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

2017. május 9-i üléséről

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

Ligetfalvi Károly elnök:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elkezdenénk az ülést, közben valószínűleg többen nem

értek ide a baleset miatt. Reméljük időközben Bednárik János is megérkezik és az előre beharangozott
érdekes képfeltárást is megtekinthetjük.
Ahogy  szoktuk,  én  gyorsan  összefoglalom  az  elmúlt  két  hónap  eseményeit,  illetve  ami  majd  az
elkövetkezendőben lesz. De mielőtt belekezdenék a menetrendbe, el szeretném mondani, hogy miért
maradt el a múltheti ülésünk, illetve miért csúszott mára, mik a fejlemények. Hivatalosan ki volt írva
május 2-ra a közgyűlésünk, ami hivatott lett volna a tavalyi éves beszámolót bemutatni, elfogadtatni,
és a mérleget véglegesíteni.

Rengeteg pályázatot adtunk be a tavalyi év folyamán és több pályázatra az elszámolásunknak
a visszaigazolása nem érkezett meg. Mi úgy lettünk tájékoztatva a könyvelő asszony részéről, hogy
ameddig ez az elszámolási visszaigazolás nem érkezik meg a pályázatkezelőtől, addig ő nem tudja
véglegesíteni  a  mérleg  tételeket.  Ez  egy  izgalmas  helyzetet  eredményez  jelen  pillanatban.  A
pályázatokra megkaptuk a pénzt, szépen el is költöttük. A számlák, nyugták a helyükön vannak, de a
könyvelésben a megfelelő sorba még nem lehet betenni. Összességében sok pénzről van szó, közel 3
millió Ft volt az, amit a tavalyi évben nyertünk, illetve elköltöttünk. Ennek közel a fele az, amiről jelen
pillanatban nincs még elfogadó igazolásunk. Mi ezt átbeszéltük többször Zalánnal is, negatív mérleget
nem szeretnénk beadni, főleg nem másfél milliós negatív mérleget. Tehát az a döntés született, hogy
ameddig ezek az igazolások nem érkeznek be, addig várunk. Kénytelenek vagyunk csúsztatni a mérleg
beadást is. Reméljük, hogy mielőbb megérkezik, akkor fogom értesíteni természetesen a tagságot,
valószínűleg a jövő ülésre fog maradni ennek a véglegesítése.

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEINEK FELSOROLÁSA:
Március 13-án volt egy temetés, amelyen az Asszonykórus énekelt. 
Március  18-án volt  a  kitelepítés  emlékünnepélyünk,  amely  az  idén  egy  kicsit  rendhagyó

módon a rossz időre való tekintettel úgy került megrendezésre. Először is Kristóf atya úgy döntött,
hogy valamilyen okból kifolyólag, hogy este 6-kor nem lehet német nyelvű mise, ezért 4 órára előre
kellett hoznunk az emlékmisénket. Ezt Szemere János atya celebrálta és mivel nagyon hideg volt, esős
idő volt, a szervezők úgy döntöttek, hogy az ünnepi beszédeket is a templomban hallgathatja meg a
közönség és csak a koszorúzás zajlott kint az őseink emlékművénél. A koszorúzást követően pedig a
Német Önkormányzat egy kis fogadást adott a Szent László házban, aminek keretében többek között
egy nagyon érdekes és szép dokumentumfilmet nézhettünk meg, László Gábor: Isten veled hazánk
címmel. Maga a rendező tudomásom szerint itt lakik, nagyon szívhez szólóan fogta meg a kitelepítés
témakörét, egy negyedórás kis film, aki teheti nézze meg – gondolom, hogy internetről is le lehet
tölteni, valószínűleg a Youtube-on fent van.

Április 8-án a Kálváriát takarítottuk délelőtt, ez egy nagyobb lélegzetvételű dolog volt. Termé-
szetesen Orosz Pistiék – ahogy évek óta nagyon szorgalmasan – most is a legtöbb és legnehezebb
feladatokat fakivágásokat, bozótirtásokat előre megcsinálták, nekünk jószerivel a lombeltakarítás, a
stációk rendbetétele, takarítása a kis kápolna kitakarítása maradt, de ezzel is elment azért a délelőtt
nagy része. Érdekes mementója volt, egy kis társaság érkezett Kelenföldről egy ottani plébános atyával
és keresztutat jártak a mi Kálváriánkon. Minden évben más-más települést  választanak célul,  oda



elzarándokolnak és a pénteket megelőző hétvégén egy saját keresztutat végigjárnak. Nagyon tetszett
az ötlet.
Délután német nyelvű keresztútjárást tartottunk.

