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Kedves Tagtársak, Barátaink! 

25 éves lett a Kiss Áron Magyar Játék Társa-
ság! 1987. május 30-án alakult meg Kecskemé-
ten, az Erdei Ferenc Művelődési Központban 
– az egy évvel előtte szintén Kecskeméten, a 
Szórakaténusz Játékmúzeumban megrende-
zett játékkonferencia lelkesítő élménye hatá-
sára, Szentiványi Tibor kezdeményezésére, 
aki első elnöke is lett a Társaságnak. A betelt 
25 év mérföldkő, amely a megtett út felméré-
sére, a jövendő teendők kitűzésére késztet. 
Ezeket és a játékkultúra különböző területeit 
felmérő, bemutató konferencia megtartására 
keressük a lehetőséget, amelynek anyagát 
meg kívánjuk jelentetni. Azt szeretnénk, ha a 
konferencia igazán méltó lenne nemcsak 
Társaságunk eddigi eredményeihez, hanem a 
játékkultúra társadalmi fontosságához is, 
ezért – minthogy pályázati szempontból igen 
nehéz időszakra esik, erre még nem sikerült 
anyagi támogatást találnunk – az időpont 
csekély kitolását nem tartjuk túl nagy áldo-
zatnak.  

Június 30-án megtartottuk évi beszámoló 
közgyűlésünket. A beszámolókat rövidesen a 
honlapon olvashatják. A közgyűlést követően 
dr. Koncz Gábor főiskolai tanár ismertette a 
Benedek Elek programot, amely sokoldalúan  
szolgálná a gyermekkultúrát és amellyel való 
együttműködést érdekesnek, profilunkba 
illőnek és érdemesnek gondolunk. 

Híre ment a július 1-i Orlay utcai csőtörés-
nek, amely nagy területen öntötte el az  alag-
sorokat és a pincéket – és szinte csodálatos 
módon klubhelyiségünket elkerülte. A kitörő 
víz vájta hatalmas kráter az utca Bartók Béla 
úti torkolatánál alakult ki – ha egy kicsit 

feljebb történik mindez, borzasztó elgondolni, 
mi lett volna a sok textilbabával, irattal, a 
földön álló számítógéppel alacsonyan fekvő 
irodánkban, kiállító termünkben! Hálásan 
köszönöm a sok aggódó érdeklődést és óriási 
kő esett le a szívemről, mikor a bejelentést 
követő reggelen a helyszínre siettem. Az 
óriási gödör körül hatalmas földmarkoló karja 
elől igyekeztek kitérni a járókelők, dolgozók 
serege végezte a kárelhárítást – nálunk min-
dent úgy találtunk, ahogyan legutóbb ott 
hagytuk. De akinek még babája van ott – 
kérem, sietve vigye haza!  

Honlapunk – Kiss László 10 évi gondos 
munkáját követő majdnem  2 évi csend után -- 
újra éledt. Molnárné Riskó Erzsébet tagtár-
sunk önzetlenül elvállalta gondozását, máris 
érdemes figyelemmel követni, egyre több 
fontos anyag kerül rá.  

Legutóbbi Forgónkkal csekket küldtünk: 
köszönjük a tagdíjak és támogatások megin-
dult áradatát. Még inkább köszönjük a banki 
átutalással küldött összegeket, legjobban a 
Kissné Sztraka Annamáriának a legköltség-
kímélőbb módon kézbe fizetett tagdíjakat és 
támogatásokat. Utóbbiakra nagy szükségünk 
van: idén még csak a Forgóra és a már lefolyt 
Róza baba programra tudtunk pályázati 
támogatást szerezni., működésünkre nem. A 
Forgó postázása nagyon megdrágult. Elkel 
tehát a támogatás. Keressük a lehetőségeket, 
de várjuk tagtársaink segítségét is. 

A nyári időszakban a játék sok örömét, 
szeptembertől ismét sűrű találkozásokat 
kívánunk!  

Dr. Györgyi Erzsébet elnök

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. 
XIII. évfolyam 2. szám, 2012. július 
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Meghívó 

Egy hazában…  
Zorkóczy Miklósné Lázi Éva, a Népművészet 
mestere népviseletes babáinak kiállítása – 
melyet előző Forgónkban részletesen ismer-
tettünk a megnyitójáról készült 
videófelvétellel együtt ismertettük – az Orlay 
utca 2/b alatti klubhelyiségünkben egész 
nyáron várja látogatóit csütörtök délutánon-
ként 14–18 óra között. Ugyanitt megtekinthe-
tő és megvásárolható az Öltöztessünk magyar 
babát! című, a magyar népviseleteket képben 
– és most már leírásban is – bemutató kiad-
vány, amely egyben papír kivágó játék, a 
legjobb lehetőség gyermekek számára a nap-
jainkban ismét egyre nagyobb érdeklődést 
kiváltó gyönyörű, hagyományos viseletek 
megismerésére. (Itt javítjuk ki az ott róla 
közölt adatokat: 1942-ben jelent meg az erede-
ti, és nem 1943-ban, B3-as és nem A2-as íve-
ken – elnézést a tévedésért!) Szeptemberben 
szeretnénk iskolákat vendégül látni, a hét 
több napján nyitva tartani délutánonként. 
Kérem segíteni kívánó tagtársainkat, vállalja-
nak el egy-egy délutáni ügyeletet a kiállítás-
ban. A jelentkezéseket kérem a gyorgyie36@t-
online.hu, e-mail címre, vagy a 20/493–5412 
telefonra és előre köszönöm! 

A Kulturális Örökség Napokhoz kapcso-
lódó Kultúrházak.hu – Magyar Népművelők 
Egyesülete által meghirdetett országos köz-
művelődési akció programba e kiállításunk-
kal szeretnénk bekapcsolódni szeptember 15-
én és 16-án 10–18 óráig. 

15-én a magyaron kívül német nyelvű veze-
téssel, 16-án a magyar nyelvű vezetésen kívül 
a babakészítés folyamatát szemléltető bemu-
tatóval várjuk vendégeinket.  

15-én alábbi programunkat is nyilvánossá 
tesszük a Kultúrházak.hu program keretében. 

Dr. Kovács Jánosné, Marika emléknapját 
szept. 15-én, 10.30 órakor tartjuk meg Orlay 
utca 2/b alatti klubhelyiségünkben. Ezúttal az 
általa 1994-ben alapított Budapesti Babaklu-
bot kívánjuk bemutatni, történetét felidézve. 
Program: A Kiss Áron Magyar Játék Társaság 
Babaklubja – megemlékezés az alapító dr. 
Kovács Jánosné Marikáról és a Babaklub 18 

éves történetéről. Előadják és a Klub emlékeit 
bemutatják: dr. Simon Gáborné Nóra és Bálint 
Szilvia, a Babaklub jelenlegi és korábbi elöljá-
rói. Emlékezéseikkel kiegészítik a Babaklub 
régi és újabb tagjai. Dr. Kovács Jánosné, Mari-
ka babagyűjteményével kapcsolatos tervekről 
beszámol Szigetiné dr. Tóth Judit néprajzku-
tató, a szentendrei Ferenczy Múzeum munka-
társa. A Babaklub szeretettel várja körébe a 
Társaság bababarát tagjait! Az emlékülésre 
szívesen várjuk mindazokat, akik szeretettel 
őrzik Marika emlékét és azokat is, akik most 
ismerhetik meg a babaszeretetet terjesztő, 
közösségalkotó tevékenységét, rokonszenves 
egyéniségét. 

