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

2015. január 6-i üléséről 
 

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85. 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 38 fő 
 

Ligetfalvi Károly elnök: 
18.05 órakor megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket. Napirend előtt kéri, hogy Varga 
Józsefné Erdőfi Rózsi kedves körtagunk haláláról egyperces felállással emlékezzünk meg. 
Ezután köszönti különösen Bakács Bernadett alpolgármester asszonyt, Meskó Gyulát a XII. 
ker. Tamási Áron kéttannyelvű gimnázium igazgatóhelyettesét és a XII. ker. Német 
Önkormányzat elnökhelyettesét, Schrotti Jánost, a Budakeszi Német Önkormányzat elnökét. 
A közben kitöltött pezsgővel koccintva mindenkinek boldog új évet kíván. 
 
Ezután összefoglalja az elmúlt 2 hónap eseményeit: 

1. November 7. Varga Józsefné (Rózsi) körtagunk temetésén énekeltünk 
2. November 9. Vecsési kórustalálkozón vettünk részt 
3. November 15. CD felvétel a Czövek Erna Zeneiskolában. Sajnos az elkészült CD-k utolsó szá-

mai nagyon recsegtek,  ezért újból elkészítik a CD-ket. Most a napokban megkapjuk a minta-
példányt, és akkor át tudjuk adni annak, aki kér belőle. Kórustagoknak 1.000 Ft/db, körtagok-
nak 1.500 Ft/db lesz az ára. 

4. November 16. Az Észak-Magyarországi Németek Szövetségének gálaműsorát néztük meg a 
Törökbálinti Sportcsarnokban. 

5. November 29. Az esti szentmise után a Templomnál felállított  Betlehemnél énekeltünk. 
6. November 30. Német mise 
7. December 5. Városi karácsonyon énekeltünk a Városházán felállított sátorban. 
8. December 12. Német karácsony 
9. December 15. Hagyományőrző karácsony. Úgy gondolja, hogy a jövőben közösen kellene 

megoldanunk a Német Önkormányzat karácsonyával. 
10. December 18. Öregek napköziotthonában énekelt az Asszonykórus 
11. December 21. Telkire hívtak meg bennünket Adventi vásárra a „Pajtába”. 
12. December 28. Német mise 

 

Nagyon sok feladat áll előttünk. Szeretnénk egy kis pezsgést vinni Budakeszi életébe, a sváb 
hagyományokat feleleveníteni. Január 17-én szeretnénk egy tradicionális rendezvényt 
meghonosítani. Fő szervezője a Budakeszi Német Önkormányzat. Disznóvágás „Sautanz”  
lesz a neve. Jelenleg 6 település német önkormányzata, illetve hagyományőrző köre van 
felkérve.  8 tagú zsűri fog értékelni. 
 
Schrotti János BVNÖ elnöke: 
Máshol is működik, mi is megpróbáljuk. Nem úgy van, mintha háznál ölnék a disznót. Itt 
különböző hatósági engedélyek kellenek ÁNTSZ, stb. Még 5 Német Önkormányzatot kértünk 
fel: Törökbálint, Solymár, Dunabogdány, Vecsés, Újhartyán. Karcsit kértük fel, hogy állítsa 
össze Budakeszi vágó csapatát. 8 tagú bíráló bizottság lesz az élet minden területéről. 
Budakeszi részéről Franke Lászlót kértük fel, másik tag Czirok Guszti lesz és örömmel vettük, 
hogy a Polgármester asszony is elvállalta. Nagyecseden informálódtunk arról, hogyan 
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csinálják, az ottani polgármester is bekerül a bíráló bizottságba. Továbbá az ÁNTSZ-től és a 
NÉBI-től is lesz zsűritag. 
A disznókat Herceghalomról hozzuk. 1,5 q körüliek lesznek a disznók.  
A levágott disznókból egy kis darab mintát küldünk vissza, ahol megvizsgálják.  
Minden település hoz egy fúvószenekart is. Zene mellett jó hangulat lesz. A csapatok is 
lelkesen készülődnek. A helyszín a Tesco mögötti üres telek. Mindenkit sok szeretettel 
várunk.  
 
Ligetfalvi Károly elnök: 
Mi kaptuk a felkérést erre a munkára. Reggel 6-ól este 6-ig leszünk ott. Itt kérem a tagságot, 
ha valaki tud olyan hagyományos eszközt, amit használni tudunk, legyen szíves kölcsönadni 
pl. sparhelt, üstház, veidling, stb. 
 
BÖLLÉR CSAPAT: Eisenhut Péter és édesapja Eisenhut József, 
3 segítségük: Pásztélyi Boldizsár, Orosz István, Ligetfalvi Zsombor 
ARCULATI CSAPAT: Kőrösi Levente vezetésével, díszíti a sátrat, régi képekkel, 
szerszámokkal. 
VENDÉGLÁTÁST: Pásztélyi András végzi a terítéstől a kiszolgálásig. 
SZAKÁCS TEAM: Szakasits Ferenc, Bechtold Jakab, Kőrösi Soma 
TÜZELŐANYAGOS RÉSZLEG: ne csak gázpalackkal, hanem fával is tüzeljünk. Orosz István 
hasított tűzifát hoz. 
 Saját filmünk is lesz.  FOTÓS STÁBUNKAT Hidas Csaba vezeti. 
 
