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

2015. március 3-i üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 44 fő

Kotmayer Zalán alelnök:
18.10  órakor  megnyitja  az  ülést,  üdvözli  a  megjelenteket.  Ligetfalvi  Károly  elnök  üzleti
ügyben külföldre utazott, ezért tartja most ő az ülést. Napirend előtt kéri, hogy Werle Ferenc
körtagunk haláláról egyperces felállással emlékezzünk meg.
Ezután köszönti a megjelenteket.
Felteszi a kérdést, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat a tagság elfogadja-e?
A tagság egyhangúlag elfogadta.

Ezután összefoglalja az elmúlt 2 hónap eseményeit:

1. Január 17. de. Zsámbékon a Fábián-Sebestyén napi misén énekelt Asszonykóru-
sunk.

2. Január  17-én  a  „fiúk”  a  Budakeszi  Német  Önkormányzat  által  rendezett
SAUTANZ-Wudigess,  Disznóvágó  Fesztiválon  új  konstellációban,  mint  a
„Budakeszi Bárdok” = „Wudigesser Beile”  néven adták le nevezésüket és
vettek részt a versenyen. További 4 település német önkormányzata – Solymár,
Törökbálint, Vecsés, Dunabogdány – vágott még a rendezvény keretében disznót.
Az eseményt nagy érdeklődés kísérte. A zsámbéki mise után az asszonykórus is
meglátogatta a fesztivált.

3. Január 25. német mise
4. Január 31-én a Svábhegyi Német Önkormányzat rendezésében sváb bál volt, 

ahol a férfi dalárda énekelt nagy sikerrel.
5. Február 14. SVÁB BÁL Budakeszin. A bál kezdetéig a Hagyományőrző Kör fú-

vószenekara játszott, majd Hagyományőrző kórusunk énekelt. Törökbálint volt a
díszvendég.

6. Február 22. német mise

Előttünk álló feladatok:

1. Március 5-én csütörtökön ½ 10-kor a „Kővel, kő nélkül” előadás rádiófelvételére
megy az Asszonykórus.

2. Március 19. (csütörtök) Kitelepítési emlékműsor:
3. 16.30 Ünnepi megemlékezés – Kalász Márton író közreműködésével, a városháza

tanácstermében.
4. 17.15 Koszorúzás – a Budakeszi Hagyományőrző Kör fúvószenekarának és ve-

gyes kórusának közreműködésével, a városháza bejárata melletti emléktáblánál.
5. 18.00 Gyertyafényes szentmise - a római katolikus templomban
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6. Március 28. (szombat) 15 óra Német keresztút
7. Április 3. 15 óra: Nagypénteki keresztút
8. Április 5. (vasárnap) 9 óra: Misztériumjáték a Kálvárián, utána körmenet a temp-

lomhoz.
9. Április 26. Német mise
10. Május 31. (vasárnap) Pilisvörösvárra hívtak meg bennünket egyházzenei kórus-

találkozóra, du. 3 órakor kezdődik.

Nádas Anna körtag:
A Kálvária takarításhoz kéri a tagok segítségét, ami március 27-én pénteken du. 2 órakor
lesz. Aki tud hozzon gereblyét, seprűt stb. Néhányan jelentkeztek. Nádas Anna megpróbál
segítséget hozni a fiatalok közül.

Kéri, hogy aki a német keresztúton szeretne felolvasni jelentkezzen, még 10 stációnál nincs
felolvasó. 

Szirmai Jenő körtag:
A „Hegyvidék”  újságból  felolvasta  a sváb batyus bálról  szóló cikket,  különösen azt,  ahol
megdicsérték a Budakeszi Dalárda szereplését. 
Meskó  Gyula  a  XII.  Tamási  Áron  Általános  Iskola  és  Gimnázium  igazgatóhelyettese  a
magyarországi  németek  kitelepítéséről  megemlékezést  szervezett,  és  felkérte  őt  Szirmai
Jenőt, hogy élménybeszámolót tartson a tanulóknak a kitelepítés során átélt eseményekről.
Örömmel vállalta.

Albrecht István körtag: Ez az esemény a honlapunkra is fel van téve.

Herein Mária körtag:
Felajánlja Deutsche Kalendert, hogy nála lehet venni.
Március 27-én Pilisvörösvár tartja német keresztútját, du. ½ 5-kor kezdődik, utána német
mise lesz a templomban. Aki tud jöjjön el.
A szokásos zarándoklat ebben az évben Solymáron lesz május 10-én, amire a Budakesziek is
készüljenek (ahogy Máriamakkon, Máriaremetén is volt).
Amikor  a  Svábhegyi  svábbálon  volt,  egy  ismeretlen  hölgy  felajánlott  rengeteg  német
imakönyvet, amit a kör tagjai között kiosztott. Még így is sok maradt, megpróbáljuk kiosztani
azoknak, akiket érdekel.

Albrecht István körtag:
Kérdezi, hogy a Kálvárián a kivilágítást ki intézi, mert sok stáció nincs kivilágítva.
Szirmai Jenő: A Szépítők részéről Pfendtner József intézi, ha kiég egy-egy villanykörte.

Kotmayer Zalán alelnök: Köszönjük mindenkinek a közreműködést! A napirendi pontokat
átbeszéltük, elfogadtuk, az ülést 19.45-kor bezárom.

Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné


