A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente.
XIII. évfolyam 3. szám, 2012. október

Kedves Tagtársak, Barátaink!
Lassan természetessé válik, hogy Orlay
utcai termünkben kiállítások vesznek körül.
Bekapcsolódtunk a Kulturális Örökség
Napjai Kultúrházak és a Civilek éjszakája
országos szervezésű programokba (szeptember 15-16), ami két nap alatt 120 látogatót
hozott be, sőt az Ohrid macedón néptánccsoport önkéntes fellépését is -- amit ezúton
is köszönünk! Zorkóczy Miklósné népviseletes babáinak szeptember végéig tartó
kiállítása után októberben ismét papírmasé
alkotások hirdetik a második éve folyó
oktatás sikerét. Nemes Takách László a
papírmasé történetét bemutató, nyitó előadása – amely tavaly óta bővült, gazdagodott – most is nagy hatást gyakorolt a nézőkre – e sorok íróját beleértve -- babákról
szóló részlete 26-án Székesfehérvárott ismét
hallható-látható lesz.
Nem olyan egyszerű azonban klubhelyiségből „kiállítóteremmé” válni! Szeretettel
várjuk a „teremőrzés” feladatába bekapcsolódni
kívánó tagjaink jelentkezését. Általában 4
órás időtartamra – főleg délután 14-18 óráig
– fogadjuk a látogatókat, be lehet ülni egy
kézimunkával, egy regénnyel, meg lehet
hívni rá saját kapcsolatokat, sőt, kérjük is
tagjainkat, hogy tegyék ismertebbé helyszínünket saját körükben, hívják fel kiállításainkra ismerőseik figyelmét. Arra törekszünk, hogy alkotó tagjaink munkái sorra
láthatók legyenek kiállításainkon!

A Moskovszky Gyűjtemény napjainak sora
tovább folytatódik. Október 26-án, pénteken
várják tagjainkat (is) Fehérvárra a Játékkép
– Képjáték konferenciára.
Karácsonyi ajándékozási szokásunkat tartsuk
fenn! A Dévai Szent Ferenc Alapítvány árváinak már két évben küldtünk karácsonyra
ajándékot, amit mindig hálásan megköszöntek. Kissné Sztraka Annamária titkár
asszonyunk egy nagyméretű régi műanyag
babát lát el gazdag ruhatárral – kötött ruhákkal -- számukra. Fülöp Klára tagtársunk
által felajánlott műanyag fejecskékből is van
még, ha valaki szívesen készítene hozzá
testet és öltözetet, mi továbbítjuk.
Egy adventi hétvégén rendezhetnénk karácsonyi vásárt kézműves foglalkozással.
Kérjük a bekapcsolódni kívánók jelentkezését november 15-ig a Forgó hátlapján lévő
elérhetőségeinken, hogy tervünk közkívánatra alakuljon!
Honlapunkon mind több hír látható. Érdemes lesz figyelni, mert a frissen érkezett
híreket feltesszük és a Forgóba nem férő
terjedelmes beszámolókat s ott helyezzük
el. Saját honlappal rendelkező tagjaink
linkjeit szívesen elhelyezzük viszonossági
alapon és kérjük, hogy a www.kamjt.hu jelenjen meg honlapjukon.
Negyedik számunkkal rövidesen jelentkezünk, várjuk híreiket!
Dr. Györgyi Erzsébet
elnök

www.kamjt.hu

Forgó XII/2., 2011. július

Meghívó
A Társaságunk által kezdeményezett
13. után 14. alkalommal is lesz
konferencia Székesfehérvárott!
Játékkép – Képjáték – előadások a Moskovszky
és a Réber Gyűjteményről

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városi Képtár – Hetedhét
Játékmúzeum hív egész napos konferenciára
2012. október 26-án, pénteken 10 órára a
Hetedhét Játékmúzeumba (Székesfehérvár,
Hiemer-ház, Oskola-utca 2-4. Városház térnél).
Köszöntőt mond: dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei jogú város polgármestere, Brájer Éva, Székesfehérvár Megyei jogú város alpolgármestere, dr. Vígh
Annamária Emberi Erőforrás Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztály vezetője, dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság elnöke.
Program:
Játékkép – levezető elnök: Kalmár Ágnes
művészettörténész.
10.30 Unger Erika történész: Gyermek és
társadalom a dualizmus kori Magyarországon;

10.50 Nemes Takách László Ferenczy Noémi díjas restaurátor művész: Papírmasé és
más babákról. Anyagok, romlások, megőrzés.
11.10 dr. Nagy Veronika néprajzkutató:
„Marie” és „Walter” valódi arca. Karakterbabák a Moskovszky Gyűjteményben.
11.30 Balla Gabriella művészettörténész:
Babazsúrok kellékei az európai porcelánmanufaktúrákból.
11.50 Illyésné Ötvös Tünde ny. restaurátor
osztályvezető: Moskovszky Éva levelei.
12.30 Ebédszünet – a Hetedhét Játékmúzeum kiállításának megtekintése.
Képjáték – levezető elnök: Szabados Árpád
képzőművész.
14.00 dr. Révész Emese művészettörténész:
A szabadság melankóliája. Réber László 1957es karikatúrái.
14.20 Gábor Eszter művészettörténész: A
hatvanas évek végi műcsarnoki nagy Karikatúra Kiállítás – Réber László
14.40 Gärtner Petra művészettörténész:
Réber „egypercesek”.
15.00 Szűcs Erzsébet művészettörténész: Az
1+1 bánata / Murphy törvénykönyve illusztrációi.
15.30 Tárlatvezetés a Moskovszky Gyűjteményben és a Réber László kiállításban dr.
Nagy Veronika és Gärtner Petra vezetésével.
Társaságunk tagjait, barátait most is szeretettel várják a rendezők – és mi is!
Népliget állomásról 8 és 8.15 órakor induló
Volán buszokat ajánljuk, a fehérvári autóbusz-pályaudvartól 10 perc.
Reméljük, a korábbi évekhez hasonlóan most is
sokakat vonz a konferencia, a gyönyörű műemlék
épületben új rendezésben elhelyezett gyűjtemény,
korábbi konferenciáink és Moskovszky Éva emléke!
Papírmasé Művészet kiállításunk – amely az
elmúlt két évben szervezett tanfolyamainkon
részt vett alkotók munkáiból áll – megtekinthető november 9-ig: 8-án és 9-én 14–18 óra
között az Orlay utca 2/b-ben, illetve ezen
kívül a 20 493 5412 telefonszámon megbeszélt
időpontban.
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Kicsinyített régi világ
Annus Ferencné kompozícióiból november
10-én, szombaton 11 órakor nyílik kiállítás
klubhelyiségünkben (1118 Bp. Orlay utca 2/b.)
Megnyitja Karlócai Marianne játékgyűjtő és
óvodapedagógus, közreműködik a Szupernagyik Népdalköre Karcagi Gyuláné Éva és
Bucsai Anikó vezetésével. Elhangzik Heltai

Jenő: Marianne emlékkönyvébe című költeménye. Megtekinthető december 9-ig hétvégeken: nov. 17–18, 24–25, december 1–2 szombat-vasárnap 10–16 óráig, csütörtökönként
14–18 óráig.
A miniatűrkészítés kiváló hazai szakértője
méltatása a kiállítandó alkotásokról:
Annusné Erzsike munkáiból szeretet és
kreativitás sugárzik, amikor végignéztem a
róluk készült képeket, boldog mosolyra húzódott az arcom. Erzsike miniatűrjei rendkívül harmonikusak, kreatívan használja fel a
mindennapi élet apró tárgyait, a körülöttünk
heverő apróságokat, kiegészítőket, amik
másnál talán a szemétben végeznék.
Munkái élettel teltek, jó szemmel komponálja meg enteriőrjeit. Kitárul előttünk világunk miniatűr mása: a templom, a fotóműterem, az újságos, a japán kert, egy egész város
elfér egy szobában.
Egyedülálló élményt jelentett számomra e
csodák nézegetése, s remélem hamarosan
személyesen is találkozhatok alkotójukkal.
Kívánom, hogy a város újabb „lakókkal”
bővülhessen, s ehhez mindenekelőtt egészséget és kitartást kívánok.
Őszinte tisztelettel,
Skultéti Orsolya
Miniatűrkészítő, IGMA Fellow

