
Összefoglaló 

a Promontorium Polgári Casino 2011. október 18.-án tartott, a Borhegyi esték sorozatban az egykori 
Haggenmacher sörgyár területén tartott bejárásáról majd beszélgetésről. 

A program, elején, még világosban, Bartesch úr a terület jó részének tulajdonosa vezetésével bejárást 
tartottunk. Itt Garbóci László helytörténész röviden szólt a terület múltjáról. Budafokon ill. a térségben már 
1716-tól volt sörgyártás, Kroner, ami 1869-ben ment csődbe, 1870-ben érkezett Haggenmacher Henrik 
Svájcból, és 1873-tól elkezdte az építkezést majd a működést, a sörfőzést a területen, ami 1895-re épült ki 
teljesen, mintegy 4,5 - 5 hektáron. 1908-tól Rt-ként működött Kőbányán és Budafokon, ami az aranykora 
volt a sörgyártásnak, helyben 5,4 km pince volt igénybe véve erre, 300 alkalmazott dolgozott itt. 1928-tól a 
Dreher-el képzett konszernet. Azonban 1933-ban elköltözött Kőbányára, mert kinőtte a Budafok városa 
által már körbeépített telepet. 1967-ig még működött itt a későbbi Sulák helyén a sörcsarnok, 
kerthelyiséggel. 1948-ban államosították a területet és a hasznosítás azóta nem megoldott. Ma a 3,5 
hektáron tíz tulajdonos ill. helyrajzi szám van, ennek jó része Bartesch úr tulajdonában. Ő 83-ban jött 
Magyarországra a SOTE-n tanulni, majd a 80-as évek második felében autókölcsönzőt indított, és 92 óta él 
itt. A területtel kapcsolatban hasznosítási, fejlesztési tervei vannak, fokozatos felújítással az eredeti ipari 
karakter megőrzésével. Bérlés, a vállalkozások mellett a kreatív ipar ide vonzása, műtermek, galériák. 
Ismeretes, hogy itt volt két éve a Miro plakátkiállítás, ami pár száz főt vonzott összesen, a nyitva tartása 
alatt, míg később Kristianstadban 30 ezret. 

Bejártuk a terület egy részét, bementünk az egykori gabona raktárba, a Nagytétényi útra néző, még fel nem 
újított épületbe, emögött van az egykori Duna Füszért diszkont áruház. A felújított épületszárnyban az 
autókölcsönző irodái működnek, de nagy része üresen áll, alkalmi bérlők vannak néha. A negyedik szinten 
ültünk össze végül, ahol Garbóci László tartott rövid előadást a fent említettekről, majd kötetlen 
beszélgetés folyt Bartesch úr somlói borai közepette. 
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Az egykori magtár 

 



  

A „rondó” a terület felső határánál, romló támfallal 

 

  

A raktár épület belül, a tehenekkel,   A felújított szárny, innen nézve, 

 

  

A csoport a felújított szárnyban    Bartesch úr a Bakos úrtól kapott képpel a terület 
       egykori ábrázolásával, 