A Kurfli egyesület ugyanerre a napra 
szervezte a Civilek éjszakája című, számos 
civil szervezetet mozgósító programját. En-
nek résztvevőit ugyancsak szívesen látjuk az 
előbbiekben leírt programokra: a délelőtti 
megemlékezésre, a 10–18 óra közötti kiállítás 
látogatásra és vendégül látjuk a papírhajtoga-
tás iránt érdeklődőket 16–18 óra között szep-
tember 15-én Origami bemutatóra és tanítás-
ra a Magyar Origami Kör szervezésében. 

Várjuk tehát tagjainkat és – reméljük – a 
széles kört megmozgató programok sok új 
látogatót, résztvevőt vonzanak körünkbe! 

„Éljen a divat!  
Pendelytől a turnűrig”  

Viselet babákon 
Kis hír a Balatonfüred Rendezvénynaptár 
2012. 7. oldalán: 

Kolumbán Zsuzsa népi iparművész Nép-
művészet Mestere kiállítása 2012. jún. 22– 
szept. 16-ig a Városi Múzeumban. 

A gyönyörű patinás épületben a szűkszavú 
hírnél sokkal TÖBB látható. Számomra maga 
volt a csoda! 

A teremben körben ülnek, állnak, táncol-
nak, betlehemeznek Zsuzsi jól ismert bájos kis 
„parasztjai”, méltósággal, büszkén, vagy 
szemérmes-szendén – magyarok, svábok, 
sokacok stb. 

Ám a terem közepén megjelenik a reform-
kori Füred. Polgárasszonyok, gyerekek, neve-
lőnő, dáma, férfiak, korabeli öltözetben ele-
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venítenek meg egy régi világot, amit sokan a 
„boldog békeidőknek” neveznek. Ki temp-
lomba, ki mulatságra, ki csak sétára indul. 
Nézve a sok szépséget, az alakok mintha 
mozdulnának, szinte várom, hogy odajöjjön 
hozzám ez az elegáns társaság. 

Azt már rég tudjuk, hogy senki nem képes 
annyi bájt önteni figuráiba, mint alkotójuk, de 
most egy számunkra ismeretlen oldaláról 
mutatkozott be. 

Végig az volt az érzésem, hogy a 19. sz. 
igazán az Ő világa. Akaratlan magát mintázta 
– mindenik alak egy kis darab ZSUZSI. Az Ő 
mozdulata, fejtartása, kéztartása, mosolya, 
derűje, az a finomság, ami szinte körül lengi 
ezt a csoportot, arról beszél, hogy a MŰVÉSZ 
jókedvében teremtette őket. 

Hogy a technikai megoldások tökéletesek, 
az eddig is így volt, de most olyat mutatott, 
amire oda kell figyelni! 

A történelmi figuráknál mindig a túldíszí-
tettség zavart. Olyan ízléses és visszafogott 
minden alakja, jóllehet minden díszítőelem, 
ékszer stb. ott van, ahol kell. Nem „spórol” a 
színekkel, és mégsem harsány az összhatás!  
Gyönyörű régi csipkedarabok szinte rá van-
nak lehelve a ruhákra. A kosztümök híven 
tükrözik az akkortájt jellemző bécsi divat 
mellett a „magyar” vonulatot. Így látszik 
egymás mellett, nemcsak jól „megférnek”, de 
kiegészítik egymást. A kis cipőcskék sajnos 
csak némi csalás árán láthatók, de mivel 
egyedül voltunk, így alkalmunk nyílt kis 
szoknyaemelgetésre. 

Sokáig nézelődtünk az „én jó urammal” és 
büszkék voltunk arra, hogy a BARÁTUNK 
műveiben gyönyörködhetünk. 

Őszinte szívvel gratulálunk, és nagyon sok 
sikert kívánunk Zsuzsinak, és annak a nagy-
tehetségű asszonynak, Kolumbánné Szappa-
nos Vilmának, – édesanyjának, aki ilyen gye-
reket nevelt, és így adta át a mesterséget. 

 Szeretettel és nagyrabecsüléssel:  
Zorkóczy Miklós és Éva 

 
A jelentős kiállítás megnyitójáról már előző For-
gónkban hírt adtunk. Most szívesen toboroznánk 
közös meglátogatására, esetleg egy „finisszázs” 
keretében. Várjuk a részt venni szándékozók je-
lentkezését:20/493–5412, gyorgyie36@t-oline.hu. 
Forgónk címlapjára a kiállítás meghívójáról másol-
tuk át a babát. 

 
Logikai Játékok Sátra  
A Sziget.hu-n olvastuk  

Sátrunk 2012-ben is szeretettel várja a logikai 
játékok iránt érdeklődőket. Idén a hagyomá-
nyos program mellett a tavaly nagy sikert 
aratott hungarikum – a Rubik-kocka ismét 
kiemelt helyet kap. Leggyorsabban, egy kéz-
zel, vagy csukott szemmel, a lényeg hogy te 
pörgesd a helyére a kockát. A kocka rendszer-
telen összekeverésével 43 252 003 274 489 
856 000 féle eltérő állás hozható létre. A sátor-
ban, ha ennyi játék nem is, de több száz vár 
rád. A Logikai Játékok Sátrának 2012-es prog-
ramjából sem hiányozhat a sakk, és a koráb-
ban nagy népszerűségre szert tett gó játék 
sem. Az előző évek hagyományát idén is 
folytatjuk: minden nap immár nem egy, ha-
nem két nagymesterrel lehet egymás után 
megküzdeni sakkszimultánban. A szimultánt 
adó nagymesterek közül ki kell emelnünk a 
magyar férfi ranglistát vezető Almási Zoltánt. 
A szimultán mellett természetesen számtalan 
más logikai játékkal is megismerkedhet a 
látogató. A teljesség igénye nélkül néhány 
játék a kínálatból: Sakk, Gó, Tantrix, Térbeli 
Malom, Amőba, Abalone, Backgammon, 
Halma, Tangram, Pylos, Quatro, Quixo, puzz-
le, térbeli puzzle, dominó, Rubik játékok, 
malom, halma, mankala, katamino, goblett, 
stb...  

További programok: augusztus 10. péntek: 
12:00: Backgamon Bajnokság, 13:00: Rubik-
kocka bemutató, 14:00: Rubik verseny, 15:00: 
Quatro Bajnokság, 16:30: Sakkszimultán Marti 
György FIDE mesterrel, 18:00: Sakkszimultán 
Varga Zoltán nemzetközi nagymesterrel. 

Augusztus 11. szombat: 12:00: Malom Baj-
nokság, 13:00: Rubik-kocka bemutató, 14:00: 
Sakkbajnokság selejtezője, 15:00: Sakkbajnok-
ság döntője, 16:30: Sakkszimultán Marti 
György FIDE mesterrel, 18:00: Sakkszimultán 
Almási Zoltán nemzetközi nagymesterrel. 