A Népművészet Hete a Petőfi Sándor
Művelődési Házban – a baba jegyében
2012. November 12-18.
Komárom-Szőny, Petőfi u. 3.
Népdal: A Duna Népdalkör nyílt próbája.
Daltanulás Bedecs Ilona zenetanár és a dalkör
tagjainak segítségével – 12. hétfő 18.00.
Néptánc: A szőnyi Kis Garabonciások nyílt
néptánc próbája 13. (kedd), 16.00.
Kézműves szerda: Babakészítés Janka Ferencné vezetésével. 14. (szerda) 10-12.00
Nyitott műhely: Epresi Angela fazekassal
agyagbaba készítése 15.00-17.00
Babakiállítás Janka Ferencné munkáiból: 15.
(csütörtök) 17.00–18.00. Megnyitja: Bera Jánosné, a Nyugdíjas klub vezetője
Beszélgetés és foglalkozás Janka Ferencné
babakészítő-csipkeverő oktató népművésszel
Babanap óvodásoknak: Fazekas Ottó gyűjtő
Babás képeslapjainak kiállítása. Kiállítás
megtekintése, babakészítés 16.(péntek) 10.00–
12.00
Konferencia nap: Köszöntőt mond Turi Bálint
a Megyei Oktatási, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke és Nyikus Anna a
KEM Népművészeti Egyesület elnöke, Közreműködik a Duna Népdalkör, Bedecs Ilona
zenetanár vezetésével, 17. (szombat) 9.00–
12.00.
Csicsman Erzsébet díjazott babakészítő és a
Győri Babaklub kiállításának megnyitója, A
Babaklubot bemutatja Keglovich Ferencné a
klub vezetője.
A Kiss Áron Magyar Játék Társaságot bemutatja és babatörténeti előadást tart Dr.
Györgyi Erzsébet néprajzkutató, a KÁMJT
elnöke.
Ebéd 12.00.
A Tokodi Babaklub bemutatkozása, bemutatója Csipke Ferencné vezetésével. A babakészítő népművészek mesterség bemutatói
közös műhelymunka, Kemencés „pólyásbaba” sütése 13.00–17.00.
A kiállítások 2012. november 17–30-ig látogathatók a művelődési ház nyitvatartási idejében.
A rendezvényre szeretettel várnak minden
érdeklődőt a rendezők: Komáromi Kulturális,
Sport és Szabadidő KHSZ Nonprofit Kft.,
Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti
Egyesület. Szőnyi Kulturális Egyesület.
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Boldog bábok, beszédes babák
A Molnár-C. Pál Műterem-múzeum
(1118 Bp. Ménesi út 65.) Tavasz Termében
2012. november 15-től
2013. január végéig.
A kiállítás a 20 évvel ezelőtt elhunyt Ida
Bohatta bécsi születésű gyermekkönyv illusztrátor és szövegíró (1900-1992) emlékének
tiszteleg. Az A. Tóth Sándor, Pirk Jánosné
Remsey Ágnes, Olaj Pálné és Perlik Tímea
báb- és baba alkotásaiból álló kiállítást november 15-én 17 órakor dr. Nagy Veronika, a
székesfehérvári Moskovszky gyűjtemény
muzeológusa nyitja meg. A festő és bábművész fia, dr. Tóth Gábor megemlékezést tart
apja bábművészetéről november 23-án 11
órakor, közben gyerekeknek a TavaszTeremben bábjáték Bessenyei Bencével és
Szabó Zsófival. November 22-én 16 órakor
dr. Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Magyar
Játék Társaság elnöke vezetésével szakmai
nap a babákról. A karácsonyváró időben
Családi napok, karácsonyi vásár, (reprodukciók, művészi könyvek, Ida Bohatta könyvecskék, babák és kis ajándék tárgyak) ajándékkészítés,
babavarrogatás
(Ládonyiné
Bartha Gabriellával november 17.11 óra), a
gyerekeknek, (december minden szombatján
11 órakor karácsonyig), a felnőttek számára a
MCP Műterem Múzeumban előadások a
Molnár-C. Pál és Párizs kiállítás képei között,
a 75 éve történt 1937-es párizsi világkiállításról.
November 18. vasárnap 10.15: Autóbuszos
kirándulás Székesfehérvárra.
A Moskovszky gyűjtemény és babakiállítás
megtekintése a Hetedhét Játékmúzeumban
Január 26-án, szombaton 11.00 órakor „Boldog bábok, beszédes babák” – Finissage. „A teljesség felé” – Weöres Sándor. Emlékek, versek.
Összeállította és előadja Fenyő Ervin színművész.
A címben Boldog bábok, beszédes babák -két ellentét feszül: a báb nem érez, a baba
nem beszél. Vagy talán mégis... S ha igen, mit
mond és ki mondja el helyette vagy vele?
www.mcpmuzeum.hu
info@mcpmuzeum.hu
Tel.: 30/201–1073.
Csillag Éva - GyE

