A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente.
VIII. évfolyam 3. szám, 2007. október.

Kedves Tagtársak, Barátaink!
20 éves a Kiss Áron Magyar Játék Társaság!
Örömmel
hirdetem,
hogy
ZORKÓCZY
MIKLÓSNÉ LÁZI ÉVA, Társaságunk Mesterremek díjjal kitüntetett Tagja, népviseletes babák sokaságának megalkotója és sokszoros
kiállítója országszerte, Róza baba programjaink mestere augusztus 20-án az Iparművészeti Múzeum aulájában átvehette HILLER ISTVÁN
oktatási és kulturális minisztertől a Népművészet Mestere kitüntető címről szóló oklevelet,
kormánykitüntetésben részesült. Ez az elismerés nem egy pálya lezárása, hanem folyamatosan alkotó és a tudást tovább is adó
munkásság termése, amely – reméljük – még
sok értékes eredményt hoz. Úgy hallottuk, a
kitüntetés indoklásában kiemelték az Alkotó
közművelődési tevékenységét is! Mindenesetre aki belép Róza baba barátainak körébe, az
részesévé válhat Éva alapos tudásának a
népviseletekről, elkészítheti azt az egyszerű
és nagyszerű babát, amely már olyan sok
példányban él az országban és hónapról
hónapra gazdagíthatja saját tudását és babája
ruhatárát. Gratulálunk és még sok szép babát,
sok tanítványt kívánunk, a nagyszerű munka
még nagyszerűbb folytatását!
És gratulálunk F. TÓTH MÁRIÁNAK, Társaságunk alapító Tagjának, vezető egyéniségének, társ- és soros elnökének, Társaságunk és
számos népművészeti és kézműves szervezet,
csoportosulás, alkotó folyamatos és sokoldalú
segítőjének, számon tartójának, ösztönzőjének! Ő ugyanekkor Bessenyei György díjat
vehetett át kiemelkedő közművelődési tevé-

kenységéért. Kívánjuk, hogy beteljesítse életművét, amelyen az ország oly számos pontján
dolgozott nap mint nap és hogy aminek létrejöttéhez, fejlődéséhez hozzájárult, maradandó
lehessen.
A közművelődés nem sok munkása vált
méltóvá oly sokak szeretetére, tiszteletére és
köszönetére, mint F. Tóth Marica, köztük a
miénkre is.
Társaságunk – ha szerényebb elismerést
nyújthat is a játék világa kiváló személyiségeinek, – Kiss Áron díjával el kívánja ismerni
őket. Az alapító okirat szerint: „A díj alapításának és adományozásának célja, hogy a
társaság a névadójáról elnevezett szakmaitársadalmi kitüntetéssel ismerje el a magyar s
a magyarországi játék- és játszáskultúra hagyományainak korszerű ápolása, megőrzése
és pozitív értékeinek népszerűsítése terén
hosszabb ideje eredményesen tevékenykedő
személy munkásságát.” Javaslatot bármelyik
társasági tag tehet.
A 20 éves évfordulóról november 3-án a
Fehérvári Babaházban is megemlékezünk.
Tisztújító közgyűlésünk, egy nagyobb ülésszak és kiadvány lenne méltó lezárása az
eredményesen letelt évtizedeknek. Hogy ezt
közös erővel megvalósíthassuk, találkozzunk
november 23-án minél többen és találjuk meg
a legmegfelelőbb formát és körülményeket.
Szeretettel várom kedves Mindnyájukat!
Dr. Györgyi Erzsébet
soros elnök

Honlap: http://www.kamjt.hu
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„A játék az ezredforduló után is folytatódik”
Meghívó
A 20 éves Kiss Áron Magyar Játék Társaság,
a Szent István Király Múzeum és
Székesfehérvár Megyei jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja kilencedik alkalommal

a Fehérvári Babaház – Moskovszky Gyűjtemény napjára,
a játékkészítők, -gyűjtők, -barátok, -kutatók, játszóház vezetők találkozására
2007. november 3-ára, szombatra a Fehérvári Babaházba
Székesfehérvár, Megyeház utca 17.

Program:
11.00 Köszöntőt mond dr. Csapó Csilla alpolgármester
11.15 Csodababák porcelánból – Mai karakterbabák hazai műhelyekből
Kiállítás Balázs Szilárdné, Bíróné Papp Katalin, Bódis Csilla, Czibuláné Csicsman Erzsébet, Erdős Péterné, Helmeci Éva, Kátai Ferencné, Marschallné Kométh Zita, Nemes Pálné,
Plesáné Vajda Éva, Schmidt Lászlóné, Solti Zsuzsa, Szabó Mihályné, Szabó Vilmosné,
Takácsné Plesa Ildikó, Varga Ivett, Varga Lászlóné, Winkler Dorottya munkáiból.
(A kiállítás megtekinthető 2008. május 24-ig.)
Megnyitja Keglovich Ferencné, a győri Zichy Palota Családi Intézet igazgatója
12.00 Az előadói konferenciát megnyitja
dr. Györgyi Erzsébet, a KÁMJT soros elnöke
Elekes Szentágotai Enikő, a Szent István Király Múzeum gazdasági igazgatója
Előadások:
12.15 Rocháné Büdy Annamária: Az 1950-es évek játékszerei játékárjegyzékek tükrében
13.00 Ebéd
14.00 Illyésné Ötvös Tünde: Egy elfeledett székesfehérvári játékgyár
14.30 Gärtner Petra: XIX. századi Grimm-mese illusztrációk Magyarországon
15.15 Salamon Eszter: Babakultúra Magyarországon. Néprajzi szakdolgozatom
16.00 Köszöntjük a 82 éves dr. Moskovszky Évát
Szeretettel várjuk Tagjainkat, a babák, a játék barátait, Moskovszky Éva tisztelőit!
Budapestről ajánljuk a Népliget állomásról 9:00 és 9:35 órakor induló autóbuszokat
Székesfehérvár Autóbuszállomásig, ahonnan 3 percre van a Fehérvári Babaház –
Moskovszky Gyűjtemény. Telefon: 22/329 504
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Meghívó
Róza baba Barátainak Köre megalakult nagy
sikerrel szeptember 21-én Társaságunk szervezésében – közel negyven taggal! A Kör
következő összejövetelei: november 10-én és
24-én 10–14 óra között lesznek a Textilmúzeumban (1037 Budapest Lajos utca 136–138).
Varrókészleten kívül még egy 0-s vagy 00-ás
ecsetet hozzanak a kedves Résztvevők.
Telefonkapcsolat: 1/315–6193. Örömmel tudatom, hogy a szeptember 21-i összejövetelünkön rádióinterjút készített PÉHL GABRIELLA
riporter, amelyet két változatban is leadott az
MR1 Kossuth Rádió délelőtti műsora, szeptember 24-én és október 19-én. Az utóbbi
változatot sikerült magnóra venni, ezt a következő összejövetelen le is játszhatjuk. A
riport hatására több részt venni kívánó jelentkezett, akiket szívesen fogadunk!
Gy.E.

