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

2016. november 8-i üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 36 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Szeretettel  köszönt mindenkit.  Ebben az évben ez az utolsó ülésünk, illetve még egyszer
találkozunk a karácsonyi ünnepségünkön.
Szeretnék most megemlékezni arról a két kedves ismerősünkről, akik az eltelt két hónapban
távoztak közülünk, Bechtold Bélára és Bruckner József, Öcsi bácsira gondolok. Kérem, hogy
néhány másodpercben csendesen emlékezzünk meg róluk.

A SZEPTEMBERI ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEK:
 Szeptember 24. de. A Szikla templomban voltunk néhányan a Szent Gellért tiszteletére

rendezett  német nyelvű szentmisén, ahol  a Dunabogdányi  kórus énekelte a Schubert
misét.

 Szeptember 24. du. Az Asszonykórus Budajenőn kórustalálkozón vett részt. Jól sikerült.
 Szeptember 25. Német mise. Nagyon örülünk, hogy Harai Levente atya vállalta a német

miséket. Így hálát adhatunk a jó Istennek, hogy havi rendszerességgel tarthatunk német
misét. 

 Szeptember  25-én a  Diana  parkban  terményünnep  volt.  Pályázaton  nyertek  erre.
Szentmisével kezdődött és utána sokféle program volt. Tőlünk is többen ellátogattak és
ott töltötték a napot. 

 Szeptember  30.  Bechtold Gábor a férfi  dalárdát kérte meg, hogy az édesanyja által
kiválasztott dalt énekeljük el az édesapja temetésén.

 Október  1. Budakeszin  tizenötödik alkalommal kórustalálkozót  tartottunk.  Résztvettek
Budajenő, Zsámbék, Érd, Várgesztes, Soroksár kórusai. Ez általában egy szombati nap,
mint  ahogy  most  is  az  volt.  Ahhoz,  hogy  ez  az  egy  nap  megvalósuljon,  több  napi
előkészület szükséges. Először is Franke Laci bácsi Éva nénivel elmennek bevásárolni a
főzéshez szükséges anyagokat. Utána az egész Franke család az ételkészítésén dolgozik.
Nagyon szépen köszönjük az áldozatos munkájukat. Az egyik szakács nem tudott eljönni
Telkiről,  mert  valami  szerencsétlenség  érte.  De igyekszünk mindig  fiatal  segítséget  is
szerezni és küldeni Laci bácsiékhoz.
Külön köszönet a hölgyeknek a sok finom süteményért.
A háttér technikát Cserjési András biztosította, aki rendezvények hangosításával foglalko-
zik. Ő szokta a Helytörténeti Egyetem előadásait előkészíteni. Nem kellett az iskola rend-
szerét felhasználni. Komplett berendezést szerelt fel, sőt még dobogót is a színpadon.
Közel 2,5 órás filmanyagot készített. Ez a video megtekinthető lesz, a linket közreadjuk.
Szeretnénk egy DVD-t is kiadni.
Szépen zajlott az esemény. Az étel nagyon finom volt, az ital is.

 Október 7. Bruckner József, Öcsi bácsi temetésén énekelt az Asszonykórus.



 Október 16. Budaörsi Lyra Dalkör meghívására az Asszonykórus és a Dalárda kórustalál-
kozón vett részt. Nekik könnyebb a szervezés, mivel van egy színházuk teljes felszerelés-
sel. A vendéglátás is családias volt. Nagyon kedvesek voltak minden tekintetben.

 Október 30. Német mise
November  1.  Mindenszentek.  Esti  szentmise  után  a  Merkl  keresztnél  énekelt  az
Asszonykórus.  Edithez  van  egy  kérésem,  hogy  a  férfikórust  is  vonja  be  a  templomi
énekek tanulásába, hogy mi is tudjuk ilyen alkalmakkor énekelni.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ápoljuk a hagyományokat. Ez is  egy olyan esemény,
amelyet Stofi vezetett be és nekünk folytatnunk kell. Tudom, hogy az Emlékezés kereszt-
jénél is kellene énekelnünk, de most áttevődött a megemlékezés a Hősök napjára.

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
 November 12. Szomódra hívtak meg bennünket „Musikfest”-re. Nagyon szeretett volna a

férfi dalárda is elmenni, de sajnos nem tudunk. Külön autóbusz meg van rendelve, az
utazás ingyen van, nyugodtan részt lehet venni ezen a programon. ¼ 2-kor áll be a busz
a Posta alatti parkolóba, ½ 2-kor indul. Kb. este 10-kor indul vissza. 

 November 27. Német mise
 December  12. Hagyományőrző  Kör  karácsonya  közösen  a  Német  Önkormányzattal.

Tavaly  túl  sok  volt  a  gyerek,  túl  sok  volt  a  meghívott.  Idén  szeretnénk  lényegesen
szolidabb körülmények közé szorítani és azt a hangulatot visszahozni, ami a karácsonyi
ünnepségünket jellemzi. Szeretném Herein Mária lányát bevonni az evangélium felolva-
sásába.

 December  17-én lesz  az  utolsó  fellépésünk.  Pestszentlőrincre  hívtak  meg bennünket
Adventi koncertre.

EGYEBEK:
November 10-én csütörtökön este 7 órakor egy könyvbemutató lesz a Szent László Házban.
Dr. Salamin András mutatja be „A Szabad Európa Rádiója és a Magyar forradalom” c. köny-
vét. Aki tud, menjen el a könyvbemutatóra. 

November  12-én 14 órakor  a Műcsarnokban (Dózsa Gy. út  37.) Blickpunkt  2016/  Fotó-
kiállítás és díjátadás lesz.

Tercsi emlékét többször megidézve szeretnénk a citerát újból megszólaltatni. 4 db citera van
a Tájházban. Elindítunk egy önképző kört, amelyet Pisti vett a szárnyai alá.

Három jelentkező van, aki el tud kezdeni tanulni. Tanár csak egy van az országban. Megpró-
báljuk ezt az urat több napra elhívni. El kell kezdenünk autodidakta módon tanulni. Ha bárki
az ismeretségi  körében tud ajánlani,  akkor szeretettel  várjuk a jelentkezéseket.  Kottákat,
hangszert, leírásokat tudunk rendelkezésre bocsátani. Úgy tudom, hogy a hangszerek felújí-
tása ebben az évben elkészül. Helyet itt az Egyesületek házában tudunk biztosítani.

Az éves munkánk egy része most látszik kamatozni. Több olyan pályázatunk volt, amiben
nyertünk, volt olyan ahol nem nyertünk, de volt olyan is, ahol sorba álltunk. A héten kaptunk
egy pályázatunkra visszajelzést, hogy 500 ezer Ft-ot nyertünk. Ebből olyan eszközöket sze-
retnénk vásárolni, amelyek lehetővé teszik az Egyesület segítésében közreműködő tagjaink
munkáját. 

Még egy jó hírűnk van, hogy nagyon jó baráti kapcsolatot ápolunk a STIHL Kft.-vel Bakon
Gábor úrral.  Tavalyi  évben 100 ezer  Ft-tal  segített.  Az idén 300 ezer  Ft-ot kaptunk tőle.
Hálásan megköszönjük neki.

Terveztünk 3,285 ezer Ft bevételt, eddig 3.331 Ft bevételünk volt - október 31-ig - , ebben
még nincs benne az 500 ezer Ft, amit most nyertünk pályázaton.



Terveztünk 2,955 ezer Ft kiadást, eddig 2.794 ezer Ft kiadásunk volt. Lesz még a karácsonyi
és egyéb kiadásunk. A vagyonunkat még szaporítani tudjuk.

Szirmai Jenő körtag:
Beszámolt  az  Unsere  Post-ban  megjelent  Magyarországot  érintő  cikkeiről.  A  Budakesser
Gemeinschaft  augusztusban  Budakeszin  tett  látogatásáról  2  oldalas  cikk  jelent  meg  az
Unsere Post-ban. 

Nádas Anna körtag: 
November  25-én könyvbemutató  lesz  a  Tájházban „A svábok  bejövetel”  címen.  Jön  egy
ember, aki bemutatja a könyvet és előadást tart.

Rendbe tudtuk hozni a Tájházat, a Budakesser Gemeinschaft támogatásának is köszönhe-
tően.

November 26-án adventi koszorú készítés lesz. A koszorúkat a templomban fogjuk árusítani.
Tavaly  100  ezer  Ft  bevétel  volt.  Mindent  adunk  a  koszorú  elkészítéséhez,  és  utána  aki
készítette meg is veheti. 

December 10-én a Széchenyi Iskolában karácsonyi vásár lesz, ahol mi is résztveszünk.

A Betlehem készítési pályázatot is meghirdetjük, 50x50 cm-es Betlehemet lehet készíteni,
ennek a nyertesei is ott lesznek kihirdetve.

December 19-én mindenkit szeretettel várunk. Jönnek a XII. kerületi kántálók is.

Ligetfalvi Károly elnök:
Pénteken november 13-án Márton napi felvonulás lesz. Gyülekezés a Posta parkolóban, innen
indulnak a Széchenyi Iskolába, ahol forró tea, zsíros kenyér várja az odaérkezőket.

November 14-én vasárnap Zwickl Polka parti lesz a Művelődési Házban. Vendégek a Mányi
táncosok lesznek. Aki tud, menjen el.

Szirmai Jenő körtag:
Az Edelmann Rezső volt kántor és iskolaigazgató sírja nagyon rossz állapotban van, teljesen
elhanyagolt. Ugyanilyen a Kunterbunt óvoda régi vezetőinek a sírja is. Arra kéri a vezetősé-
get,  hogy  amennyiben  pénzügyileg  lehetőség  van  rá,  ezeket  a  sírokat  tegyük  rendbe.
Továbbá, mivel a sír beleesik a sírok megváltásába, mentességet kellene kérni az Önkor-
mányzattól.

Ligetfalvi Károly elnök:
Megpróbálunk az Önkormányzat felé lépni.

Schrotti János a BVNÖ elnöke, körtag:
November 21-én hétfőn az Óvodában a Német Önkormányzat közmeghallgatást tart, aki tud
jöjjön el.

November 26-án Betlehem állítás, ahol énekel a kórus.

Ligetfalvi Károly elnök:
2017. január 14. szombat: Sautanz. Szeretettel hívunk mindenkit. A plakát egy-két héten
belül kész lesz. Erről még a január 3-i ülésen beszélünk.

Ligetfalvi Károly elnök az ülést 19 óra 10 perckor bezárta.

Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné


