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2092 Budakeszi, Fő u. 85.

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

2015. november 3-i üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 45 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Üdvözli a megjelenteket. 

A SZEPTEMBERI ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:

Ligetfalvi Károly elnök:
 Szeptember 5. Budajenői kórustalálkozóra hívták meg a Dalárdát. Egy kórus

időközben lemondta a szereplést  és helyettük ugrottunk be az utolsó pillanatban.
Nagyon családias volt a hangulat, finom pörkölttel fogadtak bennünket.

Szeptember  19. A  budajenői  polgármester  kért  meg bennünket,  hogy  a
borünnepükön szintén lépjünk fel.  A borünnep hasonlít  az  etyeki  fesztiválra,  csak
kisebb  volumenű.  Itt  szeretném  tolmácsolni  a  budajenői  Herb  család  felé
köszönetünket, akik gazdagon megvendégeltek bennünket. 

Szeptember 27. Német mise. Sikerült elkészülnie az új misefüzetnek. Ezzel is
emléket állítunk német hagyományainknak. Igyekeztünk olyan minőségre és kivitelre
törekedni, ami jó érzéssel tölti el azt, aki kézbe veszi. Ha valaki saját részére, vagy
ajándékba  kíván  venni  misefüzetet,   a  hagyományőrző  kör  tagjainak  600  Ft,
egyébként  1000  Ft  az  ára.  Ezzel  is  az  egyesületet  támogatják.  Szeretném
megköszönni  Hildának  a  lektorálást  és  egyben  egy  példányt  átadni.  Szeretném
megköszönni  Albrecht  Pisti  munkáját.  Sokan  nem  is  tudják,  hogy  a  szerkesztés
milyen  aprólékos,  hosszantartó  művelet  volt.  Minden  egyes  kottát  át  kellett
szerkeszteni stb. A külalak tekintetében köszönetet mondok Kőrösi Katának.

A  misefüzet  egy  része  a  sekrestyében  került  tárolásra.  A  német  misén
kiosztjuk és utána visszaszedjük. 

Október 2. Svábhegyi Kadarka fesztiválon vett részt a Dalárda. Elkövettünk
egy  hibát,  hogy  az  ottani  iskolásokkal  együtt  énekeltünk,  előzetes  összepróbálás
nélkül. A jövőben erre is oda kell figyelni.

Október 3. Svábhegyi sördélutánon vett részt a Dalárda, nem mint fellépő,
hanem jó hangulatkeltés céljából.

Október 11. Zsámbéki kórustalálkozón vettünk részt a kórus fennállásának
30. évfordulóján. Szerintem egy kissé elhúzódott, hosszú volt a műsor.

Október  17. Budakeszi  kórustalálkozónk.  Köszönetet  kell  mondanunk
mindenkinek,  aki  ebben  résztvett  és  segített  megszervezni.  Bárkivel  beszéltem
pozitívan nyilatkozott. Több  levelet kaptunk, melyben megköszönték  a találkozón
való részvétel lehetőségét és megdicsérték a szervezést. A fényképek a honlapunkon
és a Budakeszi Hírmondó honlapján megtekinthetők.
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Október 25. Német mise. Próbáljuk úgy szervezni, hogy lehetőség szerint
fiatalok olvassák fel az olvasmányokat. A fiatalok közül szerepelt már Bechtold Jakab
és  Fülöp.  Az  olvasmányokat  előzetesen  Pisti  beszkenneli,  így  már  előre  fel  lehet
készülni.

November 1. Mindenszentek ünnepéhez szeretnék egy pár észrevétellel élni.
Átalakult az egész ország ünnepi megemlékezése. Itt helyben is áttették június 1-re a
hősök napjára a megemlékezést. A Hagyományőrző Kör most november 1-jén ½ 5-re
hirdette  meg  az  Emlékezés  keresztjéhez  a  megemlékezést.  Utána  Tercsi  sírjánál
énekeltünk,  majd  a  Merkl  keresztnél.  A  diakonus  András  atya  segített  a
megemlékezésnél.

Szeretném, ha ez a Hagyományőrző Kör ünnepe maradna a jövőben is. Filó
atya az esti misén kihirdette, hogy a mise után kimegyünk a temetőbe imádkozni és
énekelni, mivel ez egy régen bevezetett hagyomány. Én a családommal a mise után
is kimentem. Nagyon kevesen voltak, egy pár nővér és egy pár ember. Ezt meg kell
beszélnünk, hogy a jövő évben hogy legyen, hogy ne kelljen kétszer kimennünk.