honlapján: www.kamjt.hu, illetve a Forgó
2002/3. számában is.
Társaságunk 20 éves fennállásának méltó,
nagyobb szabású megünneplése is még adósságunk, amelyre nézve ismertetjük az eddig
kialakult elképzeléseket és szívesen fogadunk
javaslatokat.
Kérjük, jöjjenek el minél többen november
23-án 15 órára a Fővárosi Gyakorló Óvoda és
Továbbképzési Intézmény épületébe (1068
Budapest Városligeti fasor 30). Megközelítés:
70-es trolival Bajza utcánál vagy Városligeti
fasor megállónál, 78-as trolival Bethlen Gábor
utcánál vagy Városligeti fasornál, kis földalattival Bajza utcánál leszállni.
Köszönjük SZALONTAI JUDIT Tagtársunknak,
az Óvoda vezetőjének a szíves meghívást!
Dr. Györgyi Erzsébet soros elnök

Hogyan tovább, Játék Társaság?
Tisztújító közgyűlésünkre készülve, ezúttal
nem szakmai programot kívánunk nyújtani,
hanem kötetlen beszélgetés formájában szeretnénk tájékoztatni tisztelt Tagtársainkat
működésünk feltételeiről, eddig elért lehetőségeinkről és azok korlátairól, eredményes
együttműködéseinkről, támogatóinkról, a
Társaság
működésének
műhelytitkairól.
Várjuk ezekkel kapcsolatban Tagtársaink
kérdéseit és javaslatait tevékenységünk további kiterjesztésére, bekapcsolódási szándékukat az érdeklődési körüknek megfelelő
társasági feladatok végzésébe, esetleges önálló projektek, kapcsolati, támogatási, együttműködési lehetőségek előterjesztését. Ugyancsak megbeszélhetjük érdeklődés szerinti
csoportok megalakulását. Célunk, hogy a
tisztújítás nyomán a társasági tisztségekkel
járó közérdekű feladatokat vállaló és teljesítő,
megfelelő létszámú tisztikar jöjjön létre,
amely a Társaság eddigi kitartó szakmai
munkájával kivívott jó hírét és megbecsültségét megőrzi és öregbíti, tevékenységét és
kapcsolatrendszerét a játékkultúra további
területei művelésének bevonásával kiterjeszti.
Mivel Alapszabályunk is rászolgál a korszerűsítésre, kérünk erre vonatkozó javaslatokat
is. Alapszabályunk megtalálható a Társaság

Készüljünk az ünnepekre
a Társaságunkat befogadó Óbudai Múzeum
adventi programjaival!
y Újjászületés – csecsemőbabák. Az ú.n. „reborn”
technika remekműveiből – CZIBULÁNÉ CSICSMAN ERZSÉBET, HELMECI ÉVA, DR KEMENES
MAGDOLNA és PÁL ANITA munkáiból, amelyekhez csatlakozik PUNGOR R. DÓRA Szent
Család című textilszobrának bemutatása és
GLATZ MARIETTA tanítványai tűzzománcainak
kollekciója – kiállítás nyílik november 14-én
15 órakor. Megnyitják DR. GYÖRGYI ERZSÉBET
és KEGLOVICH FERENCNÉ. A Társaságunk
közvetítésével létrejött kiállítás igazi sikere a
nálunk nemrég meghonosodott technika
térhódításának. A kiállítás megtekinthető
2008. január 10-ig.
y Ünneplő gyermekfoglalkozások: ajándékkészítés Glatz Mariettával; logikai fajátékokkal
ismerkedés CSÉZLI LUKÁCCSAL (lásd Levélhullás és Krónika rovatunkat), december 1–2,
december 8–9, 15–16. Helyszín: Óbudai Múzeum, 1033 Budapest Fő tér 1. Telefon: 1/250–
10 20.
y Földes Andor Zongoraverseny Gálakoncert
a Zeneakadémia Kistermében november 23án 19 órakor (1061 Liszt Ferenc tér 8.). Az
óbudai születésű zongoraművész emlékét az
Óbudai Múzeum őrzi. A koncertre a Múzeum
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szívesen látja Társaságunk tagjait, a belépés
ingyenes, a részt venni kívánók jelentkezzenek a Múzeumban SZABÓ TÜNDÉNÉL munkaidőben a fenti telefonszámon.
10 esztendeje alakult meg
a Játék Céh!
A születésnapi rendezvény a Szórakaténusz
Játékmúzeum és Műhelyben – ahol megszületett a
céh-alapítás gondolata –
2007. november 4-én lesz.
Program:
10 órától: Képről – Képre.
Vetítés a Játék Céh életéről, játékokról, játszósarok
és játékvásár, betekintés a
műhelymunkába. Interaktív játszóház GRANASZTÓI
SZILVIA művésztanár; kézműves foglalkozás BARCSIK IBOLYA szövő vezetésével.
12:30–13:30 –ig: közös
ebéd.
14 –16 óráig: 10 évesek
lettünk. Beszélgetés, meghívott vendég: Granasztói
Szilvia művésztanár.
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben
október 15-től 2008. február 28-ig megtekinthető a „…kocsik, lovak,
huszárok, /babák, macik, fabábok…” című kiállítás, mely nagyrészt a múzeum anyagára
építve átfogó képet ad az elmúlt 10 évről.
A részvételi szándékot kérik jelezni: VÁCZI
MÁRIA, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, 6000 Kecskemét Gáspár András utca 11.
Telefon: 06–76–481–469.
E-mail: alapitvany@szorakatenusz.hu.
Adventi rendezvénysorozat
Óbudán
Kézműves árusítók kerestetnek
A korábbi évek hagyományainak megfelelően
idén is lesznek adventi programok Óbudán. A
megszokott látnivalóktól, programoktól eltérően azonban idén újdonságokkal is készül a
III. kerület vezetése: Óbuda szíve, a Fő tér
ezúttal nemcsak egy fesztivál helyszíne lesz,

