
Hogyan eltek eleink?

Regeszeti-helytorteneti tabor a varosi konyvtarban

A gr. Bercsenyi Zsuzsanna Varosi Konyvtar szervezte es bo-
nyolitotta julius 5-9-e kozott az elso regeszeti-helytorteneti
tabort. Ezen harminc budaorsi felso tagozatos tanul6 vett
reszt. A tabort Mester Edit regesz, a Budapesti Torteneti
Muzeum munkatarsa vezette. A gyerekek mind az ot nap on
teljes letszamban voltak jelen.

set. A szabadtuzon maguk al-
tai elkeszftett afonyalekvaros
csirkecombot ugyancsak j6
etvaggyal fogyasztottak el a

foglalkozas vegen.
A tabor negyedik napjan egy
kozepkori vasar megidezese
volt a feladat. A maguk altai
keszftett portekak igencsak
kelendoek voltak a vasaron.

Ek6zben a k6nyvtar hatso ud-
varan a korabeli sz6ves-fonas,
targykeszites rejtelmeibe ve-
zette be Mester Edit az er-
dekl6d6ket. A konderban
f6z6tt sara lebbencs gyors el-

fogyasztasa bizonyitotta, hogy
etvagyuk mit sem csillapodott
az eltelt napok alatt.
Az els6 negy nap elmenyeit
sikerGlt meg fokozni pente-
ken, a tabor 6t6dik napjan.
Ekkor a lelkes csapat a budai
varba kirandult, aha! ket hely-
szinen most foly6, regeszeti
asatast neztek meg.
A tabor ketsegkivGI j61 sike-
rGlt. Ezt mutatta a gyerekek
hangulata, szorgalma, er-

telre, nekGnk szervezoknek
pedig gondolnunk kell az uj
jelentkezokre is.
A tabor lenyeget igy c5ssze-
gezte Mester Edit: A gyerekek
hasznos tevekenysegek veg-
lese kc5zben ismerkedtek
meg varosunk korai tc5rtene-
level, a kGIc5nbc5zo korok ele-
tevel, kulturajaval. A fegyve-
rek, a kultikus targyak es
hasznalati eszkc5zc5k elkeszite-
se kc5zben lathattak azt is,
hogy az otthon mar selejte-
zesre itelt anyagok mennyi
okos dologra felhasznalhat6k
meg. A tabor egyertelmuen
felkeltette a gyerekek er-
deklodeset a regeszet, vegso
saran a tc5rtenelem irant.
Ami meg hianyzott, az egy
labbal hajthat6 fazekas ko-
rang. Ennek hianyaban csu-
pan az oskori es a korong fel-
talalasa elotti korai kulturak
agyagb61 keszGlt termekeit
tudtuk rekonstrualni a kezmu-
yes foglalkozasainkon. Re-
meljGk jc5vo evi taborozasun-
kon mar ez az eszk6z is ren-
delkezesGnkre all, igy az egyik

legkedveltebb foglalkozasi
forma is teljes egeszeben be-
mutathat6, a gyerekek altaI
elsajatithat6 lesz.
VegGI, de nem utols6 sorban
tisztGnknek tartjuk megk6-
szc5nni a tabor vezetojenek, az
alan k6zremuk6doknek
munkajat. Kc5szc5nettel tarto-
zunk tamogat6nknak az okta-
tasi es kc5zmuvelodesi bizott-
sagnak is.

deklodese. Remeljuk j6vore
ismet sikerul az idei evhez ha-
sonl6 tamogat6(k)ra talal-
nunk. Szuksegesnek tGnik a
tabor ket turnusban val6 szer-
vezese, hisz az iden a reszt-
vevok a tabor vegen egy6nte-
tGen jeleztek szandekukat a
j6vo evi taborban val6 reszve-

Elso nap a varosi konyvtarban
lathat6 "Budaors multja a
kezdetektol 1719-ig" cfmu ki-
allftas, valamint vetitett kepes
eloadas segftsegevel ismer-
kedtek varosunk multjaval a
gyerekek. E nap tovabbi re-
szeben Budaors muemlekeit,
multjat ismerteto setan vettek
reszt. Ezt kovette a fenyves-
ben elasott "regeszeti kin-
csek" megtalalasa, terkep se-

gftsegevel.
A masodik napon Mester Edit
vezetesevel oskori kulturakkal
ismerkedett a harminc buda-
orsi gyerek. Minta utan bar-
langrajzokat keszftettek. Kora-
beli szerszamok, szobrok, df-

szek elevenedtek meg agyag-
b61 kezGk munkaja nyoman.
Nem maradt el a korabeli
elelmiszerek legfontosabbika-
nak, a lepenynek szabadtuzon
val6 elkeszftese sem, melyet
j6fzuen fogyasztottak el a ta-

bor resztvevoi.
A harmadik napon egy r6mai
villa eletenek felelevenftese
volt a program. A gyerekek
rovid ido eltelte utan mar le-
pedokbol keszftett, valtakoz6
mintazatu t6gakban kezdtek
meg kGlonbozo anyagokb61 a
korabeli fegyverek, napi szGk-
segleti targyak, dfszek keszfte-

E napon vendeg erkezett a ta-
borba Soregi Zsuzsanna re-
gesz, aki mint jatekmester is-
mertette meg a resztvevoket
mintegy tfz kozepkori jatek for-
telyaival. Az eredetivel ponto-
san megegyezo jatektablakat
es kartyakat nagy orommel
vettek hasznalatba a gyerekek.

rllipszky Istvan
konyvtar-igazgat6