Augusztus 12. vasárnap: 12:00: Térbeli Ma-
lom Bajnokság, 13:00: Rubik Kocka bemutató, 
14:00: Góbajnokság, 15:00: Góbajnokság Dön-
tője, 16:30: Gószimultán, 18:00: Sakkszimultán 
Bokros Albert nemzetközi nagymesterrel.  

A Sziget Logikai Játékok Sátra helyszínei: 
Logikai Játékok és Pókersátor. 

Köszönjük Gondos Gábornak a figyelemfelhí-
vást! 
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GYERMEK – JÁTÉK  
Nemzedékek egymás mellett  

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesü-
letének országos játékpályázataira érkezett 
alkotásokat bemutató kiállítás nyílik augusz-
tus 23-án 18 órakor, a Budapest, 2. kerületi 
Klebelsberg Kultúrkúriában a Nyári Fesztivál 
keretében, megnyitja Kalmár Ágnes művé-
szettörténész, játékkutató, a kecskeméti Szó-
rakaténusz Játékmúzeum igazgatója. Közre-
működik Radványi Balázs előadóművész, a 
Kossuth-díjas Kaláka együttes tagja.  

A Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sülete az elmúlt hat évben ezzel a címmel 
országos pályázatot hirdetett, középpontba 
állítva a mindannyiunk közös jövőjét jelentő 
gyermekeket, erősítve ezzel a nemzedékek 
összetartozását, egymás mellett élését és 
közös munkálkodását. A pályázat megszólí-
totta mindazokat, akik játékokat, használati 
tárgyakat, öltözéket stb. terveznek és készíte-
nek, vagy kulturális alkotásokat hoznak létre 
a gyermekek – köztük a fogyatékkal élők – 
életének szépítése, gazdagítása és segítése 
érdekében. A pályázat témái: 1. Játékvilág – 
játékszer, közösségi terek játékai stb. 2. Mese-
tár – irodalmi mű, irodalmi mű illusztrálása, 
zenei kompozíciók és irodalmi művek meg-
zenésítése stb. 3. Hétköznapok – öltözék, 
bútor, edény stb. 4. Látványtár – színdarab, 
audiovizuális művek, képesség- és készségfej-
lesztő program, animáció, honlap, stb. A 
pályázat résztvevői: professzionális művé-
szek, alkotók, tervezők, valamint a közép- és 
felsőfokú művészeti, formatervező és termék-
tervező iskolák hallgatói mellett magas szín-
vonalon dolgozó autodidakták is voltak, csak 
új, magyar tervezésű alkotással lehetett részt 
venni a két fordulós pályázaton, az első for-
dulóra a pályázati tervet, dokumentációt 
kellett beadni, a második fordulóra a kész 
művet. A pályázatot a MAOE által felkért 
szakértőkből álló zsűri bírálta el, a zsűri pro-
fesszionális és diák kategóriánként három-
három díjat adott ki, és további tíz alkotást 
okleveles elismerésben részesített. A pályázat 
támogatóinak lehetőségük volt különdíjak 
adományozására, amelyek díjazottjait szintén 
a bírálóbizottság választotta ki a díjfelajánló-
val együtt. A pályázat anyagát minden évben 
kiállításon mutatták be. 

Idén nem nyílt lehetőség új pályázat kiírására, a 
szervezők azonban – a sikeres pályázat sorozat 
folyamatosságának fenntartása érdekében – kérik 
azokat az alkotókat, akik az előző pályázatokon 
sikerrel részt vettek, kiállítottak, különösen azokat, 
akik díjakat nyertek, hogy segítsék ezt a törekvését 
és műveiket bocsássák rendelkezésre a jelen kiállí-
tás céljára. A tárgyak beadását augusztus 13–17-
én, (hétfő–péntek) 9–16 óra között várják a 
Kultúrkúriában. Kérjük Társaságunk a korábbi 
kiállításokon részt vevő tagjait, hozzák el ismét 
munkáikat! Kérdésekkel megkereshető: Pannon-
halmi Zsuzsa, pannonzsuzsa@gmail.com.  

A pályázat célját támogatta és jelenleg is 
támogatja 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 a művészeti szakkö-
zépiskolák. Remélhetőleg jövőre újra meghir-
dethető lesz a pályázat, új tárgyak, játéksze-
rek gazdagítják a gyermekek tárgykultú-
ráját!!! 

Megtekinthető szeptember 5-éig naponta 
10–18 óráig. Megközelítés: a Hűvösvölgyi 
végállomásig 56 busz, 61 villamos, onnan 57, 
64, 164, vagy 257 busz a Templom utcáig. 
Cím: 1028 Bp. Templom u. 2–10.  
E-mail: info@kulturkuria.hu 
Web: www.kulturkuria.hu 

 
Molnár C. Pál Műterem-múzeum 
1118 Budapest, Ménesi u 65. 
Telefon: 30/201–1073, 30/232–
8445, e-mail: info@mcpmuzeum.hu 
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III. VAN2012 – Vicziáni Alkotó Napok  

2012. augusztus 8–11, Veresegyház,  
Vicziántelep, Viczián tanya 2. 

„Mindig ott játszottam az Úr színe előtt, 
s örömmel voltam az emberek fiai között. 
így szól a Teremtő Bölcsesség” 

     Péld. 8,30–31 
Az 1. nap, aug. 8 programja a 
babákról, bábokról szól. Talál-
kozó a Nyugati pénztár csar-
nokában 7.30 kor, 8 órakor 
indul a Veresegyház–Vác vona-
lon a vonat Vicziántelepre. 9 
óra érkezés, elhelyezkedés, a 
hely köszönt. 10 óra: dr. Györ-
gyi Erzsébet néprajzkutató előadása – A Baba 
története. Sport: foci, kosár, pingpong. Csillag 
Éva: Egy kis Ida Bohatta... Miss Marple meg-
jelenik, krimi csak erős idegzetűeknek! 12 óra: 
dr. Tóth Gábor Sándor előadása A. Tóth Sán-
dorról, aki festő és grafikus, de most mint 
bábkészítőt ismerjük meg őt. 

D.u.: Ládonyiné Bartha Gabriella segítsé-
gével műhelymunka: babakészítés. 

Szeretettel várja az érdeklődőket:  
Csillag Éva és Péter 

 
„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
 és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek.”  

Babits 
 
Lux Judit – történész, tanár 
mama, nagymama, aki valaha 
gyerek volt, és ezt nem akarja 
elfelejteni – és Révfülöp Nagy-
község Képviselő-testülete szere-
tettel hívja az érdeklődőket 
szeptember 22-én, szombaton 16 
órára a révfülöpi Tóparti Galéri-
ába (Halász u. 5.) Babák között 
című kiállítására. A vendégeket 
köszönti Miklós Tamás, Révfülöp 
Nagyközség polgármestere, a 
kiállítást megnyitja: dr. Györgyi 
Erzsébet néprajzkutató, a Kiss 
Áron Magyar Játék Társaság elnöke, „aki 
segítette, hogy a kiállítás megszülessen”. 
Megtekinthető október 5-ig. 

Olaj Pálné, a győri babakiállítások sokszoro-
san kitüntetett szereplője babakiállításának 
megnyitója 2012. 07. 14-én 19 órakor volt 
Balatonszepezden a Bertha Bulcsu Közösségi 
Házban. Megtekinthető két héten keresztül 
16–20 óráig. 
  