Ha jól tudom, Szendeff Kristóf volt az, aki ezt a hagyományt megteremtette,
hogy az esti mise után a falu népe elmondjon egy imát a halottaiért. Amellett, hogy
délután lesz egy emlékezés, az estit is fel kell vállalni. Ezt nem szeretném én egyedül
eldönteni.  Várom a  javaslatokat.  Van még időnk,  de  még időben  hozzuk  meg a
döntést, időben tudjunk készülni.

Ezek voltak az elmúlt két hónap eseményei.

Urbán Józsefné tag:
A temetőbe az esti mise után mindenszentekkor lehetne kimenni és másnap

halottak  napján  az  Emlékezés  keresztjéhez.  Így  nem kellene  kétszer  egy  napon
kimennünk.

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
November 7. Felsőgallai  kórustalálkozó. Minden asztalon van egy lap, ami

részletesen tartalmazza  a  programot.  Meglehetősen hosszú  műsorra  és  estre  kell
számítanunk.  Erkel  Ferenc  születésének  évfordulójára  is  emlékeznek,  majd  utána
következnek  a  német  nemzetiségi  kórusok.  A  Budakeszi  Erkel  kórus  nem  tud
résztvenni.

Kurilla Miklós bácsi félreértette a múltkori bejelentésemet. Mindenki elkísérhet
bennünket, csak előre be kell jelenteni, hogy mi is tudjuk továbbítani a vendéglátó
felé, hogy hányan jövünk.

A busz 13.40-re lesz a Posta parkolóban. 13.45-kor indulunk Felsőgallára. Aki
szeretne jönni, az szóljon Éva néninek, vagy nekem.

November 15. vasárnap ÉMNÖSZ Tökölön gálaműsort rendez. A Budakeszi
Német Önkormányzat külön buszt indít. Kérem Schrotti Jánost, hogy egy pár szót
szóljon erről.

Schrotti János tag, német önkorm. elnöke:
A  gálaműsorra  Nagykövet  úr  el  fog  jönni.  Mivel  a  Budaörsi  temetőben

koszorúzás  lesz,  ezért  csak  később  fog  csatlakozni  hozzánk.  A  gálaműsoron  a
kimagasló teljesítményt nyújtó egyesületek fognak szerepelni. A busz ½ 2-kor indul a
Posta parkolóból. A műsor kb. 1,5-2 órás lesz, este 7 óra körül ér vissza az autóbusz.

November 21.
Szépítő Egyesület 30 éves jubileumi ünnepsége lesz a Prohászka Gimnáziumban.
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Hidas Mátyás tag, a Szépítő Egyesület elnöke:
A Kör  tagjaként  ritkán  tudok  résztvenni  az  üléseken.  Most  mint  a  Szépítő

Egyesület  elnöke  beszélek.  30  éves  a  Szépítő  Egyesület.  Ezt  szeretnénk
megünnepelni. Egy kiadványt állítottunk össze ennek a 30 évnek a munkájáról, ahol
szervezőként,  partnerként,  kivitelezőként  vettem  részt.  17 órakor  kezdődik  az
ünnepség a Prohászka Gimnáziumban. Minden Szépítő Egyesületi tagot ezennel
meghívok. Franke Lacit megkértük, hogy egy vacsorát készítsen. Ezen az estén lesz
kiadva a kiadvány is.

Ligetfalvi Károly elnök:
Köszönjük a meghívást a jubileumi ünnepségre.
November  29. Német  mise.  A  misefüzet  használatát  a  Harangszóba

szeretnénk közzétenni. A beszerzési lehetőségét is mihez tartás végett.
December 6.

Két ünnep is lesz. A Budakeszi Önkormányzat tartja a városi karácsonyt. Reggel jön a
Mikulás, este a Jézuska. Ez számunkra elfogadhatatlan. Nem értjük, hogy miért kerül
ilyen korán megrendezésre. 
A kórus december 6-ra vállalt egy fellépést Soroksáron.

