
I Folytatva szazadunk els6 felenek
I Budaorset ismertet6 soro7..atunkat. el-
erkeztunk az egyhaz, valamint az isko-
lak bemutatasahoz.

A r6mai katolikus egyhaz plebanosa
a templom tortenetevel is behat6an
foglalkoz6 dr. Aubermann Mikl6s volt.
Kaplankent mukodtek mellette Sza-
uter Karoly es Niedermann Istvan. Az

II akkori kantor. Clementis Laszl6 emle-

ket ma mar utcanev 6rzi.
A r6mai katolikus elemi iskola alapi-

(asat az 1700-as evek vegen, Maria
Terezia koraban gondoltak ki. VaJami-
vel korabban is tanultak a gyerekek

I Budaorson, nem is beszelve a kozep-
I l<ori Ors falubeli egyhazi iskolar61.
Szazadunk els6 feleben ennek az in-
tezmenynek kilenc tanterme volt, es
LIZ tanit6 plantalta a tudast a tanul6k
Iejebe. Igaz~at6ja Szakaly Matyas volt.
kir6l szinten utcat neveztek el.

Az i~azgat6 ur kozepiskolait Buda-
pesten. a tanit6kepz6t Csurg6n vegez-
Ile 1909-ben. Palyajat Dravaszent-
lamason kezdte, 1913-ban. 1927-t6l
19azgatta a budaorsi iskolat. Munka-
jat segitettek Wolyatsek J6zsef. Zip-
serne Wolyatsek Laura. Mayer Lip6t.
...antos Zoltan, Pricha Geza. Gubaics
Ferenc. Schmidt Antal. Bat6 Geza es
Bognar J6zsef tanit6k.

A kozsegben mukodott r6mai katoli-
J(us leanyiskola es 6voda. Itt Paulini
Szt. Vincer6l nevezett irgalmasn6ve-
rek oktattak a tanul6kat. F6nokasszo-
nyuk Frost Filomena volt.

Budaorson mukodott az Er.lsebet
n:iralyne Arvahaz is, 1900-ban alapi-
(otta a Nagypenteki Reformatus Tar-
sasag. Az adatok szerint ekkor 68
gyermek elt itt. Az intezmenynek hat
osztalyu elemi es ismetl6 iskolaja volt.

Az arvahaz igazgat6ja akkoriban
Glockner Konrad. ki kozepiskolait
Szekszardon, a tanit6kepz6t Papan
vegezte. Tanit6i palyajat M6ragyon
kezdte. es 1929 6ta volt igazgat6ja az
intezetnek. 1917-ben bevonult a 44.
gyalogezredhez, olasz fronton harcolt,
1916-ban olasz fogsagba egert, ahon-
nan 1919-ben tert haza. Kis es nagy
ezust vitezsegi erem tulajdonosa volt.

A tovabbiakban a varosbaJl mti k6<!()
egyesuletekkel ismertetjuk me!! az 01.
vas6t.

EI6szor is mukodott az Onkt:'J1It.S
Tuzolt6 Egyesulet. melynek parancs-
nokat BenczeAndrasban tisztelhettt:'k
a budaorsiek.

Az Ipartestulet 1924-ben alakull.
tagjainak szama akkoriban 164 fo.
Elnokok Frank Janos, Pozik Karol\' to,,;
Hubner Endre voltak.

Mukodott tovabba Iparegyesulet.
mely 1925-ben alakult. Ezt az (partes-
tulet vezet6sege alapitotta. Tagjainak
szama 70 f6 volt. Kulon italmert:'si
engedellyel rendelkezett. Az elnoki
tisztet itt Geszler J6zsef toltotte be. ki
kotottcip6-keszit6 szakmat t"null
Bicsken. 1907-ben szabadult fel 18
esztendeig V acot t dolgozot t, 19 I 7 6ta
volt onal16 Budaorson. Az I paregyesu-
letnek alakulasat61 elnoke. Ezenki\'ul
fontos szerepet toltott be a Hitelszovet-
kezetnel is, hisz annak felugyel6 bi-
zottsagaban is tagsagot viselt. 1915-
hen bevonult a 32. gyalogezredhez
orosz fronton harcolt. me.gsebesull
25%-os rokkant lett. Kis ezOst \'itt:'zsi'.
gi erdemrenddel tuntettek ki.

Mukodott meg a TerT}etkezesi egylt't
Ez 1890-ben alakult. Oriasi tagletsza-
mil volt. hlszen 5600 embert (omori.
tett. Nem csoda ha az egyes~let a sajat
hazaban mukodott. Elnoke Ebner Ma-
tyas. titkara Wolyatsek J6zsef volt.

Mukodottmegittekkoriban a Buda-
orsi Sz616tern1el6k Egyesulete, Ennek
elnoke Bencze Andras. ki mint tuzol.
t6parancsnok mar ismert el6ttunk.

Nyilvan mas cellal szel"\'ez6dott a
Sashegy-videki Sz616sgazdak Egye-
sulete, melynek elnoke ugyancsak
Bencze Andras volt.

Emlitest erdemel meg a helyi Levt'n-
te Egyesulet. melyet Kuba J6zsef irri-
nyitott.

A budaorsi Kereszteny Munkase.gy'-
letet, Szauter Karoly vezette.

Vegul emlitsuk meg a ma is mukod6
Lyra Dalkor el6djet, a Lyra Ifjusagi
Dalkort. a kantorkent mar ismert
Clementis Laszl6 vezetesevel.

Filipszky Istvan


