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Kedves Tagtársak, Barátaink!
Eredményes,  eseményekben  gazdag  év  után 
jó reményekkel indulunk neki az új esztendő‐
nek. Csak  a  legfontosabbakat  említve,  szíve‐
sen  idézzük  fel  a  Játékkészítők Műhelytalál‐
kozói  év  eleji  hétvégéit,  ahol  az  alkotók 
bemutatkozása mellett  gyerekek  és  felnőttek 
ismerkedtek  a  játékokkal. Hasonló  program‐
mal  kaptunk  meghívást  augusztusra  Keszt‐
helyre,  a  Helikon  Kastélymúzeumba,  ahol 
előkelő  környezetben  –  a  tükörteremben!  –  
állíthatták  ki,  értékesíthették  játékalkotóink 
munkáikat,  játékra,  alkotásra  is  késztetve  és 
segítve  gyermekeket,  felnőtteket.  A  három 
napos  Róza  baba  konferencia  –  amelynek 
több, mint ötven résztvevője volt – és kiállítás 
nagy számadás volt a nyilvánosság előtt közel 
egy  évtized munkájáról.  Szép  esemény  volt 
Fóti  Péter  a  gyermek‐  és  játékbarát 
Summerhillről  szóló  előadása,  a  Karlócai 
Mariannról  készült  film  közös megtekintése, 
a  Rab  testvérek  játékgyártása  történetének 
megismerése. A Moskovszky  Éva  emlékülés 
Székesfehérvárott  a Hiemer házban  az  egyik 
legjelentősebb  eseménye  volt  Társaságunk 
életének,  százfős  közönséggel,  a  város  és 
megye  vezetőinek  bekapcsolódásával.  Felejt‐
hetetlen  élményt  nyújtott  résztvevőinek  az 
egri Dobó  István Vármúzeumban megrende‐
zett, Ki  játszik  ilyet  című, magas  színvonalon 
megrendezett  kiállítás  megnyitója,  majd 
közös meglátogatása. A  győri,  visegrádi  ba‐
bakiállításokon  és  további kézműves  és nép‐
művészeti  bemutatókon  sikerrel  szerepeltek 
tagjaink,  Dévára  is  küldtünk  néhány  szép 
babát. Régi adósságunkat rendeztük alapsza‐
bályunk  átdolgozásával  és  az  ehhez  szüksé‐

ges  közgyűlések  megrendezésével,  az  új 
tisztikar  megválasztásával.  Dr.  Fuchs  József 
tagtársunk  kitartó  segítségét  köszönettel 
említjük. A Forgó számai és az e‐mailes üze‐
netek  tájékoztatták    a  tagokat  és  a  Társaság 
barátait.  Köszönjük  minden  együttműkö‐
dőnek,  minden  résztvevőnek  és  minden  tá‐
mogatónak! A  honlap  sajnos  idén    háttérbe 
szorult, az idei év első feladata újbóli intenzív  
beindítása. Hálás köszönet Kiss Lászlónak az 
évtizedes rendszeres, színvonalas munkáért!  
Értékes  ajándékokkal  gazdagodtunk  –  a 

Magyar  Máriától  kapott  első  kiadású  Kiss 
Áron kötet és Gross Arnold műveit bemutató 
kötet a Társaságnak dedikálva felbecsülhetet‐
len értékek számunkra, hálás köszönet értük!  
Bevált  találkozási  formáinkat  legalább  ha‐

sonló  gazdagságú  programokkal  szeretnénk 
megtölteni  és  új  programokat  kezdeménye‐
zünk.  Orlay  utcai  helyiségünkbe  rendszere‐
sebben várjuk tagjainkat, folytatódnak a Róza 
baba programok, reméljük, sikerül Keszthely‐
re  is  eljutnunk  és  a  fehérvári konferenciát  is 
okvetlenül  megszervezzük.  Társasági  prog‐
ramjainkat  a mellékleteken  találják,  várjuk  a 
jelentkezéseket, találkozást!  
2011 az Önkéntesség éve, ennek keretében 

köszönettel  fogadjuk  az  ajánlatokat önkéntes 
munkavégzésre a Társaság  javára. Előttünk a 
személyi  jövedelemadó  bevallás,  1%‐aik  fel‐
ajánlására  szeretnénk  számítani,  (adószá‐
munk  19039224–1–41),  minden  forintot  ma‐
ximálisan hasznosítunk.  
Találkozásokban,  együttműködésben  gaz‐

dag újévet kívánok! 
Dr. Györgyi Erzsébet elnök 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. 
XI. évfolyam 4. szám, 2010. december  
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Meghívó 
 

 Megújult a Szórakaténusz  
játékkészítő  

és kézműves műhelye 

A  Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív  Prog‐
ram  részeként meghirdetett  „Múzeumok  isko‐
labarát  fejlesztése  és  oktatási‐képzési  szerepének 
infrastrukturális  erősítése”  pályázat  –  TIOP‐
1.2.2‐08/1‐2009‐0048  –  keretében  a  Bács–

Kiskun  Megyei  Ön‐
kormányzat  Múzeumi 
Szervezete  22.129.139 
Ft  támogatást  nyert  a 
Szórakaténusz  Játék‐
múzeum  és  Műhely 
számára. 

A  projekt  során  korszerűen  berendezett 
gyermekfoglalkoztatók,  oktatóterek  és  alko‐
tókészséget,  kreativitást  fejlesztő  múzeumi 
terek  jöttek  létre.  Többek  között  új  bútorok, 
asztalok, székek, szekrények, polcok kerültek 
a  régiek  helyére. Az  épületen  belül  és  kívül 
egyaránt teljesebbé vált a látogatói tájékoztató 
rendszer, hatékonyabban építve a multimédi‐
ás eszközökre. 
A projekt eredményeként az épület korsze‐

rűsítése,  a  múzeumpedagógiai  programok 
lebonyolításához  szükséges  eszközök,  és 
berendezések  beszerzése  valósult  meg.  A 
felújítást  követően  a mozgáskorlátozottak  is 
részt  tudnak  venni  a  földszinti  műhelyben 
tartott  múzeumi  órákon,  illetve  a  hétvégi 
foglalkozásokon. 
Vakok  és  gyengén  látók  részére  is  tudunk 

információs anyagokat készíteni, de a fejlesz‐
tés eredményeképpen a hallássérült, hallóké‐
szüléket viselő személyek sincsenek kizárva a 
műhely nyújtotta programokból. 
A pályázatnak köszönhetően a korszerű el‐

várásoknak megfelelően  új múzeumpedagó‐
giai  foglalkozásokkal  tudjuk  bővíteni kínála‐
tunkat, mind  az  iskolai  oktatáshoz  szorosan 
kapcsolódó, mind  az  élethosszig  tartó  tanu‐
lást szolgáló programjaink körében.  
A múzeumban  őrzött műtárgyak  –  fa‐  és 

cserépjátékok,  laterna  magica,  porcelán‐  és 
öltöztethető baba, kis gőzgép – másolataival, 

és más hasonmás játékokkal tesszük szemléle‐
tesebbé a múzeumi órákat. 
Múzeumpedagógiai  kínálatunk  óvodás  és 

iskolás csoportoknak a 2011–2012‐es tanévre: 
Játékok  teremről  teremre; Babanéző; Kocsitól 
a  léghajóig; Kép–Játék; Nagyszüleink  játékai; 
Régi  idők  játékai;  Leó  bácsi  fajátékai;  Papír‐
mesék;  Játékkészítő  kézműves  foglalkozások 
természetes anyagok felhasználásával. 
A Múzeum munkatársai  továbbra  is szere‐

tettel várják a Szórakaténusz régi és új baráta‐
it  a  megszépült  játékkészítő  és  kézműves 
műhelyben! 

Váczi Mária  
projektvezető 

 

Fajátékok világa – Szerepjátékok  

Kiállítás  a  Nyugatmagyarországi  Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar hallgatóinak dr. Geren‐
csér Kinga  irányításával  készül munkáiból  a 
NymE  Erdőmérnöki  Kar  Erdészeti  Múzeu‐
mában,  az  Esterházy  palotában  (Sopron, 
Templom utca 4.), megnyitotta december 1‐én 
16  órakor Prof. Dr. Albert Levente,  az Egye‐
tem  rektorhelyettese,  közreműködött  Raffay 
Balázs. Megtekinthető  január  31‐ig  szerda  és 
ünnepnapok kivételével. 
Immáron a hetedik alkalommal  rendezzük 

meg  Sopronban  a  hallgatóink  munkáiból 
készült  fajáték‐kiállítást. Minden  évben más‐
más  témát  emelünk  ki,  idén  a  szerepjátékok 
eszközeit mutatjuk be, különböző foglalkozá‐
sok kellékeit,  járműveket,  állatokat különféle 
mozgatási  technikákkal,  babaházat  bútorok‐
kal,  bábjátékosokat,  hintalovakat  stb. Már  3 
db  játékunk  is  van,  amely  formatervezési 
mintaoltalom alatt áll, melyekből kettő látható 
a kiállításon. A harmadik a legújabb egy logi‐
kai  játék, Martinek Miklós és Schüller Gábor 
munkája, a bakonysárkányi Ördöglakat  talál‐
kozóra készült, 2. helyezést értek el. Tetraéde‐
reket metszettek különbözőképpen,  a  feladat 
a  4–4  db  egyforma  elemből  tetraédereket 
építeni.  Jövőre  reklámjátékokat  kapnak  fel‐
adatul a diákok, remélem, év végére abból  is 
tudunk egy szép kiállítást rendezni. 

Gerencsér Kinga 
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Fiújátékokat várnak a Fehérvári  
Babaház – Moskovszky Gyűjteménybe 

Költözik  a Fehérvári Babaház  – Moskovszky 
Gyűjtemény, várhatóan 2011 végén vagy 2012 
elején. A régi Megyeházból a Fő  térre, az ún. 
Hiemer házba helyezik át, mely évszázadokig 
a mindenkori főbírók  lakóháza volt, és felújí‐
tása most van folyamatban. Ennek a gyönyö‐
rű  épületnek  a már  felújított  részében ülhet‐
tük meg 2009‐ben a Moskovszky Gyűjtemény 
napját, tarthattuk meg 2010‐ben a Moskovsz–
ky Éva emlékülést, sőt,  itt avatta fel dr. Cser‐
Palkovics  András  polgármester  úr  a 
Moskovszky Éva termet.  
A kiállítás  tehát nagyobb  területen nyer el‐

helyezést a  jövőben és a Város szeretné fiújá‐
tékokkal  kiegészíteni  a  túlnyomóan  leányjá‐
tékokból  álló  gyűjteményt.  Kérik  tehát 
gyűjtemények  és  egyes  tárgyak vételre,  aján‐
dékként, vagy letétbe való felajánlását.  
Az  ajánlatok  közvetítését  Társaságunk  is 

vállalja,  közvetlenül  fogadja  (elérhetőség  a 
Forgó hátlapján), illetve: Illyés Tünde, Székes‐
fehérvár,  e‐mail:  illyes_tunde@freemail.hu,  tel.: 
22/341–902. 
 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
(1146 Budapest, Városligeti krt. 11) szervezé‐
sében  Modellmánia  2010  modellkiállítás  és 
kavalkád  zajlik  2010.  november  27‐től  2011. 
január 16‐ig naponta 10–16 óráig, szombaton, 
vasár‐ és ünnepnapokon 10 és 17 óra között. 
Autó‐,  vasút‐  és  repülőmodellek,  diorámák, 
terepasztalok,  több  száz  modell  különféle 
méretarányban! (A kiállítás beléptidíjas). 

Educatio kiállítás 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonpro‐
fit Kft. január 21–22‐én 9–17 óra között rende‐
zi meg  a  11.  Educatio Nemzetközi  Oktatási 
Szakkiállítást  Budapesten,  a  Papp  László 
Budapest Sportarénában (1143 Bp. Stefánia út 
2.)  A  kiállítás  minden  látogató  számára  in‐
gyenes. 
Részletek:  www.educatio.hu/educatio2011, 

kapcsolat: educatio2011@educatio.hu. 
 

Édes  hazám, Magyarország  címmel  ünnepi 
kiállítást  és  gálaműsort  rendeznek  a Magyar 
Kultúra  napjának  tiszteletére  január  21‐én 
16.30  órától  a  Táncsics Művelődési  Házban 

(1238  Bp.  Grassalkovich út  122–124.)  A  ma‐
gyarság ruhái, a magyarság ízei, a magyarság 
táncai  bemutatásával. A  kiállításon  szerepel‐
nek Arany  Judit és Kolumbán Zsuzsa  tagtár‐
saink  népviseletes  babái.  Közreműködik  a 
Soroksári Német Nemzetiségi Tánc Együttes. 

Visegrádi történelmi  
kosztümös bábupályázat 

A visegrádi Mátyás Király Múzeum, Mátyás 
Király  Művelődési  Ház  és  a  Szent  György 
Lovagrend – Társaságunk közreműködésével 
–  idén  is meghirdeti  szokásos  pályázatát,  a 
téma  lehet  Visegrád  történetének  bármely 
korszakához  kapcsolódó.  A  pályázati  határ‐
időt  és  a  kiállítás  időpontját  következő  For‐
gónkban közöljük. 

Pályázati felhívás 
Gyermek – Játék 2011   

Nemzedékek egymás mellett a gyermekekért 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesü‐
lete  vizuális  művészeti  tagozatai  Gyermek–
Játék  címmel  nyilvános  pályázatot  hirdetnek 
magyar  professzionális  művészek  és  művé‐
szeti  egyetemi  hallgatók, művészeti  szakkö‐
zépiskolai tanulók számára. A pályázatot és a 
pályázathoz  kapcsolódó  kiállítást  a  MAOE 
Képzőművészeti,  Iparművészeti,  Fotóművé‐
szeti tagozata szervezi a Magyar Formaterve‐
zési Tanács együttműködésével.  
A pályázat célja, hogy középpontba állítsa a 

mindannyiunk  közös  jövőjét  jelentő  gyerme‐
keket,  erősítve  ezzel  a nemzedékek összetar‐
tozását, egymás mellett élését és közös mun‐
kálkodását. A pályázat meg kívánja  szólítani 
mindazokat,  akik  játékokat,  használati  tár‐
gyakat, öltözéket stb. terveznek és készítenek 
vagy  kulturális  alkotásokat  hoznak  létre  a 
gyermekek – köztük a különböző fogyatékkal 
élők – életének szépítése, gazdagítása, segíté‐
se  érdekében.  Pályázni  az  alábbi  témákban 
lehet: 
Játékvilág – ezen belül: játékszer, közösségi 

terek játékai stb. 
Mesetár – ezen belül:  irodalmi mű,  irodal‐

mi mű illusztrálása stb. 
Hétköznapok  –  ezen  belül:  öltözék,  bútor, 

edény stb. 
Látványtár – ezen belül: honlap, képesség‐ 

és készségfejlesztő program, animáció stb. 
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A pályázat résztvevői  lehetnek: professzio‐
nális művészek, alkotók, tervezők, valamint a 
közép‐  és  felsőfokú művészeti,  formatervező 
és terméktervező iskolák hallgatói. 
Pályázni csak új, magyar tervezésű alkotás‐

sal  lehet. A pályázat kétfordulós: az első  for‐
dulóra a pályázati  tervet, dokumentációt kell 
beadni, a második fordulóra a kész művet.  
A pályázatot  a MAOE  által  felkért  szakér‐

tőkből álló zsűri bírálja el. A zsűri professzio‐
nális  és  diák  kategóriánként  három‐három 
díjat  ad  ki,  és  további  tíz  alkotást  okleveles 
elismerésben  részesít. A  pályázat  támogatói‐
nak  lehetőségük  van  különdíjak  adományo‐
zására, amelyek díjazottjait szintén a bírálóbi‐
zottság  választja  ki. A  díjazottak  lehetőséget 
kapnak a kiállításon való részvételre. 
A  pályázat mérföldkövei:  nevezési  határidő: 

2011.  február  28.,  az  első  forduló  eredmény‐
hirdetése: 2011. március 15., a második fordu‐
ló beadási határideje 2011. május 2., a nyerte‐
sek  értesítése:  2011.  május  10.,  eredmény‐
hirdetés és kiállítás‐megnyitó 2011. május 19. 
A pályázat célját támogatja a Nemzeti Kul‐

turális  Alap,  a  Magyar  Képzőművészek  és 
Iparművészek  Szövetsége,  a Magyar  Képző‐
művészeti  és  Iparművészeti Társaságok  Szö‐
vetsége,  a Magyar  Formatervezési  Tanács,  a 
Szórakaténusz  Játékmúzeum  és  Műhely,  a 
Kiss Áron Magyar  Játék Társaság valamint a 
művészeti egyetemek és szakközépiskolák. 
A  pályázatok  értékelése:  az  értékelés  két  for‐

dulóban történik: 
I. forduló: a bírálóbizottság a beküldött do‐

kumentáció  alapján  dönt  arról,  hogy  mely 
pályaműveket hívja be a II. fordulóra. 
II.  forduló:  a  zsűri  a  bekért  tárgyak  és  a 

részletes  dokumentáció  alapján  dönt  a  díjak 
és  az  oklevelek  odaítéléséről. A  pályaművek 
elbírálására  a  zsűrizésre  kijelölt  helyszínen 
kerül  sor.  A  begyűjtés  helyszínéről  és  idő‐
pontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem 
szállítható pályaművek elbírálása a beküldött 
dokumentáció alapján történik. 
Díjazás:  kategóriánként  a  legjobbnak  ítélt 

alkotások  elnyerik  a  Gyermek  –  Játék  2011 
pályázat  1‐3.  díját,  az  alkotók  oklevélben  és 
pénzjutalomban részesülnek. 
A  bírálóbizottság  által  a  legszínvonala‐

sabbnak  tartott  további pályamunkák meghí‐
vást nyernek a kiállításra és a díjazottak elis‐
merő oklevélben részesülnek. 

Bemutatás:  a  bírálóbizottság  által  kiválasz‐
tott  pályaműveket  kiállítás  keretében mutat‐
ják be.  
A kiállításról,  a díjazott  és kiállított pálya‐

művekről  készült  fotók  és  leírások  a 
www.alkotok.hu  és  a www.mft.org.hu honlapon 
lesznek megtekinthetők. 
Eredményhirdetés: a pályázat nyertesei a ki‐

állítás  megnyitó  ünnepségén  vehetik  át  a 
díjakat. Az eredmény a díjátadás napjáig nem 
nyilvános. 
A kiállított termékeket a jogszabályok alap‐

ján  kiállítási  kedvezmény,  illetve  elsőbbség 
illeti meg. Bővebb információ: Magyar Szaba‐
dalmi  Hivatal  Ügyfélszolgálata,  telefon: 
1/474–5561. 
További Információ: a pályázati felhívás, a je‐

lentkezési  és  adatlap  megtalálható  a 
www.alkotok.hu és a www.mft.org.hu honlapon. 
Pályázati feltételek: a pályázat benyújtásához 

kitöltött  jelentkezési  lap,  szöveges  és  képi 
dokumentáció  szükséges. A  dokumentációra 
vonatkozó  megkötéseket  a  jelentkezési  lap 
tartalmazza.  Egy  pályázó  több  pályázatot  is 
benyújthat. 
Pályázni  lehet  minden  olyan  alkotással, 

amely más személy szerzői és iparjogvédelmi 
jogát nem sérti. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályá‐

zati  feltételeknek  nem  felel  meg,  hiányos  a 
mellékelt  dokumentáció,  vagy  határidőn  túl 
érkezik be. 
A  pályázat  beadási  határideje:  2011.  február 

28. (postabélyegző szerint). 
A pályázati anyagot (a  jelentkezési lapot és 

a  pályázati  tervet/dokumentációt)  egy  pél‐
dányban lehet eljuttatni a Magyar Alkotóművé‐
szek Országos Egyesülete, „Gyermek–Játék pályá‐
zat” jelöléssel ellátva, a következő címre: 1406 
Budapest, Olof Palme sétány 1. Pf. 26. 
A pályázattal kapcsolatban hívható: Baricsa 

Katalin  (Tel.:  1/331–9304;  e‐mail  cím: 
iparmuveszeti.maoe@alkotok.hu) 
A pályázaton  javasoljuk a  részvételt mind‐

azoknak  a  játék‐,  babakészítő  tagjainknak, 
akik  már  sikerrel  szerepeltek  alkotásaikkal 
pályázatokon, kiállításokon, ez kiváló  lehető‐
ség. Kérjük,  jelezzék  indulási szándékukat az 
1/315–6193,  vagy  a  20/493–5412  telefonszá‐
mon,  konzultációt  biztosítunk  a  pályázati 
előkészülethez.  

A szerk. 
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XV. Országos  Baba‐  és Mackókészítési  Ver‐
seny, április 9–22. a Győri Művészeti és Fesz‐
tiválközpontban,  jelentkezési határidő márci‐
us  11.  Alkotások  beküldésének  határideje 
március  25. Kiállítás megnyitó:  április  9.,  10 
óra, Zichy Palota, Eredményhirdetés:  11  óra, 
APEH Liszt  Ferenc  utcai díszterme. Ajánlott 
témák:  Játékbaba, Mese, Népviselet kategóri‐
ában: matyó népviselet. A szokásos kategóri‐
ák mellett újként jelent meg a Játékbaba kate‐
gória. Részletes pályázati kiírás és jelentkezési 
lap  a  Magyar  Bababarátok  Egyesületének 
karácsonyi számában,  illetve ahhoz mellékel‐
ve. Társaságunk  idén  is részt vesz a pályáza‐
tok  értékelésében  és  a  kiváló  játékbabák, 
mackók elismerésében.  
Kapcsolat: keglovichne@fesztivalkozpontgyor.hu. 

Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb 
innováció elismerésére 

A Magyar  Innovációs Alapítvány  –  a Nem‐
zetgazdasági  Minisztériummal,  a  Vidékfej‐
lesztési Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási 
és  Technológiai Hivatallal,  a Magyar  Szaba‐
dalmi Hivatallal, az  Iparfejlesztési Közalapít‐
vánnyal közösen 19. alkalommal teszi közzé a 
2010.  évi Magyar  Innovációs Nagydíj  Pályá‐
zatot.  A  Magyar  Innovációs  Alapítvány  az 
erkölcsi és anyagi elismeréssel azokat a társa‐
ságokat,  ill. vállalkozókat kívánja  jutalmazni, 
amelyek/akik a 2010. évben kiemelkedő üzleti 
hasznot  értek  el  jelentős műszaki,  gazdasági 
innováció megvalósításával. A Magyar  Inno‐
vációs  Nagydíjon  kívül  további  innovációs 
díjak  is  átadásra  kerülnek. Beadási  határidő: 
2011.  február 9. 12 óra, az Alapítvány Titkár‐
ságán,  1036  Budapest, Árpád  fejedelem  útja 
79. II. em.  A  díjakat  elismert  tudományos 
szakemberekből, pénzügyi és gazdasági veze‐
tőkből  álló  zsűri  ítéli  oda. A  zsűri  elnöke  a 
nemzetgazdasági miniszter. Az összes, sikeres 
innovációt  benyújtó  pályázó  elismerő  okle‐
vélben  részesül.  A  sikeres  innovációk  rövid 
összefoglalóját az Alapítvány külön kötetben 
és  a  világhálón  is megjelenteti. A  díjkiosztó 
ünnepségre március végén kerül  sor a Parla‐
mentben.  Az  Innovációs  Nagydíj  átadására 
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök urat kérték 
fel.  
Részletes pályázati kiírás: www.innovacio.hu.  
Kapcsolat: innovacio@innovacio.hu. 

 
Ezredvég Múzeum  és Babagyűjtemény  nyílt 
Nyáregyházán  (Nyári  Pál  utca  37.). Kaszner 
Margit grafikusművész,  író és néhai  férje, dr. 
Gomola György  jogász,  költő, művészeti  író 
és kollázs művész alapították 1994. május 28‐
án.  Ünnepélyes megnyitása  2010.  november 
20‐án  volt,  amikor  Kaszner  Margit  –    aki  
végrendeletében,  teljes vagyonát Nyáregyhá‐
za  településnek  adományozta  –  díszpolgári 
elismerésben részesült. A Múzeum igazgatója 
Kravecz Lászlóné,  a helység volt polgármes‐
tere lett. A babakiállítás megtekinthető: 
kastelyok‐utazas.hu/Webalbum/Magyar/Kastely/N
yaregyhaza‐Manno/Ezredveg_Muzeum/Baba/. 
Társaságunk  örömmel  üdvözli  a  legújabb 

hazai babamúzeumot! 
 

Mátyások  és  pofonok  címmel  N.  Kiszely 
Melinda  jelmez‐  és díszlettervező munkáiból 
nyílik  kiállítás  január  12‐én  15  órakor  a 
Pestszentimrei  Közösségi Ház  Klub  Galériá‐
jában  (1188 Bp., Vasút‐utca 48.), megnyitja és 
közreműködik  Molnár  Ildikó  színművész. 
Megtekinthető  február  4‐ig H–P  8–20,  Szo–V 
9–14 óráig. A meghívóról: „… 1986‐tól kezd‐
tem  el  babatervezéssel  és  kivitelezéssel  fog‐
lalkozni. … A 15 cm‐es babáktól a 2 méteresig 
mindenféle  méret  megtalálható  az  eddig 
született  350  darabból  …  Pieter  Brueghel 
Gyermekjátékok című festménye adta az ötletet, 
hogy viseleteket is létrehozzak … Itthon közel 
50  egyéni  és  20  közös  kiállításon  vettem 
részt…. A magyarországi  kórházi  helyzet … 
közelről  való  megtapasztalása  ösztönzött 
karitatív tevékenységek végzésére. Művészet‐
terápiával próbálok  a  kis  betegek   helyzetén 
segíteni….”  Telefon:  1/294–5971, 
www.pikhaz.hu.  Közlekedés:  a  Boráros  tértől 
54‐es és 55‐ös busszal. 

Egykori otthonok hangulata –  
Babaházak, mackók  

Dr.  Drén  Csabáné  Radó  Éva  alkotásaiból 
nyílik kiállítás a Kovács Pál Művelődési Köz‐
pontban  (5355  Tiszafüred,  Örvényi  út  6.)  a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából 2011. janu‐
ár 22‐én, szombaton 15.30 órakor. 
A kiállítást megnyitja Dr. Györgyi Erzsébet, 

a Magyar Kultúra napját méltatja Dr. Boross 
Marietta  néprajzkutató.  Alkotásaikkal  szere‐
pelnek  a kiállító  barátai:  Simon Kriszta, Ma‐
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ciművek,  Skultéti  Orsolya  miniatűr  készítő,  
IGMA Fellow, Pócsi Gáborné, hímzések, Tajta 
Zoltán asztalos munka.Látogatható: február 4 
péntekig 9–17 óra között. Tel.: 59/511–232. 
 

Lapzárta után érkezett:  
Keszthelyen  megnyílt  Túri  Török  Tibor 
játékmúzeuma,  amely  tízezernyi  játékszert 
foglal  magában  és  mutat  be,  ismertetésére 
később visszatérünk. 
 
Szellem a palackból –  Jánoska Antal kártya‐
gyűjtő  és  kártyaszakember  Tagtársunkról 
filmet  mutat  be  január  15‐én,  szombaton  a 
mtv1  16.05‐kor, Bakos Katalin  rendezésében. 
Az interneten utólag is megtekinthető!  

Külföldi események 

Az ICCP – a Gyermekjáték Nemzetközi 
Tanácsa főbb programjai 2011–2012‐ben 

Szakképző  szeminárium  –  első  program:  a 
„játékos  munka”  (playwork)  megértése  és 
terjesztése.  2011.  február  16–17.  Eastleigh, 
Hampshire, Nagy‐Britannia. 
A  program  célja,  hogy  a  „játékos munka” 

szakemberei  alapos  elméleti  és  gyakorlati 
ismereteket  szerezhessenek  a  „játékos mun‐
ka” története, filozófiája és teóriái területén.  
Február  16‐án  9‐től  13 óráig:  Játszás,  gyere‐

kek,  gyermekkor  és  a  játékos  munka.  14‐től  18 
óráig: Játékos munka – elmélet és gyakorlat. 
Február 17‐én 9‐től 13 óráig: A gyermekek és 

a játékos munka – akkor és most. 
Érdeklődni  www.commonthreads.org.uk hon‐

lapon lehet. 

A játszás filozófiája  
Konferencia, 2011. április 12–13.  
Gloucestershire Egyetem,  

Nagy‐Britannia. 

Számos  filozófusnak  volt  mondanivalója  a 
játéktémával  kapcsolatban  és  gondolataik 
olyannyira  szétágazóak  és  ellentmondóak 
mint  a  játék maga. A  variációk  időben  (ősi, 
modern  és posztmodern),  térben  („keleti”  és 
„nyugati”  filozófusok  nézetei  és  a  köztes 
nézőpontok)  és  különböző  szakágazatokban 
(episztemologia, etika, metafizika, etc.) kelet‐
keznek.  

Ennek  ellenére  a  játékról  szóló  gyakorlati 
vitákban  ritkán  nyilvánvaló  a  nagy  gondol‐
kodók  neve  vagy  állásfoglalásaik.  A 
szóbanforgó  konferenciának  a  célja  az,  hogy 
egy  sajátos  szaktárgyat  és  paradigmatikus 
hidat  építsen  a  filozófia  és  a  játékelmélet, 
méginkább  a  gyermekjátékkal  kapcsolatos 
elméletek  kutatói  között. A  benyújtott mun‐
kák,  valójában  behatárolás  nélkül, magukba 
foglalhatják a következő témákat: 
Játszadozó filozófusok – A játék a filozófiá‐

ban:  ősi, modern  és  posztmodern  –  Játék  és 
esztétika‐‐ Játék és hatalom – Játék és szabad‐
ság – Játék – tér és idő – A játék dialektikája –
Játék – etika és morál – A játszás tanulmányo‐
zása  – A  játszás  filozófiája, mint  alkalmazott 
filozófia – A „munkajáték” filozófiája – Politi‐
kai filozófia – gyermekkor és játék.  
Témavezető előadók: 
‐ Randolf Feezell,  a Creighton Egyetem  fi‐

lozófia professzora és a „Sport – játék és etikai 
reflekció” szerzője, 
‐ Monica Vilhauer, a Roanoke Collage  filo‐

zófia  tanársegédje és a „Gadamer  játék etiká‐
ja: Hermeneutics és a többiek” szerzője, 
‐  John  Wall,  a  Rutgers  egyetem  filozófia 

professzora és az „Etika a gyermekkor tükré‐
ben” szerzője, 
‐ Kevin Flint, a Nottingham Trent előadója. 
Érdeklődni  lehet:  eryall@glos.as.uk  e‐mail 

címen. 
 
A Játékkutató Társaság (TASP) éves, XXXVII. 
Nemzetközi  Konferenciája  –  Játék  és  egész‐
ség. A konferenciára olyan munkákat várnak, 
amelyek  a  játszást  a  család, óvodák,  iskolák, 
intézmények  vagy  közösségek  játéktevé‐
kenységének  keretében,  mint  az  egészséges 
életmód  egyik  lehetőségét  mutatják  be.  To‐
vábbi információ: www.tasplay.org  

A Nemzetközi Játék Társaság  
(IPA) konferenciája  

Játszva a jövő felé – Túlélés és felvirágzás  
2011. július 4‐8. Cardiff City Hall, Wales  

Hogyan  alakíthatunk  ki  egy  jövőt,  ahol  a 
játéktevékenység érték és ahol minden ország 
és minden lakóterület gyermekeinek joga lesz 
a  megfelelő  játékidőhöz,  a  szabadsághoz  és 
biztonságos  játszó  környezethez. A Nemzet‐
közi Játék Társaság (IPA) XVIII. konferenciája 
négy napot  ajánl  a kollégáknak  a világ min‐
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den  tájáról, hogy megosszák  tapasztalataikat 
és  gyakorlati  tevékenységüket.  Minden 
együttműködést  szívesen  látnak  a  témák 
széles skálájában, melyek a játszó gyermekek‐
re  és  fiatalokra  hatással  lehetnek,  illetve  ér‐
deklődésüket  felkelthetik.  Például:  Oktatás, 
egészségügy,  játék  ellátás,  a  fiatalok  ellátása, 
várostervezés,  design.  További  részletek: 
www.ipaworld.org, playwales.org.uk, facebook.com 

A Gyermekjáték Nemzetközi Tanácsa  
XXVI. Konferenciája  

2012. július, Tallinn, Észtország  

Részletek a www.iccp‐play.org honlapon. 
Kapcsolattartás: itla‐toylibraries.org, ipa 
world.org,  commonthreads.org.uk. 

Rocháné Bűdy Annamária  

A számítógépes játékok filozófiája 
 Nemzetközi konferencia  
Athén, 2011. április 6–9 

Előadók  jelentkezését  várják  február  1‐ig  a 
submissions@gamephilosophy.org címre. A  felhí‐
vás  és  a  részletes  feltételek  elérhetősége: 
www.digra.org/news_new/98.  További  e‐mail 
címek:  gamephilosophy‐unsubscribe@fps.no, 
gamephilosophy‐help@fps.no. 

Nemzetközi játékvásár Nürnbergben  
62. Spielwarenmesse, február 3–8 

2. Globális Játékszer Konferencia, február 8 

A  világhírű  játékvásár  programja  meg‐
található  a  www.spielwarenmesse.de  és  a 
www.toyfair.de  honlapokon. A  konferencia  fő 
témái a  játékkereskedelem, különösen az on‐
line módja, a játékszerek biztonsága és tartós‐
sága.  Az  érdeklődők  számára  javasoljuk  a 
kapcsolatfelvételt  Némethy  Mártával:  
Spielwarenmesse  eG  Hivatalos  Magyar‐
országi  Képviselet,  Német‐Magyar  Ipari  és 
Kereskedelmi Kamara, 1024 Bp. Lövőház utca 
30., www.duihk.hu. Tel.: 1/345–7628, fax: 1/345–
7644, e‐mail: nemethy@ahkungarn.hu. 

Játék‐, Hobbi és Babakiállítás  
Hong Kongban 

Az  IC Market  Systems  Kft.  –  több mint  10 
éves  kínai  szervező  tapasztalat  birtokában  – 
szakmai  tanulmányutat  szervez  2011.  január 
10–15 között a Hong Kongban megrendezésre 
kerülő  Játék‐,  Hobbi  és  Babakiállításra,  a 

Hong  Kong  Toys  &  Games  Fair‐re 
(2011. 01. 10 – 2011. 01. 13). 
A kiállítás ajánlható mindazoknak a kis‐ és 

nagykereskedőknek,  importőröknek,  gyár‐
tóknak,  akik megbízható, minőségi  terméke‐
ket  keresnek.  A  kiállításon  évről  évre  részt 
vesz a kínai játékipar valamennyi meghatáro‐
zó  szereplője.  A  kiállítás  alapgondolata  a 
Minőségi  játékok,  a  minőségi  vevőkért.  Ennek 
szellemében  valamennyi  kiállító  a  kiállítás 
helyszínén  kész  bemutatni  termékek  minő‐
ségbiztosítási  tanúsítványait  (ICTI,  ISO,  SA, 
FSC,  FCC, C‐TPAT  stb.)  és  a  játékbiztonsági 
szervezetek  által  elkészített  teszteredménye‐
ket  (ASTM‐F963,  CPSIA,  EN71,  REACH, 
WEEE, stb.). 
A kiállítás  számokban:  57.500 m2 kiállítási 

terület, 1.900 kiállító, 100.000 szakmai  látoga‐
tó a világ minden pontjáról.  
A kiállítás profilja: fa, műanyag, egyéb játé‐

kok, oktató játékok, elektronikus és távirányí‐
tós  játékok,  hobby  termékek,  szabadtéri  és 
sport  termékek, papír  termékek  és  játék  cso‐
magolás,  játék  alkatrészek  és  tartozékok, 
puha játékok és babák, járművek, mechanikus 
játékok  és  figurák,  videojátékok,  vizsgálat, 
ellenőrzés és tanúsítás. 
A  tanulmányutat  szervező  IC Market  Sys‐

tems Kft. 2011. január 10–15 között a magyar‐
országi  játékipar,  játékgyártás és  forgalmazás 
területén tevékenykedő vállalkozások részére 
– min.  15  fő/csoport  esetén  – megszervezi  a 
Hong Kong Toys & Games Fair  szakkiállítás 
megtekintését.  Részvételi  díj:  1.850  USD/fő+ 
Áfa (a repülőjegy áfamentes). 

Egy táncos, aki sokáig nem táncolhat  

2010.  november  18‐án  a  Jászsági  Néptánc‐
együttes  tagjait szállító autó karambolozott a 
Lágymányosi  hídon,  3  fiatal  utasa  azonnal 
meghalt. Az egyik túlélő táncos barátja küldte 
a  következő  kérést:  „Egy  nagyon  kedves 
ismerősöm egy  szörnyű baleset után  lábado‐
zik. Csatolok egy linket, amin egy fiatalember 
táncol.  Annyit  kérek  csak,  hogy  nézzétek 
meg. Ha hazamegy a kórházból, lássa milyen 
sokan kíváncsiak a táncára: 
http://www.youtube.com/watch?v=tovo_3ynfMA 
….Nagyon szépen köszönöm!!!! Dézsi Zoli” 

A  Forgónak  Farkas  Lilla  küldte  el. Megnéz‐
tem, érdemes volt. Reméljük a legjobbakat!  

A szerk.
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Krónika 
Az ICCP XXV. Játék Világkonferenciájáról 

A  Gyermekjátékért  Nemzetközi  Tanács 
(ICCP)  XXV.  Játék  Világkonferenciáját  2010. 
június  16–18‐ig  tartották  meg  a  lisszaboni 
Gulbenkian  Alapítvány  szervezésében.  A 
világ minden tájáról 160 ember gyűlt össze az 
ICCP  legutóbbi  konferenciájára,  hogy  a 
gyermekjátékról  alkotott  gondolatait,  tapasz‐
talatait  megossza,  meghallgassa  társai  véle‐
ményét és megvitassa a főbb irányvonalakat. 
Előre  jelzem, hogy  a  konferencián  elhang‐

zott munkák még nem elérhetőek, ezért csak 
a főbb következtetésekre szorítkozhatunk. 
Jan Van Gils  az  ICCP  leköszönő  elnöke  a 

Világkonferencia  értékelésekor  elmondotta, 
hogy  a három napos,  többszintes munkaülé‐
sek  során  újabb  megállapítások  születtek, 
melyek  felhívják  magukra  a  kutatók  figyel‐
mét. A  teljesség  igénye  nélkül,  a  következő 
pontokban  lehet  összegezni  a  konferencia 
eredményeit: 
A játszás és gyermekjáték három nagy szín‐

téren szerepel: az otthon és család berkeiben, 
az  oktatási  intézményekben  és  közterülete‐
ken.  
A kül‐ és beltéren történő otthoni játszásról 

még eléggé kevés információ áll rendelkezés‐
re, minek következtében az ezzel kapcsolatos 
kutatásokról szóló beszámolók száma is kevés 
volt.  A  gyermek‐  és  az  elektronikus  illetve 
számítógépes  (TV,  számítógép,  video,  gsm, 
stb.)  játékok  viszonyáról  több  kutatás  áll 
rendelkezésre,  mégis  jó  lenne  többet  tudni 
arról, hogy a gyermekek otthon kivel, mivel, 
mennyi  ideig  és mikor  játszanak más  tipusú 
játékok kapcsán  is. Ezek a kutatások  felderít‐
hetnék azokat az okokat is, amiért a nagyobb 
fiúgyermekek  előszeretettel  többet  játszanak 
számítógépen. 
Az  oktatási  intézményekben  történő  játék‐

kal  kapcsolatban,  nagy  érdeklődés  látható 
minden szinten, az óvodától kezdve a játékos‐
munkáig és így tovább. Sokan összpontosítot‐
tak  a  játék,  mint  eszköz  szerepére,  mely  egy 
paradox  állapotot  mutatott.  Általában  a 
gyermek szabad játéka felé igen nagy tisztele‐
tet  lehetett  tapasztalni,  egy  olyan  kimondat‐
lan óhajjal, hogy  „Gyerekek! Legyetek  szíve‐

sek lepjetek meg minket valamivel, mialatt mi 
megfigyelünk  benneteket!”,  ugyanakkor  sok 
olyan beszámolót  is hallhattunk, amelyben  a 
játszva tanulás konkrétumairól kaptunk hírt. 
A  közterületeken  való  játékkal kapcsolato‐

san  érzékelhető  volt,  hogy  a  bemutatott  fel‐
szólalások  nagy  többsége  az  utcán  történő 
játékkal  foglalkozott.  Érezhető  egy  növekvő 
ráébredés  arra,  hogy  a  gyerekek  nemcsak  a 
játszótereken  játszhatnak,  hanem más  közte‐
rületeken  is és hogy  tulajdonképpen minden 
közterületet  gyermekbaráttá,  játszhatóvá 
kellene  átformálni. Ez  egy  igen pozitív  fejlő‐
dési irány. 
Összegezve,  arra  a  következtetésre  jutha‐

tunk, hogy a játék a gyermek joga, de látható‐
an  a kötelességévé  is kezd válni. Ezt  a  jövő‐
ben  feltétlenül  figyelembe  kell  vennünk.  – 
mondotta Jan Van Gils. 
Hozzáfűzném, még, hogy Magyarországról 

senki sem vett részt a Világkonferencián  (bár 
a Forgóban meghirdettük – a szerk.). Felhívom 
az  oktatásban  dolgozó  társasági  tagjaink 
figyelmét erre az ENSZ tanácsadóként műkö‐
dő nemzetközi szervezetre, hiszen számunkra 
is  tanulságos  következtetésekre  juthatunk  a 
soron  következő  hasonló  konferenciákon, 
eseményeken való részvételünk során. 

