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került az amerikai gyakorlat, ahol a bíróságok
hirdetést tesznek közzé a gazdátlan örökségek-
rõl, melyekrõl nem készült végrendelet, nincse-
nek hagyatéki leszármazottak, és gyakran a szü-
letési adat az egyetlen kiindulópont az elhunyt
felmenõinek, illetve még élõ leszármazottainak
felkutatásához.

Az est további részében a hallgatóság tíz
kérdésbõl álló, az elhangzott beszélgetésekhez
kapcsolódó játékos totót tölthetett ki Köntös Nelli

és Németh Katalin tanársegédek szerkesztésében.
Az információs kvíz kérdéseinek helyes megvá-
laszolásában az egyes szakmák képviselõinek
bemutatkozó sorai is segítettek, melyeket a ren-
dezvény ideje alatt a terem falán olvashattak a
nézõk. A program a Könyvtártudományi Tan-
szék folyosóján folytatódott, ahol üzleti álló-
fogadás keretében megtörtént a kvíz eredmé-
nyének kihirdetése, a könyvjutalmak átadása,
valamint kezdetét vette a kötetlen beszélgetés
az est meghívott résztvevõi és a közönség tag-
jai között.

Az információkutatók éjszakájának szakmai
elõadásai, valamint az oldott hangulatú beszél-
getések kiváló alkalmat teremtettek arra, hogy a
szakmabeliek megmutathassák „másik” arcukat
és a kívülállók személyesen találkozhassanak a
kutatókkal, bepillantást nyerjenek az informáci-
ós szakemberek munkájába. A vendégek a meg-
hívott elõadók – gyakran humoros és meghök-
kentõ – történetein keresztül megismerhették az
egyes szakterületek által kínált információkat,
azok forrásait és különbözõ felhasználási lehetõ-
ségeit. Így a hallgatóság egy kis idõre informá-
cióbrókernek, üzleti hírszerzõnek, vállalati
könyvtárosnak, adatbányásznak vagy akár csa-
ládfakutatónak is érezhette magát.

Síklaki István betegség miatt sajnos nem tu-
dott személyesen részt venni az információkuta-
tók éjszakáján, ezért a számára feltett kérdésre
– Kimutatható-e a politikusok beszédeibõl a kor-
rumpálhatóság? – utólag, írásban válaszolt, me-
lyet az érdeklõdõk a MIBE honlapján olvashat-
nak (www.mibe.info).

Az információkutatók éjszakájáról senki sem
távozott üres kézzel, minden vendégünk a MIBE
kiadásában megjelent, Információból üzleti érték c.
könyvet, illetve egy, az információbrókerség alap-
jainak elsajátítását igazoló tanúsítványt, és persze
sok hasznos információt kapott ajándékba…

Köntös Nelli – Németh Katalin

Népmese napja
Heted 7 próba

Benedek Elek születésnapját ünnepeltük bo-
szorkányokkal, királylányokkal, ördögökkel,
vándorokkal. Szeptember 30. immár harmadik
éve a népmese ünnepévé vált, azoknak az ün-
nepévé, akiknek fontos a népmesék fennmara-
dása és a mesékben élõ bölcsesség továbbha-
gyományozása. Számos óvoda, iskola, könyv-
tár, civil szervezet, határon túli intézmény kap-
csolódott be programjaival ebbe az egész or-
szágot behálózó eseménybe.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pes-
ti Régiójának könyvtáraiban (IX., XVIII., XIX.,
XX., XXI., XXIII. kerület) is sok érdekes prog-
rammal vártuk olvasóinkat az évek során.
Ebben az évben aztán úgy gondoltuk, hogy
egységben az erõ, és ne szétszórva, hanem egy
közös rendezvénnyel várjuk a meseszeretõ gye-
rekeket, szülõket, nagyszülõket.

Egy szabadtéri rendezvénynél elsõrendû
szempont a jól megközelíthetõ helyszín, a jó
idõ, és a pénz, sok pénz. Mindhárom megada-
tott. A pesterzsébeti városközpont elegáns sé-
tálóutcájával, gyönyörû virágaival, zöld gye-
pével, szökõkútjával, harangjátékával és a
buszok csomópontjával nagyon jó választás
volt. A jó idõt sokan „rendeltük” meg, és lõn,
a vénasszonyok nyara ragyogó napsütéssel
várta az érkezõket.

Pénz? A Nemzeti Kulturális Alap pályázati
támogatása ezt a problémát is megoldotta. Így
a rendezvény elõtt elmondhattuk, hogy nekünk,
szervezõknek már teljesült a három kívánsá-
gunk.

Jó tollú kollégánkat ily módon ihlette meg
az esemény:

„Közhírré tétetik hetedhét országban,
Nagy próba tartatik szeptember havában.
Jöhetnek bátran kicsik és nagyok,
Mesét hallgatók és meséket olvasók.
Gyûrjed le a boszorkányt,
s az ördögöt vágd apróba,
29-én lészen majd a veszélyes hét próba.
Rajta tehát, kis hercegek, királylányok, hõs

vándorok,
Nem marad el – ne féljetek – temérdek sok

jutalmatok.”
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Akkor induljunk a vándorútra! A képzelet-
beli mesebeli utazásnak hét próbatétele volt,
melyre a kisbíró invitálta a megjelent vándo-
rokat. Ahogy illik: dobszóval, rigmusokkal és

vándortarisznyával, melyben a ha-
muban sült pogácsa mellett egy
útlevél volt. Ez fontos részévé vált
a játéknak, mert a mesehelyszíne-
ken a sikeres próbatételeket egy-
egy pecséttel igazolták.

Minden kalandozási ponton a me-
sére jellemzõ, azt sok szempontból
körüljáró vetélkedõk, találós kérdé-
sek, nyelvtörõk, ügyességi és népi
játékok, kézmûveskedés fogadta a
vándorokat.  Emellett el lehetett ol-
vasni a mese szövegét is, ezt sokan
betûzgették, a kisebbeknek felolvas-
ták (A vitéz szõcs, Mackó úr és or-
das koma, Világszép Sárkány Rózsa,
Rózsa és Ibolya, Macskacicó,  A csil-
lagszemû juhász, A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja).

360 tarisznya talált kis gazdájá-
ra, és bizton mondhatjuk az elfo-
gyott ajándékokból, oklevelekbõl,
hogy végig is járták a vándorutat.
Fõképp családokkal találkoztunk,
és nagy örömünkre sok apuka is
elhozta gyerekét. Egy idõ után nagy
kavalkáddá vált a rendezvény, min-
denhol boldog, önfeledten játszó
gyereket láttunk. A program sok-
színûségét még a színpadi mûsor
is emelte. Kerületi mesemondó
versenyek gyõztesei, az erzsébeti
Hangyabanda színjátszó csoport, a
csepeli Hagyomány-óvóhely fellé-
pése követte egymást, a mûsorokat
sokan megnézték. Itt került sor az
erzsébeti könyvtár által szervezett
meseíró pályázat helyezettjeinek
díjazására is.

Az utazás végén a mesebeli ki-
rály színe elé járultak a vándorok,
aki fenséges kezével és szemével
ellenõrizte az okmányt, a próbaté-
telek igaz voltát, és dicsérõ szavak
közepette oklevéllel, ajándékkal ju-
talmazta az átélt nagy fáradalma-
kat és megmérettetéseket.

Nagyszerû napot zártunk, és a családokat
további mesék olvasására invitáltuk kerületi
könyvtárainkba.

Budavári Klára




