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Emlékeztető
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
2015. július 7-i üléséről
Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 30 fő
Ligetfalvi Károly elnök:
Üdvözli a megjelenteket. Valószínűleg a nagy meleg miatt kevesen vagyunk jelen.
A májusi ülés óta történt események és az előttünk álló feladatok:
Május 9. A Jobb Kor Egyesület és a Polg.mest. Hivatal kezdeményezésére a
Kárpátalján élő magyarok megsegítésére rendezett jótékonysági koncerten léptünk
fel. (20 ezer Ft-ot átutaltunk)
Május 10. Solymáron a Szt. Gerhard Werk által szervezett zarándoklaton vettünk
részt. A külön busz költségét a Német Önkormányzat fizette.
Május 24. Felléptünk a Svábhegyi Pünkösdi búcsún. A Svábhegyi Német
Önkormányzat külön buszt indított Budakesziről oda-vissza. Fellépett a Dalárda és az
Asszonykórus együtt, valamint a Fúvószenekar több, mint egy órás műsort adott.
Május 28-án egyháztestületi ülés volt, ahol új egyházi közösségi tagokat
mutattak be egymásnak. Megválasztottak képviselőnek, amit szívesen elvállaltam,
tekintettel a Nagyapámra is. A testületi ülésen mindjárt kaptunk egy feladatot, a
Keszi Harangszó szerkesztését és nyomtatását fogjuk készíteni. A szerkesztésben
szeptembertől fogunk bekapcsolódni. Nyáron két kiadás lesz a búcsú előtti héten és a
búcsúra jön ki egy példány.
Német mise: Mayer Erzsi és Edina munkáját szeretnénk megkönnyíteni. Az
Atyával – aki vállalta a német misét – minden hónapban megbeszéljük, hogy tud-e
jönni. Jelenleg egy komoly plébániát visz, de augusztusban leadja. Ígérete szerint
ebben az évben problémamentesen el tudja látni a német misék celebrálását.
Május 31. de .német mise
Május 31. du. (vasárnap) Pilisvörösváron egyházzenei kórustalálkozón vettünk
részt. A külön busz költségét a Német Önkormányzat fizette. A Dalárda részéről ez
volt az első fellépésünk, ahol egyházi énekeket énekeltünk. Nagyon érdekes volt.
Június 1. Az Asszonykórus este az I. vh. emlékműnél énekelt a Hősök napja
alkalmából.
Június 7. Úrnapi virágszőnyeg készítés és körmenet. A kórus együtt énekelt.
Szeretnénk a szervezést átvenni, ha Filó atya hozzájárul. A virágszőnyeg készítéssel
nincs baj, azt mindenki szépen csinálja. De előtte, pl. a lombbal csak két csapat
tudott sátrat építeni. Szerencsére jött egy másik szállítmány és a további két sátrat
még időben be tudták fejezni. Gond van a murvával, hogy ne reggel kelljen várakozni
a díszítőknek. Mi ezt szívesen kézbe vesszük, de legyen felelőse a fűnyírásnak, a fa
szállításnak, a murvaszállításnak stb.
Június 28. német mise
Július 3-4. Kirándulás. Amint hallottam jól sikerült. A kirándulás záróprogramja a
Pécsváradi Egyházzenei Találkozó volt. A „Singwoche”-n Krizsán Edit és Albrecht

István is résztvettek, és ők is énekeltek a szombati koncerten. A kiránduló társaság
meghallgatta a koncertet. Edit és Pisti oklevelet kaptak a részvételről. Gratulálunk
nekik.
Augusztus 9-én lesz a búcsú. Kórósi Miklós lesz a felelőse. Szeretnénk egy kicsit
hangulatosabbá tenni. Az egész rendezvényt levinnénk az emlékmű előtti térre és a
Szent László Házba, ahol kirakodó vásár lenne zenével, fellépéssel.
Augusztus 22. Családi nap. Tervbe volt, hogy kivigyék az új szennyvíztisztító
felavatására, de szerencsére maradt a repülőtér a helyszín. Fellépést nem vállalunk. A
Német Önkormányzat biztosítja a kávéházat. Aki akarja részt vehet a rendezvényen,
külön fellépni nem fogunk.
A Kővel-kő nélkül színdarab augusztus 27-28-29-én lesz Máriamakkon a
templom kertben. Esőnap augusztus 30. Rengeteg Budakeszi szereplő lesz. 60 db
jegyet elővételben jutányos áron meg lehet venni, nálam, vagy Czégénynénél. 1.500
Ft/darab.
Az Önkormányzat és a Szépítő Egyesület pályázaton elnyert pénze nem elegendő
a megrendezéshez, ezért fontos, hogy a jegyek elkeljenek. A Hagyományőrző Kör
vonatkozásában az Asszonykórussal készítettek egy hangjátékot a darabhoz. A
műsorban csak egyszer kell felvonulni és levonulni a kórusnak.
Szeptembertől kórustalálkozók lesznek. A mi kórustalálkozónk október 18-án
lesz.
Sikerült az ÉMNÖSZ-től egy pályázatot nyernünk német misefüzet készítésére.
Nyár végére, szeptember elejére elkészül az új németmise füzetünk. Nagyon szép
lesz, reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog.
Ötödik alkalommal volt sváb bál, ahol Bakon Gábor egy német cég vezetője is
résztvett. Nagyon megtetszett neki és szeretne minket támogatni. Elsőként 100 ezer
Ft-ot ajándékozott a Hagyományőrző Körnek.
Fél évet elértük, aki még nem fizette be a tagdíját, próbálja rendezni.
Szirmai Jenő tag:
Az Unsere Post-ból a május-júniusi számokat most kapta meg, ezért csak a
következő ülésen tud beszámolni az esetleg minket is érintő benne foglaltakról.
Schrotti János tag:
Az Asszonykórus tagjainak a Kővel kő nélkül előadáson mind a három napon
be kell vonulni és levonulni és mennyi ideig kell ott állni?
Ligetfalvi Károly elnök:
Ezt még a rendezővel tisztázzuk.
Bakács Bernadett alpolgármester:
A csütörtöki előadás lesz a díszelőadás. Meghívjuk Spányi Antal püspök urat,
Pokorni Zoltán XII. kerület polgármesterét és Varga Tamás honvédelmi államtitkárt.
Krizsán Edit tag, kórusvezető: beszámolt a „Singwoche” eseményeiről.
Ligetfalvi Károly elnök:
A napirendi pontokat megtárgyaltuk, további kérdés nincs, az ülést bezárom.
Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné

