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

2015. szeptember 1-jei üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 41 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Üdvözli a megjelenteket. 

A JÚLIUSI ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:

Ligetfalvi Károly elnök:
 Augusztus 9. Búcsú. Az Asszonykórus a misén, Vegyeskórus a Szt. László

ház udvarán rendezett fogadáson énekelt. Közreműködött a BHKE fúvószenekara.
Támogatást  kaptunk az Egyháztestülettől,  a Német Önkormányzattól,  a Budakeszi
Helytörténeti Gyűjtemény és Tájháztól. 
Az idei búcsú új szervezésben került lebonyolításra. Kórosi Miklós kapta a feladatot. A
Templom alatti parkolóban és a Szt. László Ház udvarán került megrendezésre.
Sátrakat állítottunk fel a vendégek fogadására. A parkolóban pedig árusok állították
fel sátrukat. Sajnos az ünneplés nem tartott hosszan, a rendkívül meleg idő miatt, a
közönség hamar eltávozott. 
Tanulság a  jövőre  nézve,  hogy  az  üdítők,  hűsítők  mellé  egy  tál  étellel  (bogrács,
frissen sült) is tudjuk fogadni a vendégeket, akkor nem sietnek haza ebédelni. Így
egy hosszabb délutánt tudunk majd együtt eltölteni. 
A búcsút ma este a Plébánián a képviselő-testület egy része fogja kiértékelni. Ezúton
is köszönöm a kórusnak a szereplését, külön köszönöm a fúvószenekar szereplését a
Szt. László Ház udvarán.

Augusztus 13. Az Emberi Erőforrás Minisztériumától érkezett egy felkérés.
Egy riporter és egy operatőr jött hozzánk. Riportot készítettek rólunk arról, hogyan
zajlik az életünk, hogyan fedezzük kiadásainkat. A 80 fő által befizetett tagdíjból nagy
dolgokat  nem  tudunk  megvalósítani.  Nincs  saját  épületünk,  ezért  a  Szépítő
Egyesületnek  fizetünk  bérleti  díjat,  ezért  a  Minisztérium  támogatása  főleg  ezt  a
bérleti díjat fedezi. Edit és én is adtunk egy-egy interjút, valamint a kórus is elénekelt
3 dalt. A riport és a dokumentumfilm az EEM honlapján lesz látható.

Augusztus  22. Családi  napot  tartott  a  város.  A  Német  Önkormányzat
sátrában a fúvószenekar játszott. Schrotti Jánost kérem tájékoztassa a tagságot. 
Schrotti János tag:
Nem léptünk fel a színpadon. A fúvószenekar is csak a sátorban játszott. A Német
Önkormányzat is főzött, főleg grill ételeket, Laci bácsi és Attila is segítettek. A Gräfl
cukrászda szintén ott volt a sátorban. Bemutatásra került az önkéntes tűzoltó egylet.



Budapestről, a II kerületből és Zsámbékról is eljöttek a társ-egyesületek. Meg kell
jelenni  a város életében. Most is  főleg a kutya-show volt  előtérben. Mi így is  jól
éreztük magunkat.

Ligetfalvi Károly elnök:
Az év folyamán vannak ünnepeink, ahol a kórus fellép, de lesz egy-két olyan

rendezvény, amelyen úgy gondoljuk, hogy ilyen körülmények között nem erőltetjük a
megjelenést. Az egyik a családi nap. 

Nádas Anna kint volt népviseleti ruhában, ott volt a hagyományőrző népviseleti
paraván, ahol fotókat lehetett készíteni.  Hasonló a helyzet a városkarácsonyon is,
amelyet december 6-ra terveznek. 

Az  elmúlt  héten  volt  egy  komolyabb  rendezvény-sorozat  Máriamakkon,  a
Kővel, kő nélkül c. színdarab. Lázár Csaba rendezte és komoly formában érintve volt
a  Hagyományőrző  Kör  is.  Bárkivel  beszéltem  és  a  saját  tapasztalatom  is,  hogy
nagyon  büszkék  lehetünk  tagtársainkra.  Külön  köszönet  jár  azoknak,  akik  ezt
vállalták, végig csinálták a próbákat. Komoly kihívás egy fiatal számára is, nem hogy
a  szépkorú  hölgyeknek.  Az  egyesület  nevében  és  a  magam  nevében  is  nagyon
köszönjük, nem utolsó sorban Albrecht Istvánnak, dalárdánk tagjának is. 