Rocháné Bűdy Annamária   
 

 Pedagógiai kör Waldorf módra 

Különleges  tevékenységre  gyülekeztek  csü‐
törtök délelőtt a Magyar Házban Nagyszalon‐
ta  és környéke magyar óvónői. A novemberi 
pedagógiai kör témája Tóth Zsuzsanna óvónő 
javaslatára  a Waldorf  pedagógia  volt, mely‐
nek  keretében  az  óvónők  az  arany  koszorú 
díjas babakészítő Som  Istvánné Gréti vezeté‐
sével Waldorf babát és labdát készítettek. 
A  tevékenységet  a  budapesti  babakészítő 

mellett megtisztelte jelenlétével Farkas Tünde 
tanfelügyelő,  Kecse  Gabriella  tanítónő  a  Pe‐
dagógusok Háza  részéről, Török László pol‐
gármester, Butca Lia az óvódák  igazgatónője, 
valamint  Marişcaş  Adriana  a  napközik 
vezetője. 
A pedagógiai kör első perceiben a program 

szervezője Tóth Zsuzsanna óvónő köszöntötte 
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a  megjelenteket,  majd  Török  László 
polgármester  üdvözlő  szavait  hallgathatták 
meg  az  egybegyűltek.  Városunk  elöljárója 
elmondta,  –  örömmel  látja  Tóth  Zsuzsanna 
óvónő  kezdeményezésének  a  sikerét, hogy  a 
nagyszalontai  és  a  környékbeli  óvónők  a 
szabadidejüket  is a hivatásuknak szentelik és 
részt  vesznek  egy  olyan  különleges 
tevékenységen, amelyen a babakészítés forté‐
lyai mellett  számos hasznos  ismeretet  sajátít‐
hatnak  el  és  oszthatnak  meg  egymással  a 
résztvevők.  
A  polgármester  szívhez  szóló 

gondolataiban  azt  is  elmondta,  hogy  a 
csütörtöki  tevékenység  nem  jöhetett  volna 
létre  Som  Istvánné  Gréti  segítőkészsége 
nélkül, aki mindig önzetlenül, készségesen áll 
a  szalontaiak  rendelkezésére,  bármikor 
szívesen látogat a hajdúvárosba, sőt egy kicsit 
már haza is jön Nagyszalontára. Gréti nénit a 
csütörtöki  pedagógiai  körön  immár 
hivatalosan  is  tiszteletbeli  nagyszalontai 
polgárrá  avatták,  a  kitüntető  címet  hirdető 
díszoklevelet  városunk  első  embere  Török 
László adta át, Gréti néni pedig egy Waldorf 
babával viszonozta az elöljáró kedvességét.  
Az  ünnepélyes  pillanatok  után  Kecse 

Gabriella  a Pedagógusok Háza keretén  belül 
induló  tanfolyamokat  ismertette,  Farkas 
Tünde  tanfelügyelő  pedig  a  Waldorf 
alternatív  pedagógia  legfontosabb 
tudnivalóiról tájékoztatta a jelenlévőket.  
A  pedagógiai  kör második  részében  Som 

Istvánné Gréti vette  át  a  szót  és  a gyakorlati 
programmal  folytatódott  a  tevékenység.  Az 
óvónők  egységes  csomagokat  kaptak, 
amelyek 70%‐ban kész anyagokat, a baba és a 
labda  összeállításához  szükséges  alkotó‐
részeket tartalmaztak.  
A  csomagok  szétosztása  után  Gréti  néni 

útmutatásával megkezdődött  a  jó  hangulatú 
munka,  az  óvónők  vágtak,  varrtak, 
csomóztak, készültek a Waldorf babák, Gréti 
néni pedig készségesen segítette az óvónőket 
minden  egyes  munkafázis  elkészítésében.  A 
különleges  tevékenység  délben  az  ebéd 
idejére  félbeszakadt,  délután  azonban  újult 
erővel  ültek  az  asztalok  mellé  a  program 
résztvevői,  amikor  is  a  Waldorf  baba 
elkészítésének  utolsó  lépései  következtek, 
majd  a  Waldorf  labda  kerekedett  ki  az 
anyaghalmazból. 

Az  egész  napos  tevékenység  a  kora  esti 
órákban kötetlen beszélgetéssel zárult, majd a 
mielőbbi  viszontlátás  reményével  vettek 
búcsút egymástól a résztvevők. 

Balázs Anita 
néprajzkutató 

 

Ica mama textilbabái 
Babakiállítás az idősek otthonában  

Nyíregyháza‐Sóstófürdőn,  a  Szivárvány 
Idősek Otthonában  az  Idősek  hónapja  prog‐
ramsorozat  részeként  Papp  Sándorné  textil‐
babáiból nyílt kiállítás – dr. Bodnár Zsuzsana 
megnyitó szavai után – amely 2010. november 
9‐től december 10‐ig volt látogatható. 
Az  Idősek Otthona  fontosnak  tartja,  hogy 

beteg, mozgássérült  gondozottjai  is  igényes, 
színvonalas kultúr programokat, kiállításokat 
tekinthessenek  meg.  Így  rendeztek  már  az 

intézményben  festmény,  szobor,  mandala, 
népművészeti  kiállításokat,  és  nagy  örö‐
münkre most a játék is sorra került. 
A kiállítást az Ibrányi Nyugdíjas Egyesület 

tánc‐,  és  énekbemutatója  nyitotta meg, majd 
dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató megnyi‐
tója után nagy érdeklődés mellett  tekintették 
meg  a  gondozottak  és  hozzátartozóik,  az 
intézmény dolgozói is a tárlatot. 
Papp  Sándorné  Nyíregyházán  él,  három 

gyermeke  van,  (akik  már  felnőttek),  és  kis 
unokája, Tündike, akinek az első babáit készí‐
tette. A gyermeknevelés, a családi problémák, 
az egészségi állapota mind arra ösztönözték, 
hogy  alkosson.  Ezt  bizonyítja,  hogy  a  győri 
kiállításon  és  versenyen  2002‐ben,  a  kötözős 
technikával készült Mátyás király és az  igaz‐
mondó juhász című munkájával a nemzetközi 
mezőnyben II. helyezést ért el. 2003‐ban pedig 
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ugyanezen a versenyen Döbrögi című munká‐
ja országos III. helyezést jelentett számára. Az 
alkotás vágya és a játékok szeretete és tisztele‐
te megnyilvánul  igényesen megalkotott  játék 
babáin,  bohócain,  mesefiguráin.  Komlóskai 
népviseletes babái – az  esküvői menet – ala‐
pos néprajzi gyűjtés  és komlóskai ott  tartóz‐
kodás  eredménye.  Az  ő  babái  parasztasz‐
szonyok, parasztemberek,  fiatalok  és öregek, 
akiknek  a  hétköznapjait  és  ünnepeit mutatja 
be  igen  hatásosan.  Évente  kiállításokkal  je‐
lentkezik,  így már  láthatták  babáit Nyíregy‐
háza‐Borbányán, a művelődési házban, Nyír‐
pazonyban,  a  Faluházban,  és most Nyíregy‐
házán, a Szivárvány Idősek Otthonában. 
Nagy  sikert arattak a gondozottak  és  láto‐

gatók  körében  Papp  Sándorné  alkotásai, 
természetesen a kiállítás ideje alatt vásárlásra 
is lehetőség nyílt, már gondolva a karácsonyi 
ajándékozásra.  

Dr. Bodnár Zsuzsanna 
 
Társaságunk  Észak‐magyarországi  Tagozata 
újból  működik!  Kesztyűbábok  címmel  kéz‐
műves  foglalkozást  szervezett  december  11‐
én  15 órára, melyen Stangáné Csonka Erzsé‐
bet  és  Kaló  Attila  bábkészítők  vezetésével 
kesztyűbábot  varrtak  a Dobó  István Vármú‐
zeum  Balassi  termében,  (a  gótikus  palota 
földszintjén)  Eger  város  –  Civil  Alap  és  a 
Dobó  István  Vármúzeum  támogatásával.  A 
választható  figurák:  állat,  angyalka,  király‐
lány  vagy  királyfi  volt. A  résztvevőknek  a 
kiválasztott  figurához  szükséges  anyagot 
magukkal  kellett  hozniuk  varrókészletükön 
kívül. Szervezők: Császi Irén, a Tagozat veze‐
tője  telefon:  36/312–744/119,  e‐mail: 
csaszi@egrivar.hu, Acsai Krisztina  tel.:  36/312–
744/114, e‐mail: acsaikrisztina@egrivar.hu. 

 
Bálint  Eta  babái  a  Budapesti Vállalkozásfej‐
lesztési Központban  (1072  Budapest Rákóczi 
út  18.),  a  Vállalkozói  Női  klub  programján 
2010.  december  14‐én  „A  Vállalkozó  Nők 
Színes  Világa,  Női  Kreativitás”  címmel  az 
alkotó művészetről, ékszerekről szóló előadá‐
sok  sorában mutatta be  saját készítésű  törté‐
nelmi kosztümös babáit. 
A 72 darabból álló, különböző méretű  (30‐

70  cm)  porcelánbaba  kollekció  a  fáraóktól 
napjainkig  évezredek  történelmi  korszakai‐
nak  alakjait  jeleníti meg. A  babák  négy  éve 

készülnek.  További  tervezett  babák:  néhány 
mesefigura,  például  Gulliver  Lilliputban  (9 
figurával), az Ezeregyéjszakából a kígyóbűvö‐
lő, de  lesz  őrangyal  is  (3  figura). A kollekció 
állandóan  bővül.  Remélhetőleg  Balatonfüred 
Önkormányzata  ad  majd  nekik  helyet  egy 
arácsi  babamúzeum  létesítésével,  ennek  el‐
döntése most van testületi ülés előtt. Balaton‐
füred reformkori város, saját hagyományőrző 
egyesülettel,  amely  minden  év  májusában 

megrendezi  a  ʺkorok 
fesztiváljátʺ, ahol a ma‐
gyarországi  hagyo‐
mányőrző  egyesületek 
szép  számmal  mutat‐
koznak  be.  A  3  napos 
rendezvénysorozat  –  a‐
mely  érdekes  bemuta‐
tókra, látnivalókra nyújt 
alkalmat –  legalább 4–5 
ezer  látogatót  vonz 
évente.  Ebbe  a  látvá‐
nyos  rendezvénysoro‐
zatba  szervesen  simul‐

na bele a kis babamúzeum, amely különleges 
élményt  nyújtana:  babaméretben  kis  helyen 
sok  történelmi  alak  mutatható  be,  sokkal 
több,  mint  ahány  életnagyságú  bábúkon 
megjelenhetne. A  tapasztalat  szerint  a  kevés 
számú  dunántúli  babamúzeum  nagyon  sok 
érdeklődőt  vonz.  Minden  város,  ahol  van 
babamúzeum,  kuriózumként  sorolhatja  azt 
látnivalói közé.  

B. E. – Gy.E. 
Reméljük, minél hamarabb a közönség elé kerül ez 
a  szép  együttes,  hogy  Balatonfüred mind  jobban 
fejlődő kulturális kínálatát gazdagítsa, hírt adjon a 
hazai babakészítés fellendüléséről és a szép babákat 
nézegetve képzelhessék el a történeti korok embereit 
a kiállítás látogatók! 

A szerk. 

Eperke vendégségben  

Antoni  Rozi  és  Nádas  László 
ipari  formatervező  művészek 
játékaiból kiállítás nyílt  a Cse‐
peli  Művelődési  Központ 
Királyerdei Művelődési Házá‐
ban  december  3‐án  18  órakor, 
megnyitotta  Kalmár  Ágnes 

művészettörténész,  múzeumigazgató.  Látha‐
tó volt december 21‐ig. 
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Babasarok a szentendrei  
Art‐Decor galériában 

Meny  Tatyjanának,  Társaságunk  tagjának 
november  5‐től  26‐ig  kiállítása  volt. A  kiállí‐
tott darabok között szerepeltek a Győri Baba‐
versenyen és Kiállításon, valamint a Visegrádi 
Történelmi Babakiállításon sikert elért alkotá‐
sok,  továbbá orosz népi  ihletésű babák, mac‐
kók,  textilmacskák. A vendégkönyv  tanúsága 
szerint a látogatók szívesen fogadták Tatyjana 
teremtményeit. 
 

A Magyar kártya napján, december 29‐én 15 
órától  ismét várta Wichmann Tamás vendég‐
lője  (Budapest,  VII.  Kazinczy  utca  55.  )  a 
kártyajátékok  barátait.  Schneider  József  kár‐
tyafestő mester  emléktábláját megkoszorúzta 
a Magyar Talon Alapítvány, a Pató Pál Asztal‐
társaság  és Wichmann  Tamás.  Ezt  követően 
ulti,  ferbli,  alsós  játék  folyt  a  vendéglőben, 
sörözés és baráti beszélgetés.  

Magyar Talon Alapítvány, Pató Pál  
Asztaltársaság, Wichmann Tamás 

Élő Népművészet 

A  XV.  Országos  Népművészeti  kiállítás  a 
Néprajzi  Múzeumban  látható  2010.  október 
29  –  2011.  március  27  között.  A  közel  450 
alkotó  1700  munkáját  bemutató  kiállításon 
néhány  szép  játékszert,  babát,  Társaságunk 
tagjainak munkáit  is  láthatjuk. A  kiállítással 
kapcsolatban  Divatbemutatót  rendezett  itt  a 
Hagyományok Háza december  17‐én  18 óra‐
kor.  Munkáikkal  szerepeltek  Nagy  Mari, 
Török Renáta, Vidák István tagtársaink. 

ÉlményMűhely  
a Kaposvári Egyetemen  
A matematikatanítás  

forradalma 

2010. november  24‐én  egyedülálló matemati‐
kai‐művészeti  seregszemlének  adott helyet  a 
Kaposvári Egyetem. A kivételes  tanáregyéni‐
ségeket,  tudósokat  és  művészeket  egyesítő 
nemzetközi  ÉlményMűhely  Mozgalom  nyi‐
tott  műhelyek  és  kiállítások  sokaságával, 
ismeretterjesztő előadással és  játékos vetélke‐
dővel mutatta be, hogy a matematika tanítása 
és  tanulása  örömöt  okozó  játék,  kreatív‐
művészi  kísérletezés  is  lehet. A  Kaposváron 
megrendezendő,  ezúttal  elsősorban  középis‐

kolásokat  és  tanáraikat megszólító  program‐
ban  egyetemistáknak,  pedagógusoknak, 
szülőknek és érdeklődőknek is adódott bőven 
látni‐, kipróbálni‐, és tanulnivaló.  
„Szeretnénk felszabadítani a gyerekeket, tanára‐

ikat  és  a  szülőket  az  unalmas  tanórák  terhe,  az 
örömtelen, sokszor szorongást keltő  iskola nyomá‐
sa alól. Ez a mozgalmunk célja, amelynek elérésé‐

ben  a  játék  a  politikánk.  Szövetségesünk  pedig 
bárki lehet, aki hajlandó erőfeszítéseket tenni azért, 
hogy  pozitív  élmények  formájában  adja  át  a  tu‐
dást.”  –  fogalmaz  Fenyvesi  Kristóf,  az 
ÉlményMűhely  kezdeményezője  és  vezetője, 
sikeres  nemzetközi  művészeti‐tudományos 
projektek  elindítója.  A  matematika  és  más 
tudományterületek, valamint a művészet és a 
játék  összefüggéseit  kiaknázó  szemlélet  kép‐
viselői  2008‐ban  egyesítették  erőiket,  s  azóta 
több mint  5000  diák,  csaknem  1000  tanár  és 
közel  ugyanennyi  szülő  találkozhatott  velük 
és  eredményeikkel.  Legutóbb  a  Kutatók  Éj‐
szakája  budapesti  rendezvényén  arattak 
kiemelkedő sikert.  
A Kaposvári Egyetemen a Tempus Közala‐

pítvánnyal közösen megrendezett programon 
részt  vett  több  magyarországi  és  külföldi 
egyetem, iskola képviselője, a középiskolások 
körében  jól  ismert  KöMaL  főszerkesztője,  a 
Csodák  Palotájának  népszerű munkatársa,  a 
Szerencsejáték Zrt.  játékfejlesztő matematiku‐
sa, az élményközpontú pedagógia és a  tanu‐
lóközpontú  iskola  nemzetközileg  elismert 
szakértője,  és  a  ZomeTool  oktatási  eszköz‐
gyártó cég európai  igazgatója  is. A szervezők 
több  száz diák,  sok  egyetemi hallgató,  tanár, 
szülő és érdeklődő részvételére számíthattak. 
A  rendezvényen való  részvétel mindenki  számára 
ingyenes volt! 
Információ,  kapcsolat:  Fenyvesi  Kristóf  – 

fenyvesi.kristof@elmenymuhely.hu 
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Nógrádi kiállítások 

Tündérkert: babakiállítás nyílt a mátraverebélyi 
művelődési  házban  Mátrai  Adrienn  gyűjte‐
ményéből,  a  gyűjtő  egy  porcelánbabát  is 
felajánlott a babaszépségverseny szavazóinak. 
Megnyitotta Fürth Eszter esztéta,  látható volt 
december 17‐ig. 
Mackókiállítás volt Varsányban 270 régi és új 

mackóból  a  helyi  gondozási  központban, 
december 19‐ig. A híreket Maruzs Éva tagtár‐
sunknak köszönjük! 
 
Csodás  fazekasság  címmel Molnárné Tamás 
Anetta  fazekas  tagtársunk, Népi  Iparművész 
kiállítása  nyílt  2010.  december  7‐én  a Vajda‐
sági  Magyar  Folklórközpontban  (Szabadka, 
Dózsa  György  u.  17.),  megnyitotta:  Silling 
Léda  etnológus,  antropológus.  Honlap: 
www.vmf.org.rs. 

 
Arany  Judit  Babakiállítása  –  öt  év  babater‐
méséből  december  8‐án  nyílt  az  Arany  Al‐
kony  Paskál  Idősek  Otthonában  (Bp.  XIV. 
Vezér út 155.), megnyitotta Léb Zsuzsa, gitá‐
ron  és  furulyán  közreműködtek  dr.  Vámos 
Máté és barátai. Látható volt december 15‐ig. 

Gratulálunk 
Harcsa  Tiborné,  az Óvodamúzeum megala‐
pítója  érdemeit  ismerte  el Társaságunk,  ami‐
kor  július 3‐i Közgyűlésünkön Kiss Áron Díj 
kitüntetésben  részesült.  Gratulálunk!  Kíván‐
juk, hogy  törekvése  szerint  értékes munkáját 
beteljesítve  szép  múzeumát  méltó  helyre 
juttathassa! 

A húszéves Óvodamúzeum  
15 éve Martonvásáron 

1995‐ben már  áprilisban megékezett az Óvo‐
damúzeum  anyaga  egy  pótkocsis  teherautó‐
val Martonvásárra, mi azonban csak augusz‐
tus  végén  tudtuk  átvenni  a  lakást,  hogy 
felújítsuk  és  szeptember végén  tudtunk vég‐
legesen  ide  költözni.  Sokan  segítettek,  hogy 
ideiglenesen  elhelyezzék  a  tárgyakat  a  befo‐
gadó  MTA  Mezőgazdasági  Kutató  Intézet 
épületeiben  s  pályázatot  írtak  s  nyertek  a 
Brunszvik  Teréz  Szellemi Hagyatéka Alapít‐
vány égisze alatt Dr. Balla Lászlóné utánajárá‐
sával, egy  fa vázas pozdorja anyagú helyiség 

átalakítására;  műanyag  padlóztatására  és 
kifestésére.  Igy  került  az  Óvodamúzeum  az 
intézet  „legnyomorúságosabb  fa  barakkjába” 
( Egy bajor óvónő megjegyzése szerint). Még‐
is nagy öröm volt.  (A baj  csak az, hogy még 
mindig ott van.) 
Horváth Ottó akkori polgármesterünk volt 

a harmadik nyilatkozó befogadó. E nyilatko‐
zat ahhoz volt szükséges, hogy a Művelődési 
Minisztérium  Múzeumi  Főosztálya  hozzájá‐
ruljon  az  Óvodamúzeum  Nyíregyházáról 
való  elköltözéséhez, mert  a  gyűjtemény már 
akkor  ott  –  1990  óta  –  hivatalos  múzeumi 
működési engedéllyel működött. 
Sok‐sok munkával, óvónők és a dajkák  se‐

gítségével,  függönyök,  drapériák  megvarrá‐
sával  és  a  költséges  látványtervező mellőzé‐
sével berendeztem a kiállítást, ami ma is még 
így látható. 
1995.  november  24‐én  volt  az  ünnepélyes 

megnyitás és a Múzeum Adományozó  levelének 
felolvasása, amelyben benne foglaltatik, hogy 
Magyar  Nemzetemnek  adományozom  a 
magángyűjteményemet  martonvásári  szék‐
hellyel. Innen el nem vihető s el nem adható. 
Az  Adománylevelet  megkapta  a  Múzeumi 
Főosztály,  Martonvásár  polgármestere, 
Dr.Weisz Ottó, az MTA Mezőgazdasági. Kuta‐
tó Intézet igazgató helyettese, egyben a Nem‐
zeti  Óvodamúzeum Alapítvány  Elnöke  és  a 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Igazgatója. 
Az  Óvodatörténeti  kiállítás  számtalan  ok‐

mányt, játékot, foglalkoztató eszközt, szemlél‐
tető  képet,  gyermek  és  szakkönyvet  kínál  a 
látogatók  számára.  Ki‐ki  gyermekkori  élmé‐
nyeit  élheti  újra,  de  komoly  történelmi, 
korszakokbeli betekintést  is nyújt a  látogatók 
számára.  Az  érdeklődés  egyre  nő,  ahogy  a 
híre  terjed  s  ma  már  12–15000  a  látogatók 
száma.  A  vendégkönyvek  tanúsága  szerint 
nemzetközi  látogatottságunk  Kanadától  Af‐
ganisztánig Finnországtól Egyiptomig terjedt, 
s minden európai országból voltak már  láto‐
gatóink. 
A  szakmai  érdeklődés  is  nagy.  Szakdol‐

gozati  kutatásoknak  is  teret  engedünk. Min‐
den 5 évben nevelési konferenciával egybekö‐
tött kis ünnepséget rendeztünk. 2005‐ben volt 
az utolsó. 
2004‐ben  kértem,  hogy  helyettem  igaz‐

gatónak Miklós  Gergely  régész muzeológus 
urat alkalmazzák s én csak fél munkaidőben a 
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szakvezetéssel,  további  gyűjtéssel  foglalkoz‐
nék. Az Önkormányzat azonban megszüntet‐
te,  azaz  nem  újította meg  2005  áprilisától  a 
munkaviszonyomat. A  legnagyobb  szomorú‐
ságom mégis az, hogy 15 év után még mindig 
a  szűk  és  igen  méltatlan  épületben  kell  fo‐
gadni  az  Óvodamúzeum  látogatóit.  Sokan 
felróják ezt nekünk, mikor  itt a régi muzeális 
óvodaépület,  Martonvásár  város  még  egy 
kuriózuma, melyben a legalkalmasabb helyen 
lenne a gyűjtemény. Kronologikus Óvodatör‐
téneti múzeum,  amely  132  évet  átölel  nincs 
jelenleg a világon! 
Jelenleg  is gyűjtünk s már a  raktárainkban 

sem  férünk.  Szükséges  és  kell  reményked‐
nem!  Reményik  szavait  kölcsönözve  mon‐
dom, hogy e Múzeum: 
„egy porszem, mit kerget a szél, 
S ha netalántán a hegyekre fújja, 
Ugyan micsoda súly egy porszem súlya, 
De azzal fekszem le ma éjszakára, 
Hogy megnőtt egy porszemmel a Himalája.”  

