
E m l é k e z t e t ő
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület

2014. november 4-i üléséről
 

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 49 fő
 

Ligetfalvi Károly elnök:
18:10 perckor megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket.
Felteszi  a  kérdést,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat  –  kiegészítve  az
iskolakezdéskor elindult német nemzetiségi tánctanfolyam (melynek ismertetésére Bokor Krisztinát
kéri fel) és a német nemzetiségi választásokkal kapcsolatos tájékoztatással (melynek ismertetésére
felkéri Schrotti Jánost) - a kör tagjai elfogadják-e?
A megjelentek a napirendi pontokat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.
Szeptemberben arra gondoltunk, mi lenne, ha a német táncoktatást felölelnénk, biztosítva, hogy a
gyerekek már az általános iskolától kezdve tanulják a táncot. Sok éve nincs a Hagyományőrző
Körnek nemzetiségi táncegyüttese. Elmentünk az iskolába és beindítottuk a tánctanítást, felkéri
Bokor Krisztinát, hogy számoljon be az elmúlt 2 hónap eseményeiről.
 
Bokor Krisztina a nemzetiségi tánccsoport vezetője:
Egyik sváb bálon Tercsi néni szólt nekem, hogy nincs gyerek tánccsoport, csinálj egyet. Tercsi néni
sajnos már nincs közöttünk. Egyszer álmodtam vele, azt mondta nincs tánccsoport. Felébredtem és
elhatároztam, hogy lépni fogok. Beszéltem Karcsival és így elkezdtem. Október 3-án volt az első
tánccsoportos próbám. Hat párom van, akiket beszerveztem. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy
ha gyermeke, unokája el tud jönni, 6-12 éves korig szeretnénk táncosokat. Olyan tánccsoportot
szeretnék, ami nekünk anno volt. Vigyék tovább a hagyományt. A gyermekeknek is egy emlék,
programokra mentünk, népviseletbe mentünk. Ezt szeretnénk felújítani. A hat pár már nagyon tud
táncolni. Szeretném, ha a Hagyományőrző karácsonyon a Fúvószenekarral közösen fellépnének. A
gyerekek várják a próbákat. Szeretnénk minél több gyermeket bevonni, hogy tovább tudjuk vinni a
kultúránkat. Minden pénteken 5-6-ig van próba. A termet a Kunterbunt óvoda biztosítja.
 
Ligetfalvi Károly elnök:
Összefoglalja az elmúlt 2 hónap eseményeit:
Szeptember  13. Budajenőn  kórustalálkozón  vettünk  részt,  nagyon  kedves,  családias
hangulatban.
Szeptember  19-22.  Neckarsulmba  utaztunk.  Kíváncsiak  voltunk,  hogy  az  augusztusi
látogatásukat hogyan fogják viszonozni. Úgy gondolom, hogy ami tőlük tellett, mindent megtettek.
Egy autóbuszos úton vettünk részt, nagyon jó hangulatban. Felléptünk a Balleiban, ahol a 25 éves
kapcsolatunkat ünnepeltük meg. A hivatalos műsor után a Polgármester meghívott bennünket egy
kötetlen beszélgetésre. A látogatásunkról Neckarsulmban készített cikket kiosztom.
Szeptember 26. Asszonykórus a Kunterbunt Óvodában lépett fel.
Szeptember 28. Német mise (Itt a német pap megbetegedett, és nem tudtak helyette mást
küldeni) Egyesek felvetették, hogy nem lesz többé német mise. Nem kell félni, továbbra is lesz.
Október 3. A Sváb hegyi Jókai villában Kadarka fesztiválon fellépett férfi kórusunk. A Hegyvidék
című lapban megjelent cikkből olvasta fel a férfikórust dicsérő szavakat.
Több borászt kértek fel, hogy a villa kertjében egy-egy sor szőlőt ültessenek és kezeljék, majd az
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elkészített borból kínálják meg a vendégeket.
A férfi kórus tulajdonképpen ad hoc indult, jó kedvvel. Örülök, hogy egy közösség alakult ki. Most
utoljára  már  14-en  voltunk.  Nő  a  Dalárda  létszáma.  Meskó  Gyula  a  Svábhegyi  Német
Önkormányzat tagja, Budakeszi lakos is csatlakozott hozzánk.
Október 4. Törökbálinti kórustalálkozón vettünk részt.
Október 5. A Korányi szanatóriummal szemben álló felújított kereszt újra avatása-átadása szép kis
megemlékezés volt, ahol az Asszonykórus énekelt. 
Október 12-én választás volt, ismertek a végeredmények. A mi vonatkozásunkban a Budakeszi
Német Önkormányzat elnöke révén nagy megtiszteltetés ért bennünket, ugyanis Schrotti Jánost a
Pestmegyei Német Önkormányzat elnökévé választották.
 