Név  szerint  a  következők:  Bokor  Józsefné,  Gál  Gyuláné,  Herein  Gyuláné,
Kerekes Endréné (nem tag), Keszely Józsefné, Keszléri Józsefné, Krizsán Edit, Nagy
Zsigmondné, Peszmeg Lászlóné, Schrotti Jánosné, Urbán Józsefné, Varjú Tamásné,
Zombori Ferencné, Albrecht István.

Plébános úr keresett  meg – nagyon büszke volt  a csapatra. Kérte,  hogy a
szeptemberi  Máriamakki  búcsún  ugyanúgy  legyenek  székek  felállítva  és  az  oltár
fölött egy sátor legyen. Ezt még pontosítanunk kell.

Augusztus 30. Német mise. Harai Levente jezsuita atya elvállalta ebben az
évben a német misék celebrálását.

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:

Szeptember 5. Budajenői kórustalálkozóra hívták meg a férfi dalárdát. Ez a
felkérés hirtelen jött, mivel egy kórus lemondta a szereplést, ezért gondoltak ránk.
Általában törekszünk arra, hogy az asszonykórussal együtt lépjünk fel, de előfordul,
hogy a dalárda önálló szereplést vállal.
Budajenőn  a  kórustalálkozó  15  órától  kezdődik,  az  iskola  tornacsarnokában  lesz
megrendezve. Aki szeretne elmenni, azt szívesen látják.

Szeptember 19.  Szintén  Budajenőn Szüreti  Fesztivál  és  Borünnep lesz.  A
Budajenői Polgármester megkeresett, hogy lépjünk fel az ünnepségen. A műsor 15
órakor kezdődik. Aki szeretne autóval jönni, az jelentkezzen nálam vagy Éva néninél.

Szeptember  27.  Német  mise.  Levente  atya  leadta  a  plébánosi  teendőit  a
Budapesti  Jézus Szíve Templomban, így el  tudja  látni  december végéig biztosan
nálunk a német mise celebrálását.
Díszítés szempontjából sok segítséget kap a templom. Én vállaltam egy felolvasást a
német misén, hogy Edinát tehermentesítsük. A fiatalságot is be kell vonni nagyon
óvatosan. Akár a ministránsok közül is szeretnénk toborozni, de nem kell feltétlenül
ministránsnak lenni.
Az  olvasmányokat,  könyörgéseket  Pistivel  együtt  feltöltjük,  e-mailban  el  tudjuk
küldeni, előre, hogy lehessen gyakorolni.



Október 2. péntek. Kadarka fesztivál a Jókai villában 14 órától, ahol a Dalárda
lép fel. Egy kis rövid bemutató és szüret lesz a szőlőhegyen. Meg lehet kóstolni az
elmúlt évi vörös borokat. Szeretettek várunk mindenkit.

Október 3. Svábhegyi Sördélután a Lívia Villában 14 órától. Szintén szerepel
a Dalárda. Meskó Gyulát felkérem mondjon egy pár szót a rendezvénnyel kapcso-
latban. 

Meskó Gyula tag:
A sördélután október 3-án 14 órakor kezdődik a Svábhegyi Lívia villá-

ban (XII. Költő u. 1/a.). Lacikonyha, házi készítésű sörök, sörverseny.
Fellépnek: a Budaörsi Friedrich Kapelle, Budakeszi Dalárda, aki a jó hangula-
tért is felelős.

Szeptember 20-án második alkalommal lesz a MOM Kultúrközpontban
16-20  óra  között  Budai  sváb  délután  (Csörsz  u.  18).  Fellép  a  törökbálinti
hagyományőrző tánccsoport, az Ikladi Blau Blumen, ¼ 6 órakor a Zsámbéki
Lochberg Tánccsoport a sváb lakodalmast adja elő. Belépés díjtalan.

Szeptember 27-én Terményünnep a XII. Svábhegyi Diana parkban. 9
órakor  szentmise,  utána  10  órától  szőlőpréselés,  bor-  és  mustkóstolás,
kenyérdagasztás, kézműves foglalkozás, bábelőadás, néptánc.

