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

2016. szeptember 6-i üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 38 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Üdvözli a megjelenteket. 

A JÚLIUSI ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:
1. Július 31. Német mise Filó atyával, mert sajnos megint nem tudott jönni német pap.
2. Augusztus 7. A Hagyományőrző Kör elnöke fogadta a Budakesser Gemeinschaft 40

fővel érkező vendégeit.
Délelőtt a gyermekvasúttal elmentek az Anna rétre (Szt. Anna kápolna), majd vissza-
jöttek a Budakeszi  Temetőbe, ahol  az Emlékezés Keresztjénél  egy megemlékezést
tartottak.  Ezután grill partira lettek meghívva a Szent László Ház udvarán, ahol a
felállított sátrak alatt fogyaszthatták el a Czirok Guszti és Franke Laci által készített
finom falatokat. Ebéd után egy kis kötetlen beszélgetés, majd közös koszorúzás volt
az  őseink  bejövetelére  állított  emlékműnél,  ahol  Huber  Ferenc  a  Budakesser
Gemeinschaft elnöke mondott beszédet. A megemlékezésen kórusunk énekelt. Utána
látogatást tettek a Tájház/Múzeumban, ahol Nádas Anna és Bednárik János fogadta
őket és mutatta be a tájházat. 
Andreas Hoffer úr ruhát és játékokat adományozott a Kunterbunt Óvodának. 
A költségek nagy részét a Német Önkormányzat, kisebb részét – pályázat útján – a
Hagyományőrző Kör állta.

3. Augusztus  8. Búcsúvasárnap.  Reggel  6  órakor  kezdődtek  az  előkészületek.
Szervezők: a Budakeszi Egyházközség Testülete, a Német Önkormányzat, Budakeszi
helytörténeti  Gyűjtemény és  Tájház,  valamint  a  Hagyományőrző  Kör. A  szentmise
után – ahol Asszonykórusunk énekelt – a német vendégekkel együtt fogyasztottuk el
a Czirok Guszti által két hatalmas üstben főzött gulyáslevest (kb. 200 főre), továbbá
az asszonyok által sütött finom süteményeket. Megkóstolhattuk az udvaron működő
kemencében  sült  friss  kenyeret  is.  Közben  kórusunk  is  énekelt,  továbbá  a  jó
hangulatot  a  Hagyományőrző  Kör  fúvószenekara  biztosította.  Az  ebédet  a
Hagyományőrző Kör tagjai is térítésmentesen kapták, egyébként aki szeretett volna a
gulyáslevesből  enni  500  Ft-ért  vásárolhatott  magának.  A  gyerekeknek  kézműves
foglalkozás és játszóház is rendelkezésre állt a Szt. László ház udvarán. A vendégek
részéről is sok dicséretet kaptunk. Sajnos a kávé és a sör hiányzott. Jövőre erről is
gondoskodunk.
Közben a Templom téren felállított sátrakban könyveket, borokat, különféle csecsebe-
cséket lehetett vásárolni.
Ezúton is köszönöm az Asszonyoknak a finom süteményeket, a Bordács családnak
köszönöm a játszóházat. 

4. Augusztus 17. Tóth Istvánné sz. Deponte Mária (95 éves) volt körtagunk hamvainak
templomi búcsúztatóján énekelt Asszonykórusunk a gyászmisén.

5. Augusztus  20. A  Városi  ünnepségen Asszonykórusunk  a  Szent  István  szobornál
énekelt.

6. Augusztus 28. Német mise, Filó atyával. Sajnos megint nem volt német papunk,
több oka volt,  szabadságolás,  Püspök máshová rendelte  stb.  Ígéret  van rá,  hogy
minden hónap utolsó vasárnapján jön a német misére.



Terményünnep. Az elmúlt években Mayer Erzsi nagyon sok energiával, gyönyörűen
rendezte meg. Most családi okok miatt nem akartuk ezzel terhelni. Az idén Nádas
Anna és Hidas Panni  készítette. Köszönet érte. Pályázaton nyertünk erre is.
Új kispapunk, illetve diakónus érkezett: Visnyei László, Budaörsről, 25 éves.

7. Szeptember 3-án szombaton a dalárda fellépett a Hegyvidéki Sörfesztivál műsorá-
ban. A műsorban fellépett továbbá a Soroksári  Német Nemzetiségi Tánccsoport, a
zsámbéki  Lochberg Tánccsoport,  a  Szomori  tánccsoport,  a  soroksári  Férfikórus.  A
dalárdát egyesületünk több tagja is elkísérte a fellépésre. 

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
1. Szeptember 16-17-én Budajenőn borünnep lesz, mindenkit szeretettel várnak.
2. Szeptember 24. Budajenői kórustalálkozóra hívták az Asszonykórust.
3. Szeptember 25. A Svábhegyi Diana parkban terményünnep lesz, szüreti felvonulás

lovaskocsival, sörsátor stb. Ide is várják a vendégeket.
4. Szeptember 25. Német mise.
5. Október 1. Budakeszi kórustalálkozónk lesz a Prohászka Ottokár Katolikus Gimná-

ziumban. 3 órakor kezdődik. Menet közben, illetve a műsor végén a Fúvószenekarunk
játszik.  Tavaly  200  főre  főztünk,  de  kevés  volt,  ebből  okulva  az  idén  nagyobb
mennyiséget főzünk. A főzéssel megint Franke Laci bácsira számítunk. Reményeim
szerint elvállalják. Több menüből is választhat a közönség. Az asszonyoknak a süte-
ményt előre is köszönjük. Nagyon számítunk rá.