Harcsa Tiborné  
múzeumalapító és adományozó. 

Az Óvodamúzeum házhoz megy 

A  Múzeum  a  kezdetektől  –  gr.  Brunszvik 
Teréz 1828‐ban Budán megnyitott kisdedóvó‐
jától – az 1960‐as évekig mutatja be a magyar 
óvodatörténetet;  játékok,  oktatási  eszközök, 
dokumentumok  és  fotók  alapján. Az Óvoda‐
múzeum 15 éves évfordulója kapcsán, krono‐
logikus sorrendű, 38 kép, enteriőr, projektor‐
ral  kivetíthető  CD  (PowerPoint),  illetve 
Harcsa  Tiborné  élő,  személyes  ismertető 
előadásával felkérésre – előzetesen egyeztetett 
időpontban  –  az  ʺÓvodamúzeum  házhoz 
megyʺ. Az előadás időtartama 45 perc vagy 1 
óra igény szerint. Tel.: 22/460–063, 30/409–107, 
e‐mail: harcsa.kati@t‐online.hu. 
 

A  IX. Országos Népi Mesterségek Művésze‐
te pályázaton  a  Hagyományok  Háza  Népi 
Iparművészeti  zsűrije  2009.  május  20‐án, 
Kecskeméten  döntött  a  díjazásra  javasolt 
tárgyakról. Olyan alkotásokat vártak, amelyek 
a  hagyományokat  korszerű,  új  formában 
dolgozzák  fel.  A  beérkezett  pályaművekből 
rendezett kiállítás 2009. június 5‐től augusztus 
végéig volt  látható  (6000, Kecskemét, Serfőző 
u.  19.)  a  Népi  Iparművészeti  Gyűjtemény 
kiállítótermében.  

I. Díjat nyert Balázs Róbert:  igényes, nagy 
részletességgel  kialakított,  jól  variálható, 
gyermekek  által  is  szétszedhető  és  össze‐
rakható babaházáért, valamint más gyermek‐
játékaiért. Különdíjas Béndek Tamás: újszerű, 
a  gyermekek  fantáziáját  megmozgató,  min‐
den  részükben mozgó,  természetes  anyagból 
készült játékaiért. 
 

December 14‐én Réthelyi Miklós miniszter és 
Szőcs  Géza  kulturális  államtitkár  (Nemzeti 
Erőforrás  Minisztérium,  Nefmi)  adta  át  az 
idei Népművészet Mestere díjakat tizenegy, a 
népművészet  terén  kimagasló  eredményt 
elért alkotó‐ és előadóművésznek: 
‐ Nagy  Mária  és  Vidák  István  alkotómű‐

vészeknek,  a Népművészet  Ifjú Mestereinek, 
Tagtársainknak megosztva (Kecskemét) hosz‐
szú évek óta a tárgyalkotó népművészet több 
szakterületén  végzett  színvonalas  alkotó  és 
oktató  munkájukért,  amit  különösen  a  ne‐
mezművészetben fejtettek ki. 
‐ Schneider  Péterné  bútorfestő  Népi  Ipar‐

művésznek,  a Népművészet  Ifjú Mesterének 
(Harta)  a  hartai  bútorfestés  és  festettbútor‐
készítés  hagyományainak  megőrzéséért, 
alkotó  fejlesztéséért.  Babaméretű  bútorait  a 
Forgóban  Boross  Marietta  méltatta,  győri 
babakiállításon is megcsodálhattuk, jelenleg a 
Néprajzi Múzeum Élő Népművészet kiállítá‐
sán láthatók. 
A Népművészet Mestere díjjal  1953 óta  is‐

merik el Magyarországon a kiemelkedő  telje‐
sítményt  a  népi  iparművészet  és  a  népi 
előadóművészet  terén.  A  cím  rangját  jelzi, 
hogy a Népművészet Mestere díj kitüntetett‐
jeinek tevékenysége és tudása 2008‐ban felke‐
rült  a  Szellemi  Kulturális  Örökség  nemzeti 
listájára.  
 

Lapzárta  után:  február  19‐én  és  26‐
án folytatódik  a Magyar Művelődési  Intézet‐
ben  (1011 Corvin  tér  8.)   a bábkészítő  tanfo‐
lyam.  A  20  órás  képzésen  Majoros  Gyu‐
la Blattner  díjas báb‐  és  díszlettervező, 
kasírozott maszkokat készít az érdeklődőkkel. 
Igény  szerint  lehetőség  nyílik  a  klasszikus 
commedia dellʹarte figurák maszkjai, velencei 
maszk  elkészítésére. Ár:  16.000,‐ Ft  (800,‐
 Ft/óra).  Jelentkezési  határidő:  2011.  febru‐
ár 1. Info:  1/225–6029,    szlukaj@mmikl.hu, 
muveszeti.mmikl.hu.    Szluka Judit 
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Gyászolunk 
Pirk Jánosné Remsey Ágnes  

Pirk  Jánosné Remsey Ágnes  iparművész,  író 
életének  96.  évében, november  6‐án  elhunyt, 
november  19‐én  kísérték  utolsó  útjára  a 
Szentendrei  Köztemetőben.  Nem  tárgy,  nem 
élőlény… című könyvét sokan olvasták Társa‐
ságunk tagjai közül, szívesen adtuk díjként és 
jutalomkönyvként ezt a mély bölcsességgel és 
érzéssel  áthatott,  gyönyörűen  illusztrált 
könyvet.  Mikor  Társaságunk  működését 
megismerte,  levélben  üdvözölte.  Az  általa 
készített bábukat  láttuk egy győri babakiállí‐
táson és a Remsey család józsefvárosi kiállítá‐
sán.  Emléke  felejthetetlen,  a  bababarátok 
körében is!  
  

Séd  Teréz  bábművész,  nemzedékek  tanító‐
mestere, Tagtársunk 2010. november 27‐én, 93 
éves korában elhunyt. Temetése 2010. decem‐
ber  8‐án  11 órakor volt Esztergomban  a Bel‐
városi  Temetőben.  Életműve  tovább  él  tanít‐
ványai munkáiban! 

Tóthné Kulcsár Tündét  
gyászolják a győri babások 

Kedves Tünde! Búcsú nélkül mentél el, hagy‐
tad itt a mi kis klubunkat, melynek alakulása 
óta hűséges tagja voltál.  
Nem  tudtuk,  nem  gondoltuk,  hogy  ilyen 

nagy  baj  van, hogy hirtelen  legyőz  egy  alat‐
tomos betegség. Meg‐meg  jelentél a foglalko‐
zásokon, mindíg mosolyogtál, csodáltad tenni 
akarásunkat,  lelkesedésünket.  Te  sokszor 
magad készültél, s aztán megjelentél szebbnél 
szeb  alkotásaiddal.  Mindíg  mndenütt  ott 
voltál,  gyöngyöztél,  csipkét  vertél,  szebbnél 
szebb babákat készítettél.  
Ha  távol maradtál, azt unokáid vigyázásá‐

nak  tudtuk.  Csodálatos  feleség,  édesanya, 
nagymama,  barátnő  voltál. Mindíg  volt hoz‐
zánk egy kedves szavad. Megfontolt,  jó taná‐
csokat  adtál.  Nagyon  fogsz  hiányozni.  A 
mosolyod,  a  jelenléted,  az  alkotásod mindíg 
velünk lesznek, mert a jók sosem halnak meg. 
Szereteted mindig velünk lesz! Isten Veled!  

A győri babások 

Levélhullás 
Eperke – és ki volt vendégségben? 

Kedves Erzsike! 
Sikerült  eljutnom  Csepelen  a  Királyerdei 
Művelődési  Ház  kiállítására  december  3‐án, 
amelyet  Kalmár  Ágnes  művészet‐történész, 
múzeumigazgató  nyitott  meg.  Amikor  a 
Csepelen működő civil szervezet, a Zöldalma 
Egyesület  értesített  erről  a  kiállításról,  nem 
figyeltem meg  pontosan  a  két  alkotó  nevét: 
Ők Antoni Rozi és Nádas László. 
A kiállításon már megismertem őket hiszen 

több  évvel  ezelőtt Kecskeméten  a  Szórakaté‐
nusz  Játékmúzeum  és  Műhely  kiállította  a 
művész házaspár alkotásait. Akkor és most is 
örültem  az  ismerős  báboknak,  hiszen  a  4o 
éves  óvónői munkámban  nagy  segítség  volt 
az általuk tervezett és készített ,,báb alapkész‐
letʺ.  Ismereteim  szerint  számos  óvodában 
jelen volt és az értékekre vigyázó óvónők még 
most is őrzik, használják a bábokat, a készség‐
fejlesztő  játékaikat,  szerepjátékok  hasznos 
fejdíszeit.  Sok  ötletet  kaptam  saját  bábok 
készítéséhez is. 
 Igaz, a meghívón Eperke hívja vendégség‐

be  a  látogatókat,  én mégis úgy  éreztem ma‐
gam a kiállításon hogy én voltam vendégség‐
be Eperke és társainál a mesék birodalmában. 
Kívánok  a  művész  házaspárnak  a  további 
alkotáshoz sok ötletet, örömöt, jó egészséget! 

