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Emlék eztető
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
2016. január 5-i üléséről
Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 33 fő
Ligetfalvi Károly elnök:
Üdvözli a megjelenteket. Az új év alkalmából egy koccintással kezdjük az első
összejövetelünket. Mindenkinek boldog új évet kívánok.

A NOVEMBERI ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:
1. November 7. Felsőgalla kórustalálkozó Nagyon jól sikerült. A műsor végén
finom vacsorával kínáltak meg bennünket, majd a budakesziek szórakoztatták
a vendégeket,
2. November 15. vasárnap ÉMNÖSZ Gálaműsora Tökölön elmaradt és helyette
december 6-án Csepelen lett megtartva. Sajnos nem tudtunk résztvenni, mivel
Soroksárra voltunk hivatalosak.
3. November 21. Dalárda a Svábhegyi kórustalálkozón vett részt. A Svábhegyi
Német Önkormányzat első alkalommal rendezett kórustalálkozót. Rajtunk kívül
az ottani gimnázium tanulói és a budaörsi Lyra kórus vett részt. Jövőre talán
már komolyabb találkozót tudnak rendezni.
4. November 21. szombat 17 órakor Szépítő Egyesület 30 éves Jubileumi
Ünnepe. Nagyon szépen bemutatták képekben és szóban is az elmúlt 30 év
alatt végzett munkájukat.
5. November 28. Az esti szentmise után a Betlehem mellett énekeltünk.
6. November 29. Német mise
7. December 6. Soroksári kórustalálkozó Advent 2. vasárnapján. Nagyon szép
volt, ahogy felvonult az ifjúság is, akiknek tovább adják majd
a
hagyományokat. A műsor végén finom saját készítésű disznótorossal
vendégeltek meg.
8. December 14. Hagyományőrző karácsony. Első alkalommal a Német
Önkormányzattal közösen tartottuk a karácsonyi ünnepségünket. Sok
tanulságot vontunk le, jövőre sokkal rendezettebben, a gyerekeket kordában
tartva, a színvonalat és a szellemiségét is figyelembe véve fogjuk megtartani.
9. December 21-én Az esi mise után a Betlehemnél énekeltünk.
10. December 27-én német mise.
ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
Január 16-án második alkalommal rendezi meg a Német Önkormányzat a Sautanz
sváb disznótort. Budakeszit a Hagyományőrző Kör csapata képviseli. Sok fiatal vállal
komoly szerepet a 3 napos – napi 14-16 órás – munkában. Péntek-Szombat-Vasárnap
embert próbáló munkát jelent. Az idén 10 csapatot várunk a vendégszereplésre.
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Schrotti János, tag, a Német Önkormányzat elnöke:
A csapatok: Budakeszi, Bp. XII. kerület, Törökbálint, Pilisvörösvár, Dunabogdány,
Vecsés, Solymár, Taksony, Bátaszék, Rácalmás. Fekedről is eljönnek megnézni,
tapasztalatot gyűjteni.
A vágóhídról hozzuk a disznókat, 150-160 kg-osak lesznek. A vágópont körbe lesz
kerítve, karámba lesznek. 7 órakor le az első bökés.
Január 19. Az országos kitelepítés emléknapja. Az idén 70 éves évforduló van.
Budaörsön lesz az ünneplés. Miniszterelnök úr is eljön és beszédet mond. A német
partnervárosokból is jönnek, illetve mi a Westenholzi Vereintől is várunk vendégeket.
A megemlékezés a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban konferenciával kezdődik, majd
a temetőbe látogatnak, stb.
Ligetfalvi Károly elnök:
A hölgyek részéről szívesen vesszük, ha süteményt sütnek. Elég, ha szombaton
hozzák le a süteményeket, mert sajnos arra nincs emberünk, hogy összeszedje. Az
alapanyagot, ha valaki igényli, kifizetjük.
Szívesen fogadunk disznóvágáshoz használatos tárgyakat, üstházat, sparheltet stb.
Tavaly is nagyon sok szerszámot kaptunk.
A disznóvágáson 2 infopult lesz. Tallérokat lehet vásárolni a helyszínen. Mindenkit
várunk, mindenkit ki fogunk szolgálni.
Arra nincs lehetőségünk, hogy temérdek karajt, sonkát stb. adjunk el. Erre ne
számítson senki. Arra lesz lehetőség, hogy mindenki egy jóízűt egyen.