6. Október 8-án Zsámbékon lesz kórustalálkozó, ahová nem hívtak meg bennünket.
7. November 1. Mindenszentek ünnepe. Tavaly a városi mindenszentek napja a Hősök

napján lett megtartva. Mi a Emlékezés keresztjénél rendeztünk egy megemlékezést.
Mise után a Merkl kereszthez nem ment ki senki a temetőbe.
Arra kérek mindenkit, hogy az esti mise után együtt menjünk ki és énekeljük a Merkl
keresztnél. A megemlékezést pedig megpróbáljuk más időpontban – egy-két nappal
előbb megtartani.

8. Október 30. Német mise. Utána kisétálunk a temetőbe és az Emlékezés keresztjénél
egy kis megemlékezést tartunk. Ez is egy megoldás lehetne.

9. November 2. Halottak napján közös program már nem szokott lenni.
10.November 4. A Zákányi és a Szent Cecília kórus hangversenye lesz a Prohászka

Gimnáziumban. Mozart: Requiem
Október-november hónapban ezek a feladatok állnak előttünk.

EGYEBEK:
 Köszönjük a tagdíj fizetéseket. 
 Köszönjük a zenekar szereplését. Ezután jobban szeretnénk hangsúlyozni, hogy

mennyire  fontosak  számunkra.  Egy  megbeszélésen  átbeszéltük  a  feladatokat,
hogy a fellépésüket ne csak egy étel és ital reményében tegyék meg. Fel kell vál-
lalni, hogy a zenekarra is nagyobb súlyt fektessünk. Ebben az évben is szeretnénk
hangszerekkel,  fellépésekkel,  (turnék  kotta,  kottatartó)  támogatni.  Szeretnénk
velük utazni. Jövő év szeptemberében Neckasulmi búcsúra már van egy meghívá-
suk. Nagyon szépen köszönjük a baráti  segítséget, mindent megteszünk, hogy
még jobbá váljon.

 Tercsi szellemiségét és sok minden mást is szem előtt tartva, szeretnénk a citerát
újjá éleszteni. Próbálunk tanárt hívni, de nagyon nehéz. 
Tervünk egy Citera Önképző kör szervezése. Első lépésként fel kell mérnünk az
igényeket  és  lehetőségeket.  Ez  nem  zeneiskolai  képzés!  Lelkes  amatőrök  kis
csoportját próbáljuk megszervezni.
Várjuk  a  jelentkezéseket,  illetve  mindenféle  egyéb  információt,  ami  a  „sváb”
citerajátékkal kapcsolatos, fel tudjunk nevelni egy generációt, hogy ne merüljön
feledésbe.
o Ki  az  aki  valamennyire  szeretne  megtanulni  citerázni?  (gyermek,  unoka)

Kiről tudjuk, hogy játszik (valaha játszott) ilyen citerán?
o Kinél található hangszer, amit kölcsönözni tudna erre a célra? Esetleg kották

másolás céljára?
o Egy komplett, direkt ilyen citerára való húrkészlet, a legolcsóbb kategóriában



bolti ára kb. 40e Ft.
o Ki tudna direkt erre a célra némi támogatást adni?
o Múzeumi darabokat nem lehet használni, de át lehet minősíteni demonstrációs

eszközzé.

 A terményünnepről,  amennyiben  az  előző  évekről  valakinek  van  képe,  fotója,
nagyon megköszönném.

 Nagyon szeretném  (nemcsak éves szinten egyszer, a tánctábor)  a táncoktatást is
folytatni. Már a kicsiknél megkezdeni a Kunterbunt óvodában a táncoktatást. Orsi
óvonéninek pozitív volt a válasza. Próbálunk egy tánccsoportot alakítani.

 Ma délután volt egy összejövetelünk a Német Önkormányzattal, amelyen az egy
éves programunkat összeállítottuk. Ezt közreadjuk, a honlapunkon megtekinthető,
de aki kéri, az papíralapon is megkaphatja.

 Hét végén újra indul  a Zwickl  Polka parti,  tehát  vasárnap 16 órai  kezdettel  a
Művelődési házban mindenkit szeretettel várnak.

Herein Mária körtag:
 Budaörsön szeptember 10-én 10 órakor a Kőhegyi  kápolna búcsújára hívja az

érdeklődőket. A misét Spányi Antal püspök celebrálja. A templomtól egy külön
busz ingajáratba felviszi a résztvevőket a hegyre.

 A Szent Gerhard Werk szokásos miséje szeptember 24-én szombaton 10 órakor
lesz a  sziklatemplomban.  Mindenkit  szeretettel  várnak. Dunabogdány énekkara
jelentkezett,  hogy a Schubert  misét  előadnák. Berkenyét is  meghívták.  Harrah
Levente  atya  celebrálja  a  misét.  Mint  tudjuk  Stratmann  atyát  visszarendelték,
azóta egyre nagyobb problémát jelent német papot találni.

 Azt gondolta, hogy Jenő bácsi itt lesz, ezért többféle német újságot hozott. Aki
szeretné olvasni, szívesen odaadja.  Többek között a német nyelv tisztaságáért
küzdenek. Az angol nyelv annyira erős, ez ellen szeretne tenni az elnökség. A
Neue  Zeitungban  megjelent  Bednárik  Jánosról  egy  cikk.  Nehéz  az  újsághoz
hozzáférni, ezért javasolja, hogy rendeljünk meg 1 példányt.

Ligetfalvi Károly elnök:
Jenő bácsi itt volt, mindenkit üdvözöl, de komoly hörgőgyulladása van. Jenő bácsi a
korábban  elolvasott  Unsere  Post-ból  kiemelte,  hogy  a  kitelepítéssel  kapcsolatban
jelent meg cikk, továbbá hogy Németországban a „Senior Treffen” megrendezésre
került és jól sikerült.

Legközelebbi ülésünk: 2016. november 8-án kedden lesz.

Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné


