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

2017. január 3-i üléséről

Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 35 fő

Ligetfalvi Károly elnök:
Köszöntöm a megjelenteket. Mindenkinek boldog, békés  újesztendőt kívánunk, és felkérek 
mindenkit egy koccintásra az újévre. 

A novemberi ülésünk óta  történt események:
November 12. 

A kórus Szomódon lépett fel. A Dalárdából sajnos csak 3 fiú tudott eljönni. Hatalmas
Musikfesztivál  volt,  a  Nagynyárádiak  egy  sváb  esküvőt  adtak  elő.  Majd  sváb
népviseleti ruhabemutató következett és utána a kórusok énekeltek. A műsor után
finom disznótorossal vendégeltek meg bennünket.

November 26. 
Az esti mise után a felállított Betlehemnél énekeltünk.

November 27.
Német mise.

December 12.
Hagyományőrző  Kör  karácsonya,  második  alkalommal  közösen  a  Német
Önkormányzattal.
Úgy gondolom, hogy az idei ünnepség már jobban sikerült, mint tavaly. A hangulat is
jobb  volt.  Ha  valakinek  van  ezzel  kapcsolatban  észrevétele,  szívesen  vesszük  és
igyekszünk javítani

December 14.
Kemény Lőrincné Magdi  kórustársunk temetésén énekelt  az  Asszonykórus.  Kérem,
hogy egy fohász elmondásával emlékezzünk meg róla.

December 17.
Pestszentlőrincen lépett fel az Asszonykórus.

December 21-én
volt  a városi  karácsony a  Művelődési  Ház  fölött  elkészült  téren.  Schrotti  Jánossal
együtt felkértek bennünket forralt bor zsűrizésre. Öt versenyző volt – 3 forralt bort, 2
puncsot készített. Remélem január 14-én finomabb lesz a forralt borunk.

December 26.
Bordács Gáborért hálamisén énekelt az Asszonykórus.

ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:

Szirmai  Jenő bácsitól  kaptunk egy fontos felkérést,  mivel  a Gyertyaláng Temetkezési  cég
közzétette, miszerint sok régi sírhely megváltásra szorul. Hidas Matyi bácsival is egyeztettem
ebben  az  ügyben.  Rengeteg  személy  lenne.  2015-ben  benyújtottak  egy  beadványt  a
Polgármesteri Hivatalhoz, de választ nem kaptak. 
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Most  a  Jenő  bácsi  segítségével  a  feleségemmel  összeállítottak  egy  szűkített  listát,  mely
szerint  4  sírhelyen  9  személy  díszsírhellyé  lesz  nyilvánítva  és  amelyek  rendben  tartását
felvállalhatjuk. A városi karácsonyon sikerült Polgármester asszonnyal erről beszélnem és a
29-i rendkívüli ülésen ezt az előterjesztésünket el is fogadták és ezeket díszsírhellyé fogják
minősíteni, a Hagyományőrző Kör pedig rendben tartja.  Ezek a következők: 
Edelmann Rezső és Rezsőné
        igazgató-tanító, kántor aki 48 évig segítette a községet
                   IV.parcella   1. sor     14. sírhely
   Lakos Imre kriptája
        községi főjegyző, ő volt a Szépítő Egylet második elnöke.
                    II.parcella    3. sor     10. sírhely
Dr. Tilly József, Wilhelm Horvatovszky, Anton Petz és Récsey Mária
        Ők Budakeszin teljesítettek szolgálatot esperes plébánosként, papként és nővérként.

