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A kapolnak ujjasziiletnek... Mert hogyan nevezhetnenk maskeppen azt a tenyt,
hogy a Nemet Kisebbsegi Onkormanyzat, a varos segitsegevel, es sok itthoni
es kiilhonba szakadt budaorsi segitsegevel visszavarazsolja a multat? A kapol-
nak ujjasziiletnek! Nem uj epiilet keriil a regiek helyere, hanem Orban Tibor
epitesz, vezeto tervezo visszavarazsolja hitelesen a regi epiileteket!

mas mise vegen, kerve hiveit, hogy bo-
csassak rendelkezesre az epit6knek az
egykori felveteleket a k6hegyi kapolnar61,
es erkezett is szamos fenykep, de ez nem
volt elegend6. Ugyancsak a plebanos tet-
te lehet6ve, hogy a templomi irattarban
kutassunk. Szerencsere sikerult egy javita-
si tervet talalni a kapolnar61 1943-b61,
mely a hadi esemenyek miatt mar nem
val6sult meg, de pontos mereteket 6rzott
meg. Tehat olyan tervet tudott a Riedl Fe-
renc Helytorteneti Gylijtemeny es a Buda-
orsi Nemet Kisebbseg a helyreallit6 Or-
ban Tibor kezebe adni, mely mereteket,
fenykepeken nem lathat6 reszleteket oro-
kitett meg. Mindent azonban igy sem tu-
dunk! Kerjuk tisztelettel a Budaorsi Napl6
olvas6it, kolcsonozzek lemasolasra regi
fenykepeiket a helyreallitashoz!

Kreis Jakab ajandekat, a budaorsi Kalva-
ria 1817 -ben emelt kapolnajat Gonyei
(Ebner) Sandor az 1930-as evekben ke-
szult fot6ja arizte meg hitelesen. Ez azon-
ban meg oem lett volna elegseges az ujja-
epiteshez. Segitsegunkre sietett Michel-
berger Matyas, aki kezunkbe adta Petne-
hazy Zalanne amatar regesz feljegyzeseit,
rajzait a Kalvaria kapolna 1970-es evek-
ben meg lathat6, akkor lerajzolt romos
allapotar61. A mult emlekeit megarza fel-
meresek szerencsere feltuntettek az egy-
kori falvastagsagot, az ajt6k es ablakok
helyet. A kisebbsegi onkormanyzat feny-
kepet is kapott a mar romas, de jelleget
arza kapolnar61.

A kahegyi kapolna pontos ujjaszulete-
sehez mar kisebb remenyeink voltak. Var-
ga Janos plebanos ugyan kihirdette sza-

Miutan tavaly ota mar ujra allnak a bu-
da6rsi Kalvaria stacioi, s nehany eve a he-
Iyere kerGlt a kohegyi kereszt, a Nemet Ki-
sebbsegi Onkormanyzat -a multjukat
tisztelo buda6rsiek 6sszefogasaval- a ket
kapolna ujjaepftesevel most a legje-
lentosebb helyreallftasaba fogott. Hiszen
Buda6rs katolikus multjanak legnevezete-
sebb erteket nyeri fgy vissza!
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