XVII. Országos Baba
és Játékkiállítás,
Országos Babakészítési Verseny
Győr ,
2013. március 23 – április 4.
Az esemény vezérgondolata: nemzetünk összetartó ereje a család.
A Babakiállítás keretében zajló versenyen a
saját készítésű porcelán babák, textilbabák,
népviseletes babák, egyéb anyagokból készült
babák, babaöltöztetés, babaházak, babaszobák, babakellékek, mackók versenyezhetnek
11 kategóriában.
A verseny 2013-ban a hagyományos családmodellre fókuszál, ajánlott témái ehhez kapcsolódnak: „Esküvői szokások, különleges esküvők” –
Rongybaba család—kézműves pályázat, mely
utóbbi a Praktika Magazinnal közösen kerül
meghirdetésre.
2013-ban a Szolnok melletti Rákóczifalva
Macimúzeuma lesz a kiemelt vendég. A
többnyire 70–80 éves mackók különböző
korok jelmezeibe öltöztetve különleges látványosságot kínálnak majd a látogatóknak.
Keglovich Ferencné
A Fővárosi Önkormányzat Óvodája
szakmai programkínálata
a 2012/13-as
nevelési évre
A gazdag kínálatból – a még előttünk állókból
– a játékkal kapcsolatosakat választottuk ki:
Pedagógiai gyakorlat csütörtökönként 8–
11.30-ig, (részvételi díj 1500 Ft).
„Cincom-láncom cérna…” – Zenei nevelés
a „Játék és tánc az óvodában” módszerrel –
játékfűzések – zenei képességfejlesztés –
néphagyomány az óvodában – november 15.
„Mesélj, hogy meséljen” – Anyanyelvi nevelés – mesekezdeményezés – az óvodapedagógus mintája – a meseválasztás kritériumai –
az anyanyelvi fejlesztés lehetőségei – november 22.
„Az életre kelt képzelet” – bábozás – a báb
mint motiváló eszköz – kooperáció, kreativitás, fantázia – január 31.
Kézműves délutánok: „Mi is tudunk játékot
készíteni” – különféle anyagokból, technikával.
Január 8. 14–17 óra, 1500 Ft. Jelentkezés
Puskás
Zsuzsannánál:
1/321–9543,
puskaszs@invitel.hu.
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Century of the Child – Growing
by Design 1900–2000
(A gyermek évszázada – nevelkedés design által
1900–2000) Kiállítás a Modern Museum of Arts
(Modern Művészetek Múzeuma – MoMA)-ban
2012. július 29 – november 5.
A fontos kiállítást katalógus kíséri, amelyben
méltó helyet kap a magyar századelő
gyermekcentrikus művészeti törekvéseinek
bemutatása. Nagy Sándor, Kriesch Laura és
kisleányuk fényképe, körösfői Kriesch Aladár
és Undi Mariska gyermekszoba tervei,
Toroczkai Wigand Ede templom-iskola terve
– részben a gödöllői Városi Múzeumból,
részben New-yorki gyűjteményből. Részletek
a MoMA honlapján! moma.org
Alkalmazás- és
mobiljáték-pályázat
Alkalmazások és mobiljátékok fejlesztésére
hirdet pályázatot alkalmazás- és játékfejlesztőknek az UNAOC.
Az Egyesült Nemzetek Civilizációk Szövetsége (UNAOC) pályázatot hirdet a Create
UNAOC 2012 versenyben való részvételre
alkalmazás- és játékfejlesztőknek. A pályázatra olyan alkalmazásokat és mobil játékokat
várnak, amelyek a kultúrák közötti párbeszéd
számára új utakat tesznek lehetővé.
Pályázati határidő: 2012. november 30. Bővebb információ:
Egyesült Nemzetek Civilizációk Szövetsége
(UNAOC), www.unaoc.org/create/about/
A KultúrPont hírlevélből [2012-10-03]
Tudorjáték
Budapesten
A szép kivitelű fából készült táblás játékairól
ismertté vált játékprogram vezető, Sütheő
László 2012. december 8-án a kamaraeredei
Csillagösvény Waldorf iskolában tart játszóházat 10–18 óra között.
Mesemúzeum és Meseműhely
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján, a Népmese Napján megnyitotta kapuit
Budapest legújabb nevezetessége, a Mesemúzeum. Kányády Sándor, Kossuth díjas költőnk kezdeményezésére a Budavári Önkormányzat által helyreállított Döbrentei utcai
gyönyörű barokk épület alsó szintjén kapott

helyet a múzeum. Ennek megálmodásához a
Petőfi Irodalmi Múzeum jelentette a szakmai
hátteret, az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) Alfa pályázatán elnyert támogatás pedig a megvalósítás lehetőségét. Helmich
Katalin, a múzeum igazgatója remek forgatókönyvet készített, nagyívű kiállítási koncepciót, módszertani és foglalkozási tervet dolgozott ki. A múzeumi fogadótér egyrészt a
gyerekek által létrehozott vagy befogadott
színházi- és bábelőadásoknak, árnyjátékoknak, vetítéseknek a színtere, másrészt itt
tartják a drámapedagógiai és a kreatív műhelyfoglalkozásokat is. A manuális és drámajátékok a mesék feldolgozására irányulnak,
ilyen a rajzolás, festés, bábkészítés, jelmezkészítés, térjátékok stb. A „Magyar tündérmese
világa” című állandó kiállításban mese utat
járhat be a látogató: az üveghegyen átkelve,
próbákat teljesítve, akadályokat leküzdve
juthat el az áhított „felekirályságig”. A harmadik tér az időszaki kiállítás, amelyben
jelenleg a magyar mesegyűjtés első száz évéről szóló kamara kiállítást lehet megtekinteni.
Cím: 1013 Budapest, Döbrentei u. 15. Tel.:
1/202–4020, E-mail: múzeumpedagógiai foglalkozásokra jelentkezés: muzeumped@pim.hu,
születésnapi buli tartására jelentkezés:
csorszkati@gmail.com, honlap: mesemuzeum.hu
(részletes információk, programok).
Nyitva tartás: hétfő szünnap, egyéni látogatóknak csütörtök, szombat 10–18 óráig, vasárnap 10–13 óráig, csoportoknak előzetes
bejelentkezéssel: kedd, szerda és péntek 9–14
óráig.
Matuz Edit
Drén Csabáné Radó Éva az 1815-ben – nem múzeumnak – épült épület korábbi történetét illusztrálva, megalkotta miniatűrben Thoma szatócsboltját, József, a pék műhelyét és egy reformkori otthon
belsejét. Egy tagtársunk munkája tehát már jelen
van a kiállításban!
Tündér Ilona
magyar történelmi
mesemondó verseny
A döntő 2012. november 24-én lesz a TIT
Stúdióban, XI. ker. Budapest Zsombolyai utca
6. (Bocskai út sarok), 10 – 14 éves korú gyerekek részére határon innen és túl.
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A verseny résztvevői magyar történelmi
tárgyú, – történelmi helyhez, személyhez,
eseményhez kötődő – mondát, mesét vagy
elbeszélést adnak elő.
A döntő 10 órakor kezdődik és délután 4 –
ig tart, ezt követi a díjkiosztó.
Minden. a mese és a magyar történelem
iránt, érdeklődő nézőt szívesen látnak a verseny szervezői és rendezői: Emese Kis Csillaga Kulturális Alapítvány, Tündér Ilona Magyar
Történelmi
Meseíró
Közösség,
www.nepmesemuzeum.com, loxiasz@gmail.com,
mobil: 20/910–7864, 1/890–1253.
A sikeres mesemondók jutalmazásához Társaságunk is hozzájárul.

XIX. Betlehemi Jászol pályázat
A Magyar Kézművességért Alapítvány idén is
meghirdeti karácsonyi pályázatát, amelynek
részletei olvashatók a www.amka.hu honlapon.
Regisztrációs határidő november 5. (e-mailen,
levélben, személyesen), tárgyak átadása november 17-18. (XIV. Gadányi utca 33-39.),
kiállítás a Magyarság Házában (december 13–
január 13.), nevezési díj 4000 ill. 3000 Ft. Gergely Imre 1 354 3146, 30 394 6010. Társaságunk szerény díjakkal járul hozzá néhány
alkotó elismeréséhez.

