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fangos középkori feladványok mozgatták meg az
agytekervényeket. A hitelesség miatt még gipsz-
bõl öntött Mátyás-fejet is lehetett díszíteni.

Egyéb programok

Középkori játékudvar: itt olyan játékokkal
vártuk a gyerekeket, amelyek a középkorban is
népszerûek voltak. Lehetett falovacskázni,
földitekézni, ugrálóiskolázni, és a kalodát is ki
lehetett próbálni. No, itt is sok szülõt láttunk!

Szent László lovagrend lovagjai: egész nap
állták a viaskodni vágyók rohamát. Ki lehetett
próbálni a kardot, a sisakot, lehetett vívni a lo-
vaggal, íjászkodni. A bemutatókat is nagy kö-
zönség nézte.

Megtartottuk a könyvtárainkban hónapok óta
folyó Mátyás, az igazságos címû rajzpályáza-
tunk eredményhirdetését. Több száz rajz érke-
zett be. 28 helyezett és sok-sok ajándék dicsérte
a míves rajzokat. Az egyik elsõ helyezett ovis

anyukája felhívott telefonon, megköszönte, hogy
ilyen boldog napja még nem volt a kislányának.

A színpadon közben fellépett a kispesti Eöt-
vös iskola A tétényi bíró címû darabjával, Ribár

Andrea reneszánsz citerajátékával és dalaival. A
rendezvényt pedig a Company Canario Históriás
Táncegyüttes táncbemutatója és táncháza zárta.

És végül, de nem utolsósorban: a rendezvényt
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti Ré-
giójának könyvtárai szervezték, összesen tizen-
négy könyvtár. Köszönet a kollégáknak, akik
együtt játszottak, és azoknak is, akik közben a
nyitva lévõ könyvtárakban kölcsönöztek, tájékoz-
tattak, és irigykedve gondoltak arra, hogy mi-
lyen jó is lenne közöttünk. De az élet nem áll
meg, a kölcsönzésnek folynia kell! A (ma diva-
tos szóhasználattal) csapatépítés kitûnõ alkalma
volt ez a program, miközben közelebb kerülhet-

tünk olvasóinkhoz. Nagy vita van mostanában
arról, hogy lépjünk-e ki könyvtáraink falai kö-
zül. Ez a nap beigazolta, hogy igenis megéri!

Egy pár aranyköpés

Nyugdíjas házaspár kérdése Mátyás királyhoz:
Nem akarja átvenni Gyurcsány helyét? Király:
Majd ha az államkincstár nem kong üresen.

Angol anyuka kérdése szintén a királyhoz: Te
egész nap itt vagy? Kérsz forró gyümölcsteát?
Ugyanennek az anyukának a gyereke, úgy tûnt,
nem érti, hogy mit mond neki a kolléga, õ meg-
kérdezte az anyukát. Ért a gyerek magyarul? A
gyerek erre megszólalt: És beszélek is!!!

Kolléga a királyra mutat, és egy gyerekhez
fordul: Nézd, ott van Mátyás király! Gyerkõc:
Aha, az orra stimmel:-)

A Népmese napja kiírás a könyvtár bejáratá-
nál volt, a sátorfeliratok meg nem árulkodtak
arról, hogy ez milyen rendezvény. Bácsi a ko-
lozsvári sátornál: Maguk Kolozsvárról jöttek? Én
is székely vagyok.

Anyuka vadul mobilozik: Azonnal gyertek ide
a Sétáló utcába, mert itt van Mátyás király!

Király furfangos kérdése: Mi volt Mátyás
király híres madara? Gyerek hosszasan gondol-
kodik, és ránéz a mögötte álló Solymár városá-
ra, ahol a Solymári csóka c. mesét dolgozták fel:
Hát... a CSÓKA!

Gyerek a kikiáltóhoz: Képzeld, én hazamen-
tem, és felvettem egy másik kabátot, hogy ne
ismerj fel. Én most álruhában vagyok. Elindul-
hatok újból a próbatételekre?

Budavári Klára

Közlemény

A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács
Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni
meg mindazok támogatását, akik 2007. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2008.
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A
felajánlott összeget – 35 036 Ft – a kuratórium a
Fülöp Géza születésének nyolcvanadik, halálá-
nak tizedik évfordulója alkalmából készülõ kö-
tet kiadására fordítja.

A korábbi évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium a fenti évfordulók al-
kalmából hirdetett és beérkezett oktatói és
hallgató pályázatok jutalmazására használta fel.

Hangodi Ágnes kuratóriumi titkár