„Álmodozó kreatív vagyok. Egy 
textilszobor kész van, mielőtt 
ténylegesen megszületne. Csupán 
eszköz vagyok, amelyen keresztül 
átlép ebbe a világba.” 

Pungor R. Dóra 
Európa legelső textilszobor-
magánmúzeuma ünnepélyes 
megnyitójára hívott Pungor R. 

Dóra Nívódíjas Textilszobrász, a „Művészi 
Babák Nemzetközi Mestere” mint múzeum-
alapító 2012. július 6-án, pénteken délután 5 
órára az Öntőde Sportcentrum Spinning 
termébe (Szombathely, Géfin Gy. u. 24.). Kö-
szöntőt mondott: dr. Ipkovich György or-
szággyűlési képviselő. 

A magánmúzeumot megnyitotta: dr. Györ-
gyi Erzsébet és Keglovich Ferencné. 

Hangfelvételről Bitskey Tibor színművész 
előadásában hallhattuk Ady Endre: Elbocsátó 
szép üzenet című költeményét. 

Az első kiállításon Pungor R. Dóra, Tóth 
Fedóra és Tóth Szimonett textilszobrai látha-

tók Emóciók címmel. Sok „régi 
ismerőst” láthattunk viszont: a 
szenvedő Krisztus alakját, a hét 
vezért, Hans Christian Andersen 
jól sikerült alakját, a Kiss Áron 
Magyar Játék Társaság vezető 
személyiségeit – és sokakat, 
hiszen számos önálló kiállítás és 
kiállítási részvétel után érett be a 
múzeumnyitás terve. A megnyi-
tót fogadás követte az Öntőde 
Sportcentrum kávézójában. A 
textilszobor múzeum létrejöttét 
számosan támogatták. Reméljük, 
a továbbiakban is fogják. Szívből 
kívánunk sikert a bátor vállalko-
zásnak, amelynek keretében 
folyamatosan terveznek hasonló 

tárgyú kézműves programokat az alkotók 
vezetésével. Reméljük, divatba jön a textilszo-
bor képmás készíttetés a magánmúzeumban 
beinduló látogatások nyomán! 
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Pályázat 

A Bakonysárkányért Alapítvány pályázatot 
hirdet logikai tárgyi játék készítésére a hatos 
szám jegyében. 

A pályázaton bárki részt vehet: magánsze-
mély, szakmai csoportok, stb. aki regisztrálja 
magát 2012. 08. 15-ig. Az ingyenes regisztrá-
cióhoz név, település, e-mail cím és a bekül-
dendő pályaművek számossága szükséges: 
szekely58@gmail.com 

A pályaművekkel szembeni elvárás: Az 
egyszemélyes logikai játék lehet saját ötlet 
vagy (kevésbé) ismert játék átfogalmazása.  

Formai követelmény: Bármilyen anyagból 
vagy anyagokból készülhet. Valamilyen for-
mában kapcsolódjon a hatos számhoz: hat 
részre darabolva egy síkidom vagy kocka, 
téglatest, hat alkotó elem, stb.  

Beküldendő: egy példányban, leírással 
együtt 2012. augusztus 27-ig (postázás dátu-
ma), az alábbi címre: Bakonysárkányért Ala-
pítvány 2861 Bakonysárkány, Béke u. 100/a. 

Bemutatás: A játékokat a Bakonysárkányért 
Alapítvány a VI. Országos Ördöglakat Talál-
kozón használja fel: bemutatja, és a résztve-
vők kipróbálhatják. 

Díjazás: az 1–5. helyezett, összesen 200.000. 
Ft értékben. A díjazott játékokból 1 példányt 
kérünk ajándékba; a díjazásban nem részesült 
játékok a szerző tulajdonában maradnak, a 
találkozó után elvihetők.  

VI. Országos  
Ördöglakat Találkozó 

 2012. szeptember 29.  
Bakonysárkány, Faluház 

A találkozó tervezett programja: 
9.00–9.30: Regisztráció; A nap feladata: 

„Nyolcaskocka” feladatok megoldása. 
9.30–10.30: Pályázatra érkezett játékok be-

mutatása, kipróbálása és szavazás 
10.30: Szakmai előadások – egyeztetés alatt. 
11.30: Bemutatkozik a bakonysárkányi 

LEADER programban támogatott ördöglakat 
műhely. 

11.45: Logikai játék készítő pályázat ered-
ményhirdetése. 

12.00: Fórum, ördöglakat bemutatók: Hátha 
valaki nem ismeri? Hozz egy ördöglakatot és 
mutasd be! 

13.00 Ebédszünet: Minden résztvevő ven-
dégünk ebédre. 

14–17 Játék börze: hozzon 20 ördöglakatot 
és cserélje el; gyűjtemények bemutatása; 
regisztrációnál jelezze ha hozott a börzére 
játékokat. 

Szervezők: Bakonysárkányért Alapítvány, 
Faluház, eMagyarország Pont, Bakonysárká-
nyi Iskola. Támogatók: Juhász Péter, remél-
jük: NEA-KK-12-SZ. 

Regisztráció: szekely58@gmail.com (név, 
részvevők száma, börzére hoz-e játékot). 

Kedves Játékos Társak!  
Hiába a tikkasztó kánikula, Bakonysárká-

nyon már őszi ördöglakat találkozón dolgo-
zunk. 

Alkotásra fel és találkozzunk Bakonysárká-
nyon! 

Székely Márton  
www.furfang.hu 

Marionett-mozgatás  
alapozó kurzus 

Sarkadi Bence, marionett művész, tanár veze-
tésével hirdeti meg a Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. 

A 15 órás kurzus célja a zsinóros marionet-
tek technikájának megismerése, és a mozgatás 
alapjainak elsajátítása. A mozgatást, valamint 
a marionett-színház műfaji sajátosságait, 
dramaturgiai alapjait színpadi improvizációs 
gyakorlatok és jelenetek színrevitelével gya-
korolhatják a kurzus résztvevői. A bábosok, 
pedagógusok, művészek és egyéb kreatív 
foglalkozású emberek a kurzus végére olyan 
alapvető készséget sajátíthatnak el, amelyet 
később beépíthetnek saját munkájukba.  

A 2005-ben az ELTE-n végzett drámapeda-
gógus 1999-ben kezdett színházzal foglalkoz-
ni, és 2000–2004 között elvégezte a Budapest 
Bábszínház Bábszínészképző Stúdióját. 2007 
óta járja a világot egyszemélyes marionett 
előadásaival, melyekkel számos nemzetközi 
díjat nyert. 2004 óta tart dráma, improvizáció 
és marionett kurzusokat itthon és világszerte. 
Ez idáig tanított az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, a Kolibri Színházban, Gö-
rögországban Cipruson, Kanadában, Svédor-
szágban, Ausztriában, Olaszországban, 
Ausztráliában, Oroszországban és Dél-
Koreában (www.facebook.com/bencesarkadi). 
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Időpont: 2012. szeptember 7. 15:00–19:00, 
szeptember 8. 10:00–16:00; szeptember 9. 
10:00–15:00. Össz. óraszám: 15 óra. Ár: 
15.000,- Ft (1000,- Ft/óra). Helyszín: MMIKL, 
Budapest, 1011 Corvin tér 8.  

A tanfolyam elvégzéséhez korlátozott 
számban tudnak marionett-bábokat biztosíta-
ni. Előnyben részesülnek a jelentkezők közül 
azok, akik részt vettek már Sarkadi Bence 
valamelyik marionett-készítő kurzusán, és 
saját marionettjüket elhozzák a képzésre. 
Jelentkezési határidő: augusztus 10. A jelent-
kezést 8.000 Ft előleg befizetésével tekintik 
véglegesnek, melyet visszafizetni nem áll 
módjukban. A tanfolyam indításához mini-
mum 10 jelentkező szükséges. Jelentkezés 
telefonon, e-mailben, levélben a jelentkező 
nevének, postacímének, telefonszámának és 
e-mail címének megadásával. Információ és 
jelentkezés: Szluka Judit, MMIKL Művészeti 
Programok főosztálya, 1011 Corvin tér 8., Tel: 
1/ 225–6031, E-mail: szlukaj@mmikl.hu. 

Népi játszóház  
vezetői tanfolyam indul  

A Debreceni Művelődési Központ 2012 októ-
berétől újraindítja nagy sikerű, akkreditált 
(kötelező pedagógus továbbképzésbe illeszt-
hető) képzését, amelyet elsősorban óvónők, 
tanítók-tanárok és a népi kézművesség iránt 
érdeklődők számára hirdet meg. A tanfolyam 
befejezését követően a résztvevők szakkört, 
csoportot, játszóházi foglalkozást vezethet-
nek, illetve pedagógusi munkájukat hagyo-
mányos kézműves technikák elsajátításával 
gazdagíthatják.  

Az elméleti (néprajz) oktatás mellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre, 
amelyen több mint húsz féle természetes 
anyag megmunkálásának alapjait sajátíthatják 
el. A képzés vizsgával zárul, ahol a hallgatók 
elméleti és gyakorlati tudásukról adnak szá-
mot, és bemutatják a tanfolyam ideje alatt 
készült munkáikat. A képzési idő 5 hónap. 
Kéthetente péntekenként 13–19 óráig, illetve 
szombatonként 9–15 óráig.  Helyszín: Debre-
ceni Művelődési Központ Tímárház –Kézművesek 
Háza (Debrecen, Nagy Gál István u. 6.).  

A tanfolyam díja: 98.000 Ft, mely tartal-
mazza az oktatás költségeit, a tankönyvet és a 
szükséges alapanyagok jórészét. Részletfize-
tésre is van lehetőség.   

Választható lehetőség: 1 hét tábor, ahol a 
résztvevők tovább mélyíthetik a tanfolyam 
során megszerzett gyakorlati tudásukat. A 
tábor díja: 30.000 Ft.  

Jelentkezés: 2012. szeptember 25-ig a 
www.debrecenimuvkozpont.hu honlapról letölt-
hető jelentkezési lappal az alábbi e-mail cím-
re: matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu.  

Jelentkezés feltétele: Minimum érettségi. A 
tanfolyam a továbbiakban folytatható. A 
Debreceni Művelődési Központ 2013-tól 
beindítja a különböző népi kismesterségek 
oktatását, valamint az oktatói képzést, me-
lyeknek alapfeltétele a játszóház vezetői képe-
sítés. Ezek alapján várják a jelenleg, és koráb-
ban végzettek jelentkezését! A képzéssel 
kapcsolatos további információ: Mátrai-Nagy 
Andrea Bíborka oktatásszervező: 52/321–260, 
30/618–9767 (kedd–péntek 8–18 óráig). 
E-mail: matrai.andrea@debrecenimuvkozpont.hu 

Papírmasé ismeret és gyakorlat ismét! 
Tavaszi rövid, egy hetes papírmasé kiállítá-
sunk, előtte több részletben megtartott tanfo-
lyamaink eredményei arra ösztönöznek, hogy 
ezen a téren tovább lépjünk. Októberben 
ismét megrendezzük társasági tagjaink, a 
tanfolyamok résztvevői munkáiból a kiállí-
tást. Nemes Takách László Ferenczy Noémi 
díjas restaurátor és festőművész előadásával: 
A papírmasé története – masé enteriőr kialakításá-
nak lehetősége címmel folytatódik a tanfolyam 
Tóth Éva papírszobrász vezetésével.  

Várhatóan kívülállók is bekapcsolódnak 
majd, mert szélesebb körben is meghirdetjük. 
Várjuk szeretettel vissza az eddigi sikeres résztve-
vők, immár alkotók és további érdeklődő tagjaink 
előzetes jelentkezését, a totheva17@t-online.hu, 
gyorgyie36@t-online.hu, e-mail címekre, illetve 
a 30/543–8026, 20/493–5412 telefonszámokon 
a sikeres szervezés érdekében.  

Szeretnénk minél több igénynek megfelel-
ni, ezért a következő kérdésekre várunk vá-
laszt:  

1. A kiállításon kívánja-e bemutatni tárgya-
it, melyeket?  

2. Részt kíván-e venni az októberben kez-
dődő, 4x3 órából álló előadásokon és gyakor-
lati foglalkozásokon?  

3. Megfelelő időpont: péntek délután? 
Szombat délelőtt? 



Forgó XIII/2, 2012. július 

8 

 

Krónika 
 

Finisszázs Érsekújvárban  
A Középkori és reneszánsz királyi udvartartás 
című kiállítás, amely Társaságunk tagjainak 
munkáiból, Társaságunk közreműködésével 
került az érsekújvári (Nové Zámky) Thain 
János Múzeumba, június 23-án ért véget. 22-
én Társaságunk kisebb küldöttsége utazott 
oda a záró rendezvényre – finisszázsra – hogy 
megtekintse a kiállítást és részt vegyen Csá-
szár Zsuzsa muzeológus vetített képes be-
számolóján a kiállítás – az előző Forgóban 
elég részletesen ismertetett – utóéletéről. 
Székesfehérvárról pedig Illyés Endréné Tün-
de is csatlakozott hozzánk! Mindkét jármű 
némi tévelygés után jutott a célponthoz, ahol 
a sajtó izgatott képviselői vártak bennünket, 
megérkezésünk után azonnal interjút vártak 
el. Nagyszerű volt a beszámoló, átélhettük 
Császár Zsuzsa lelkes babanépszerűsítő 
munkáját és szép érsekújvári sétán is részt 
vehettünk. A kiállítás annyira népszerű volt, 
hogy jelenleg több szlovákiai múzeum is 
számít jövő évbeli fogadására, első célpont-
ként Privigye a legvalószínűbb. Az alkotók 
felsorolásában pótoljuk Laczó Józsefné nevét, 
elnézést, hogy az előző Forgóból kimaradt. 

A Visegrádi Mátyás Király Múzeummal, 
illetve munkatársával, dr. Gróh Dániellel való 
12 éves együttműködésünk nagyszerű ered-
ményt hozott: A Mátyás királyok, Beatrixok, 
udvaroncok és udvari dámák, komornák, 
udvari bolondok, főpapok, követek és lova-
gok várhatóan még sok örömet szereznek a 
környező országok magyar és nem magyar 
múzeumlátogatóinak. Társaságunk pedig 
örömmel vállalja a további kiállítások anya-
gának összeállítását, szívesen várjuk vissza 
alkotó tagjaink remek munkáit!       Gy.E. 