de lehetőséget ad a korcsolyázás kedvelőinek
a téren felállított műjégpálya díjmentes használatára is december 1. és január 2. között. A
vásári finomságok, a tea és a forralt bor mellett lesz kirakodóvásár, a látogatók kedvükre
válogathatnak az igényes ajándék- és dísztárgyak között. Az adventi hétvégéken a szervezők kiemelt rendezvényekkel várják az érdeklődőket: a zenei produkciók
mellett
színházi
előadások is szerepelnek
az ünnepi programban;
lesz emellett műkorcsolyabemutató, jégszobor show
és faragás, és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget művészi játékukkal. Az ünnepi díszbe
és fényárba öltöztetett Fő
téren emellett hétköznap
gyermekműsorok, óvodai
és iskolai előadások, betlehemes játékok várják az
ünnepelni vágyókat az
Advent teljes időtartama
alatt.
Az Önkormányzat szívesen látná Társaságunk
játékkészítőit, mint árusítókat. Erre a célra fabódékat (2x3m) bocsát rendelkezésre. Egy bódé bérleti
díja 30.000 Ft + ÁFA/hét (nettó 98.571+Áfa, a
vásár teljes időtartamára 118.286 Ft).
Több játékkészítő társulása is lehetséges, a
Társaság vállalja az együttműködni kívánók
összehozását. A jelentkezéseket mielőbb az
1/315–6193, és a 20/493–5412 telefonszámon, ill.
a Társaság e-mail címén várjuk: kamjatek@

invitel.hu.
PUNGOR R. DÓRA Honfoglalók és hontalanok
című textilszobor kiállítása – amely a közelmúltig az Óbudai Múzeumban volt látható –
az Árpád Múzeumban (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 34.) nyílik november 10-én,
szombaton 16 órakor.
Megnyitja DR. ÚJJ ÍRISZ, az Óbudai Múzeum
igazgatója, méltatást mond DR. GYÖRGYI ERZSÉBET. Megtekinthető január 20-ig. Telefon:
24/385–364.
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Mai babák másképp címmel nyílt meg DR.
SIMON GÁBORNÉ NÓRA, Társaságunk Budapesti Babaklubjának elnöke kiállítása az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban október 19-én, megnyitotta DR. GYÖRGYI ERZSÉBET.
A kiállításon Barbie és Ken babákat láthatunk
a legkülönbözőbb korok öltözeteiben, népek
viseleteiben, jelenetekbe komponálva. Nóra és
férje különleges világot alkotott maga köré
nagy igényességgel és precizitással, megmutatva, hogy a kreatív alkotószellem számára a
Barbie nem egyfajta életérzést közvetít, ellenkezőleg: ő maga szabhatja
meg, mit is képviseljen Barbie.
Esztétikus,
kisgyermekek
kezébe
való
textiljátékok
egészítik ki a kiállítást.
Simon Nóra munkái elismerést nyertek a győri és
visegrádi
babaversenyeken,
korábbi önálló kiállításai – a
Molnár C. Pál galériában és az
Aranytíz Művelődési Házban
– után még gazdagabb, sokoldalú életművet láthatunk, a
kisgyermekek számára készített textiljátékok mellett. Reméljük, a kiállítás még más
bemutatóhelyekre is eljut és
sok kislány kedvet kap ebben
gyönyörködve, Barbiejában nem csak a fogyasztói életforma megtestesítőjét látni, hanem őt a különböző élethelyzetek résztvevőjeként öltöztetni.
Megtekinthető november 16-ig, a ház
nyitvatartásához igazodva. Cím: 1138 Budapest Dagály utca 15/a, telefon: 1/330–5357.
Honlap: www.kozossegalkotohaz.hu.
Magyarországi viseletek címmel ÉK ERZSÉBET
jelmeztervező művész – Társaságunk babás
programjainak viselettörténeti előadója –
kiállítása látható a Miskolci Galéria Városi
Művészeti Múzeum – Színháztörténeti és
Színészmúzeumban (3525 Miskolc, Déryné
utca 3.) 2007. X. 11. és 2007. XII. 31. között,
naponta 9–17 óráig. Megnyitotta SERES ILDIKÓ
színművész.
A honfoglalástól napjainkig mutatja be a
magyar divat történetét Ék Erzsébet jelmeztervező a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum őszi időszakos tárlatán. A terve-

zőművész sokéves kutató-, gyűjtő- és tervezőmunkájának eredményeként született meg a
gazdag, látványos rajzgyűjtemény, amely
hiteles, korabeli dokumentumok alapján
ismerteti a magyarországi öltözékeket, s
egyben egy-egy korszak sajátos társadalmi
tablóját is megrajzolja.
A művész hosszú évek óta papírszínház
összefoglaló néven kreatív foglalkozásokat is
tart – így a miskolci kiállítás szervezői is
várják a gyermekcsoportokat a tárlathoz
kötődő játékos foglalkozásra. A kiállítás a
múzeum Újra Miskolcon című
sorozatának is része: Ék Erzsébet több évtized után tér
vissza e tárlattal Miskolcra. A
művész ugyanis a hetvenes
évek végén a Miskolci Nemzeti Színház művésze volt.
ÉK ERZSÉBET
művészetét
bemutató kiállítás Budapesten
is nyílik október 24-én az
Aranytíz Művelődési Központ
Dési Huber István Galériájában, FELEDI BALÁZS művészettörténész megnyitó beszédével.
Látható:
Préselt
jelmeztervek, Kőlelés – objektek,
a Lélekzet c. performancelenyomat, színházi tervek. Megtekinthető
november közepéig. Cím: Budapest V. Arany
János utca 10. Telefon 1/354–3400.
Figuralitás és fikció – a bábművészet világa és
megközelítési lehetőségei címmel az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet, a Magyar Tudomány Ünnepe A tudomány iskolája
rendezvénysorozatához kapcsolódva egész
napos, fesztivál jellegű programot tervez a
Bajor Gizi Színészmúzeumban (1124 Budapest, Stromfeld Aurél utca 16.) november 15én.
10 órától interdiszciplináris konferencia veszi kezdetét, melynek célja: a színház, az
irodalom, a képzőművészet, az antropológia,
a pszichológia és a néprajz szakemberei segítségével BLATTNER GÉZA báb-, színház- és
művészettörténeti jelentőségéről, illetve a
bábművészetről, a báb különböző művészeti
ágakban megjelenő dramaturgiai funkciójáról
fogalmazzon meg érvényes állításokat.
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Előadók: DR. BEKE LÁSZLÓ, DR. JÁKFALVI
MAGDOLNA, DR. RÉNYI ANDRÁS, DR. PÁLI JUDIT,
DR. GYÖRGYI ERZSÉBET, GAJDÓ TAMÁS. Díszvendég DR. HENRYK JURKOWSKI lengyel bábtörténész és teoretikus. További korreferensek
összekapcsolják a témát a jelen színházi tendenciáival.
15 órakor megnyílik a Blattner a modern európai bábjátszás atyja című kiállítás, amelyen
egy Blattner Géza által kifejlesztett billentyűsbáb rekonstrukcióját LELLEI PÁL bábtervező valósítja meg, PÁLYI JÁNOS bábművész
„kelti életre”.
19 órakor a kecskeméti Ciróka Bábszínház
vendégjátéka: A kékruhás kislány – BARTAL KISS
RITA rendezésében – zárja a programot a
Budapest Bábszínházban (VI. Budapest
Andrássy út 69).
Az Árpádházi Szent Erzsébet Babapályázat
kiállításmegnyitója és díjkiosztása a Szent
Erzsébet Irodában (3950 Sárospatak, Szent
Erzsébet utca 13.) lesz november 12-én 15
órakor. Megnyitja DR. GYÖRGYI ERZSÉBET.
TÖRÖK EMŐKE babakészítő iparművész kiállítása a Nagyatádi Városi Könyvtárban október 18-án nyílt meg, DR. BAKÁCS TIBORNÉ
megnyitó szavaival. Megtekinthető október
31-ig,
KOLUMBÁN ZSUZSA magyarországi népviseletes babáinak kiállítása a rákoskeresztúri két
tannyelvű német nemzetiségi magyar–angol
iskola galériájában (1173 Budapest Újlak utca
110.) november 9-én 15 órakor nyílik. Megtekinthető a hó végéig. Telefon: 1/257–3998.
Játék és Tudástár a Könyvtár címmel az MKE
Gyermekkönyvtáros Szekciója és a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár – amelyben az első könyvtári Játéktár működik Csiriptanya néven – országos
gyermekkönyvtáros konferenciát szervez
november 9–10-én a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban (Nyíregyháza
Szabadság tér 2) és a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban, (Nyíregyháza, Luther
utca 7).
Előadások: DR. KRISTON VÍZI JÓZSEF: Megelevenedő játékgyűjtemények Kiss Árontól Lukácsy
Andrásig; DR. LÁZÁR KATALIN, PHD: A népi