Krónika
Csodás babaés mackóvilág program
Zentán (Szerbia)
„Az emberi kultúra a játékban, játékként kezdődik
és bontakozik ki”
Huizinga: Homo Ludens

vettek a programban. Az iskolák és civil szervezetek képviselőin kívül jelentkeztek mackókedvelő családok is. Több esetben nem csak
a gyermek, hanem a nagymama és a szülő is
személyesen hozta el a kiállításra kedvenc
maciját. Habár minden programon résztvevő
személy szorosan ragaszkodott féltett játék-

Október első hete a gyermekhét alkalmából a
Rozetta Kézműves Társaság Csodás baba- és
mackóvilág címen kiállítást rendezett, az
azonos címen textilbaba- és mackó-gyűjtő illetve
készítő versenyre érkezett alkotásokból. A zentai
Rozetta Kézműves Társaság iparművészeti és
foltvarró csoportjának 25 tagja, a zentai
Caritas Idősek Napközi Otthonának 10 ügyes
tagja, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola
három munkaegységének 77 tanulója, a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
70 tanulója és a tornyosi Tömörkény István
Általános Iskola 18 tanulója aktívan részt

szeréhez mégis szívesen adta kölcsön a régió
első régi és új többnyire kézzel készített babaés mackókiállítására
A kiállítás október 2-án a Művelődési Ház
kiállítótermében nyílt meg, amelyet az érdeklődők október 7-ig látogathattak 10.00 és 18.00
óra között. E gyermekhét minden napján több
helyszínen e témához kapcsolódó kézműves
foglalkozásokat szerveztünk Zentán a Művelődési házban, a Szociális Védelmi Központban, a Népi Technika épületében, Felsőhegyen és Tornyoson a fiók-könyvtárakban. A
gyermekfoglalkozások ingyenesek voltak a
6
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zentai önkormányzat támogatásának köszönhetően.
A baba-, macibarátok jelentkeztek a versenyre és a kézműves programokra. A macivarró programunk nagyon sikeres volt Horváth Máriának és a Rozetta Kézműves
Társaság ügyes aktív foltvarróinak köszönhetően. A három településen összesen kétszáz
(200) mackót és ötven (50) babát varrtunk
meg közösen a gyerekekkel, akik örömmel
vitték haza a puha kis játékszereiket.
A kiállításon ezernyi mackó és több száz
játékbaba és díszbaba várta a látogatókat,
akiknek a száma a kiállítás nyitva tartásának
utolsó napján elérte az ezret. A pici gyerekek,
a fiatalok és idősek egyaránt örömmel tértek
be a kedves, régi idők hangulatát idéző
kiállítóterembe. A babasarokban díszelgő
porcelán és textilarcú babák, az „Olaszbabák”
a babatípusok történetét felidézve elvezettek
a mai Waldorf típusú babákig. A kiállításra s a
„Vali babákat”a Rozetta Kézműves Társaság
19 tagja 2012 évben megindított baba- maci
program keretében a közös varrásokon két
hónap alatt készítette el. Picur és Vali babák
készültek a gyermekheti program keretében
is amelyeket a készítőik örömmel vittek haza.
Október 2-án kedden 17.30 órakor volt a
Csodás baba- és mackóvilág kiállítás megnyitója
a Művelődési Ház kiállítótermében, megnyitotta: Nagy Abonyi Ágnes, zentai néprajzkutató, a Rozetta Kézműves Társaság elnöke,
Györgyi Erzsébet, Budapesti néprajzkutató a
Kiss Áron Magyar Játék Társaság elnöke és
Keglovich Ferencné a Magyar Bababarátok
Egyesülete elnöke.
A régi kedves, egyszerű játékok a gyermekek helyes érzelmi és értelmi fejlődését segítik elő. Foglalkozásaink szándéka kimozdítani a gyerekeket a
számítógépes játékok rengetegéből, a tévé elől,
hogy megismerjék az önálló alkotómunka értékét, a
hagyományok, a közösség megtartó és éltető erejét.
A megnyitó alkalmával még jelentkezni lehet a macikészítő és babakészítő gyermekprogramra amelyet a Rozetta Kézműves
Társaság tagjai tartanak.
A kiállításhoz gazdag gyermekprogram
társult a következő hét folyamán. A kézműves
foglalkozásainkon varrott babák, mackók egy
részét a zentai kórház gyermekosztályának, a
zentai Hófehérke óvoda, illetve a leginkább