Április  14-én volt  a  hagyományos  nagypénteki  nagy  keresztút,  16-án pedig  húsvét
vasárnapján fent ugyanúgy a Kálvárián a misztériumjáték és az azt követő körmenet le a feltámadási
nagymisére.

Április 17-én a Tájházban vendégeskedtünk, köszönjük szépen Annáéknak a lehetőséget, a
hagyományos húsvéthétfői locsolónapot ott tartotta a csapat és úgy tudom, hogy sokan látogattak be
napközben. Jó hangulatú, kellemes napot töltöttünk ott, az idő is szép volt, kint és bent is lehetett
lenni, azért javarészt bent voltunk. 

Április 29-én volt városunk majálisa. Erről egy-két szóban szeretnék némi kritikát is megfogal-
mazni. Megkért az Igazgató asszony, hogy a majális keretében a hagyományőrző kör, illetve a hagyo-
mányőrző asszonykórus lépjen fel. Maga a rendezvény az, hogy nem volt pontos, nem a kiírtaknak
megfelelően kezdtek, nyilván a szervezők részbeni felelőssége. Nagyon kevesen mentek el, nagyon
kevesen vettek részt, 10 óra helyett, 11 óra is elmúlt, mire maga az ünnepi esemény sorozat kezdetét
tudta venni. Szegény hölgyek ½ 12-től gyakorlatilag ¼ 2-ig vártak a sorukra, mire fel tudtak lépni. Pisti
és jómagam is ott voltunk, illetve János félhivatalosan. Ami meg lett ígérve az sem úgy történt és azért
mondom  el,  mert  bánt  és  nem  feltétlenül  gondolom  azt,  hogy  minden  felkérésnek  eleget  kell
tennünk. Nyilván fontos, hogy fellépjünk, hogy megjelenjünk fontosabb eseményeken, de ennek a
majálisnak sem a hangulata, sem a közönsége, sem a környezet és a miliő nem volt arra méltó, hogy
mi ott szerepeljünk. 

Április  30-án német  misénk  volt,  amit  pap  hiányában  Filó  atya  plébános  úr  tartott.  Az
Asszonykórus természetesen énekelt a megszokott módon, ahol lehetett a német nyelvű énekeket.
Nagyjából ezek voltak a legfontosabb események az elmúlt két hónapban.

RÖVIDEN PRÓBÁLNÁM ELŐRE VETÍTENI, HOGY MI KÖVETKEZIK:

Május 20. Máriabesnyői zarándoklat, melyet Herein Mari szervezett. 
Május 26-27-én kerül  sor a  hagyományőrző kirándulásra.  Ez a  Kalocsa-Tolna-Kakasd-Hajós

útvonalat foglalja magában. Én úgy gondolom, hogy aki akart erre már jelentkezett. Nagyon kevesen
jelentkeztek, lehet még jelentkezni.  Lehet, hogy nem az itt jelenlévők, de ismerősök akik szívesen
csatlakoznának, nyilván akkor jó hangulatú egy kirándulás, ha tele van a busz, többen vannak, ha
nagyon szűk körre korlátozódik, maga a kirándulásnak, nyilván nem lesz egy olyan nagy hangulata.
Érdeklődni továbbra is Éva néninél lehet, vagy e-mailban nálunk. Az ezzel kapcsolatos program tervet
azt bárkinek át tudjuk adni, el tudjuk küldeni.

Május 28-án lenne egy német misénk. (Urunk mennybemenetele)
Május  29-én hétfőn  valószínűleg  18  órakor  Hősök  napja  alkalmából  fogunk  fellépni  a

temetőben.
Június 4-re (vasárnap) kaptunk egy meghívást, ez most már azt mondhatjuk, hogy rendszere-

sen részt veszünk a Sváb-hegyi Pünkösdi búcsún. Kövesdi Nóriék és Meskó Gyuláék nagyon kedvesen
mindig gondolnak arra is, hogy buszt küldjenek azokért a hölgyekért-urakért, akik nehezen tudnak
mozogni és szívesen jönnének csapatban. Ennek a pontos menetrendjét indulását, illetve visszaérke-
zését most még nem tudom megmondani, nagy valószínűséggel 9-kor lesz az indulás Budakesziről és
½ 4-kor indul a hegyről vissza. Nyilván lehet csatlakozni fölfelé is lefelé is, ez kötetlen. Természetesen
közösen  fellépünk  majd  a  hölgyekkel,  énekelünk  néhány  vidám  számot.  A  hölgyek  a  misén  is
énekelnek.
Június 14-én

lesz még egy fellépése a hölgyeknek a könyvtárban. Erről én többet nem tudok, aki ezzel
kapcsolatban több információt szeretne kérni, az Editet keresse meg.
Június 18.