játékok hatása a gyermeki lélekre; DR. BODNÁR
ZSUZSANNA: Népi eszközös gyermekjátékok a
Sóstói Múzeumfalu anyagából; SURI IRÉN: A játék
szerepe a személyiségfejlődésben; BORDI ZSUZSANNA: Játék – órák idején: a játék lehetőségei az
iskolában; JÁVORSZKY FERENC: Internetes játékok,
azok hatása és veszélyei a gyermeki lélekre;
RÉTHEY-PRIKKEL BRIGITTA: Multimédiás játékos
oktató programok kisiskolásoknak.
Egyéb programok: Márton-napi mulatságok; dramatikus és manuális bemutató foglalkozás, ismerkedés a Csiriptanya játéktárral;
A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…, közös
játék a Csiriptanyán; A játék, az gyönyörű…,
kiállításmegnyitó és díjátadás játékos kedvű
gyermekkönyvtárosok munkáiból; Bohóckodó,
SÁNTÁNÉ BENCZE JOLÁN tiszadadai nyugdíjas
gyűjtő bohócgyűjteményének kiállítása; Cimbora utca, a Cimbora klubhálózat és a Cimbora
alapítvány bemutatkozása; kerekasztal beszélgetés és eszmecsere határon túli könyvtárosokkal. A konferencia részletes programját a
jelentkezők e-mailben kapják meg.
A részvevőket kérik, hogy saját készítésű
kézműves játékaikat, hozzák el, névvel és a
könyvtáruk nevével ellátva a regisztrációnál
adják le. A helyszínen ezekből kiállítást rendeznek, a legszínvonalasabb munkákat díjazzák.
Információ: BUDAVÁRI KLÁRA szekcióelnök,
telefon: 1/291–2575 (FSZEK, Lőrinci Nagykönyvtár),
mobil:
30/236–5685,
email:
bongyole@freemail.hu, valamint IGNÁCZ LÁSZLÓNÉ és GOSZTONYI ENIKŐ, Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár, telefon 42/598–
888, e-mail: mzskgyerek@freemail.hu.
A Betlehemi jászol kiállítást 14. alkalommal
rendezi meg a Magyar Kézművességért Alapítvány az IPOSZ-szal, a MOMKE-val és a
BKIK Kézműipari Tagozatával együttműködve 2007. december 9. és 2008. január 13. között, ismét a városligeti Vajdahunyadvárban,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.
A hazai és határon túli magyar kézművesek, hivatásos és műkedvelő alkotók, egyéni
jelentkezők és közösségek által beküldött,
bírálóbizottság által válogatott pályamunkákból megrendezésre kerülő kiállítás ünnepélyes díjkiosztó megnyitója december 8-án
lesz. Az előző öt évhez hasonlóan az idén is
színes fotóalbumban örökítik meg a kiállítás
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anyagát, amit az ünnepélyes megnyitóra
jelentetnek meg! A különleges karácsonyi
ajándéknak számító Betlehemi képeskönyvben
minden kiállító 1–1 alkotása szerepelni fog.
Társaságunk egy alkotó munkáját könyvjutalommal ismeri el.
Információ: GERGELY IMRE, IPOSZ, AMKA,
1392 Budapest 62., Pf.: 289. (Budapest, V. ker.
Kálmán I. utca 20. IV. 403). Telefon: 1/354–
3146, 30/394–6010, e-mail: amka@chello.hu.
Babahalom a lomban. Valóban?
a Néprajzi Múzeumban

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Múzeumok Mindenkinek programja Nívódíját
kapta a Néprajzi Múzeum a „Legjobb múzeumpedagógiai kezdeményezés” kategóriában
2007. október 1-én a Múzeumok Őszi Fesztiválját megnyitó Múzeumpedagógiai Évnyitó
alkalmából. A színes, játékos – A magyar nép
hagyományos kultúrája című állandó kiállításhoz kapcsolódó – interaktív programot
(Babahalom a lomban. Valóban?) JOÓ EMESE
múzeumpedagógus és SZOJKA EMESE muzeológus közösen dolgozta ki. Tagtársainknak
gratulálunk kiváló munkájuk rangos elismertetéséhez! A Múzeum köszönettel fogadja e
programjához olyan babák felajánlását, amelyeknek „történetük” van, amivel a résztvevő
gyermekek megismerkedhetnének. A színvonalas program részletes leírását érdemes
megismerni a Múzeum www.neprajz.hu honlapján! A Múzeum munkatársai várják az
iskolai csoportok és az érdeklődők jelentkezését! Kapcsolat: Joó Emese, 1/473–2439, 70/508–
7578, emese@neprajz.hu.
A Forgó szerkesztője pedig örömmel látja, hogy a 16
évvel ezelőtt általa összeállított kiállítási babakollekció e programnak köszönhetően jól betöltheti hivatását a múzeumi gyermekprogramokban.
A Játék-Mester Élményprogram keretében a
Fővárosi Állat- és Növénykert területén megrendezésre kerül a TÉLI élményKERT project
készül, ami. Több lehetőséget kínál a partnerek számára. 1. Játéksarok: Az Állatkert kissziklájának belsejében épül fel egy játszóház,
amit a gyerekek külön belépő megvásárlása
nélkül vehetnek igénybe. A játszóházban egy
időben 80–100 gyerek tartózkodhat. A játéktérben márkák számára kínálnak megjelenési
lehetőséget (csak az ő játékaik lesznek a játék-

