
IPARI ÉS KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK
A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

A most megnyílt ipartör-

téneti kiállítás leglátvá-

nyosabb darabja a régi

szatócs bolt bútorzata va-
lamint az asztalosmûhely

berendezése, de több más

érdekességet is látható-

unk a helytörténeti

gyûjtemény idöszaki be.

mutatóján. Gyerekeknek
és felnõtteknek egyaránt

ajánljuk!

tek a 19. században, hogyan zajlott

le a polgárosodás folyamata. Buda-

örs különleges helyzete egyrészt Bu-

dapest közelségének, másrészt a né-

met nemzetiségi kultúrának köszön-

hetõ.

A bemutatott tárgyak gyfijtése

nem volt könnyû, mert kevés olyan

maradt fenn ebbó1 az idõszakból, ami

nem háztartási eszköz, és még kiál-

lítható állapotban van. Szerencsére

sokan a segítségünkre siettek a buda-

örsiek közül. A leglátványosabb a ré-

gi szatócsbolt bútorzata, amit Kor-

mány Tibor, valamint az asztalos-

mûhely berendezése, amit Szöllõsi

Viktor bocsátott a rendelkezésünkre.
A kisiparok közül a piktortégla-

gyártást érdemes kiemelni, hiszen ez

máshol nem volt jellemzõ, ráadásul

nagyon sok budaörsi élt ebbõl. To-

vábbá az 1870-években

Hölle János Márton Bu-

daörsre telepítette pezs-

gõgyárát, és õ maga is a

településre költözött csa-

ládjával. Az 1920-as éve-

kig mûködött itt a Hölle

pezsgõgyár. A harmadik

jelentõs iparág a keserû-

víz-kitermelés. A vállal-

kozók közül két nevet

érdemes kiemelni:

Saxlehner András volt,

aki a legjobban kiaknáz-

ta a gyógyvízben rejlõ üzleti

lehetõségeket, és rendkivüli sikereket

ért el a Hunyadi János keserûvízzel.

Az Örsöd-dûlóben létesített keseru-

víz-telepén dolgozó mintegy 600
munkás többsége budaörsi volt.

Loser János a Rákóczy Ferenc és a

Pálma keserûvizek palackozásával és

forgalmazásával foglalkozott. Höl-
léhez hasonlóan õ is ide települt, az

1896-os országgyûlési választók ál-

landó né\jegyzékében már mindket-

ten budaörsi lakosként szerepelnek.

A tárlat sokaknak mondhat új-

donságot. A kiállítás október 30-ig

tekinthetõ meg.

2 010. januárjában a tájház hely-

történeti anyagát az els6 helyi-

ségünkbe helyeztük át, hogy az így

felszabadult lakószobában id6szaki

kiállításokat rendezhessünk. Az els6

(Tekn6-Kapa-Köt6gép cúnü) az egy-

kori Budaörsi munkaalkalmakról, a

szõlõgazdaságról, a háztartási mun-

kákról és a házi ipari tevékeny-

ségekrõl adott képet -tájékoztatott

Csendes Krisztina muzeológus, a

Heimatmuseum munkatársa. -A

most látható kiállítás a "Felemelõ

Század -Nemzeti romantika és pol-

gári felemelkedés a XIX. századi Ma-

gyarországon" címû országos tema-

tikus évadba kapcsolódik be. A szent-

endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

és Magyarországi Tájházak Szövet-

sége meghívásos pályázatának kere-

tében 11 helyszínen nyílnak idõszaki

kiállítások, köztiik itt, Budaörsön is.

Acél annak bemutatása, hogy a falu-

si világban milyen változások történ- S. K.