Úrnapi körmenetre fogunk készülni szokásos módon, szombaton lombsátrakat építünk dél-
után, vasárnap hajnalban pedig a virágszőnyeget készítjük a hagyományos módon. Ehhez nagy szere-
tettel fogadunk virágokat díszítésre. 
Június 25.

Német mise, amennyiben Levente atya nem megy nyaralni.



Július 4. 
Következő hagyományőrző ülés.

EGYEBEK:
Szeretnék még hirdetni. Kaptunk egy felkérést, az Uránia filmszínházban kerül vetítésre egy

vallási  jellegű film: „Placid  atya,  aki  megjárta  a  Gulágot”.  113 perces  műalkotás,  május  10-én 10
órakor és május 29-én 18 órakor vetítik. Lehetőség szerint menjenek. A megkeresés Széll Péter úrtól
érkezett. Akit érdekel a filmvetítés, telefonszám, név meg van adva, szívesen megosztjuk.

A másik,  ami  most  ad hoc  újdonság,  de  úgy  gondolom,  hogy  erről  is  fontos  beszélnünk.
Jelezte nekem már Hidas Matyi bácsi, illetve János is, hogy az épület, ahol mi itt vendégül vagyunk
látva heti rendszerességgel, mert a próbáink is itt vannak, illetve az üléseink is itt vannak, – rendkívül
fölmentek az energia árak és magának az épületnek a karbantartása is szükségessé válik. Folyama-
tosan kicserélték már elöl a villanyt, ki is festettek. Itt is gondolom, hogy lenne mit felújítani, ha csak a
nyílászárókra nézek, nem mondok mást, az is komoly költség. De a hétköznapi életben a világítás,
gázfűtés, víz és egyebek is nagyon megterhelő a Szépítő Egyesület számára. Úgy döntöttek, hogy ezért
bérleti díjat fognak szedni. Nyilván nemcsak tőlünk, de ugyanúgy a székelyektől is, illetve nem tudom,
hogy ki van itt, aki még bérelni szokott alkalmanként. Külön van lehetőség alkalmankénti és külön van
lehetőség fix bérleti díjat fizetni. Én úgy gondolom, hogy mi akik jelentős mértékben használjuk az
épületet, illetve a helyiségeket, nyilván az éves bérleti díjat kell hogy válasszuk. Én ezt tanácsolnám és
javasolnám az egyesületnek. Az sem titok, hogy mik közül lehet választani.

Schrotti János:
Az alkalmankénti 2000 Ft/óradíj bejelentkeznek sokszor a Művészeti Egyesület, a Naturpark

Egyesület, egyebek, eljönnek, hogy közgyűlést tartanak, 4-5 órát itt tartózkodnak, fel kell fűteni az
épületet. Minden ingyen. 

Az ingatlannak a fenntartása kb. 600 ezer Ft-ba kerül egy évben. Nyilvánvaló, az érintettség
révén, ebben van internet is stb. Ezt saját zsebből kigazdálkodni nem lehet. Megkérdeztük a székelye-
ket is, választ még nem kaptunk, ők is választhatnak, vagy köszönjük szépen, elmehetnek – raktárként
használnak egy fűtött helyiséget, ezt mi nem tudjuk vállalni.

15 év eltelt, innentől kezdve az állam levette a kezét, az ingatlan teljes joggal átszállt a Szépítő
Egyesületnek a tulajdonába, nincs széljegyzet rajta. Nekünk önálló lábra kell állítani ezt az épületet,
hogy a működőképessége meglegyen. Nyilván majd pályázni is kell. Többször jeleztük az Önkormány-
zat irányába, mulatságos ez az egész, ez a pályázat, amit ők kiírnak, ez a komplett dokumentáció,
amellyel  20-30 ezer  Ft-ot  lehet  nyerni.  Egész kanossza-járást  kell  az  egészért  végig  csinálni.  Most
megint felkérték a Szépítő Egyesületet egy 3 millió Ft-os pályázatra, megint valami színmű előadására,
ami egyébként mínusz 30 ezer Ft-ba került nekünk a múltkor is, mert a banki költségeket elfelejtették
számolni, a bank levonja az utalásokat, és egyebeket. 