térben). Egy márka számára kb. 4 nm polcfelületet, és játékteret biztosítanak. Kérik, hogy
folyamatosan biztosítsák a kifogástalan játékkészletet.
Amennyiben igényt tartanak rá, a játékok
mellé saját játékmestereket is állíthatnak,
hogy részletesen bemutassák, ajánlják a termékeket. A márka játéksarok működhet egy
nem játékos márka által szponzorált játékszigetként is (pl. erőpróba, vitaminkapkodó
stb.) játéksarokban történő megjelenés (területbérlet) díja: márkánként 200,000 Ft + ÁFA
Az installáció és a játékok költségét a megadott ár nem tartalmazza. A játéktérben 68 márka számára kívánnak megjelenési lehetőséget biztosítani.
2. Ajándékutca: Az állatkert fő közlekedési
útjai mellett a műemlékvédelmi felügyelőség
által engedélyezett, 4 nm alapterületű kinyitható polcokkal rendelkező fa egységpavilonokat biztosítanak az érdeklődők számára,
ahol főleg gyerekeknek szánt termékek bemutatására illetve értékesítésére biztosítanak
lehetőséget. A pavilonok a szabadtéri színpad
mellett kerülnek felépítésre, éjszaka hangulatos díszvilágítás és alkalomhoz illő zene gondoskodik a megfelelő hangulatról.
A pavilonok minden nap nyitva tartanak
(39 nap): A pavilon bérleti díja 350,000 Ft/39
nap.
A tervezett pavilonok száma kb. 10–15 db.
3. Márka ajándékok a színpadon, vagy a Mikulásházban. Előzetes egyeztetésnek megfelelően a résztvevő márkák termékei közül néhány darabot a színpadi aktivitásokhoz
érdemes felajánlani, így újabb kommunikációs lehetőséget áll rendelkezésre.
+1. Karitatív együttműködés: A JátékMester alapítvány gyűjtést szervez azon
gyerekek javára, akik nem kaphatnak ajándékot. Kérik, jutassák el csomagolás-sérült, vagy
selejtezésre szánt termékeiket, melyet már
nem tudnak értékesíteni, ezeket becsomagolva ajándékot varázsolnak belőlük a Manóbázisukon, ahol a gyerekek segíthetnek a Mikulás segédeinek abban, hogy minden gyerek
kaphasson ajándékot.
Kücsön Gyula ügyvezető
Cím: 1146 Budapest, Angol utca 34. Telefon:
1/264–2097, fax: 1/264–2090, 30/9496–814.
E-mail: kucson.gyula@jatek-mester.hu, honlap:
www.jatek-mester.hu.
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Krónika
DR. KOVÁCSNÉ JÁNOSNÉ, MARIKA emlékére
összejöttünk a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Ferenczy Múzeum és a Kiss Áron
Magyar Játék Társaság szervezésében október
5-én 14:30 órakor a Népművészetek Házában
(Szentendre, Rákóczi út 1.) Megnézegettük a
Babamúzeum már jól ismert tárlóit és a még
fennálló ólomkatona kiállítást. Majd átvonultunk a Ferenczy Múzeum Tabernájába, ahol
15 órakor DR. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON
megyei múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Majd ROCHÁNÉ BŰDY ANNAMÁRIA:
Babáim: Egy zuglói kislány játékbabái az 1950–
60-as években címmel tartotta meg vetített
képes előadását, röviden ismertette fejlesztő
játékelőállító és forgalmazó tevékenységét is,
amelyet Xalapában, Mexikóban folytat. Majd
felidéztük Marika emlékét, szerepét a bababarátok egymásra találásában. Végül kitűnő
szakvezetés
mellett megtekinthettük a
Barbizon francia és magyar ecsettel – Az európai
tájfestészet mesterei című kiállítást.
A Múzeum és a Társaság összefogásában
szervezett alkalom sikere arra bíztat, hogy a
jövőben is együttes erővel tegyük tartalmassá
ezt a kora őszi alkalmat, amely a Marika
kertjében, múzeumában töltött órákra emlékeztet s mintegy azok folytatása. A szentendrei múzeumok elérhetőségei: www.pmmi.hu,
kozmuvelodes@pmmi.hu.
Gy.E.
Virágom, világom címmel MOLNÁR MÁRIA és
CSŰRI KRISZTINA virágfotókat, virágképeket és
termésékszereket bemutató kiállítása nyílt a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Zöld Galériájában (1011 Budapest Fő utca 44–
50.) szeptember 10-én, SZIPÁL MARTIN
A.F.L.A.P. fényképész és DR. REISINGER JÁNOS
irodalomtörténész megnyitó szavaival. Látható volt szeptember 28-ig.
A Gyermeki Játék Nemzetközi Tanácsának
XXIV. Világ Játék konferenciája Brnóban.
Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg
a Gyermeki Játék Nemzetközi Tanácsának
(International Council for Children’s Play)
játékkonferenciáját szeptember elején.
Ezúttal a brnói Masaryk Egyetem Pedagó-