Október 10. Zsámbéki kórustalálkozó. 30 éves jubileumát tartja a kórus.
Október 17. Most a héten derült ki, hogy egymásutáni napon, vagyis 17-én és

18-án  nem  lehet  a  Prohászka  Gimnáziumban  rendezvényt  tartani.  Ezért  a  mi
kórustalálkozónk megtartható 17-én (18-a helyett).  A Szépítő Egyesület november
21-re tette át a 30 éves fennállásának megünneplését. Így a Laci bácsit is fel tudjuk
kérni a kórustalálkozónkra való főzésre. Ezt még külön megbeszéljük.

Október 25. Német mise
November  7. Felsőgallán  kórustalálkozó.  Azt  tudni  kell,  hogy  ha  egy  kis

településre vagyunk meghívva, akkor nem mehetünk sokkal  többen, mint a kórus
tagjai. Ezt majd minden alkalommal külön megbeszéljük, hogy kísérők jöhetnek-e és
milyen feltételekkel. 

November 14. Svábhegyi kórustalálkozó 14 órától. 5 kórus lép fel. Részletes
tájékoztatást később kapunk.

December 6. Két programunk van. A városi karácsony, és Soroksárra kaptunk
meghívást adventi koncertjükre. Mi az idén Soroksárt választjuk. 

December 14. Hagyományőrző karácsony. 

Bakács Bernadett alpolgármester:
Hálásan köszöni a szereplést. DVD is készül a színdarabról, amit a fellépők ingyen
kapnak meg.

Herein Mária tag:
A Szent  Gerhard Werk  szeptember 26-án tartja a  szokásos miséjét  10 órakor a
Szikla  templomban.  Stratmann  atya  nem  ér  rá,  Harai  atya  fogja  celebrálni.
Lánycsókról és Berhidáról jönnek többen. Kéri, hogy aki tud jöjjön el.
Augusztus 15-én Máriagyüdre volt egy zarándokút a solymáriakkal, jövőre is kaptak
meghívást. A budakesziek már korábban voltak ott, ezért nem jöttek el, ezt megérti. 
Augusztus 20. Három ember képviselte Budakeszit: Urbán Györgyi, Schrotti Erzsi
és Herein Ica. A Vaskútiakhoz csatlakoztunk, mivel a solymáriak sem voltak sokan.



EGYEBEK:
A készülő misefüzet lektoráción esett át, hamarosan elkészül.
A nemzetiségi tánctanfolyam újra indul az óvodában. Kedden és pénteken tart okta-
tást Bokor Kriszti.
A Szépítő Egyesület 30 éves ünnepsége november 21-én kerül megrendezésre a
Prohászka Gimnáziumban. 
A Budakesser Gemeinschaft-tól kaptunk meghívást a szokásos búcsú ünnepségük-
re. Az idén nem képviseli magát sem a Német Önkormányzat, sem a Hagyomány-
őrző Kör. Megköszöntem a meghívást.
Az Unsere Post folyamatosan jön. Továbbítjuk Szirmai Jenő bácsinak.
Köszönöm a tagdíjbefizetéseket. Szeretném kérni, hogy aki esetleg még nem fizette
be, rendezze. 
Új tagokat várunk szeretettel.

Herein Mária tag:
5 példányt kap a Gerhards Bote c. újságból. Úgy gondolta, hogy Nádas Anná-

nak egy példányt lead, és akkor ott megtekinthető.

Krizsán Edit tag:
Mint  óvónéni  szól  hozzá.  A családi  napon  kint  volt  az  óvoda  is.  A másik:

felmerült, hogy a Hagyományőrző karácsonyra mi is tudunk készülni német nyelvű
Betlehemmel. 

Nádas Anna tag:
Hozott egy kiadványt a Heimatkurier-ből kiosztásra. Bednárik János és Mayer

Edina fordította  németre.  Pályázaton nyertünk rá.  A következő szám karácsonyra
készül el. Online is hozzá lehet férni.

Ligetfalvi Károly elnök:
Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, akkor az ülést bezárom.

Legközelebbi ülés november 3-án lesz.

Az emlékeztetőt készítette:
Czégény Béláné