Az Egyesület próbálta ezt a támogatását kifejezni, de se a székelyek nem jelentkeztek, soha
azért, hogy bármi legyen. Volt olyan időszak, amikor nem volt mindennaposak a bejárások, eljöttek
tartottak egy ülést, feltekerték a fűtést, és amikor elmentek elfelejtették levenni. Mikor jöttünk egy
hét múlva, akkor derült ki, hogy folyamatosan 40 fokon ment a fűtés. 
Ez a hátsó helyiség a legkritikusabb egyébként, mert nagyon rossz a hőháztartása ennek az épületnek,
meg kell gondolni, hogy a téli időszakban egyáltalán bekapcsoljunk bármit is, mert bekapcsolás nélkül
is ugyanakkora gázszámla van, mint az első részben. Nem melegíti fel, az ablakoknál lévő radiátorok-
nál egyből kimegy a meleg az ablakon. Gázórát cserélték, teljesen hiteles és jó. 

Ligetfalvi Károly:
Természetesen pályázunk mi is  minden évben.  Ebben az évben még nem kaptunk választ

egyetlen pályázatunkra sem. Tavaly már ugyanígy a közgyűlés alkalmával nagyon boldogan be tudtam
számolni arról, hogy milyen pályázatokat nyertünk meg konkrétan. 

A bérleti díj az 15.000 Ft/hó költség lesz. Tehát ezt az éves 180 ezer Ft-ot ki kell gazdál kod-
nunk. Természetesen mindent el fogunk követni, hogy ki tudjuk fizetni és ezzel is hozzájáruljunk az
épület fenntartáshoz.

Egyebekben még Jenő bácsi szeretném, ha elmondanád az Unsere Postban megjelent cikke-
ket. 
Szirmai Jenő:



Üdvözli a megjelent tagtársakat. 
Az Unsere Postból: 
 Január  8-án  volt  a  Magyarországi  Németek  Országos  Önkormányzatának.  21.  ünnepi  gálája.

Kitüntetések átadása pedagógusoknak, Valéria Koch díj átadása középiskolásoknak, akik a német
kultúra örökség terén aktív tevékenységet fejtettek ki.

 Agromas exporól
 2000 m2 gépkocsi alkatrészeket gyártó üzemről
 Budapesti szoftverfejlesztési centrum létesítéséről
 Törökbálinti Szépítő Egyesület terének felavatásáról, amire mi is (a Szépítő Egyesület) meghívást

kaptunk. (2016. nov. 16.)
 Josef Theisz torbágyi származású Németországban élő ember által megjelent cikk, aki a Budakeszi

temetőről  írt,  hogy  megmaradtak  a  18-19  századi  sírok.  Továbbá  De  Ponte  József  udvari
fényképészről ír, aki a kitelepítés után is folytatta mesterségét, nagyon sok budakeszit örökített
meg. Ifj. De Ponte József, mint grafikus nagy hírnévre tett szert, ezenkívül világszerte a templomi
üvegablakok készítésében és megalkotásában nagyszerű munkát végzett.

 Kétoldalas  cikk  a  Dortmundi  opera  előadásában,  mely  szerint  Ábrahám  Pál:  Havai  rózsái  c.
darabját nagy sikerrel adta elő a dortmundi opera.

 Könyvismertetés: Böszörményi Zoltán: A fény barázdái között, és Bodrogi László-Szále László írók
közös  munkája  a  Visszaszököttek  c.  németül  megjelent  regényét  ismerteti az  Unsere  Post.
Mindkét regény a kitelepítésekkel kapcsolatosan foglalkozik az akkori körülményekről.

Ligetfalvi Károly:
Még a vetítés előtt egy program, vasárnap Zwickl Polka parti lesz. 

Schrotti János:
Lukács József atya, aki itt volt nálunk, meghalt, 33 éves volt. Úgy tudom, hogy hosszantartó

betegség után.

Ezután  Nádas  Anna  és  Bednárik  János  De  Ponte  József  Budakeszi  fényképész  –  a  tájház
gyűjteményébe tartozó üvegnegatívról készült fényképeit vetítették. A vetítés célja, hogy minél több
képről kiderítsük, kit (kiket), vagy mit ábrázol a kép. 

Bednárik János fényképeken bemutatott tárgyak sváb kiejtését is kérte a jelenlévőktől.

Ligetfalvi Károly elnök:
Az ülést 20 óra 30 perckor bezárom.

Az emlékeztetőt hangfelvételről összeállította:
Czégény Béláné


