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Lathato meg a kastely fakiillos fiiresze is
Locsot sokan faragtak, szekerkereket csak a bognar - tudtuk meg a hagyomanyok orzoitol
Ilyet ma mar ritkan latni.
Marmint olyan szalagfureszt, amit hajdani lovaszszekerek fakiillos kerekeivel
hajtanak meg. Az erdeklodok nehany het mulva a
kisberi kiskastely uj muzeumaban tekinthetik meg sok
mas erdekesseggel egyiitt.

azok megmunkalasa volt a legbonyolultabb.
Locsot a legtobb gazda maga
is tudott faragni, de vendegoldalt vagy kenyelmes bakot mar
nem. Ezekhez tobbnyire a sajat
maga keszitette gyalukat hasznalta Lork-uram, melyekbol
ugyancsak tobbet tekinthetnek
majd meg a latogatok hamarosan. Erdemes lesz szemiigyre
venni a ma mar muzealis daPalasti Peter
rabnak szamito faesztergat is,
tovabba a vasak megmunkaHegedus Pal, a varos sokak al- lasahoz hasznalatos specialis
tal tisztelt helytortenesze rak- eszkozoket.
Ez utobbiak koziil egyelore
ta le annak a kulonleges kiallitasnak az alapjait, melyre evek hianyzik meg egy igazi kovacsota racsodalkoznak a messzi- iillo, de a kozos celert munkalrol erkezo turistak epp ligy, kodok biznak benne, hogy akad
mint a kozelben elok. Az 6 ot- meg ilyen valamelyik kisberi
lete volt a tarlat tovabbi bovite- portan, s annak tulajdonosa felse, s akadtak lelkes segitoi. Kis- ajanlja azt a helytorteneti muber valasztott vezetoi epp ugy, zeum szamara, amelynek gyujmint a muvelodesi haz igazga- temenye szepen gyarapodik.
toja, Puskas Terez a munkatar- Mi sem bizonyitja ezt jobban
saival egyiitt. De emlitest erde- annal, hogy befejezes elott all
mel Meretei Janos is, aki ugyan egy hajdani varga regi muhenem alapitoja, de mar tobb mint lyenek eletre keltese is, ugyantiz eve aktiv tagja a honismere- csak eredeti szerszamokkal.
ti kornek.
Azok kozott van olyan Singer
Tole tudtuk meg, hogy a fo- varrogep, amivel igazi borcsiztonkon is lathato kiilonleges makat keszitettek egykoron.
munkagep tulajdonosa Lork
Puskas Tereztol, a Wass AlIstvan volt, akinek orokosei a bert Muvelodesi Kozpont velegismertebb bognar-mester zetojetol megtudtuk, hogy intobbi szerszamat is a helytor- tezmenyi koltsegvetesiikben
teneti miizeumnak ajandekoz- ugyan egyetlen filler sines a
tak. Ezekkel egykoron szamos helytorteneti muzeum bovitelovasszeker elemeit keszitette sere, fejlesztesere, ennek elel, de foleg a kerekeket, mert lenere mindent megtesznek
HIRDETES

Furogep amerikai
bombazo alkatreszebol

Szabo Hedi, a muvelodesi kozpont munkatarsa a lovasszeker fakiillos kerekeivel hajtott szalagfureszt mutatja

azert, hogy az eddiginel is vonzobba tegyek a varos rmiltjat
Men bemutato ertekeket.
Bar a kiskastely a teli honapokban nem latogathato, biznak benne, hogy a tavaszi nyitasra minden a helyere keriil

az uj kiallito terekben, s aprilis 15-tol oktober 31-ig vasarnap es hetfo kivetelevel, minden nap fogadhatjak a latogatokat 10-16 ora kozott. Megero'sitette azt is, hogy a korabbi gyakorlatnak megfeleloen -

elozetes bejelentkezes alapjan
- a hetvegeken is biztositjak a
bejutast a Kincsem Hotel vendegeinek epp ugy, mint azoknak a turistaknak, akik egyetlen ejszakat sem toltenek a varosban.

NEM CSAK lovasszekerekfakerekeit haszndltdk regebben a szalagfureszek meghajtdsdhoz, de
sokkal meglepobb tdrgyakat is.
Meretei Janos elmondta, hogy a
bakonyi Fenyofon aposa, Renko
Kdroty olyat kezelt, amibe egy
harckocsi Idncvezeto kerekeit
epitette be. Ezpersze meg a II.
vildghdboru veget koveto elso
evekben tortent, amikor sokan
igyekeztek hasznositani a legkuldnbozobb fegyverek es mas
haditechnikai eszkozok roncsainak alkatreszeit. Akadt olyan
ferfiti akkoriban, aki egy amerikai bombazo kerektartojdt isfelhaszndlta sajat kezuleg keszitett furojdhoz. Hasonlokent cselekedett Lork Istvan is, akipelddul kerekagy-furojdhoz pdncelautok ajtajdbol keszitett megfelelo celszerszdmot, hogyazzal
csindlja meg az acelperselyeket,
amik konnyebbe tettek a ktillos
fakerekekforgdsdt. Am azeleteben mindvegig nepszeru kisberi
bognar meg a Szechenyi utcdban kozvetlen szomszedjakent
mukodo kotelgydrtonak, Mayer
Kdrolynak is sokat segitett, foleg a szamara szuksegesfa alkatreszek elkeszitesevel Muhelyeik ma mar nincsenek meg,
csak nehany munkaeszkozilk.
A tervek szerint valamennyi lathato lesz a kiskastely szepen felujitott mellekepuleteben.

