 ágyas szoba 3 napra reggelivel 120 Euro/fő
2 ágyas szoba 3 napra reggel 195 Euro/fő
Van-e kérdés bármivel kapcsolatban?
Kérdés: Kinek és mikor kell fizetni?
Ligetfalvi Károly: Éva néninek, Ligetfalvi Károlynak, Kotmayer Zalánnak
Szabadházi József: Szeptember 14-én Zwickl Polka Parti lesz a Művelődési Központban,
sérelmezi, hogy ez nem szerepel a Kör programjában a sok Dalárdás program mellett.
Ligetfalvi Károly: megfelelő tájékoztatás után beletesszük a programba.
Szabadházi József: a személyes részvételt hiányolja.
Herein Mária: Szeptember 20-án a Szikla kápolnában lesz német mise Stratman atyával,
Berkenyeiek lesznek a vendégek. A kápolna jól megközelíthető, jó lenne, ha minél többen
részt vennének rajta.
Ligetfalvi Károly: Fúvószenekar is vegyen részt a kórustalálkozón, az óvodai szülőkből
álló tánccsoport is jelezte, hogy részt szeretne venni rajta, szóljanak ha valóban így van.
A választásokkal kapcsolatban, aki még nem regisztrálta magát német kisebbségiként, az
megteheti szeptember 26-áig, a valasztas.hu-n további információkat lehet találni. Tudunke valakinek segítségére lenni a kitöltésben? Nagyon fontos, hogy minél többen részt
vegyenek rajta, hogy ami tavasszal nem sikerült, az most sikerülhessen!
Szirmai Jenő: Gratulál a Fúvószenekarnak a regisztrációhoz, tekintettel arra, hogy 4
unokája is játszik benne. Minden elismerése az arborétumi piknik és az óvodai bál
szervezőinek, tökéletes volt a vendéglátás, a terítés, csak gratulálni tud hozzá. Ugyanakkor
fél attól, hogy a németeknél nem lesz ilyen a vendégvárás, de reméli, hogy ők is kitesznek
majd magukért. Jó utat kíván mindenkinek.
Schrotti János: a Dalárda tagjai közül sokan még nem jártak Németországnak ezen a
részén, ez az út tehát nagyon jó alkalom lesz számukra a környék megismerésére.
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Október 12-én lesznek a helyi és nemzetiségi választások. Az ÉMNÖSZ állítja a
településeken a jelölteket. Ebből áll össze a megyei országos lista. Idén 4 jelöltet indítunk:
Ormai Sebestyén, Kőrösi Csilla, Bruckner Andrea, Schrotti János. Schrotti Jánost jelölték a
megyei listára is. Ezért mindenkinek köszönetet mond, mert szerinte ez az elmúlt 4 év
eredménye, nálunk van fejlődés, vannak lelkes fiatalok. Nádas Anna tevékenysége is
egyedülálló a környéken. Kezdjük átvenni a szerepet a sváb hagyományőrzésben a
környéken. Ritter Imre és Soltész Miklós rádióban adott interjújában elmondta, hogy 2
emlékművet állítottak a közelmúltban a svábságnak, az egyiket Biatorbágyon, mely a
kitelepítésnek állít emléket, a másikat pedig Budakeszin, amely inkább a jövő felé mutat,
pozitív irányba és Soltész úr szerint ez a jó irány, amely előre visz.
A kijelölt utat mindenképp folytatni kell a Szépítő Egyesülettel, a Tájházzal és a
városvezetéssel együttműködve.
A Tájház kinőtte a helyét, egyre nagyobb igény van rá, szeretnének egy új közösségi
helyet kialakítani, élővé tenni. Rengeteg új terv van.
A Dalárda 4 éve működik és már híre van a környéken, jó ötlet volt bevonni ezeket a
fiatalokat a hagyományőrzésbe, ez tudja előremozdítani a települést.
Herein Mária: Hogy lesz a választás?
Schrotti János: 3 papírt kapunk a helyi választáson, 1. helyi választás: max. 4 nevet
lehet megjelölni (de 4-et lehet!), 2. megyei választás: 2 db lista lesz, igen/nem közül kell
választani, 3. országos választás.
Herein Mária: I. kerületben 13-an regisztrálták magukat.
Ligetfalvi Károly: 25 fő alatt nem is érvényes.
Schrotti János: a lista folyamatos, a regisztráció nagyon fontos a település megítélése
szempontjából is! 5 évre választjuk a polgármestert és a képviselőket is. 2 külön
helységben lesz a helyi és a nemzetiségi választás, a nemzetiségi a Kunterbunt óvodában
lesz. Eddig kb. 180-an regisztráltak. Solymáron 300-an, ami nem sok az ő hagyományőrző
múltuk tekintetében. Nálunk is lehetne több!
Nádas Anna: - elkészült az új helytörténeti naptár, 3000 Ft-ért lehet megvenni tőle, ill.
Kórósi Miklóstól.
- Schwartzinger leszármazottakat keresnek soroksáriak. Valaki jelentkezik a jelenlévők
közül.
- Szeptember 27. Szilvalekvárfőzés lesz a Tájházban.
Ligetfalvi Károly: Köszönjük mindenkinek a közreműködést! A napirendi pontokat
átbeszéltük, elfogadtuk, az ülést 19.11-kor lezárom.

Az emlékeztetőt összeállította: Kőrösi Kata
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