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A Buda6rsi Regeszeti Kia[[fttJ.s

"Penzermek!" -vagta ki az egyik
gyerk6c batran, mire a regeszno "Es mi van a jobb kezeben?" kerdezte Mester Edit, a Bu-
helyesleskeppen elmeselte: a ha- daorsi Regeszeti Kiallitas vezetoje a kicsiktol es nagyok-
lottak kezebe alert zartak penzt a tal, akik amulattal alltak korbe a ferficsontvazat tartalma-
regiek, hogy az elhunytnak legyen zo koszarkofagot a Karoly kiraly uti volt bolcsode epulete-
mivel megfizetnie a reveszt, aki at- ben, egy szombat delelott.
viszi ot a holtak birodalmaba. Ke-

vemtik rei az egyiptomi hitvilag ne-
hany tortenetet. Jatszva tanulnak.

"Hetkoznapokon iskolai cso-
portok erkeznek hozzank -folytat-
ja a regeszn5 -, hetvegen pedig a
sztil5k hozzak el gyerekeiket. Es
erdemes megfigyelni, hogy a szti-
15k is hogy tete tudnak feledkezni

egy-egy tablajatekba."
Mester Edit es csapata -a Re-

gisegbuvar Ifjusagi- es Kutat6
Egyesulet -tfz eve foglalkozik
ilyen programokkal, annak idejen
a varosi konyvtar adott nekik he-
lyet. Am azzal, hogy megkaptak a
volt bolcs5de epuletet, meg ko-
rantsem ertek revbe:

"Az epulet felujftasa el5ttunk
all; a rekonstrukci6 saran szeret-
nenk visszaadni eredeti ktilsejet.
Legel5szor azonban a kertet hoz-
zuk rendbe: felepftunk egy kis r6-
mai kori templomot, ahol szande-
kaink szerint mar iden megren-

dezzuk a floraliat, a tavaszk6szon-

to unnepet. Az 6nkormanyzat ket-

szer 10 millio forintot biztosftott

szamunkra, es ebbol a keretbol

alakftjuk ki azt az erdei iskolat is,

amely mar iden nyaron is fogad-

hatja latogatoit a jelenlegi "Nj\lg-

dijas Park" teruleten. att is egy

t6rtenelmi hangulatu k6rnyezetet

szeretnenk megvalositani, t6bbek

k6z6tt egy jurta es egy kemence

epitesevel."
Az "Elo Muzeum" sikere -

ahogy Mester Edit csapata a kial-

lirest es a programok 6sszesseget

nevezi -nem csak a latogatok

szaman mutatkozik meg, hanem

azon kedves sorok alapjan is I~-

merheto, amit a latogatok a ven-

degk6nyvbe rottak. Ovodasok

eseteben ez legfeljebb par szo es

az ovodai jeluk berajzolasa, a na-

gyobbak (iskolasok, felnottek)
t6bb mondatban -akar fel olda-

Ion keresztul -fejezik ki tetszesu-

keto Bucsuzoul Edit az egyik ked-

venc bejegyzeset mutatja: "Gratu-

lalok a kiallires megvalosirnsahoz.

Vegre nem csak egy-egy bevasar-

lok6zpont, hanem kultura is k61-

t6z6tt Buda6rsre!"

Csakany Robert

siSbb a kezi rokkaban mar koze-
lebbi ismerost udvozolhettek a
gyerekek, hiszen -ahogy arra
Mester Edit is felhivta a figyelffiu-
ket -"Csipker6zsika is ilyennel
sertette meg az u~at a filmben.

" Fontos, hogy a gyerekek ma-
guk fedezzek rei a tortenelmi em-
lekeket -meseli kesobb Edit. -

Ezert allitottuk ossze ezt a muze-

umpedag6giai programot, amely
saran a kicsik nero csak megnez-
hetik a kiallftas anyagat, hanem a
tortenelmi jatsz6haz altai el is me-

lyillhetnek a tortenelem egyes
szakaszaiban. Kezdetben nepmu-

veszettel kapcsolatos programok
voltak, most azonban elkezdtunk
vegigmenni a tortenelem kUlon-
bozo ciklusain. Ezuttal eppen
Egyiptom van soron."

Es val6ban, kicsik es nagyok
szineznek, ragasztanak: kis szar-
kofagokat, halotti maszkokat ke-
szitenek, vagy egyiptomi kettos
koronat es palastot, amivel aztan
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