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Emlékeztető
A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület
2017. március 7-i üléséről
Helyszín: Egyesületek Háza, Budakeszi, Fő u. 85.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 36 fő
Ligetfalvi Károly elnök:
Köszönti a megjelenteket. Bemutatja Ágoston Szabolcs urat aki az ELTE végzős hallgatója.
Germanisztikát tanul, német nemzetiségi szakon és egy kéréssel fordult hozzánk, hogy mint
német hagyományokat őrző egyesület segítsünk neki a diplomamunkájához egy rövid teszt
kitöltésével.
Az elmúlt két hónapban több régi budakeszi társunktól kellett búcsút vennünk . Kohus
Ferencné tagtársunk temetésén énekeltünk aki az Asszonykórusnak is oszlopos tagja volt,
később pedig Hamvasi György urat kísértük utolsó útjára. Az elmúlt héten pedig Krepsz Jani
bácsi is itt hagyott minket. Rövid néma csönddel emlékezzünk rájuk.
A januári ülésünk óta történt események:
Január 14.
Az év első nagy eseménye a SAUTANZ volt, melyre nehéz körülmények között
készültünk, mivel pénteken eső, hó, jég szél minden volt, mire felállítottuk a standot.
A szombat is nagy széllel indult, később azonban szép napsütéses idő lett. Sajnos az
időjárás is meghatározza a látogatottságot. Az idén kevesebb látogató volt de mégis
jobban sikerült, gördülékenyebb volt mint tavaly. Az eladott tallérok száma szinte
ugyanott volt mint tavaly. Rengeteg probléma merült fel a nap folyamán. Egy
csapattag lemondta a részvételt hó- és jégviszonyok miatt, így reggel egy malaccal
több maradt. A Pilisi Parkerdővel közösen dolgoztuk fel, ami többletmunkát
eredményezett. Ez a többletmunka elvitte az időnket. A kolbász töltésével sikerült
időben végeznünk, de a hurkával sajnos elcsúsztunk délutánra. Elnézést kérünk
mindenkitől. Tanultunk az esetből és jövőre több töltővel készülünk. A fiatalok nagyon
lelkesek voltak, sokat segítettek pl. a mosogatásban is szívesen részt vettek, szinte
egész nap ők látták el ezt a hálátlan feladatot. Köszönjük az adományokat, a sütiket
és a kiállított eszközöket !!!!! Szép képek, tv felvételek készültek idén is.
Minden fesztivál után összeül a csapat és kiértékeli a negatív és pozitív eseményeket,
ami nagyon hasznos.
Január 21.
Az Asszonykórus a Zsámbéki Fábián-Sebestyén emlékmisén vett részt és utána
vendéglátás is volt.
Január 27.
Hamvasi György úr temetésén vettünk részt.
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Január 29.
Német mise
Nagyon nagy szerencse, hogy van német papunk, aki felkarol minket és eljön német
misét tartani. Néhányan nehezményezik, hogy miért kell német nyelvű mise. Azt
gondolom hogy havonta egyszer negyvenöt percben megemlékezni, mindazokról akik
ezt a kisvárost valaha felépítették alapvető feladat. Kérem a jelenlévőket is, hogy
bárkivel beszélnek, említsék meg, hívják fel a figyelmet arra, hogy havonta egyszer ez
nem sok idő.
Február 7.
Közgyűlés
Február 11.
Közösen megtekintettük Budaörsön a Lágerjáratot. Nagyon lélekbemarkoló
megemlékezés volt. Néhány kiadványt megvásároltunk, szívesen kölcsönadjuk, ha
valaki szeretné elolvasni.
Február 25.
Svábbbál immár hetedik alkalommal került megrendezésre. Remekül sikerült. Nagyon
jó ötlet volt a teaház. Aki szeretett volna csendesen beszélgetni, elvonulni, az
megtehette. Ez hiányzott és remélem, hogy a jövőben is megmarad.
Január 26.
Német mise időpontja pont egybeesett a bál utáni pakolással, rendrakással.
Január 28.
Solymárra kaptunk meghívást, egy különleges eseményre, a farsang temetésére.
Német nyelvterületen honos ez a hagyomány. Kötetlen, jó hangulatú utcabált
rendeznek a farsangi időszak utolsó estéjén, aminek a csúcspontja az éjfél, majd
rögtön utána minden elcsendesedik és hazamennek a résztvevők.
Ezt próbálták volna átültetni a Solymáriak. Egy tornateremben volt megtartva. Még
nem tudják az egész várost megmozgatni utcabál formájában de szépen fejlődik a
rendezvény. Félóránként vidám műsorokat adtak elő, és a férfi dalárda tagjai is
énekeltek pár dalt. Csúcspontja éjfél előtt a farsang temetése volt.
Ágoston Szabolcs:
Szakdolgozatához szeretne segítséget kérni egy kérdőív kitöltésével. Témája a média
