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A Nemetorszagban el6 budaorsiel<;
regi kivansaga teljesult azzal. ho.gy a
kozelmultban .uj muze\o1muk nyilt
Bretzfeldben. Am. hogy jelent6seget
erzekeljuk. tekintsunk egy kicsit
vissza a multba!

Nem sokkal a nemetseg ma.gyaror-
szcigi eluzese titan em' Nemzeti Bizott-
sagar alapitottak a kint el6k. azzal a
cellal. hogy segitseget nyUjtsanak a
mindennapi problemak megoldasa-
ban. es megkonnyitsek az uj hazaba
val6 beilleszkedest. l.gyekeztek meg-
szervezni a nemzeti. sport- es evsza-
kokhoz kothet6 osszejoveteleket es a
..budaorsi bucsut". A bizottsag tagjai
mar evek ota kacerkodtak a gondolat-
tal. hom' berendeznek e.gy "szul6foldi
szobat". Agyakori beszelgeteseket tet-
tek kovettek. es sokan hozzajamltak
egy kis gyUjtemeny kialakitasahoz.
mely hciztartasi eszkozokb61. nIhak-
bolo fotokbol. irasokbol allt.

A 70-es evek vegen a korabbi
bretzfeldi polgarmester. Herbert Sick-
inger megajandekozta a budaorsieket
egy uj bucsucsarnokkal. ahol kultu-
faIt kOn1lmenyek kozott unnepelhet-
tek regi unnepeiket a kitelepitettek.
Ezenkivlil teljesult Sickinger ur regi
vagya is. nevezetesen. hogy megismer-
hesse regi hazajat. Ebben nagy segit-
seget nyUjtott Matthias Schmidt ur.
aki megszervezte a hazautazast. es egy
talalkozot az akkori budaorsi tanacs-
elnokkel. Fehervari Janossal. Szive-
lyes baratsag alakult ki a ket eloljaro
kozott 1988-ban. Ekkortol dataIhato a
bretzfeldi es budaorsi partnerkapcso-
lat kialakulasa. 1989. majus 26-an
1:innepelyes keretek kozott alairtak a
ket varas testvervarossa nyilvanitasat.

A partnerkapcsolat mat napig gyii-
molcsoz6nek mondhato. mindenek-

-

el6tt a kultura ten1leten. Herbert
Sickinger nem indult az ujravaIaszta-
sokon meggyengult egeszse~ere tekin-
tettel. igy az6ta Thoma:s Fohl Bretzfeld
polgarmestere. A magyarorszagi vaIto-
zasok Budaors elere is uj vezet6t ho-
zott. WittinghoffTamas szemelyeben.

Mindket polgarmester azon farado-
zik. hogy a barati szalakat minel szo-
rosabbra fl1zze.

Az evekkel ezel6tt Herbert Sickinger
altaI alapitott ..Bretzfeld-Budaors
Nemzetise~i Egyesulet" sokaig mun-
kalkodott azon. hogy letrehozza a bu-
daorsiek bretzfeldi muzeumat.
Thomas Fohl es a kozseg megszavazta.
bogy egy regi iskolaepuletben. az
Adolzfurter strasse 12. szam alatt azt
berendezzek. A regi budaorsieket lel-
kesitette es nagy felel6seggel toltotte el
az ujonnan kapott lehet6seg. igy 1996
janu8.Ijaban egy onkentescsapat
Heinz Schmidt es Herbert Sickinger
vezetesevel megkezdte a muzeum e16-
kesziteset es augusztus vegen a muze-
umi termek berendezeset. MindekOz-
hen felhivast tettek koze. hogy targyi
adomanyokkal segitsek 6ket. Matthi-
as Schmidt szakavatott munkajanak
es tobbeves gyUjt6munkajanak ko-
szonhet6en a muzeum kiallitasai a
kovetkez6 iemcik szerint tagol6dnak:
helyi es egyhazi szokasok. emberek es
komyek. Budaors es a budai hegyvi-
dekkapcsolata.

A muzeum megnyit6jara katolikus
es evangelikus egyhazi felszentelessel
1996. szeptember 20-an ken1lt sor. A
megnyitounnepsegen reszt vert Wit-
tinghoffTamas polgarmester es a bu-
daorsi elOljar6sag tagjai. valamint Kel-
ler Laszlo orszaggylilesi kepvise16. dr
Kovacs J6zsef egyetemi professzor (aki
a budaorsi muzeumot gondozza) es a

Szakaly Matyas vezette. nemet nemze-
tisegi ruhaba oltozott Lyra Dalkor. Az
unnep fenyet emelte a Bretzfeldi Zene-
egyesulet szinvonalas musora.

A kovetkez6 napokban varatlanul
nagy vendegsereg latogatott el az
ujonnan megnyitott muzeumba. ko-
zelr61 es tavolr61. ami az elvegzett
munkat dicserte.

Egypar sz6t magar61 a muzeumr61:
ha belep az ember az epuletbe. el6szor
a sz616skertekr61 es gyumolcsosokr61
keszitett festmenyek tunnek leI. A ko-
zossegi eletet bemutat6 kepek szazai-
val talalkozunk a folyos6n. fot6kat lat-
hatunk az iskolai eletr61. eskuv6kr61
es emberekr61. egyhazi unnepekr61
(harangavatas. ved6szentek unnepe.
viragsz6nyegj. Az els6 emeleten te-
kinthetjuk meg a konyhai edenyeket.
ezt kovetl egy helyiseg. ahol az uvegvit-
rinekben kiaIlitott hetkoznapi es un-
nepi nepviseletek lathat6k. A kovetke-
z6 egy parasztszoba. eredeti butorok-
kat berendezve. Az e16csarnokban
kaptak helyet a kulonboz6 hangsze-
rek. irodalom- es imakdnyvek. A fala-
kon kiallitott kepek a gazdag zenei
eletr61 tanuskodnak. Egy masik te-
remben kapott helyett a Malek-Weber
csalad szekere. amivel a Voros Hadse-
reg budaorsi bevonulasa e161 mene-
kiilt Backnangba. Egyben az utols6 es
legnagyobb teremben lathat6k a
leggyonyorubb es legertekesebb et-
keszletek. melyeket a csaladok unnepi
alkalmakkor hasznaItak. Ugyanitt 01-
vashat6 a 18. szazadi budaorsi betele-
pites tortenete. Sok kep a.rulkodik a
bor- es gyumolcstermesztes faraszt6
munkair61 es a borospincek koruli te-
vekenysegekr61.
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