rászorult gyermek-közösségekbe ajánlották
fel.
Rozetta Kézműves Társaság, 24400 Zenta,
Fő tér 18. Számlaszám:355–1119041–78 Telefon: (0038l–64)(064)–207–3354.
E-mail: rozetta.kt@gmail.com, agnes@tlkk.org
VI. Országos
Ördöglakat Találkozó
2012. szeptember 29. Bakonysárkány, Faluház
A Pályázat és program a 2012. 2. sz. Forgó 6.
oldalán olvasható.
A program nagy sikerrel zárult, a résztvevők Szegedről, Egerből, Budapestről, Sopronból érkeztek, érdemes elolvasni a részletes
beszámolót a www.furfang.hu oldalon! Csak
ízelítőül:
„Ez volt életem legszebb napja!” – mondta
elém állva a találkozó végén az a 9 éves kislány aki több mint 200 km utazott, hogy édesapjával itt legyen a ördöglakatosok között –
írja a szervező, Székely Márton, aki köszönetet mond az esemény számos segítőjének,
együttműködőjének, népszerűsítőjének, támogatójának. Az esemény fő szenzációja
Zagyvai András, a „Smartegg” = Okostojás
feltalálója, megalkotója, akitől számos műhelytitkot tudhattak meg a résztvevők – nyomukban a honlap olvasói is.
http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-10-06,
10:34-től.
Érdemes rámenni a honlapra és ott nyomon követni a csodálatos „Okostojás” szerkezetét, a vele
való játék lépéseit!
Magyar Társasjátékdíj 2012
A Magyar Társasjátékos Egyesület 2012.
szeptember 19-én harmadik alkalommal adta
át a Magyar Társasjátékdíjat, mely alkalomra
a Kiss Áron Magyar Játéktársaság is meghívást kapott. A díjért hazai fejlesztésű, vagy
Magyarországon kiadott (forgalomba kerülő)
magyar nyelvű játékszabállyal rendelkező
társasjátékok versenyezhettek.
A díjazást megelőzően a Magyar Társasjátékos Egyesület elnöke Farkas Gábor a tavaszszal hirdetett Magyar Társasjátékdíjhoz kapcsolódó nyereményjátékról számolt be,
amelyben arra kérték az érdeklődőket, hogy
nevezzék meg a beválogatott játékok közül
melyik legyen a győztes.
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Szó esett még a Művészetek Völgyében,
Kapolcson megrendezett nagysikerű társasjáték bemutatóról, amelyen a játékkedvelők
mellett családok is nagy számban vettek részt.
A szervezők egy tízpontos kérdőívet adtak
közre, amelyben arra vártak választ, hogy mi
számít társasjátéknak és mi nem. Hol húzható
meg a határ? Például társasjáték-e a gombfoci
vagy a marokkó? Ez a kérdés az egyetemes
játéktörténetben sincs meghatározva, de a
pontosabb megközelítés lehetőségével nyilvánvalóan élni kell.
Felmerült továbbá, hogy gyakorta okoz
gondot a társasjátékok szabályainak értelmezhetősége, ezért ebben a kérdésben a Magyar Társasjátékos Egyesületnek kell egységes
álláspontot kialakítania, jegyezte meg az
egyesület elnöke.
A 2012-es évben az öt díjazásra jelölt társasjáték: az Aranyváros, a Fauna, a Mamutvadász, a Qwirkle és a Samarkand lett. A
fődíjat a Mammutvadász (Piatnik), a különdíjat a Fauna (Gém klub) nyerte el.
A Mammutvadász egy tematikus családi
társasjáték, amelyben leginkább a jó helyzetfelismerést és előretervezést lehet gyakorolni.
Tervezője a híres német Knizia Reiner, akit
jelenleg a legjobb játékalkotók között tartanak
számon.
A Fauna pedig egy kvízjáték, amely a játékosok természettudományos ismereteire épít
és azt hívatott elmélyíteni. A zsűri ezt a szép
kivitelezésű játékot, – amely főként az oktatásban és szakköri foglalkozásokon segítheti a
játékos ismeretszerzést – különdíjban részesítette.
A tanulságos szakmai összejövetel és díjkiosztó ünnepség barátságos fogadással zárult.
Haider Edit
(aki a díjkiosztón Társaságunkat képviselte)
Az Ország boltja 2012
Játék
A kereskedelem különböző szakterületei
számára meghirdetett versenyben a vásárlók
szavazatai alapján játék kategóriában 1. lett a
Játéknet.hu, (sok Bogyó és Babócával), 2. a
modellfutar.hu (drága jármű modellek kínálatával), a 3. a Tulli, nagyon vegyes kínálattal.
Érdemes megnézni:
orszagboltja.hu/nyerteseink#p4