Bábukiállítás a visegrádi Palotajátékokon 
Az évente szokásos bábukiállításra idén azok 
a Róza babák utaztak, amelyek a 2011. szep-
temberi és idén májusi Róza baba készítő 
foglalkozásokon készültek Zorkóczy Éva 
irányításával. Az előbbiek Tolna megyei vise-
letet kaptak – Lackner Mónika szakmai segít-
sége nyomán – utóbbiak Buda környékit, 

Szigetiné dr. Tóth Judit iránymutatásával. 
Arany Judit, Gáspár Ildikó, Hegyi Tiborné, 
Horváth Elemérné, Maruzsné Kovács Éva, 
Milbich Jánosné, Paray Júlia Gyöngyi, 
Szikszayné Szabó Éva Róza babái mellett Dr. 
Simon Gáborné: Sváb majális kompozíciót 
készített Barbie babákra. Meglepetésünkre a 
kiállítás hírére további babakészítők csatla-
koztak, éspedig a Táti Porcelánbaba Klub, 
Czibuláné Csicsman Erzsébet szakmai, Kátai 
Ferencné szervezői irányításával, „Húsvéti 
locsolkodás Táton” című díjnyertes kompozí-
ció bemutatásával, a táti húsvéti locsolást 
bemutató jelenet helyi viseletben, környezet-
ben, porcelánbabákon gazdagította a kiállí-
tást, de nem ők lettek az egyedüli csatlako-
zók. Berkenye község falumúzeumából – a 
Duna túlsó partjáról – Gill Józsefné által a 
helyi népviseletbe öltöztetett babák mutatják 
be a régi paraszti életutat a bölcsőtől, gyer-
mekkortól az első áldozáson, az esküvőn 
keresztül az emberi élet végéig, a társadalmi 
rétegeket is figyelembe véve. A kiállítás-
megnyitó ezúttal megmozgatta a helyi közös-
séget, amely legmagasabb szinten és ünnepé-
lyesen kapcsolódott be: Félegyházi András 
polgármester, Scheiliné Herendi Ida a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke köszön-
tötte a résztvevőket, a helyi nemzetiségi 
énekkar dalai nyitották-zárták a programot. 
Dr. Gróh Dániel szakmai felvezetése után dr. 
Györgyi Erzsébet nyitotta meg a kiállítást. Az 
alkotók, kiállítók és a megnyitó vendégserege 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat vendé-
ge lett egy finom ebédre a Palota kertjében 
lévő vendéglőben, utána szakmai konferencia 
következett a palota konferenciatermében, 
melyen Sz. Tóth Judit mutatta be előadását a 
német népviseletekről. A legnagyobb hőség-
ben történt mindez, de mindenki remekül 
érezte magát és egy szép nap emlékével távo-
zott. A kiállítás augusztus 5-éig áll fenn, a 
babákat ismét Társaságunk klubhelyiségébe 
várjuk vissza, a készítőket e-mailben értesít-
jük a tárgyak visszaadásának időpontjáról.  

A kiváló fényképeket Kissné Sztraka An-
namáriának köszönjük. 

Gy.E. 
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Kiss Áron  

emlékdélután 
A Kiss Áron Tisztelőinek Köre és a Pro Ludo 
Társaskör június 21-én, 12.30 és 16.00 között 
tartotta Emlék-délutánját, 
Megkoszorúzták a 
Gálbory-villa falán lévő 
emléktáblát (Kiss Áron u. 
2.). Elhangzott előadások: 
Velkey Kristóf: Tábortüzek 
a cserkész- és úttörőmozga-
lomban, Rónay Gabriella: 
Játékok a családunkban 
három nemzedéken át, 
Lovrics László: A József 
játék és társai, Gál Péter: Új irányzatok a gondol-
kodtató játékok világában. A 2012. évi Pro Ludo 
Díj átadásáról Gratulálunk rovatunkban 
emlékezünk meg, a kitüntetett Dr. Tészabó 
Júlia Játék-szék-foglalója a Játékmániák címet 
kapta. Váczi Dániel Urobo-játékát, Pálffy Lász-
ló nyeremény-játékokat mutattak be. Együtt-
működők és támogatók: Budapest – Hegyvi-
dék XII. kerület Önkormányzata, a Gálbory, a 
Hegymegi Kiss és a Szentiványi család, vala-
mint a Comodo Design. Szervezők: Virányosi 
Közösségi Ház, Pro Ludo Társaskör, Verzatus 
Stúdió.  

Társaságunk az ünnep előestéjén elhelyezte 
koszorúját az emléktáblánál.  

Kiss Áron Magyar Gyermekjáték 
Gyűjteménye a világhálón 

Az évforduló alkalmával Társaságunk a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár szerkesztőségé-
hez fordult azzal a kéréssel, hogy Kiss Áron 
Magyar Gyermekjáték Gyűjteménye – amely-
nek nem csak eredeti, hanem utolsó, 2000-ben 
megjelent kiadása sem érhető már el könyv-
árusi forgalomban – kerüljön fel a világháló-
ra. Elérhetősége: mek.oszk.hu/10800/10818/, a-
honnan könnyűszerrel letölthető. 
Megismerését ajánlom minden társasági 
tagnak: megtalálja benne gyermekkora játéka-
it, mondókáit kissé régiesebb formában – 
amint az a 19. század végén ismert volt. 

A kiadvány – hat részletben – eddig is meg-
található volt a világhálón, de részeinek meg-
keresése és összeállítása – megpróbálkoztunk 
vele! – annyira munkaigényesnek bizonyult, 
hogy nem sokan vállalkozhattak rá.  

Ezúton mondunk köszönetet Moldován 
István osztályvezetőnek és Drótos László 
könyvtárosnak, hogy ezt a fontos munkát 
könnyen hozzáférhetővé tették tagjaink és 
minden érdeklődő számára.  

 
A Rubik-vándorkiállítás 2014-ben a tervek 
szerint az Egyesült Államok-beli Jersey Ci-
tyben, a Liberty Science Centerben indul 
útjára – mondta el az MTI-nek Rubik Ernő 
feltaláló azt követően, hogy a kormány 200 
millió forintos támogatást adott a tárlat meg-
valósításához. 

A Rubik-kocka születésének 40. évfordulója 
alkalmából nyíló kiállítás a legtovább Jersey 
City-ben lesz látható, ezt követően Amerika 
több nagyvárosában mutatkozik be. A tervek 
szerint a turné érinteni fogja Dél-Amerikát, 
Ázsiát, majd Európában fejeződik be. Buda-
pesten az anyagnak a felépítendő, Rubik-
kockát formázó új múzeumépület ad majd 
végleges otthont. 

A Rubik kockából eddig 300 milliót adtak 
el, „A kocka történetének egyszerűen nincs 
vége, az interneten szembesültem vele, hogy 
még a nagymamák is kockát horgolnak” – 
mutatott rá a feltaláló.   

A Richpoi Hírek (július 20.) nyomán 

Ezek mennek, meg a bárányfelhők  
A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 
(Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/A) tisztelettel 
és szeretettel meghívja Önt és családját, bará-
tait 2012. április 26-án, csütörtökön, 18 órakor 
az I. Országos Bárány Kiállítás megnyitójára  

Bemutatkozik a Spanyolnátha művészeti 
folyóirat és a hernádkaki Nemzetközi Mail 
Art Művésztelep „Ezek mennek, meg a bá-
rányfelhők...” című nemzetközi küldemény-
művészeti projektje. 

