
A százkilenc dokumentumot harminc fekete-fe-
hér metszetből és képből álló válogatás egészíti ki. 
A szép kiállítású krónikáskönyv meggyőző bi-
zonyság arra, hogy látszólag elfeledett értekeket ki-
tartó búvárkodással érdemes a felszínre hozni, és 
közkinccsé tételük nemcsak egy kisebb közösséget 

gazdagíthat, hanem szélesebb körben is hasznossá, 
sót példaértékűvé válhat. Reméljük, a jövőben ha-
sonló dokumentum- és okmánygyűjtemények más 
települések múltját is megismertethetik az ott la-
kókkal és látogatókkal egyaránt. A könyv kitűnően 
hasznosítható a honismereti szakkörök számára. 

Dr. Kubassek János 

{ HÍRCK } 
Felújították a fenyőharaszti Podmaniczky-kastélyt... 
A Verseg melletti Fenyőharaszton a XIX. század elején klasszicista stílusban épült Podmaniczky-kas-
télyt és a hozzá tartozó 13 hektáros terület kezelői jogát a Chemolimpex Külkereskedelmi Vállalat 
vásárolta meg. A leromlott kastélyt jelentős anyagi ráfordítással az eredetihez hasonló állapotban - de a 
mai igényeket is figyelembe véve - felújította és saját kezelésű szállodát, illetve vendégházat alakított ki 
benne. Egyre romlo nemzeti értékeink egyike immár így lett a jövő számára megóvott építészeti remek, 
melyet hasznosítani is lehetett az igényes tur izmus számára. (Szabó Sándor felvetele) 

I 

I 
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{ HÍR€K 

Az utolsó kiskunfélegyházi fiákeres... 
Egykor a lóerők helyett lovakkal bonyolódot t le a teher- és személyszállítás Kiskunfélegyházán. 23 

fiákeres rót ta a macskaköves utcákat, ezek közül már csak egy él közülük , a 80 éves Hegedűs Antal. A 
Magyar Császári és Királyi Kocsigyárban készült több mint százéves fiákere elé az évtizedek során tíz ló 
volt kötve. Az idős bérfuvaros a hat évtized alatt mintegy százezer kilométert haj tot t le. A város 
arculatához hozzá tar tozó látványosság ő és a fogata. (Szabó Sándor felvételei-MTI) 
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HÍRÉK 
x 

Angolkisasszonyok kollégiuma 
Egerben 
Újra lehetőség lesz Egerben a katolikus iskolák 
beindítására. Ennek első állomásaként szeptember 
16-án dr. Seregély István egri érsek, a magyar 
püspöki kar vezetője, a ferences templomban 
szentmisén emlékezett meg az angolkisasszonyok 
áldozatos munkájáról , majd megszentelte a Szilá-
gyi Gimnázium szomszédságában lévő - most 
visszakapott - angolkisasszonyok kollégiumát. A 
8 osztályos gimnáziumban ebben a tanévben egye-
lőre egy osztályt indítottak 40 tanulóval. (Szabó 
Sándor felvételei-MTI) 

Az angolkisasszonyok új otthona Egerben, mely 
egykor is a rend működését szolgálta 

Címer a főbejárat fölött 

Ismét a régi helyén 

Kissikátor községben 1934-ben épült fel a római katoli-
kus általnos iskola. 1945 után természetesen államosítot-
ták. 1951-ben az iskola külső falán lévő műkőből készült 
címert eltávolították. A falu két lakosa, Maruzsi Sándor és 
Maruzsi István éjszaka elrejtették egy csűrbe, mert tudo-
másukra jutott , hogy a címert össze kell törni. Közel 
negyven év után a címer épségben újra visszakerült eredeti 
helyére a családtagok és mások segítségével. (Kerékgyártó 
M.) 
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Verébfajta. 28. Imre, Dénes, Károly. 29. 
Labdajáték. - ...kémia tudományág. 30. Rá-
diócső. 31. Képzőművészeti alkotás. 32. 
Ritka állat. 33. Férfinév. 34. Ez tartja össze 
az emberi testet. 35. Márciusban van a neve-
napja. 36. Összevissza maró. 37. Istent di-
csőítő költemény. - Lárma. 38. Tesz. 39. 
Azonos a 16. vízszintessel. 40. Pécstől 20 
km-re található ez a helység. 41. Tejtermék. 
42. Hüvelyes. 43. Kálium és nitrogén vegyje-
le. - Törvénytudó a mohamedán népeknél. 
44. Kis csapategység. 45. Szelén vegyjele. 46. 
Utazók. 47. Gyom. 48. Csuk. 49. Pesthez 
közel lévő város. - Kimondott betű. 50. Le 
ellentéte. 51. Fordítva szel. 52. Oktató. 53. 
Sárvízbe torkolló patak. - Szanaszéjjel do-
bál. 54. Csak félig sült. - Itt koronázták 
meg 1464-ben I. Mátyást . 55. Kötőszó. 56. 
Idegen főnök. 57. Rozs közepe. - Vissza: 
kerti szerszám. - 58. Papírmérték. 59. Magot 
szór. 60. Ülőhely. - Tagadószó. 61. Másik 
kicsinyítő képző. 62. Folyadék. 63. Titok-
ban megy el. - Véd. 64. Azonos a 39. 
vízszintessel. 

(A rejtvény olvasóink szórakoztatására és 
okulására szolgál, a megfejtést nem kell be-
küldeni.) 

Mokos István 

H
O

N
IS

M
E

R
E

T
I 

K
ER

ES
ZT

R
EJ

TV
ÉN

Y
 



Homokterenyei főkötő 
(Szabó Sándor felvételei -MTI) 

Homokterenyei újmenyecske 
viseletének gangója és kelléke 

Magánmúzeum nyílt Mátrafüreden az Erdőfelügyelőség egykori épületében. Szakácsné 
Mészáros Magda nímző népi iparművész négy évtizeden keresztül több mint 100 faluból 
gyűjtötte össze a palóc népművészét legszebb, mintegy 2000 darabot számláló gyűjteményét. 
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