Joó Jánosné ny.óvónő, Csepel 

Róza baba és társai – utóhang 

Kedves Erzsike! 
Örömmel  írom, hogy a Róza babák,  itthon 

vannak. Nagyon  köszönöm  a  közreműködé‐
sedet, és a segítséget. 
Mindenkinek haza  is vittük a babákat.  Így 

nem kell ebben a csúszós időben, még a Zichy 
Palotába be menni  értük. Mondanom  se kell 
mennyire várták már a babákat és hogy örül‐
tek neki, hogy haza lett szállítva. Vajk Évát (a 
Textilmúzeum  igazgatóját)  is  felhívtam, hogy 
minden rendben volt.  
Köszönjük  ezt  a  csodálatos  szép  és  élmé‐

nyekben  gazdag  kiállítást.  Reméljük  még 
máskor  is  lesz  rá  lehetőség  bemutatni  őket, 
hogy  még  nagyon  sokan  gyönyörködhesse‐
nek benne.  

Paray Gyöngyi és a győri babások 
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Drága Erzsike! 
A  Te  szíves  közreműködésedre  szintén  egy 
szép  kiállítás  jöhetett  létre  Dinnyésen  a  ha‐
gyományőrző Turisztikai Központban. Néhai 
id.  Bába  Mihályné  Ida  néni,  Drága  Édes‐
anyánk által készített 4ooo éves divattörténeti 
ruhák  kerültek  bemutatásra  a  XX.  századi 
játékbabákon. A  kiállítási  anyag  külön  érde‐
kessége,  hogy  Ida  néni  8o–84  éves  korában 
nagy betegen készítette őket. Abban a szeren‐
csében részesült, hogy szakmája megegyezett 
a hobbyjával. A varrás mindig is az első helyet 
foglalta  el  életében, miután  felnőtt  ruhavar‐
rást  megromlott  egészségi  állapota  miatt 
vállalni  nem  tudott,  elhatározta,  hogy  a  női 
divat  történetét készíti  el, hogy  saját kora  és 
az utókor egyben láthassa a női divat alakulá‐
sát, annak szépségét, hasznosságát. Munkáját 
hosszú évek kutató munkája előzte meg, mert 
mindig  is  érdekelte korábbi  idők divatirány‐
zata. A kiállítási anyagot írásos ismertetővel is 
ellátta. Munkája  példaértékű  abból  a  szem‐
pontból is, hogy súlyos betegen kezdte az első 
darabot, majd mire befejezte, egészsége mér‐
hetően megjavult. A hasznos munka, az alko‐
tás  öröme  csodákra  képes még  a  beteg  em‐
bernél  is.  Ez  példaértékű  valamennyiünk 
számára. Mindenki  amihez  ért,  amit  szeret, 
abban  fejtse ki és adja át  tudásának  legjavát, 
az  idők  folyamán  felhalmozódott  tudásanya‐
got adja közre, hisz abból sokan meríthetnek 
erőt, tudást, gyönyörűséget.  
Ezúton  is  szeretném megragadni  az  alkal‐

mat  hogy  gratulálja  a  tagtársak  gyönyörű 
munkáihoz,  az  összegyüjtött  gyönyörű  ba‐
bákhoz  és  külön  köszönetemet  fejezem  ki 
számodra,  hogy  összefogsz,  összetartasz 
bennünket és segíted munkánkat. Ehhez nagy 
szeretettel  kívánok  további  lehetőséget,  erőt, 
egészséget. 
Üdvözlettel 

Komlósi Gáborné Edit, Szentendre 
 

Tabi  Orsolya,  a  Dinnyési  Templomkert  Hagyo‐
mányőrző Turisztikai Központ  programszervezője 
levelét  – melyben  kifejezi,  hogy  kiállításokat  sze‐
retne  fogadni  –  előző  Forgónkban  tettük  közzé. 
Reméljük, még további kiállítások is létrejönnek ott 
e híradás nyomán!  

A szerk. 
 

Kedves Erzsike!  
Ma  olyan  öröm  ért,  hogy megosztom  veled. 
Valaki  hozott  egy  olyan  tűzhelyet,  minden 
felszereléssel,  amiben  tényleg  lehetett  sütni, 
főzni.  Te  biztosan  láttál már  ilyet,  én  eddig 
csak  hallottam  róla. Egyszer  volt  itt  babané‐
zőben  egy  német  származású  hölgy,  aki  a 
babák  láttán  elmesélte  gyerekkori  játékélmé‐
nyeit,  nagyon  sok mindenre  emlékezett  és  ő 
mesélte el hogyan főztek sütöttek közösen az 
édesanyjával, édesanyja a nagy tűzhelyen, ő a 
kis  babatűzhelyen,  amibe  igazán  be  lehetett 
gyújtani mécsessel. Kértem, hogy  írja  le  eze‐
ket az emlékeit, de még nem jelentkezett újra. 
Ezért becsültem, becsülöm mindig nagyra M. 
Éva irásait, mert mindig beleszőtte az érzelmi 
élményeit, ami velejárója a játékoknak.  
Szeretettel 

Bozsó Lászlóné Terike, Eger 
 

Örömmel  tudatjuk,  hogy  2010.  június  25‐én 
megszületett kislányunk Ilona, Andrea. Súlya 
3  kg,  hossza  53  cm.  Ő  a  negyedik  gyerme‐
künk.  Csatoltam  egy 
fotót a kis újszülöttről. 
Üdvözlettel  
Takácsi‐Nagy Szilvia  

 
Szeretettel várjuk vissza 
Szilviát  nagyobb  gyer‐
mekeivel  rendezvényeinkre,  kívánjuk,  hogy  Ilona 
Andrea  is  hasonlóan  ügyes,  talpraesett,  játékos 
gyermekké növekedjen, mint testvérei.  

A szerk. 
 

Dr. Lukácsy András Tagtársunkat  a Forgó  ez  évi 
első  számában  köszöntöttük  80.  születésnapja 
alkalmával.  Ő  a  jó  kívánságra  hasonló  jó  kíván‐
sággal válaszolt:  
Kedves Erzsébet, köszönöm a figyelmes meg‐
emlékezést,  jó  munkát  kívánok  a  Társaság‐
nak.  
Barátsággal: Lukácsy András 
Köszönjük! 
 
Fogyasztóvédelmi tájékoztatás a neten 

Csonkáné Kojnok Magdolna  hívta  fel  figyel‐
münket az alábbi, részletes fogyasztóvédelmi 
tájékoztatást  nyújtó  forrásra.  Klikkeljünk  rá: 
http://www.dolceta.eu/magyarorszag/. 
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Tagdíj 

A társasági tagdíj minimális összege évi 1000.‐ Ft, 
nyugdíjasoknak,  diákoknak,  munkanélkülieknek 
500.– Ft, jogi személyeknek, közösségeknek 2000.– 
Ft. Hangsúlyozzuk, hogy ez régóta azonos össze‐
gű    tagdíjunk   minimális  összege,  –  közgyűlési 
határozat  értelmében  azért  nem  emeltük,  hogy 
csak emiatt ne veszítsünk el tagokat, de   Társasá‐
gunk működőképessége  érdekében  –  kérjük,  aki 
teheti, lehetőség szerint szíveskedjék  felülfizetni. 
Tagtársaink  a  befizetett  tagdíj  fejében  kapják  a 
Forgót  is!  Alapszabályunk  értelmében  a  tagdíj 
befizetése az első negyedévben esedékes. Köszön‐
jük  azoknak,  akik  már  rendezték.  Jelen  Forgó 
számunk mellé  csekket mellékelünk  a  tagdíjfize‐
téssel  elmaradóknak,  megjelölve  az  összeget, 
kérve, hogy tagságuk fenntartása, a Forgó további 
küldése érdekében  tagdíjukat mielőbb rendezzék. 
Kérjük, hogy  aki  csak  teheti  túlfizetéssel  járuljon 
hozzá  a  Társaság működési  költségeihez,  esetleg 
egy  általa  megválasztott  céljához.  Társaságunk 
bevételeinek 10‐20 %‐át  teszik ki a  tagdíjbefizeté‐
sek  és  ezt  a  jelen  támogatási  viszonyok  mellett 
növelnünk kell. Hálásan köszönjük a szép számú 
túlfizetést.  Különösen  köszönjük  mindazoknak, 
akik  személyi  jövedelemadójuk  1%‐át  Társasá‐
gunknak  juttatták:  összesen  116.805  Ft  összeget, 
amelyet működési költségeinkre fordítunk. 

A  tagdíjfizetést  KISSNÉ  SZTRAKA  ANNAMÁRIA 
tartja nyilván,  információért, csekkért  forduljanak 
hozzá  bizalommal.  Ha  OTP‐fiókban  adják  fel, 
megtakarítják a postáról a bankba utalás költségét 
a Társaságnak. 

Kérjük, mellőzzék a rózsaszín postautalvánnyal 
küldést,  legyenek szívesek  jelezni, ha csekkre van 
szükségük, küldjük!  

Szívesen  látjuk  Társaságunkban  a  játékkultúra 
iránt  érdeklődők,  játékbarátok  jelentkezését, 
csatlakozását. Minél  többen  leszünk, annál köny‐
nyebben  érhetjük  el  céljainkat,  a  játékkultúra 
értékeinek felderítését, megőrzését, terjesztését! 

Cím, elérhetőség 

Felhívjuk  a  figyelmet  a Társaság  adatainak:  cím,  tele‐
fonszám  változására, lásd a lap alján. 
Kérjük Tagtársainkat, hogy küldjenek e‐mailt aktuá‐

lis  e‐mail  címükről  a  Társaságnak:  gyorgyie36@t‐
online.hu,  hogy  a  jövőben  ide  küldhessük  a  Forgót. 
Köszönjük, aki már  jelentkezett,  jelen Forgónk részben 
már e‐mailes címekre érkezik. 

Kérjük Tagtársainkat, hogy  esetleges  címválto‐
zásukat  a  Forgó  eredményes  kézbesítése  érdeké‐
ben  szíveskedjenek  személyesen,  levelezőlapon, 
telefonon, faxon vagy e‐mailben közölni.  

Várjuk írásaikat, híreiket 
A Forgó következő lapzárta  

 
február 20. 

 
Kérjük  írásaikat,  valamint  a  meghívókat,  prog‐
ramértesítőket,  tájékoztatásokat  rendezvényekről, 
játékos  eseményekről,  lehetőleg  jó  előre,  hogy 
minél több előzetes hírt olvashassanak a Forgóban. 
A beérkező híreket rövidesen elhelyezzük a  

homoludens.hu, illetve a  ww.kamjt.hu  

honlapon is. A Forgóba rövid írásokat várunk, a 
terjedelmesebb gazdagon illusztrált cikkeket 

honlapunkon tudjuk elhelyezni.  

A  Forgóba  szánt  írásaikat  lemezen  vagy  e‐
mailhez csatolt fájlban, rich text (rtf) formátumban 
szíveskedjenek  küldeni  a  gyorgyie36@t‐online.hu 
címre. 

Honlapunkon  korábbi  anyagokat  bőséggel  ta‐
lálhatnak,  jelenleg  átszervezés  alatt  áll.  Kérjük 
szíves türelmüket és megértésüket. 
 

 

Köszönet Támogatóinknak: 

a Nemzeti Civil Alapprogramnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak  
és a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványnak. 
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