Schrotti János a BVNÖ elnöke:
A választás regisztrációval kezdődött. Az előző választáshoz képet pozitív előrelépés volt 302 főre
emelkedett a regisztráltak száma. A regisztráció folyamatos, a fiatalokat is szeretnénk bevonni. 85
% volt  a részvétel,  országosan 70-75%-os volt.  Időközi választás kiírása lehetséges, ugyanúgy
mint  a  nagy  önkormányzatoknál.  Megyei  listára  is  lehetett  szavazni.  Pest  megyében  a  német
mellett, cigány, szerb, és szlovák önkormányzat alakult. 8 ezer fölött kb. 100-al a cigányok, 8 ezer
alatti a németek száma. A megyénél meg kell ismerni, hogy milyen feladatok lesznek. Meg kell
ismerni  nemcsak  a  kulturális  egyesületeket,  hanem  a  német  önkormányzat  mellett  működő
intézmények, tájházak stb. problémáit is.  A nemzetiségi fenntartású intézmények a nem állami
fenntartásba  kerültek  át,  úgy  mint  az  egyházi  intézmények.  Solymáron  és  Törökbálinton  van
nemzetiségi óvoda, megbeszéltük egymással az adminisztrációs teendőket.
Első program:  November 16-án gálaműsor Törökbálinton 15 órakor. Ha annyi jelentkező van,
akkor egy buszt indítunk. 
A jelenlévők közül kb. 23-an jelentkeztek, így megy busz a gálára.
 
Ligetfalvi Károly elnök:
Október 19. Budakeszi kórustalálkozónk a POKG-ban. Mindenkinek köszönöm a segítséget. Úgy
gondolom,  hogy  nagyon szépen és  jól  sikerült  a  kórustalálkozó.  Mindenhonnan jó  információt
kaptam. Külön köszönöm Franke Laci bácsinak és családjának a sok munkát, a finom ételt.
Október 26. Német mise
Október 31. A férfi dalárda énekelt az I. világháborús emlékműnél a háború 100 éves kitörésének
emlékére rendezett megemlékezésen. (A Doberdo dalt énekeltük).
November 1. A mise után az Asszonykórus a temetőben énekelt az emlékezés keresztjénél és a
közös keresztnél.
 
AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOKRÓL:
November 7-én pénteken Márton napi felvonulás 16 órakor indul  a Posta alatti  parkolóból  a
Széchenyi iskola KRESZ partjába.
November  9-én Vecsésre  utazunk  kórustalálkozóra.  A  busz  13  órakor  indul  a  Posta  alatti
parkolóból. Mivel nagy busz indul, jöhetnek kísérők is.
November 9-én Zwickl Polka parti, akit érdekel és el tud menni, az vegyen részt.
November 15. CD felvételt  készítünk, amely egy egész napos tortúra lesz,  reggel 8-tól  késő
délutánig.
November 29.  Betlehem állításnál  énekelünk a mise után, vagy előtte,  ez még megbeszélés
tárgya.
December 6-án városi karácsonyon fellépünk.
December 15-én 18 órakor Hagyományőrző Kör karácsonya a Művelődési Házban.
December 28. Német mise.
Köszönjük a Danó és Kőrösi családnak az elektromos orgonát, amit kaptunk.
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A kották rendszerezését és átírását Albrecht Pisti vállalta. Mindenki letöltheti az internetről.
 
 
Szirmai Jenő körtag:
Lehetőséget kaptam, hogy az Unsere Post-ból, ami Budakeszire vonatkozik ismertessem. Sajnos
utoljára  az  augusztusi  számot  kaptam  csak  meg,  a  szeptember-október  még  nem  jött  meg.
Ismerteti Grosics Gyuláról írt cikket.
 
Nádas Anna körtag, Tájház vezetője:
Ne ijedjen meg senki, felújítás van a tájházban. Holnap Helytörténeti Szabadegyetem van.
DVD-k elkészültek, át lehet venni. Naptárak is vásárolhatók nálam. November 22-én az óvodában –
vagy ha kész lesz a Tájházban – nagyszabású programok lesznek.
Egész december hónapban adventi vásár lesz a Tájházban. Ha van valakinek horgolása vagy egyéb
elhozhatja és megpróbáljuk eladni. Minden délelőtt program lesz, a látogatók zsíros kenyeret és
teát kapnak.
 
Varga Józsefné Rózsi néni temetése november 7-én pénteken 3 órakor lesz.
 
Bokor Józsefné körtag kérdezi:
A Márton nap miért nem a napján – 11-én – lesz megtartva.
 
Schrotti  János:  Mivel  keddre  esik,  minden  gyereknek  különórája  stb.  van,  ezért  a  hozzá
legközelebb eső pénteken rendezzük.
A német karácsony december 12-én pénteken lesz a Prohászka Gimnáziumban, ahol átadjuk
a Budakeszi Angyala díjat. 
 
Nagy Attila körtag, harmonikás:
A CD felvétellel kapcsolatban kéri a kórustagokat, hogy nézzék át az énekek szövegét. Nagyon
hosszú lesz a felvétel, és az segít, ha mindenki jól ejti ki a szöveget.
 
Krizsán Edit körtag, kórusvezető:
Mivel a fiúknak családi programjuk van, ezért úgy beszéltük meg, hogy először a fiúk énekelnek,
majd a közös énekek következnek és utoljára a nők jönnek.
 
Bokor Józsefné körtag:
A Kör nevében gratulál Ligetfalvi Károlynak névnapja alkalmából. A jelenlévő körtagok koccintanak
Karcsi névnapjára.
 
Ligetfalvi  Károly  elnök:  Köszönjük  mindenkinek  a  közreműködést!  A  napirendi  pontokat
átbeszéltük, elfogadtuk, az ülést 19.00-kor lezárom.
 
 
Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné
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