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

2016. március 1-jei üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 33 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Üdvözli a megjelenteket. 

A JANUÁRI ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:
Január 16. 
„SAUTANZ” nagyon jól sikerült. A jó kritikákat elfogadjuk és próbálunk javítani az esetleges
hiányosságokon. A résztvevők száma az idén kb. 2500 fő volt, a tavalyi évben kb. 1500-an
voltak. Tavaly 1300 tallért adtunk el, az idén 2340 tallért. Rengeteg segítségünk volt, fiatalok,
sok gyerek is. Voltak köztük, akik nagyon akartak segíteni, ennek örülni kell, nem elküldeni
őket, ha még egy kicsit útban is vannak. Közel 50-en dolgoztunk egész nap, felváltva.
Köszönjük a Franke családnak a rengeteg segítséget. Laci bácsi tevőlegesen a disznóvágás-
ban  nem  vett  részt,  de  a  zsűriben  komoly  feladata  volt.  Köszönjük  a  feldolgozáshoz
szükséges eszközöket, melyeket mind a Laci bácsitól kaptunk.
Köszönjük továbbá a rengeteg süteményt, melyekből este 8 óráig tudtunk felszolgálni. Az
étel tavaly kevés volt, az idén egy kicsit több lett. Tavaly kellemetlen volt, hogy 3 óra után
nem tudtunk már semmit adni az embereknek. 
Werle Lujzi néninek is köszönjük az üstházat.

Schrotti János:
Budapesten is volt mangalica fesztivál, ahol egy darab malac nem volt, csak a feldolgozott
termékek.

Január 19-én Schrotti János vett részt az országos kitelepítés megemlékezésén Budaörsön. 
Schrotti  János:  A temetőben volt  egy megemlékezés,  koszorúzás, utána a templomban
mise, ahol a Miniszterelnök úr mondott beszédet, melyben pozitívan beszélt a németségről.
Felsorolta, hogy ha nem csak egy 50 kg-os csomaggal mehettek volna el a svábok, akkor
magukkal vihették volna a Parlamentet, stb. Résztvettek még a közjogi méltóságok is. Utána
egy fogadás volt, ahol résztvett a Németországi parlament nemzetiségekért felelős minisztere
is.

Január 23. Zsámbékon Fábián-Sebestyén napi misén vett részt az Asszonykórus.

Január 31. Német mise. Az atya szombaton az utolsó pillanatban szólt, hogy nem tud jönni.
Szemere János atya vállalta.  A március  19-i  kitelepítés megemlékezésére tartott gyertya-
fényes misét is ő fogja celebrálni.

Február 6. Sváb bál.  Köszönet Jánosnak, Annának a sok munkáért.  Néhány díszvendég
bejelentés nélkül jött. Ezért az utolsó pillanatban még 2 asztalt ki kellett üríteni a részükre.
Mindenki elégedett volt. A zenekar is nagyon jó volt.



Február 14. Tarjánban voltunk kórustalálkozón. Ügyesen megoldották, szombaton sváb bál
volt náluk, vasárnap kórustalálkozó. Nagyon szívélyes fogadtatás volt, nem látszott rajtuk,
hogy  fáradtak  lennének.  Most  tudtam meg,  hogy  97  %-ban  sváb  lakta  település.  Az  a
kislány, aki prózát adott elő echte sváb nyelven, országos versenyt nyert. 

Február 28. Német mise

Mayer Imre bátyjának felesége – nem volt körtag - Mayer Péterné 16-án elhunyt, temetése
március 4-én lesz.
Somogyi  Pista  felesége  –  igaz  ő  sem volt  körtag  –  Berendi  Zsuzsa  is  meghalt,  holnap
(március 2-án) lesz a temetése.
Aki tud menjen el a temetésre.

Schrotti János:
Február 9-én Edittel  és Pistivel  Solymáron voltunk a farsang temetésén.  Jó volna jövőre
közösen elmenni.

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
 Mivel március 14-e munkaszüneti nap lesz, mikorra tervezzük a Kálvária takarítását? 

Nádas Anna: Tavaly vittem gyerekeket, az idén viszont a munkaszüneti nap miatt nem
tudok.
Ligetfalvi Károly: vállalja, hogy mennek, amikor Anna mondja, számíthat rájuk.

 Március 18. Péntek 15 óra német keresztút a Kálvárián, melyet Merkl Hilda szervez. Már
kiosztotta a stációk szövegeit  az általa kiválasztott szereplők között. Van egy mondat,
amit most felolvasok: „Krisztus mellett gondoljunk azokra az őseinkre, akiknek 70 évvel
ezelőtt valóban járniuk kellett a keresztutat.”

 Március 19.  70 éve volt  a Budakeszi  svábok kitelepítése.  A megemlékezést  Schrotti
Janiék szervezik.
Schrotti  János:  du. 4 órakor  a Prohászka Gimnáziumban lesz egy emlékező műsor.
Utána koszorúzás 5 órakor a Polgármesteri hivatalnál. Utána 6 órakor gyertyafényes mise
a templomban. Azt  gondoljuk,  hogy az idei  évben többször  is  előkerül  ez a 70 éves
megemlékezés.

Ligetfalvi Károly: 
 Március 25. Nagypéntek. Keresztút a Kálvárián. 
 Március  27. Húsvétvasárnap.  Misztériumjáték  a  Kálvárián,  utána  körmenet  a

templomba.
 Mivel  a  hónap  utolsó  vasárnap  húsvét  vasárnap,  ezért  nem tudunk  német  misét

tartani.
Nádas Anna:
 A stációkat mindenki csinálja a magáét. Én a kápolnát rendezem.
 Április 2. Budajenőn megemlékezés a kitelepítésről.  A Polgármester úr felkérte a

Dalárdát, hogy 20 perces műsorral készüljünk, melyet szeretettel elvállaltunk.
 Április 24. Német mise.
 Május 3-i ülést  közgyűlésnek szeretném, mivel  ott  kell  elfogadnunk a tavalyi  év

mérlegét. Kérem, hogy mindenkinek szóljatok, hogy jöjjenek el, hogy szavazatképes
legyen a közgyűlés.

EGYEBEK:
 Kaptunk egy új pályázati lehetőséget a BMI-től. 1500 Eur a zenekarnak hangszerekre,

700 Eur a hölgyek szoknyájára pályáztunk. Ehhez önrészt is kell adni. Ezeket az önrésze-
ket 99%-ban a Német Önkormányzat biztosítja. Nagyon köszönöm Schrotti Jánosnak. 



 A fúvószenekarnak szerettünk volna a kedvébe járni és a Neckarsulmi testvér csapattal
közösen egy utat  összehozni.  Ez azonban 1 év óta még nem sikerült.  Neckarsulmba
úrnapján  mehettek  volna,  de  akkor  nálunk  is  van  feladatuk.  Van  egy  kis  dilemma,
dolgozunk rajta. 

 Neue Zeitungot valamilyen módon meg kellene rendelnünk.
Nádas Anna: A Tájház megrendeli és akkor, aki szeretné olvasni kikölcsönözheti.

 Meghívást  kaptunk március  8-án 18 órára a Magyarországi  Németek Házában könyv-
bemutatóra, melynek címe: Magyarországi németek története.

 Ezt  is  megveszi  a  Tájház.  Van egy katalógus  az  interneten,  hogy milyen újságok és
könyvek vannak a Tájházban, és akit érdekel kérheti.

Szirmai Jenő:
Ismerteti az Unsere Postban Magyarországról megjelent híreket.

Hidas Mátyás:
A Szépítő Egyesület március 21-én 6 órakor tartja éves közgyűlését a Művelődéi Házban.
Szeretnénk, ha a tagokon kívül mások is eljönnének. Mivel szó lesz az új Művelődési Ház
felépítéséről.
Résztvettem az ötletpályázat zsűrizésében. Szeretnénk, ha az egyesületi tagok is véleményt
alkotnának. Szeretném a Polgármester asszonyt is meghívni. Nagy feladat a városnak, szinte
önrész nélkül, hitellel megvalósítani. 40 lakást terveznek, ez hibás, a 24 lakás is hibás. Ami
megengedhető, az 1-2, esetleg 3 szolgálati lakás. Aki tud jöjjön el egy baráti beszélgetésre.
Mindenkit szeretettel várunk.
Március 9-én lesz egy lakossági fórum a Kultúrházban ebben a témában, fontos, hogy aki tud
menjen el és mondja el a véleményét.

Ligetfalvi Károly:
Van-e olyan fórum, ahol a zsűrizett terveket meg lehet nézni?
Hidas  Mátyás:  Ez  egy  ötletpályázat  volt,  nem  az  lesz  megépítve,  ami  most  az
ötletpályázaton látható, a funkcióra külön ki fognak írni egy pályázatot.
Még tavaly novemberben meghívtunk építészeket, polgármestert. Mindenki elmondhatta a
véleményét. Akkor született ez az ötletpályázat. Nem baj, ha ilyen komoly ügy ülepszik még. 

Nádas  Anna:  március  9-én  Szabadegyetem,  Előadó:  Gellér  Dávid.  Téma:  Budakeszi
közlekedése. Húsvét hétfőn a Tájház 10 órától nyitva lesz. Lesz egy kis sütemény. Mindenkit
szeretettel várunk.

Ligetfalvi Károly:
Ha nincs több hozzászólás, az ülést 19.30-kor bezárom. 

Legközelebbi ülésünk: 2016. május 3.