December 14-én
kerül megrendezésre a Német Önkormányzat és a Hagyományőrző Kör karácsonyi
ünnepsége  közösen.  Ezért  a  műsor  átalakul.  Szeretnénk,  hogy  a  Német
Önkormányzat szempontjából fontos óvoda és iskola kerülne előtérbe. Tehát a német
óvoda és azok az osztályok, akik német nyelvet tanulnak.
Akik  szoktak  segíteni  –  itt  elsősorban  Annára  gondolok  –  most  is  kérem  a
segítségüket. Nyilván a Német Önkormányzattól kapunk támogatást erre a célra. 
Tehát 14-én 18 órakor a Művelődési Házban lesz a karácsonyi ünnepségünk.

EGYEBEK
A körtagok segítségét is kérem. Január 16-án kerül ismét megrendezésre a

Sautanz.  Fő  szervezője  szintén  a  Német  Önkormányzat.  Tavaly  5  csapat  tudott
résztvenni. Nagyon sokan jöttek el meghirdetés nélkül is az eseményre.
Idén 12 csapat jelentkezett.  A Hagyományőrző Kör, mint Budakeszi csapata ismét
felkérést  kapott.  Itt  is  próbáltunk  a  fiatalok  felé  nyitni.  Tavaly  remekül  sikerült.
Mindannyian jól éreztük magunkat. Nagyon nagy élmény volt mindenki számára. Sok
segítséget kaptunk korahű eszközök használatában is. 

Nádas Anna tag:
Jövő héten november 11-én szabadegyetem lesz. 
November 28-án adventi koszorúkészítés a templom részére a Tájházban.
November 28-án a mise után a nagy Betlehemnél éneklés
December 5. szombat du. Mikulás a Tájházban
December 19-én a hagyományos karácsonyi ünnepség szintén a Tájházban.
A Tájház újság következő száma a Szépítő Egyesület ünnepségén fog megjelenni.

Schrotti János NÖ elnöke, tag:
Január  16-án a  disznóvágásra  12  csapat  jelentkezett.  Ebből  3  csapat

Baranyából, illetve Tolnából jön, nemcsak Pest megyéből jönnek. Szakasits Feri bácsi
a januári Sautanz-on még résztvett és sokat segített. Sajnos már nincs közöttünk. 
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A Budakeszi  kórustalálkozóra Laci  bácsi  főzte a finom vacsorát,  ezúttal  is  nagyon
szépen köszönjük. 
Február 6-án lesz a sváb-bál. Solymáriak jönnek vendégségbe a bálra. 

December  14-én karácsony.  Közösen  a  Német  Önkormányzat  és  a
Hagyományőrző Kör. A Prohászka Gimnáziumban megrendezett karácsonyunkon nem
volt igazán karácsonyi hangulat. Futószalagon jöttek-mentek az iskolások. A tavalyi
évben elhatároztuk, hogy megpróbáljuk színvonalasabbá tenni. 
Folytatni  szeretnénk  a  „Budakeszi  Angyal”  díjat. November  végéig  kérünk
javaslatot, ki az akinek adhatjuk, akinek megköszönhetjük amit tett a németségért.
Nem szeretnénk azt, hogy valaki ne kerüljön a látómezőbe, csak már későn. Tehát
november 30-ig kérjük a javaslatokat.
A város jelenlegi vezetésében nincs régi budakeszi lakos benne. A németség nincs az
első helyen, hanem az, hogy a közmegelégedésnek megfeleljenek. Mi szeretnénk a
németség megelégedésére tenni. 

Szirmai Jenő tag:
A „Unsere  Post”-ban  megjelent  –  Budakeszi  érintő  –  cikkekről  számolt  be

nagyon részletesen.

Schrotti János tag:
2016-ban  70  éves  lesz  a  kitelepítés.  Nem  tudom,  hogy  a  Budakesser

Gemeinschaft készül-e, sikerült-e beszélni erről?
Meg  szeretném  köszönni  Annának  és  Karcsinak,  hogy  a  Sautanz-ra  fiatalokat
próbálnak beszervezni. A pontozásban az is számítani fog, hogy ki mennyi fiatalt hoz.

Ligetfalvi Károly elnök:
A mai estét 19.30-kor köszönettel bezárom.

Legközelebbi ülésünk: 2016. január 5-én lesz.

Az emlékeztetőt készítette:
Czégény Béláné