A kiállítás 2012. május 31-ig tekinthető 
meg.  

 Országos báránykiállítás (Nagyrábé) 
2012. április 25-től kezdődött a VI. Sárrét Íze 
Fesztivál melyben főszerepet kaptak a bárá-
nyok. A hagyomány szerint Szent György 
napján hajtották ki az állatokat a szabad ég 
alá. 

Így történt ez Nagyrábén is, ahol juhkihaj-
tással és birkanyírással emlékeztek az ese-
ményre. 
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A bárány kiállításra 12 országból 25 alkotó 
munkája érkezett. Magyar kiállítók 43-an 
voltak. 

Jómagam 12 db különböző textil bárányt 
készítettem. Tettem ezt azért mert nagyszüle-
imnek is voltak bárányai és gyermekkorom-
ban szívesen időztem közöttük. 

Készítettem bárány bábot, fahéjlábút, fehé-
ret, feketét, kockást és egy munkámat felaján-
lottam a Bárány-tár kiállítás számára.  

A báránykiállítás a képzőművészek szemé-
vel ábrázolta a gyapjas állatot és ez a kezde-
ményezés egyedülálló volt ez idáig – tájékoz-
tatott Kocsis Csaba szervező. 

Volt köztük Isten báránya, fekete bárány, 
aranyszőrű bárány, megkerült bárány, áldoza-
ti bárány. Számtalan település címérében is 
szerepel a bárány.  

A fesztivál kulcsszavai: tradíció és moder-
nitás. A Turisztikai konferencia és az ehhez 
kapcsolódó VIII. Szent György napi vigassá-
gok rendezvény először kapcsolódott a fesz-
tiválhoz. Az eseményen bemutatkozott a 
Spanyolnátha művészeti folyóirat és általa a 
Nemzetközi Mail Art Művésztelep.  

„Ezek mennek, meg a bárányfelhők….” cí-
mű nemzetközi küldeményművészeti projekt 
is látható volt. 

A tavasz köszöntésére régen az öreg pász-
torok és kisbojtárok pásztortüzet gyújtottak.  

E hagyomány ápolására főzőversenyt hir-
dettek, melyre kétfogásos menüvel lehetett 
jelentkezni. Nagyanyáink emlékének adózva 
be is kellett mutatni a csapatok által elkészí-
tett ételeket, melyeket neves zsűri értékelt, 
élen Tógyer Gyula, a Fehérasztal Lovagrend 
tagja, Magyarország séf diplomatája. A kiállí-
tás 2012. május 31-ig volt megtekinthető. 

Tudósító: Daku Katalin  
 foltvarró, textiljáték készítő, Debrecen  

 
A Gyermeki Játék Nemzetközi Tanácsa 
(ICCP) 26-ik Játék Világkonferenciája Észtor-
szágban, Talllinnban folyt le nagy nemzetközi 
részvétellel június 18–19-én, a Tallinni Egye-
temmel és az Észt Gyermekjóléti Egyesülettel 
együttműködésben. 

A konferenciát meghirdettük a Forgóban, 
próbáltunk szervezni magyar részvételt, 
sikertelenül. Jan Van Gils elnök kiemeli az 
elhangzott előadások filozófiai mélységű 
megközelítéseit. A játék sokkal több annál, 

mint a felnövekedés időszakában végzett, 
gyermeki tevékenység. Sokkal inkább egy 
gyermekbarát eszköz a tanulás elősegítésére 
és a kikapcsolódás élvezetes tevékenysége. A 
játék az emberi magatartás része. 

Várjuk a konferencia kötetének megjelené-
sét, hogy az előadásokkal – legalább írott 
formában – megismerkedhessünk.    Gy.E 

Gratulálunk 

Gratulálunk Dr. Tészabó Júlia művészet- és 
játéktörténésznek, az ELTE PPK Pedagógia-
történeti Tanszéke egyetemi adjunktusának 
Pro Ludo Díjához, amely egy több részből 
álló, „meleda-típusú” ezüst gyűrű, és amelyet 
a magyar és magyarországi játékkultúra fej-
lesztésében kiemelkedő szerepet játszó sze-
mélyiségek tevékenységének elismerésére 
Szentiványi Tibor (1932-2009) elektromérnök, 
művelődéstörténész, Társaságunk első elnöke 
alapított és amelyet a Kiss Áron Tisztelőinek 
Köre és a Pro Ludo Társaskör 2012. június 21-
én, csütörtökön 12.30 és 16.00 között tartott 
Emlék-délutánján a Virányosi Közösségi 
Házban (Bp., XII. kerület Szarvas Gábor u. 
8/c.). vett át az alapító leányától, Szentiványi 
Zsuzsától. További sikeres kutatómunkát 
kívánunk, értékes előadásaira rendezvénye-
inken a jövőben is számítunk! 

A martonvásári Óvodamúzeum és létre-
hozója, Harcsa Tiborné június 23-án a Magyar 
Tudományos Akadémia Nagytermében, a 
Magyar Örökség Díjkiosztó ünnepségen 
Magyar Örökség Díjban részesült. A 
laudátor Kovács Gergelyné kultúrtörténész 
volt, a díjat Fekete György, a Magyar Művé-
szeti Akadémia elnöke adta át. Gratulálunk 
Társaságunk Kiss Áron Díjával, a NKÖM 
Nívó-díjával már kitüntetett múzeumalapító 
Tagtársunknak, a Múzeumnak pedig további 
kibontakozást, méltó környezetet kívánunk! A 
Társaság elnöke a helyszínen köszöntötte a 
kitüntetettet a Társaság nevében is. 

Levélhullás 

A Bridges of Hope International 2007-ben 
alakult szervezet a nemzedékeken keresztül 
szegénységben élők érzelmi, szellemi és fizi-
kai segítésére. Működésükkel szoros kapcso-
latot tart a hazai ÉlményMűhely, melynek 
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vezető személyiségei Fenyvesi Kristóf tagtár-
sunk és Stettner Eleonóra. Munkásságukban a 
tudomány, a művészet eredményeit sokszor 
játékos módon alkalmazva – méltán tarthat-
nak számot tagjaink érdeklődésére.       
A Bridges Towson 2012 – Matematika. Zene, 
Művészet, Építészet, Kultúra a világ legna-
gyobb matematikai és interdiszciplináris 
művészeti konferenciája, több mint harminc 
országból érkező résztvevőkkel, a Towson 
Egyetem Művészeti Központjában kerül 
sorra július 25–29 között. Az előadásokon 
kívül műhelytalálkozók, kiállítások, film-, 
színházi és zenei előadások, kirándulás és egy 
családi nap alkotja a programot. Fenyvesi 
Kristóf előadására július 26-án, délután kerül 
sor, a Towson Egyetem „Kaplan Hall” termé-
ben az ÉlményMűhely 5 éves működéséről. 