giai fakultása látta vedégül a konferencia több
mint negyven résztvevőjét: nevelőket, tanárokat, pszichológusokat, muzeológusokat, akik
Európa és Amerika 19 országból érkeztek,
hogy megvitassák a nevelésben, oktatásban
oly fontos tényező – a gyermeki játékról szerzett tapasztalataikat. Hozzátenném, hogy
igazán meleg fogadtatásban volt részünk, s az
egyetem hallgatóinak remek, ötletes cirkuszi
műsora, mely végig kísérte a konferencia
három napját, több alkalommal, hahotát
fakasztott a résztvevőkből.
Komolyra fordítva a szót, a Belgiumban
székelő ICCP a gyermekek játékhoz való
jogának képviselői, s mint ilyenek komoly,
aktuális jelenségeket felmérő munkát végeznek. Az idei konferencia közös megegyezés
alapján azt a következtetést vonhatta le, hogy
a fizikai mozgás átlagosan évente 7%-kal
csökken a gyermekkor és a felnőttkor között,
a gyermekek általánosan kevesebb időt töltenek mozgásos játékkal a szabadban, még
kevesebb lehetőségük adódik a szabad, kötetlen egymás közötti játékra Európában és az
amerikai kontinensen egyaránt. Szó volt arról
is, hogy a gyermekek szerepjáték-témái egyre
jobban elszegényednek, sekélyesebbé válnak.
Még mielőtt a pesszimizmus uralkodna el
rajtunk, megjegyzem, hogy ezen jelenségek
enyhülésére és javítására is hoztak jó példákat
a felszólalók.
Érdekességként megemlíthetjük, hogy például, Ausztriában alig van keret a menekült
gyermekek játékigényeinek támogatására.
Olaszországban nagy divatja van a játszóházaknak vagy játéktáraknak, ahol gyermekek
és szüleik együtt vagy külön-külön is játszhatnak az ottani ludotékában felhalmozott
játékokkal. Mexikóban az állam segíti hozzá
tömeges méretekben a szegényebb gyermekeket a fejlesztőjátékok használatához.
Csehországban és Szlovákiában újabb
egyesületek a tudományos kísérletező játékokat hozzák előtérbe és iskolákban, kiállításokon bárki részére elérhetővé teszik.
A háromnapos programban alkalom nyílt a
brnói Spilberkben megtekinteni egy érdekfeszítő és bő anyagú játékkiállítást is, amit még
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2008. január 27-ig lehet látogatni. Info:
www.spilberk.cz.
Brnóban van egy Gyermek múzeum a
Zelny trh téren, és pillanatnyilag a cseh és
morva régi TV-s mesefilmek készítésének
kulisszatitkairól látható interaktív kiállítás.
Info: Moravské Zemské múzeum – Detské
múzeum, www.mzm.cz/detskymuzeum.
Jövőre Párizsban lesz a Játéktárak
(Ludotékák) Nemzetközi Konferenciája, amit
2008. október 13–17 között rendeznek meg
11th International Toy Library Conference címmel. Info: www.alf-ludoteques.org.
Akit érdekel az ICCP és annak munkája,
információt kérhet a www.k-s.be honlapon, a
www.iccp-play.org, vagy a www.ipaworld.org
honlapon, ahol az UNESCO, illetve az ENSZ
tanácsadói szervezet soraiba is beléphet.
Rocháné Bűdy Annamária
Magyar babamustra a császárvárosban
Különleges alkalom nyílt a magyar babakészítők számára: közösen bemutatkozhattak a
bécsi Collegium Hungaricum kiállítótermében. Kiemelkedő ez az esemény, mert a magyar babakészítők először állítják ki együtt
munkáikat külföldön.
KEGLOVICH FERENCNÉ, ZITA, a győri Zichypalota és Családi Intézet igazgatójának érdeme, hogy munkatársai segítségével a győri
babakiállításokat fáradhatatlanul újabb és
újabb ötletekkel bővíti, folyamatosan teremt
külföldi és honi kapcsolatokat, melyek gyümölcsét mindnyájan arathatjuk. Kétnyelvű
megnyitóbeszédében elmondta, hogyan lett
az immár hagyományos, országhírű és külföldön is ismert országos és nemzetközi babaversenyek és babakiállítások központja a
győri Zichy palota. Méltatta WIEDRABERZSENYI MÓNIKA jelentőségét ebben a tevékenységben, hisz a városnak ajándékozott
állandó babakiállításával újabb turistacsalogató alakult ki a sok látnivalót kínáló Győrben.
A bécsi Collegium Hungaricum igazgatója,
DR. FÓNAGY FERENC is először látogatóként
tekintette meg a babakiállítást, majd felmerült
a bécsi bemutató ötlete, amit hosszabb egyeztetések során az idén tudtak realizálni, amint
azt elmondotta beszédében.
Az utóbbi években a babaversenyeken különböző kategóriákban díjat nyert több mint
45 babakészítő 85 alkotása szerepel a kiállítá-

son. A babák és a mackók mellett a babavilág
kiegészítő miniatűr elemeit és modelljeit is
megcsodálhatjuk.
Értesüléseink szerint, lesz folytatása a külhoni kiállításoknak, és hamarosan újabb
meglepetés fogja érni a babakészítőket és a
babavilág iránti érdeklődőket.
A magyar babakiállítás megtekinthető volt
október 7-ig a Collegium Hungaricumban.
Rocháné Bűdy Annamária
Rubik-kocka világbajnokság
Japán és magyar győzött az első októberi
hétvégén a Kongresszusi Központban megrendezett bajnokságon. A 3x3-as kocka kirakásának győztese japán lett, a lábbal kirakást
finn versenyző nyerte meg. A 14 éves KUTI
MÁTYÁS négy kategóriában is első lett: a 4x4es, az 5x5-ös kocka kirakásában és a vakon
kirakásban, amihez 15 kockát kellett memorizálni, majd vakon kirakni. Így szép magyar
siker született, bár a klasszikus kockát japán
versenyző rakta ki a leggyorsabban.
A feltaláló RUBIK ERNŐ személyesen gratulált a versenyzőknek. A Rubik Stúdió szerint
ma jobban fogy a bűvös kocka, mint első
felfutása – az 1980-as évek elején. A Rubikkocka reneszánszát jelzi az is, hogy az 1982ben Budapesten tartott első világbajnokság
25. évfordulójára időzített versenyen minden
eddiginél több, összesen 32 ország 300 kockaforgatója vett részt
Magyar Stand a 3GSM Világkongresszuson
A világ legnagyobbjai mellett az Allround, az
ITware, az E-Group és a FlexiTon is kiállított a
mobil iparág legnagyobb eseményén, a február 12–15 között lezajlott 3GSM World
Congress-en Barcelonában. A négy magyar
cég immár negyedik éve rendszeres résztvevője az eseménynek, idén is közös standon
jelentek meg.
A látogatók száma elérte a 60 ezret, a kiállítók 1300 standon mutatták be termékeiket. A
kiállítás négy napja alatt a magyar nemzeti
stand több száz látogatót vonzott, nagy volt
az érdeklődés a magyar cégek termékei iránt.
A magyar cégek a látogatók odavonzása
érdekében CSÉZLI LUKÁCS díjnyertes logikai
játékaival tették próbára a résztvevők ügyességét, és amennyiben megbirkóztak a feladattal, hazavihettek egy játékot ajándékba.
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Levélhullás
Ördöglakat fahasábokból
Magyarországon és Barcelonában
Az 1960-as évek közepén egy faipari vállalatnál dolgoztam mint fiatal technikus, művezető. Az egyik nap egy idős asztalos bejött az
irodába és letett az asztalomra egy furcsa,
kereszt alakú tárgyat. Látva meglepett arcomat, mosolygott, majd kiment. Nagyon hoszszú idő telt el, amíg rájöttem, hogyan lehet
szétszedni, de leginkább, hogy hogyan lehet
összerakni a keresztet.
Az 1980-as években ismét előkerült ez az
ördögkereszt. Asztalos tanulók gyakorlati
oktatásában, majd egy barkácsszakkörben
fával dolgozó problémás fiatalok oktatásában,
időtöltésében jó szolgálatot tett.
Az 1990-es években gyakran készítettem a
környezetem, az érdeklődők és a magam
szórakoztatására ezt a hat darabból álló keresztet. Azt az egy változatot, amit annak
idején kaptam, mintegy száz változatra bővítettem. De készítettem 3, 12, 16 darabos változatot is.
Az idők folyamán egyre több logikai játékot
ismertem meg. 1994-től fajáték készítésére
vállalkoztam, mert egyre jobban megfogott a
régi logikai játékok szépsége, ötletessége.
2005-ben egy budapesti játékpályázatra jelentkeztem és a Kiss Áron Magyar Játék Társaságtól tárgyjutalomban részesültem. 2006ban országos pályázaton. (Amator Artium. A
szerk.) megosztott első helyezésben részesültem.
Ritkán van lehetőségem, hogy bemutassam
ördöglakatjaimat, illetve egyéb logikai játékaimat. Az érdeklődő fiatalok – főleg gyerekek –
őszinte öröme miatt azonban szinte kényszert
érzek, hogy folytassam, megmutassam, mivel
játszottak nagyszüleink és hogy amint én
kaptam, továbbadjam. Igaz, én minden esetben igyekszem megmutatni, bemutatni, hogy
senkinek ne kelljen annyit gyötrődni a megoldásban, mint ahogy nekem kellett. Játékaimmal egyszerre akár húsz érdeklődőt is le
tudok kötni.
Sok örömet kaptam, és úgy érzem, hogy én
is adhattam fajátékaimmal.

Például: Egy vásárra készültem és kicsit
panaszkodtam, hogy sok még a munkám és
nem leszek készen. Tíz éves unokám megsajnált: „Papa, én segítek, ha meg tudunk egyezni!”.
Nehezen ráálltam. A kis unokám szorgalmasan reszelt (írta a perceket, órákat), csiszolta a fahasábokat. A vásáron mindenkinek
elmeséltem, hogy ez olyan könnyű munka,
hogy az unokám is el tudta készíteni.
Elszámolásnál a kis unokám hozzám fordult: „Tudod, Papa, én soha nem gondoltam,
hogy a munka ekkora boldogságot is tud
adni!”
2007-ben négy budapesti elektrotechnikai
vállalat a madridi világkongresszus kiállítására szeretett volna vinni valami ajándékot. A
Kiss Áron Magyar Játék Társaság javaslatára
felkerestek, és bemutató után rendeltek néhány száz régi magyar játékot. Így játékaimmal én is jelen lehettem az eseményen. Nem
dicsekedni akarok – de hol mondjam el, ha
nem itt, ahol megértenek?
De kérni szeretnék. Ezeket a régi szép ötletes
fajátékokat ne engedjük elfelejteni. Kérek
mindenkit, aki ismer ilyet, vázlatosan írja le,
rajzolja le az általa ismertet. Ha nem ismerem:
három általam készítettet küldök helyette!
Honlapom kicsit szegényes, van rajta néhány
változat. Jelenleg kockát készítek 8–27 darabból gumival, mint régen, illetve gumi nélkül.
Csézli Lukács
Cím: 1172 Budapest Ároktő utca 89.
Telefon: 1/257–7773
E-mail: csezlifalogika@freemail.hu
Honlap: www.gportal.hu/csezlifalogika
Csézli Lukács barclonai szerepléséről lásd írásunkat a
Krónika rovat végén A szerk.
Tisztelt dr. Györgyi Erzsébet!
Az interneten történő böngészés közben
akadtam rá a Győri Babaklubra, illetve a Kiss
Áron Magyar Játék Társaság honlapjára.
Engedje meg, hogy először is bemutatkozzam: Pál Anita vagyok, 39 éves, 4 gyermek
édesanyja. Nógrád megyében, Balassagyarmaton élek. Iskola végzettségem főiskola,
foglalkozásomat illetően fegyveres testületnél
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dolgozom, jelenleg negyedik gyermekemmel
GYES-en vagyok.
Már fiatal korom óta érdekeltek azok a dolgok, melyek kézügyességet és némi kreativitást igényelnek. A babák is mindig nagyon
vonzottak. Körülbelül fél évvel ezelőtt nyílt
lehetőségem arra, hogy babákat kezdjek el
gyűjteni. A böngészések során azonban ráakadtam az élethű babákra, melyek Magyarországon még nem igazán ismertek, készítésükkel még nem találkoztam. Magam
autodidakta módon sajátítottam el a készítés
módszerét, és minden a készítéshez szükséges alapanyagot külföldről tudok beszerezni.
Az élethű babák készítése azonban nagy
szenvedélyemmé vált, melyet ha megengedi
szeretnék megosztani Önnel, illetve Önökkel.
A weboldalam: www.egyedibaba.fw.hu.
Ízelítőül pár képet is küldenék Önöknek az
általam készített babákból.
Nem tudom, hogy a nemzetközi babakiállításon létezik-e olyan kategória, amelyben
indulhatnék a jövő évben. Szeretnék részt
venni rajta, amennyiben van rá lehetőség.
Jelenleg lakóhelyemen, Balassagyarmaton,
az itteni művelődési házban szervezem első
babakiállításomat, amennyiben a művelődési
ház vezetője lehetőséget biztosít rá.
Az élethű babák készítésének elsajátításához tanfolyamot is vállalok, szívesen megosztom tudásomat az érdeklődőkkel.
Köszönöm,
hogy
írhattam
Önnek
és esetleg, ha érdemesnek tartja a munkáimat,
szívesen venném, ha linkajánlásként szerepelhetnék oldalukon.
2007. szeptember 17. Tisztelettel:
Pál Anita
Pál Anita részt vesz az Óbudai Múzeum novemberi
Újjászületett babák kiállításán. A szerk.

Megjelent, megjelenik
A Kisgyermek – A születéstől nyolcéves korig
E szakmai folyóirat megszületését az a szándék hozta létre, hogy a gyermekek mindenek
felett álló érdekének gyakorlatban történő
érvényesülését
segítse.
Magyarországon
minden kisgyermeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy olyan környezetben nevelkedjen, amely elősegíti önmagához képest
legoptimálisabb fejlődését. Ezért indítjuk
útjára A Kisgyermek című szakmai lapot, hi-

szen a születéstől 8 éves korig tartó életszakasz egységet alkotó nevelési folyamatának
kérdéseivel és a mai tanulási-tanítási felfogás
módszerének elméleti és gyakorlati kérdéseivel egy szakmai lap sem foglalkozik Magyarországon jelenleg.
Kiknek szól a lap? Bölcsődei gondozóknak,
óvodapedagógusoknak, tanítóknak, gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, pszichológusoknak, orvosoknak, védőnőknek, szülőknek, nagyszülőknek, dédszülőknek, illetve
mindazoknak a gyermekekkel foglalkozó
felnőtteknek, akik születéstől nyolc éves korig
nevelik gyermekeinket és hatnak tevékenységeikkel gondozásukra, nevelésükre, tanulási
folyamataikra.
Az első lapszám megjelenése: 2007. szeptember vége. Laptulajdonosok: a Magyar
Pedagógiai Társaság és az OVOKEM Kft. Egy
lap ára 250,– Ft. Terjedelme 52 oldal. Egy
évben 5 szám jelenik meg. Egy évre a megrendelés 1200,– Ft. Megrendelhető postai
úton, e-mailen, és faxon. Megrendelési cím:
1605. OVOKEM Kft, Budapest, Pf. 117. Telefon: 30/9665–237, fax: 1/319–63–92.
Email: villanyi.jutka@freemail.hu.
DOMÁNY MÁRIA A bábjáték varázsa című,
részletes készítési leírásokat, szabásrajzokat
tartalmazó két kötete megrendelhető a szerzőnél. Az első kötet 1000 Ft, a második rész
(melyből néhány példány Társaságunknál is
rendelkezésre áll) 1500 forint. E-mail:
marcsi@sksyu.net.
REMSEY ÁGNES: Nem tárgy, nem élőlény… – A
XX. század krónikája három nyelven babául,
gyermekül és emberül.
Közeli megjelenés előtt áll az egykor a neves
gödöllői művésztelep alkotói köréhez tartozó
család 93-ik életévében járó, ma is aktív művészasszonyának könyve, mely babák és
emberek sorsának összefonódásán keresztül
idézi elénk a XX. század egy-egy szakaszát,
fordulópontját, hangulatát, szeletét. A megható, hangulatos vagy épp drámai történetekben
felbukkannak a XX. század különböző babatípusai, melyeket a szerző szép akvarelljei
jelenítenek meg. A mintegy 120 illusztrációt
tartalmazó könyv megrendelhető leányánál,
PIRK VERONIKÁNÁl, 2000 Szentendre, Málna
utca 14. Telefon: 26/314 954.
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Tagdíj
A társasági tagdíj évi 1000,– Ft, nyugdíjasoknak,
diákoknak, munkanélkülieknek 500.– Ft, jogi
személyeknek, közösségeknek 2000,– Ft. Tagtársaink a befizetett tagdíj fejében kapják a Forgót is!
Alapszabályunk értelmében a tagdíj befizetése az
első negyedévben esedékes. Aki már befizette:
köszönjük! Azt is kérjük, hogy akinek elmaradása
lenne: szíveskedjen pótolni. Tagdíjhátralékos
tagjaink számára mellékeljük a csekket az elmaradt összeg megjelölésével. Kérjük az elmaradást mielőbb pótolni, különben nem áll módunkban a továbbiakban a Forgót küldeni!
Ha OTP-fiókban adják fel, megtakarítják a postáról a bankba utalás költségét a Társaságnak.
Kérjük, aki teheti, túlfizetéssel járuljon hozzá a
Társaság működési költségeihez, esetleg egy általa
megválasztott céljához, amelyet módjában áll
megszabni. Köszönjük az eddigi túlfizetéseket!
A tagdíjfizetést KISSNÉ SZTRAKA ANNAMÁRIA tartja
nyilván, információért, csekkért forduljanak hozzá
bizalommal. Kérjük, mellőzzék a rózsaszín postautalvánnyal küldést, legyenek szívesek jelezni, ha
csekkre van szükségük, küldjük!
Köszönjük a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlását! Ez az összeg idén először haladta
meg a 100.000 Ft-ot. A csaknem 107.000 Ft-tal
Társaságunk működési költségeihez járultak
hozzá.
Címváltozás, elérhetőség
Kérjük Tagtársainkat, hogy esetleges címváltozásukat a Forgó eredményes kézbesítése érdekében
szíveskedjenek személyesen, levelezőlapon, telefonon, faxon vagy e-mailben közölni. Köszönjük,
ha megadják e-mail elérhetőségeiket.

Belépési nyilatkozatok
Kérjük, hogy aki nem töltött még ki részletes Belépési Nyilatkozatot – ezt minden Tagtársunk megkapta belépésekor – szíveskedjék kitöltve megküldeni. Érdeklődési körük, elérhetőségeik minél
részletesebb megadásával megnövelik a kapcsolattartás lehetőségét a Társasággal. Azt is köszönettel vesszük, ha bármely, a Társaság szempontjából lényeges adatuk megváltozását közlik
velünk. Minél pontosabban ismerjük adataikat,
annál több további információhoz juthatnak a
Társaságtól.
Várjuk írásaikat, híreiket
A Forgó következő lapzárta
november 25.
Kérjük írásaikat, valamint a meghívókat, programértesítőket, tájékoztatásokat rendezvényekről,
játékos eseményekről, lehetőleg jó előre, hogy
minél több előzetes hírt olvashassanak a Forgóban.
A beérkező híreket rövidesen elhelyezzük a
http://www.kamjt.hu
honlapon is. A Forgóba rövid írásokat várunk, a
terjedelmesebb gazdagon illusztrált cikkeket
honlapunkon tudjuk elhelyezni.
A Forgóba szánt írásaikat lemezen vagy emailhez csatolt fájlban, rich text (rtf) formátumban
szíveskedjenek küldeni a gyorgyie36@t-online.hu
címre.
Keressék fel honlapunkat, amelyen mindig friss
összeállítást láthatnak aktuális eseményekről, kiállításokról, rendezvényekről és a múltbeliek adatait, anyagait is megtalálják. A honlapon megjelentetésre szánt híreket, cikkeket juttassák el a
kamjt@netcity.hu címre is!

Köszönet Támogatóinknak:
a Nemzeti Civil Alapprogramnak, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak,
Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatának, a Nemzeti Kulturális Alapnak,
a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványnak, KISS LÁSZLÓNAK (Budapest),
az ALK-T Bt-nek (Sashalom), DR. SOMI ILDIKÓ fül-orr-gége szakorvosnak (Cegléd)
és utoljára, de nem utolsósorban, az Óbudai Múzeumnak.
Forgó, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság (KÁMJT) lapja.
ISSN 1586–1570. Megjelenik negyedévente.
Felelős kiadó: a Társaság soros elnöke; felelős szerkesztő: DR. GYÖRGYI ERZSÉBET.
Címünk: 1033 Budapest, Fő tér 1. (Óbudai Múzeum), telefon/fax: 1/439–0292, fax: 1/315–6193.
E-mail: kamjatek@invitel.hu, honlap: http://www.kamjt.hu.
További kapcsolattartás: dr. Györgyi Erzsébet, telefon/fax: 1/315–6193, e-mail: gyorgyie36@t-online.hu.
KISSNÉ SZTRAKA ANNAMÁRIA, telefon: 1/246–0107, e-mail: kamjt@netcity.hu, amsztraka@netcity.hu.
Bankszámlaszámunk: 11702036–20657972, adószámunk: 19039224–1–41.
Ötleteket, javaslatokat szívesen fogadunk!
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