fogyasztás. Azt szeretné felmérni, hogy a jelenlevők mennyire használják és ismerik a
Magyarországon megjelenő német nyelvű újságokat, televíziós műsorokat.
Köszönjük a segítséget reméljük hasznos lesz.
ELŐTTÜNK ÁLLÓ FELADATOK:
Március 18. Szombat
Kitelepítési megemlékezés:
16 órakor kezdődik a Gyertyafényes mise a Templomban, Szemere János tartja. Mise
után az Őseink Emlékművénél lesz a megemlékezés.
Nádas Anna: Az ünnepség után filmvetítés lesz a Szent László Házban, melyre sok
szeretettel várják az érdeklődőket.
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Március 26.
Német mise
Április 8. Szombat
15 óra német nyelvű keresztút Mirk István celebrálásával a Kálvárián.
Előtte való feladat a Kálvária takarítása. Pontos menetrend még nincs de a családok
készítsék elő a stációkat. A nagytakarítást közösen, Orosz Pistivel végezzük.
Április 14.Péntek munkaszüneti nap
Április 15. Szombat: Kristóf atya hirdeti
Április 16. Vasárnap: A reggel a Kálvárián Misztériumjátékkal kezdődik, majd körmenet a
templomba és 10 órától hagyományos szentmise.
Április 30.
Német mise
Május 2.
Ez lenne az éves közgyűlésünk. Beszámolót kell tartanunk az elmúlt évi
gazdálkodásunkról. Május 31-ig be kell adni az adóbevallást.
Október 15-én szeretnénk megtartani a következő Kórustalálkozónkat.
Egyebek:
Herein Mari:
Április 07. Pilisvörösváron tartja a Szent Gellért Egyesület német nyelvű keresztútját. Elég
meredek a Kálvária, inkább fiataloknak ajánlják. Nagyon kedves atya tartja
akinek a személyiségét érdemes megismerni.
Április 8-án a XII. kerület (Meskó Gyula és Kövesdi Nóra) tartja programját a Lívia Villában
10-től -14 óraig „Böjt és Húsvét kicsiknek és nagyoknak” címmel. Salamon András tart
előadást.
Május 20-i Zarándoklat
A Szent Gellért és a Pest megyei németség szervez zarándoklatot Máriabesnyőre.
Tercsi idejében már egyszer ellátogatott oda az Asszonykórus. Jani ígéretet tett, hogy
külön busszal is lehetne utazni. Bevonulás (ismert) Mária énekekkel, német mise,
német litánia majd ebéd (700.-). Május 2-án összeírná a jelentkezőket és be is szedné
az ebéd árát. Kövesdi Nóráék felajánlották hogy ebéd után fellép a gyerektánckaruk.
Zarándoklatról Salamon András és jómagam is előadást tartunk.
Augusztus 20.
Szent Jobb Kör menete a Bazilikánál.
Szeptember 23.
Sziklakápolnában az Asszonykórus is közreműködne a misén. Sokat segítene ha külön
busszal tudnának odautazni a résztvevők.
Nádas Anna:
Április 8-án délelőtt a Tájházban tojásfestés lesz, elsősorban gyerekeknek. Délután
15 órától pedig a német nyelvű keresztút a Kálvárián.
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Szeretettel vár mindenkit húsvét hétfőn 11 órától a Tájházban. Beszélgetünk sütizünk
és együtt vagyunk. A fiúk is idejönnek kora délután.
Április 22: Tájházak napja.
Tavaly is megrendezésre került a Népviseletek napja a Trachtag. Szeretnék, ha ezen a
napon minél többen lennének viseletben.
Szirmai Jenő:
Januári és februári újságban nincs budakeszi hír. Gazdag anyaga van az Unsere
Postnak. A Hagyományőrző Kör sikeresen védetté nyilváníttatott pár sírhelyet.
Az önkormányzat vajon nem akart valamiféle támogatást nyújtani felújítással
kapcsolatban?
Ligetfalvi Károly:
Egy hajszálon múlt hogy nem temették be ezeket a sírhelyeket. Csak úgy lehetett
megmenteni, hogy a Hagyományőrző Kör felvállalta a sírhelyek gondozását. Az
önkormányzat nem nyújt segítséget a felújításban. Örültünk ennek az eredménynek
is, hogy sikerült megmenteni ezeket a sírokat az utókor számára.
Szirmai Jenő:
Kirándulással kapcsolatos kérdés:
Tokaj a lehetséges útirány

Valószínűleg május 27-e az időpont.

Herein Mária:
Az Unsere Zeitung kiadványai márciustól elérhetőek lesznek.
Fontos információ, hogy nemsokára kinyitják a Spárnál levő temető kapuját.
Remélhetőleg rövidesen megvalósul.
Schrotti Jánosné Erzsi néni:
Két éve elvállata a Kálvárián a Hagyományőrző Kör stációjának rendbetételét, de az
idén családi nehézségek miatt nem tudja vállalni. Nádas Annával közösen elvállaljuk.
Tehát legközelebb május 2-én 18 órakor találkozunk.
Az ülést 19 óra 13 perckor bezárom.

Az emlékeztetőt összeállította:
Ligetfalvi Judit
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