
2092 Budakeszi, Fő u. 85.

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

2016. július 5-i üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 31 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Üdvözli a megjelenteket. 

A MÁJUSI ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:

Május 13. 
Az Asszonykórus Mindler Jánosné temetésén énekelt.

Május 15. Svábhegyi pünkösdi búcsú
A Svábhegyi Német Önkormányzat külön autóbuszt küldött Budakeszire. 9órakor indultunk és
kb. ½ 5 órakor indultunk vissza. A búcsún – a kissé hideg idő miatt – először a sátor alatt
kezdődött a műsor, majd a szentmise után már kint léptünk fel a téren. Meskó Gyula külön
köszönetet mond a fúvószenekarunknak. A fellépés után a parókián finom pörkölttel és borral
megvendégeltek bennünket. Délutánra már az idő is melegebb volt, jó hangulatban telt a
napunk. 

Május 29. Úrnapja. 
Mivel  sikerült  pályázaton  erre  a  célra  is  nyerni,  a  Plébános  úr  nagy  örömére  a
Hagyományőrző Kör tudta finanszírozni a murvát és a szállítását. Mészáros Gyuri intézte a
murva szállítását. Továbbá a templom díszítéséhez felhasznált virágokat is a Hagyományőrző
Kör finanszírozta, melyet Bodó Erzsi a nagybani piacról szerzett be. A sátraknál fémhálóval
vonták be a palástot és közé lehetett dugni a virágokat. A Plébános úrtól elvártuk volna,
hogy egy pohár borral megkínáljon bennünket. Németh László plébános úr a sátorépítőket
mindig megkínálta egy pohár borral. 
Az úrnap nagyon szépen sikerült Sok fiatal vett részt a díszítésben. Itt volt egy táncegyüttes
Westenholz-ból,  akiket  a  Szépítők  láttak  vendégül.  Ők  is  kaptak  egy  szakaszt,  amit  ők
díszítettek. 

Június 20-tól július 1-jéig nemzetiségi tánctábort szerveztünk.
Idén másodízben hirdettük meg a nemzetiségi tánctáborunkat, alapvetően a német óvoda
oktatóira építve. 4-14 éves korúak vettek részt a gyerekek. (Tavaly a meghirdetett időpontig
nagyon kevesen jelentkeztek, ezért nem tudtuk elindítani.) Elég nehéz volt felvenni a ritmust,
amellett hogy voltak szakavatott pedagógusaink is. 25 gyereket megreggeliztetni, utána 9-
11-ig  táncoktatás.  Séta  a  Pizzériába  a  parkon  keresztül  –  ebédelni.  A  Széchenyi  István
Általános Iskolában kaptunk helyet és termet, ami nagy segítség volt. Délután 1 órától ½ 4-
ig kézműves foglalkoztatást tartott Bordács Ági néni és Bordács Edina. 
Úgy  fejeztük  be  a  tábort,  hogy  semmilyen  probléma  nem  volt.  Elégedett  voltam  az
eredménnyel. Minden segítőnek nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Munkájuk napi
10-12 óra volt. És ami fontos, hogy erre is igen sok pénzt nyertünk. A résztvevők két hétre
fejenként 10 ezer Ft-ot fizettek. 55 ezer Ft plusz szaldóval zártunk.



Remélem, hogy jövőre is sikerül a tábort megszervezni. Utolsó előtti nap a szülőknek egy
bemutatót tartott a gyerekekkel Ruzman Orsolya, aki a táncot oktatta. Harmonikán kísért
Nagy Attila. A bemutatott táncot Hidas Csaba vette fel videóra, ami majd a honlapunkon
látható lesz. 

Június 25. Óbudai kórustalálkozó
Rengeteg fellépő és nagyon meleg volt. Szerintem jól sikerült a fellépésünk. Sok jó fellépő
volt, táncosok és kórusok egyaránt. A Soroksári fiúk megint kitettek magukért. Kaptunk egy
emléklapot és a „Szülőfalum Békásmegyer” című könyvet magyar és német nyelven. Akit
érdekel  elolvashatja.  Utána  sietnünk  kellett  vissza,  mivel  a  múzeumok  éjszakáján  a
Tájházban segédkeznünk kellett.

Június 26. Német mise
Sajnos elmaradt. Filó atya tartotta és az Asszonykórus németül énekelt. A nyári időszakban
Harai  Levente  atya  nagyon  elfoglalt.  Június,  július,  augusztusban  sem  tud  jönni.  Én  is
felhívtam több atyát, Szemere János augusztusra tett ígéretet.

Július  1-jén Mayer József  temetése volt. Hirtelen és tragikusan hagyta itt a családot. A
temetésén az Asszonykórus énekelt.

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:

Július 31-én Német mise

Augusztus 7. Búcsú
A misén kórusunk énekel, utána a Szent László Ház udvarán is. A templom és a Szent László
ház  közötti  téren  különböző  árusok  lesznek.  A  Szent  László  ház  udvarán  kemencés
kenyérsütés. Az elmúlt évben úgy döntöttünk, hogy a Szent László ház udvarán felállított
sörasztalok mellett egy ebédre is várunk mindenkit.  Ne kelljen hazaszaladni ebédelni, így
talán családiasabb lesz. A Hagyományőrző Kör a búcsúra is sikeresen pályázott. Augusztus
végi terményünnepre is kaptunk keretet. 
Remélem, hogy az idén is szép lesz a búcsú.
A  búcsúra  vendégeink  érkeznek  Neckarsulmból  (40  fő),  aug.  2-től  9-ig  fognak
Magyarországon tartózkodni. Ahogy az előző években is, most is a Merkur hotelben szállnak
meg. 6-7-ét szeretnék velünk együtt eltölteni. 6-án szombaton Jánossal együtt szeretnénk
egy kis  fogadást  adni  részükre a  Kunterbunt  óvoda udvarán.  7-én vasárnap mise,  majd
vendéglátás. 8-án hétfőn szabad programjuk lesz, 9-én kedden reggel indulnak vissza. 

Augusztus 21. Családi nap fesztivál
Úgy döntöttünk, hogy kórusunk nem vesz részt. Sajnos olyan körülményeket teremtettek,
hogy kutya szépségverseny stb. fontosabbak lettek, mint a mi szereplésünk. Van elég más
városi ünnep, ahol megfelelően tudjuk képviselni a Hagyományőrző Kört.

Krizsán Edit tag, kórusvezető:
Augusztus 20-i ünnepségre az Asszonykórus kapott egy felkérést a fellépésre.

Augusztus 28
Német mise és egyben terményünnep.

Ligetfalvi Károly elnök:
Szeptember 3-ra kaptunk egy meghívást. Felkéri Meskó Gyulát ismertesse.
Meskó Gyula tag:
Köszönti a megjelenteket. Előzetesen szól a tánctáborról, mivel az ő két kislánya is részt vett
a táborban. Egyik délután otthon arra lettek figyelmesek, hogy németül énekelnek. Köszöni a
szervezők munkáját.



Szeptember  3-4-én a  Hegyvidéki  Önkormányzat  szervezésében 2 napos sörfesztivál  lesz.
Szombat sváb nap. Délután 3 és 6 óra között mutatja meg magát a német nemzetiség.
Tavaly  csináltak  először  Október-fesztet.  Ezt  most  egy  kicsit  elvitte  az  Önkormányzat  az
egész kerület érdeklői számára. A férfi dalárda egyrészt hivatalos jelleggel is fog énekelni,
másrészt a jó hangulat megteremtése is a feladat. A program igyekszik bemutatni a sváb
elemeket. Fellép a Lochberg tánccsoport, a Soroksári férfikórus stb. Szeretnénk a Budakeszi
Hagyományőrző Kör tagjait is meghívni. Akinek van ideje és kedve, akkor meghívom.
Szeptember  25-én  a  Diána  parkban  terményünnep  lesz.  Szüreti  felvonulás  lovaskocsival,
sörsátor, stb. Akinek van kedve, szívesen látjuk.

Ligetfalvi Károly elnök:
Minden  programunk  szerepel  a  honlapunkon.  Tudom,  hogy  ez  nem mindenkihez  jut  el.
Mindent kiplakátolunk itt az irodában.
Október 1-jére szervezzük a hagyományos kórustalálkozónkat a Prohászka Gimnáziumban.
Bárkinek kérdése, hozzászólása van, jelentkezzen.

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

Legközelebbi ülésünk: 2016. szeptember 6. 

Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné


