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BEMUTATTUK VAROSUNK GAZDAG TORTENELMI MULTJAT

ketten követhették végig a gyerekek

és szüleik. A fából készült, egyedi

kialakítású és grafikájú történelmi

társas és ügyességi játékok nagyon

sikeresek voltak, a legtöbbjüket az

emberek még nem ismerték.

A több ezer érdeklõdõ nagyon él-

vezte az egyedi programot, ami a

múzeumi szakemberek Slámára is

felhívta a figyelmet Budaörs gazdag

történelmi múltjára és két új, egyre

népszerûbb intézményére.
MESTER EDIT

Egyedülálló történelmi
fesztiválokon mutatkozott
be Budaörs májusban,
elöször a horvátországi
Pulában majd a Múzeumok
Majálisán, Budapesten. A
két rendezvényröl számolt
be a budaörsi régészeti
múzeum vezetöje.

B udaörs és Pula évek óta tartó

kulturális együttmûködésének

keretében 2011. május 4-én nyitot-

ta meg kapuit a településünk 7000

éves történelmét bemutató idõsza-

kos kiállítás a város jelképéül szol-

gáló római kori Amphiteátrumban,

amelyhez egy kétnapos Magyar
Fesztivál is kapcsolódott. Az Isztriai

Régészeti Múzeum és a Régiségbú-

vár Egyesület szervezésében elké-

szült kiállítás 3 termében 7 vitrin-

ben tekinthetik meg a látogatók a

leleteket, valamint a római épillet és

kocsi makett eket és egy fél juTtát,

berendezéssel és honfoglalás-kori

viseletekbe öltöztetett bábukkal

együtt. Boris Miletic (polgármes-

ter), Darko Komso (igazgató, Isztri-

ai Régészeti Múzeum) és Palágyi Pé-

ter (elnök, Magyar Kisebbségi Ön-

kormányzat) szeretettel köszöntöt-

ték a kiállítást és a programokat,

amelyeken õk is részt vettek. Má-

jus 5-6-án a város fõtere melletti

parkban zajlott tovább a Magyar

Fesztivál: felállítottuk újra a jurtát,

amely mellett két napig folyt a já-

ték, íjászat, sütés-fõzés. A város

minden iskolájából és óvodájából

folyamatosan érkeztek csoportok.
A helyieken kívül a külföldi turista-

csoportok is nagyon érdeklõdõek

voltak. A megnyitóról és a feszti-

válról a központi és helyi tévé, az

újságok is tudósítottak. Jelentõs

szakmai értéke is van a rendez-

vénynek, mivel május végén itt

tartották a ,,12th Colloquium on

Roman ProvinciaI Art" címû tudo-

mányos konferenciát, melyre 20

országból érkeztek résztvevõk.

Május 21-22-én már Budapes-

ten, a Magyar Nemzeti Múzeum

kertjében rendezték meg hagyomá-

nyosan a Múzeumok Majálisát,

amelyen az összes magyarországi
múzeum igyekszik élvezetes és in-

teraktív programokkal bemutat-

kozni. A budaörsi Városi Régészeti

Kiállítás és Arpád-kori régészeti

park a horvátországi sikereken fel-

buzdulva a honfoglalás korának

életét idézte meg ismét a látogatók

számára. A kézmûves foglalkozá-

sokon a nemezelést a tarsoly és haj-

fonatkorong készítést ismerhették

meg a barkácsolni szeretõk. Ajurta

állítás folyamatát pedig egy kis ma-


