
A budaorsiek regen is szerettek unne- A harmadik Frost Filomena, aki jelen- novereket, es beszelt aJdozatos
pelni, megemlekezni, es megadtak a leg Rajkan dolgozik es most szemelye- munkajukr61.
m6djat is, ugy, ahogy illik. A Szeiler sen itt van. Frank Gyorgy bir6 a politikai kozseg
csalad altaI megorzott emlekiratb61 A jelenlegi fonokno Rath KIara 15 eve neveben koszonte meg a noverek
megtudhatjuk, hogyan zajlott Ie egy dolgozik Budaorson. A j6 Lujza nover alland6 faradozasat. A kozseg neveben
bensoseges evfordul6 1934. okt6ber 5- mar 42 eve van itt,
en. Ekkor unnepeltek 50. evfordul6jat a Maria tarsulatot
annak, hogy az irgalmasnoverek vezeti. Melania
kolostorat 1884. okt6ber 4-en mega- nover pedig a Szent
lapitottak. Ez volt a kesobbi leanyisko- Vince egyesuletet.
la, es ma ebben az epuletben mukodik A nyilvanos unnep
a postahivatal es a Posta oktat6kozpon- okt6ber 7 -en,
tja. Az alabbi iras sz6 szerinti forditas- vasarnap volt.
ban kivonat a budaorsi Szt. Vince egylet Reggel 5 6rakor
nemetnyelvu jegyzokonyvebol: s zen t m i s eve I

kezdodott a
"Az irgalmasnoverek 1884. okt6ber 5- noverek hazi kapol-
en jottek Budaorsre. najaban. Fel 7-kor a
Az 50. evfordul6n a noverek csaladi fotisztelendo atya
koreben volt unnepseg... A kapolnaban tartott szentmiset a
dr Frank Istvan nyug. esp. plebanos kapolnaban, melyen
halaad6 szentmiset mondott. a vendegek es a
Beszedeben meltatta az eddig itt dolgo- Krammer csalad
z6 harom fonoknot. tagjai vettek reszt.
Az elso volt Halik Paula, ki jelenleg 1884-ben Krammer
Nagyvaradon van, betegsege miatt nem Istvan hozta az
johetett el. 6 rakta Ie az alapkovet az irgalmasnovereket Budaorsre. Erre az egy fekete marvanyra erositett ezust
irgalmasnoverek mukodesenek. unnepsegre meghivtak minden budaor- dombormuvu gyonyoru kepet adott at a
A masodik, Tollonits Szerafina 20 even si szuletesu novert, Slam szerint 21-et. novereknek.
at folytatta az aldozatos munkat. Vendegek voltak: Nagytisztelendo Wendler PaIne a Szent Vince egylet
Jelenleg itt van mint nyugalmazott Vizitatorno, Assistens es Directix nover, neveben sz6lt.
nover. Zs6fia nover egy a harom alapit6 kozul. A legmeghat6bb resz az unnepbol: arr6!

~ -Fe! 10-kor az az 50 evrol mi6ta az irgalmas noverek

udvaron gylilekezett Budaorson vannak, minden egyes
a kozsegi elolja- evbol egy vegzett tanul6 felallt sorba,
r6sag, es az osszes egymas melle, mindegyik mellen egy
egyesulet zaszl6k- tablacska, azzal az evszammal, ame-
kal vonult tel. Forg6 Iyikben az iskolat vegezte. Kezukben
Henrik fojegyzo egy-egy szal r6zsa, es a Magnificatb61
meghivta a novere- mondtak egy-egy mondatot.
ket a kozsegi un- A Maria-lanyok neveben Schilling
nepre. A Hesz Brigitta megkoszonte a noverek farad-
Janos-fele zenesz- hatatlan munkajat.
banda zeneje mel- Clementis Laszl6 nyug. ig. tanit6 Lira
lett a menet a temp- enekkaraval gyonyoru szent Vince-
lomba vonult, ahol a eneket adott elo, 0 komponalta.
Maria-lanyok a Aramffi Ferenc fotisztelendo atya
nagymise alatt gre- megkoszonte a kozsegnek az unnepelyt
gorian dallamu latin es alland6 segitseguket.
szovegu szentmiset Aubermann plebanos ur delutani
enekeltek. A temp- unnepsegre hivta meg a jelenlevoket,
10m bejaratanal melyet a noverek rendeztek.
'diszkapu alIi. A Az unnepsegen Elsasser Anna koszon-
szentmise utan a totte a jelenlevoket, majd szindarabot
plebanos ur udvo- jatszottak, melyben megjelenitettek a
zolte az iskola uj haz epiteset, munkait, munkasait.
udvaraban a jelen- A noverek halab61 elkeszitettek
levoket, felolvasta a Krammer Istvan eletnagysagu kepet.
Hercegprimas ur Forendezok: Forg6 Henrik fojegyzo, dr
udvozlolevelet, Schaffer Mihaly kozsegi DryaS, Winkler
majd Halik Paula, az. Marton iskolagondnok, Hauser Janos
elso fonokno udvo- egyhazkozsegi elnok, Frank Gyorgy
zlo es tovabbi sze- bjr6, Frank Janos, Poschik Karoly,
retetet es segitseget Weber Terez Szt. Vince egylet elnokno,
kero levelet. Forg6 Henrichne, Szailer Mihalyne.
Hauser Janos egy- A templomot diszitettek: Szailer
hazkoisegi elnok Mihalyne es dr Schaffer Mihalyne."
koszontotte a GyUjtotte: Steinhauser Klara