Nagyon fontos, hogy a csapat egy közösen kitalált, hagyományokra emlékeztető viseletben 
legyen. Egy hentes kötényt fog mindenki kapni és egy meleg mellényt, hátulján a csapat 
neve fog szerepelni. 
 
5 vendégcsapatnak 5 fő összekötőt rendelünk ki. A feladatuk, hogy figyelemmel kísérjék a 
munkájukat és ha segítségre szorulnak, tudjanak segíteni. Ezek: Nádas Anna, Kerényi Tomi, 
Kőrösi Ágoston, Tóth Balázs, ifj. Schrotti Jani. 
 
9 órára reggelit készítünk, délután 4-ig folyamatosan lehet enni. Mindenki hozza magával 
rokonát, ismerősét. Aki kóstolni szeretne 1 tallért 250 Ft-ért vehet az információs sátornál. 
Persze mindenki annyi tallért vesz, attól függően mit szeretne kóstolni. Szeretnénk egy kis 
süteményt is kínálni. Savanyúság is lesz. Gräfl cukrászda is kint lesz. Lehet félkész terméket 
is vásárolni.  
 
Hirdetjük a honlapunkon, Facebookon, helyi tv-ben, kultúrháznál molinón.  
 
Január 15-én német mise lesz. 
 
Január 31-én Svábhegyi batyusbál. Ismerteti: 
Meskó Gyula Svábhegyi Német Önkormányzat: 
Boldog új évet kíván mindenkinek. Mi is megpróbálunk egy kis pezsgést hozni a Sváb-hegyi  
közösség életébe. Ez egy hagyományteremtő rendezvény lesz. Kövesdi Nóra, illetve magam 
révén van fültanu, hogy itt Budakeszin hogyan történnek az események. A kitaposott 
ösvényen próbálunk haladni. Nem tudunk olyan nagyszabású rendezvényt szervezni, mint 
Budakeszi, de azért hagyományteremtő céllal elindítunk egy ilyen programot is. Reméljük 
sokan eljönnek és jól fogják érezni magukat. Már a tavalyi rendezvényeinken is fellépett a 
férfi dalárda és az asszonykórus is. Nagyon örülünk, hogy a Férfi dalárda most is részt vesz a 
programban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Helyszín: XII. ker. Jókai Klub. Belépő 
1000 Ft. Kérem, hogy jelezzék a részvételi szándékukat, mivel max. 150 fő tud elférni a 
teremben. Kioszt egy pár plakátot. A többiek e-mailban megkapják. 
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Ligetfalvi Károly elnök: 
Február 14-én Budakeszi sváb-bál. Törökbálint lesz a díszvendég. 
 
Február 22. Német mise 
 
EGYEBEK: 

 10 éve készült a német misefüzet. Elhasználódott, kiegészítettük. Körbead két 
példányt, akinek van jó kritikája, észrevétele ezzel kapcsolatban, szívesen vesszük. A 
misefüzetet  Albrecht István szerkeszti. Az észrevételeket nekem, vagy Albrecht 
Istvánnak tegyék meg. 

 Az éves pénzügyi beszámolónk nyilvános. Bárki bármikor betekinthet. A tavalyi évben 
volt 25 éves évfordulónk a Budakesser Gemeinschafttal. Fogadtuk őket és mi is 
kiutaztunk Neckarsulmba. Fel kellett öltöztetni a dalárdát. Pályázni csak kisebb 
összegekre tudtunk. A legnagyobb segítségünk a Német Önkormányzat volt. 
 

 Czégény Béláné beszámolt a 2014 év pénzügyi helyzetéről. 
 

Schrotti Jánosné körtag: 
Németországban elhunyt Koch Boris, a következő német misét őérte mondjuk. 
 
Schrotti János BVNÖ elnök: 
Jövő héten 14-én szabadegyetem lesz. 
Február 11-én szabadegyetem, Huber Ferenc tartja. 
 
Herein Mária körtag: 
December 20-án a Tájházban nagyon szép karácsonyi ünnepség volt, nagyon jók voltak a 
kántálók, dicséret Nádas Annának. 
Mint a St. Gerhards-Werk Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete alelnöke tájékoztatja 
a tagokat a St. Gerhards-Werk január 10-i üléséről, mely 14 órakor lesz a Bp. Fő u. 43. sz. 
alatt. Arra kéri a tagokat, aki tud jöjjön el, ezzel nagy szívességet tenne. Ez az egyesület 
egyre inkább elöregedett. Stelczer Péterrel – aki sokat tesz az Egyesületnek -  Solymárról 
külön busszal jönnek. Szét osztja a január 10-re szóló meghívókat. Köszöni, hogy többen 
közülünk el szoktunk járni a St. Gerhards Werk ülésére. 
Mivel én is a Sváb hegyen lakom, az ottani programokon is részt szoktunk venni. Örömmel 
hallom, hogy a két önkormányzat összedolgozik.  
 
Albrecht István körtag: 
Verbényi István atya temetése január 16-án 1 órakor lesz a Farkasréti temetőben, aki tud 
jöjjön el. 
 
Ligetfalvi Károly elnök: Köszönjük mindenkinek a közreműködést! A napirendi pontokat 
átbeszéltük, elfogadtuk, az ülést 19.45-kor bezárom. 
 
 
Az emlékeztetőt összeállította: 
Czégény Béláné 
  