III/3  Külsősor a II.parcella felől 
Dragonits Anna és Aloisia
        A Tarkabarka óvoda  épületében ők voltak az első óvónők illetve az egyik hölgy vezette
is.                   II.parcella    1 sor     14. sírhely      

Január 14. 
SAUTANZ Sváb disznótor fesztivál. 
Bővül  a csapat.  Mi  természetesen készülünk rá.  Tavaly megnyertük a fődíjat.  Nehéz lesz
überelni. Pénteken fogunk tartani még egy megbeszélést azokkal, akik aktívan résztvesznek
benne. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
A  Sautanzra  szeretnénk  segítséget  kérni,  amennyiben  tud  valaki  üstházat  kölcsönadni,
nagyon  szívesen  vesszük.  Továbbá,  kérjük  az  asszonyokat,  hogy  süssenek,  a  tavalyi
megítélésen is nagyot lendített a sok finom sütemény. Aki tud sütni Éva néninek szóljon, és
pénteken elmegyünk érte. 
Tehát 7 órakor szúrás, 7-10-ig reggeli sütés (sültvér, resztelt máj). Utána készülnek a frissen
sültek, majd délután a hurka, kolbász.
Tavaly a Sautanzon a hurkákat díjazták, az idén a sültkolbász lesz a verseny tárgya.

Schrotti János tag, NÖ elnöke:
Pontosan nem lehet még tudni hány csapat lesz. Ami nagy dolog, Soltész Miklós államtitkár
úr elvállalta a védnökséget. Egy csapatot a Pilisi Parkerdőgazdaság is állit. A vezérigazgató úr
is eljön. Ez egy jó kapcsolat lehet a későbbiekben is.

Ligetfalvi Károly elnök:
Szombaton 7-én 15 órakor lesz Nagy Gáspár költő szoboravatása a parkban. Orbán Viktor
miniszterelnök úr mond beszédet. Ezt követően a Prohászka Gimnáziumban lesz egy fogadás,
majd a Széchenyi Baráti Kör tart egy összejövetelt. 

Január 
Zsámbékon Fábián-Sebestyén napi mise

Január 29.
Német mise

Február 25.
Sváb bál. Vendégek a XII. ker. Svábhegy. Fővédnök: dr. Tarnai Richard úr.

Február 26.
Német mise.
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Február 28.
Solymáron  farsang  temetése.  Amennyiben  sokan  jelentkeznek,  akkor  egy  busszal
átmegyünk. Aki szeretne jönni, az Éva néninél iratkozzon fel.

E G Y E B E K

Dr. Kotmayer Zalán alelnök:
Az Egyesületünk alapszabályát a bíróság elővette és szabálytalanságokat talált  benne. Az
alapszabály  módosítására  közgyűlést  kell  összehívni.  A  kizárási  eljárás  szabályait  kell
módosítani  arra  az  esetre,  ha  egy  tag  az  egyesületi  célokat  veszélyeztető  magatartást
tanúsít, vagy nem fizeti be a tagdíjat, valamint a pártoló és tiszteletbeli tagokkal kapcsolatos
szabályokat kell pontosítani. 
A március 7-i következő ülés már túl távoli időpontban lenne, előbbre kell összehívnunk a
rendkívüli közgyűlést. 

Ligetfalvi Károly elnök:
Megállapodtunk, hogy a rendkívüli közgyűlés: február 7-e kedd 18 óra.
A meghívókat kiküldjük.
Herein Mária átadott a Tájháznak egy Gerhard Bote c. újságot. Kéri, hogy tegyük közzé és
segítsünk ennek megismertetésével. Aki teheti olvassa el.

Szirmai Jenő tag:
Megköszöni  azokat  a  lépéseket,  amelyeket  Ligetfalvi  Károly  elnök  tett  a  díszsírhelyek
ügyében.  Mivel  az  Unsere  Post  legújabb  számát  még  nem  kapta  meg,  ezért  nem  tud
nyilatkozni az abban megjelentekről. 

Ligetfalvi Károly elnök:
Kaptam egy verses kötetet Kurilla Miklóstól. Gratulálok, aki teheti olvassa el.
A  kórustalálkozóról  készült  DVD-t  ajánlom  a  tagoknak  önköltségi  áron  500  Ft-ért,
amennyiben ajándékba szeretnének adni, úgy 1000 Ft.

Tehát legközelebb a rendkívüli közgyűlésen február 7-én 18 órakor találkozunk.

Az ülést 19 óra 15 perckor bezárom.

Az emlékeztetőt összeállította:
Czégény Béláné
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