A konferencia részletes programja: 
bridgesmathart.org/bridges-2012/. 
A Családi Nap színes programja: 
www.familyday.hu/. 
Ezen az Élményműhely számos partneris-

kolája tanárainak segítségével magyar 
gyerekek rajzait is kiállítják:  

www.familyday.hu/#bridgesoftheworld. 
Reza Sarhangi, a Towson Egyetem profesz-

szora és a Bridges alapító elnöke idén augusz-
tus 28-án a Kaposvári Egyetemre látogat 
Mojgan Lisar holland képzőművész társasá-
gában a CrossBorderScience projektet záró 
konferencia főelőadójaként! Az előadáson 
kívül egy tanároknak, művészeknek és kuta-
tóknak szóló műhelyt is tartanak majd a 
középkori perzsa művészet matematikai-
művészeti összefüggéseiről. A részvétel in-
gyenes, minél több érdeklődőt várnak.  

Fenyvesi Kristóf nyomán 
Köszönjük a tájékoztatást, reméljük a közvetített 
információk megtalálják címzettjeiket. 
Sikeres konferencia szereplést kívánunk! 
 
Endrefalván, a II. András Közösségi Házban . 
június 9–10-én volt a VII. Ménes-patak Menti 
Játékfesztivál és Kiállítás. Utóbbi június 9-től 22-
ig állt fenn: 
Nagyon szépen köszönöm a segítségét! Sike-
rült, összejött és nagyon szép kiállítás lett. 
Kaptam anyagot Simon Krisztától, Rónai 
Katalintól, Maruzs Évától. Volt ezen kívül egy 
nagy süni gyűjtemény, egy gyufa (régmúlt), 
és egy felnőtteknek szóló, Első Magyar Lát-

ványtártól kapott anyag. Így teljes lett. Szo-
katlan anyag volt a Katié, meg is lepte a kö-
zönséget. Ilyen stílusú figurák még nem vol-
tak kiállítva sose. Maruzs Éva most hozott 
anyagot hatodszor, minden évben akkora 
anyagot, hogy csak bámulunk honnan, mek-
kora ház az amibe ennyi minden elfér. 
Szeretnék, meg szívesen be is folynék a Társa-
ság munkájába, de igazából semmire sincs 
már időm. Nagyon sok projektem van. Több-
nyire építések (3 művelődési ház, egy egyház-
történeti múzeum, egy játszótér, egy szolgál-
tatóház, két közpark, egy szociális 
szövetkezet, és mások). Jó lenne megírogatni 
is a játékkal kapcsolatos dolgainkat a Forgó-
ba, de nem megy.  

Még egyszer nagyon szépen köszönöm a 
segítségét! És természetesen kolléganőinek is! 

Barátsággal:                    [Tóth] András 
Azon leszünk, hogy a fesztivál híre a jövőben is 
előre megjelenjen lapunkban és így mások is kedvet 
kapjanak a kiállításon részvételre. Társaságunk 
örömmel segíti ezt a kiváló kezdeményezést, 
amellyel való együttműködésünk Társaságunk 
nevét is ismertebbé teheti a nógrádi vidéken.  
 
…megragadom az alkalmat, hogy megkö-
szönjem, hogy mindig megjelennek a Forgó-
ban a felhívásaim, valóban gyakran megfor-
dulnak a képzéseinken a babások a 
közvetítéseddel, és mindig nagy örömmel 
látjuk őket. Sokszor az oktatókon kívül egy-
mástól is sokat tanulhatnak így a résztvevők. 
Kívánom a legjobbakat, üdvözlettel:   

Szluka Judit bábos referens   
Magyar Művelődési Intézet  

és Képzőművészeti Lektorátus   
 
Idén megkaptam a Kézműves Remek okleve-
let is. Ezzel nagyjából az összes létező pályá-
zatról van oklevelem. A Kereskedelmi és 
Iparkamara honlapján több minden van. 
Nyilatkoztam a Somogy tv-nek is, … szeren-
csére kiragadták a legfontosabb mondandó-
mat. A [jún.] 13-i híradóban kb. a 21. perc 
környékén.  

Megvan az OKJ bizonyítványom  faműves, 
és a lényeg, FAJÁTÉK készítőiből is. Jövő 
héten vizsgázom a népi kismesterségek okta-
tóiból…  

Üdvözlettel:                      
Béndek Tamás 
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A Kiss Áron Magyar Játék Társaság  
célja, részlet az Alapszabályból 

Összefogást és fórumot biztosítani a játékok-
kal, a játszással foglalkozó, legkülönbözőbb 
területeken működő szakembereknek és 
intézményeknek. A magyar és magyarországi 
játékkultúra értékeinek felkutatása, őrzése, 
széleskörű terjesztése és korszerű továbbfej-
lesztése. …a témakörrel foglalkozók szellemi, 
gyakorlati és módszertani támogatása.… a 
hasznos ismeretek, a humánus jellemvonások, 
a kreatív készségek, a társadalmi, nemzeti 
önismeret fejlesztését szolgáló és a családi 
nevelést segítő játékok kidolgozásának előse-
gítése, azok bemutatása és elterjesztése. A 
játékkultúrával foglalkozó szaktudományok 
és a játék az oktatás és a közművelődés terén 
való alkalmazása eredményei, valamint a 
játékfejlesztés során létrejött szellemi és tárgyi 
alkotások, újszerű törekvések népszerűsítése. 
A játékkal foglalkozók érdekeinek érvényre 
juttatása. A kortárs és jövőbe mutató, innova-
tív és készségfejlesztő játékkultúra támogatá-
sa. Az emberiség játékkultúrájának, a játék 
kultúrtörténetének megismertetése a hazai 
társadalommal. A gyermekek törvényben 
elismert, játékhoz fűződő joga érvényesítésé-
nek szorgalmazása. 

Tagság 
A Társaságba felvételét kérheti bárki – szak-
ember, vagy játékbarát – aki érdeklődik a 
játékkultúra iránt és ezt a Társaság a lap alján 
olvasható címén bejelenti. 

Tagdíj  
Minimális összege évi 1000 Ft, nyugdíjasnak, 
diáknak, munkanélkülinek 500 Ft. Kérjük, 
ezen felül lehetőségük szerinti összeggel 
támogassák a Társaságot fennmaradása érde-
kében. Jelen Forgó számhoz a tagdíj és támo-
gatás befizetéséhez csekket mellékelünk. 
Mivel a csekktovábbítás árát a befizetett ösz-
szegből levonják és az így csökkentett összeg 
jut a Társaságnak, azt kérjük, lehetőleg OTP 
fiókban fizessék be a Kiss Áron Magyar Játék 
Társaság nevére, a 11702036–20657972 szám-
laszámra. 

Tagjaink a Forgót tagdíj ellenében kapják. A 
tagdíjfizetést Kissné Sztraka Annamária titkár 
tartja nyilván és fogadja közvetlenül. 

Cím, elérhetőség 
A Társaság és tisztségviselői elérhetőségei a 
lap alján. 

A Forgót akkor tudjuk küldeni postán, 
vagy e-mailen, ha címüket, e-mail címüket és 
annak változását pontosan tudatják. Ha meg-
adják e-mail címüket, hamarabb kapják a 
Forgót és időközben hírleveleket is küldünk. 

Szerkesszük együtt a Forgót!  
Várjuk írásaikat, híreiket, hogy azokat to-
vábbadhassuk a Forgóban, vagy a megújult 
honlapon:  

www.kamjt.hu! 

 

 
Köszönet Támogatónknak: 

a Nemzeti Kulturális Alapnak. 
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