Január 10-én Zwickl Polka-parti lesz. Vendég a Mányi Tánccsoport. Szabadházi Józsi
is kéri, hogy aki tud jöjjön el.
Január 31. Német mise.
Február 6.
Sváb bál. Minden évben többen szeretnének jönni. Mindent megteszünk, hogy aki
szeretne jönni el tudjon jönni. 350-380 ember fér el. Solymáriak lesznek a vendégek.
Éva néni felé jelezzék a jegyigényt. A német nagykövet lesz a bál védnöke.
Február 28. Német mise.
Az Egyesület 2015 évi szűkített beszámolóját Czégény Béláné ismerteti.
A május 3-i közgyűléssel kell elfogadtatni a tagsággal a végleges beszámolót.

Pályázati lehetőségeink: évről-évre több pályázatot tudunk beadni. 2015-ben 8
pályázatot adtunk be, 6-ot elfogadtak. Ez összességében 1 millió Ft volt.
2016-os évi költségvetés tervezetet akkor tudjuk összeállítani, ha tudjuk, hogy ebben
az évben mit nyerünk a pályázatokon. Az első pályázatot tegnap adtuk be
működésre. 3,3 millió Ft-ot lehetett pályázni. 10% önrészt kell ehhez biztosítani. A
tavalyi évhez képest háromszor akkora összeget osztanak szét a pályázatokra. Ha
minden pályázatot megnyernénk, amit beadhatunk, akkor 9 millió Ft-ot tudnánk
megszerezni. Ennek érdekében mi minden megteszünk, amit lehet.
A 2016-os évről néhány dátumot kiemelnék. Legfőképpen egyházi ünnepek köré
gyűlnek egy-két kivétellel, ami általános.
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Január 16. Sautanz
Február 6. Sváb bál
Kálvária takarítás: március 14-én jó lenne (megbeszéljük)
Német keresztút: március 19-én a budakeszi svábok kitelepítésének 70 éves
évfordulójához kötve.
Március 25. Nagypéntek – Kálvárián keresztút
Március 27. Húsvétvasárnap - Misztériumjáték után körmenet a templomba.
Május 29. Hősök napja (ezen a napon vagy az I. vh. vagy a II.vh emlékműnél
énekelünk (ezt még nem tudjuk)
Június 11. Erkel nap
Augusztus 7. Búcsú
November 1. Esti mise után temetőben éneklés. Emlékezés keresztjénél
megemlékezés – később megbeszéljük.
November 26. Betlehemnél éneklés
December 12. Hagyományőrző karácsony
Az Asszonykórust január 23-án Zsámbékra – Fábián-Sebestyén napi misére hívták
meg.
Szirmai Jenő tag:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Sikeres szervezést kíván a vezetőségnek. Amit
a szűkebb vezetés produkál az „einmalig”. Hihetetlen, hogy mit vállaltatok
magatokra, ehhez külön gratulálok.
Az Unsere Post c. újságból ismerteti a magyar vonatkozású híreket. Különös
tekintettel a Budakesziről megjelent cikkeket.
Ligetfalvi Károly elnök:
A pályázatok elbírálásánál fontos, hogy a testületnek adott esetben önkéntes munkát
végezzenek, amit beszámíthatunk önrészként. Ezzel kapcsolatban munkaszerződést
kell kötni. Most véglegesítjük a szerződésmintát. Honlapunkon, e-mailban el tudjuk
juttatni mindazoknak, akik ebben résztvesznek. Ha ebben tud valaki segíteni,
szívesen fogadjuk.
Szirmai Jenő úrnak köszönjük az elismerő szavakat.
Itt szeretném megemlíteni a legfiatalabb gyermekünket – a Budakeszi
Hagyományőrző Kör Fúvószenekarát. Köszönjük az egész éves munkát. Magas
színvonalon emelik a Hagyományőrző Kör imázsát. Attila légy szíves tolmácsold a
zenekar vezetőjének és tagjainak a köszönetünket.
Nádas Anna tag:
A bálra számítunk az idén is svábfánkokra. Aki tud, azt kérjük, hogy süssön.
A Múzeumban január 30-án lesz a fánksütés.
Ligetfalvi Károly elnök:
A mai estét 19.30-kor köszönettel bezárom.
Legközelebbi ülésünk: 2016. március 1-jén lesz.
Az emlékeztetőt készítette:
Czégény Béláné