Hagyomány-érték(t)rend – világkép – Népi
játékok a modern és a paraszti kultúrában címmel, a „Kis Magyar Néprajz a Múzeumban”
sorozat keretében dr. Nagy Veronika néprajzkutató tartott előadást 2012. szeptember 26-án
a Szent István Király Múzeumban.
Babakiállítás az Idősek Otthonában
A XI. Kerületi Önkormányzat Fraknó utcai
Idősek Otthonában Tóth Éva papírszobrász
tagtársunk baba- és szobor műveiből, játékaiból kiállítást mutatott be október 4-én, amely
a hó végéig lesz látható. Alább közöljük az
otthon egy lakójának az általános lelkes fogadtatást kifejező költeményét.
Baba világ…
Gyertek ide fiúk lányok,
Ti itt most csodát láttok!
Gyertek ide mindannyian,
Láthatjátok, sok baba van!
Színes ez a „baba világ”
Mint a kertben a sok virág!
Van itt szőke, barna, buksi,
Van egy másik, kicsit kuksi
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Van itt kócos, meg kalapos,
Nézd e kicsit, most haragos!
Gyertek ide Marcsi, Gyurka,
A babákat Éva gyúrta.
Az Ő álmai voltak ezek,
Mit alkottak a kis kezek!
Mennyi szín és mennyi álom –
Szavamat én nem találom?
Ha a babák útra kelnek,
… és élő babákhoz kerülnek…
Együtt járják majd a táncot…
És éneklik az „eszterláncot”!
Bújnak majd a „zöld ág” alatt,
Hol felnőtt is gyermek marad!
„Megy a gyűrű vándor útra” –
Lesznek babák újra, újra,
Alkotják majd, sok kis kezek,
Boldogságot hoznak neked!
Örömet és sok nevetést,
A babákkal jó törődést!
Új sok-sok babát formálunk,…
És boldogabb lesz világunk!

tárgyú társasjáték tervezőjeként került kapcsolatba Társaságunkkal. Emlékét kegyelettel
megőrizzük!

Megjelent
Zsugaléria
376 képes levelezőlap, 65 anekdota
A napokban jelent meg Horváth Ferenc és
Jánoska Antal sokadik „kártyás” könyve.

2012., Évának
Szirtesi László

Gratulálunk Gondos Gábor Tagtársunk
házasságkötéséhez László Katával – az esküvői szertartás október 20-án volt a zugligeti
Szent Család templomban. Sok boldogságot,
boldog életet kívánunk!

Gyászolunk
Elhunyt Drégely Lászlóné Witz Éva tagtársunk
október 13-án, életének 82. évében. A számos
elismeréssel – köztük Balázs Béla díjjal –
kitüntetett jelmeztervező, Bors Mátétól az
Abigélig számos színmű és film jelmezeinek
megalkotója gyönyörű, egyéni díszítésű tojás
kollekciót is hátrahagyott, amelyeket az
Iparművészeti Múzeumnak, a Gottsegen
György Kardiológiai Intézetnek és a zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjteménynek adományozott. (Az ezekről készült fényképsorozat egy példányát a Forgó szerkesztőjének
adta megőrzésre.) Emlékét szeretettel, megbecsüléssel őrizzük!
Elhunyt dr. Budai Aurél gyémántdiplomás
építészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, a műemlékvédelem egyetemi oktatója október 7-én, 86 éves korában. Turisztikai

Mint azt címe sejteti, a kártyázásról készült
rajzok, festmények, karikatúrák és fényképek
sorakoznak az oldalakon. Másik közös vonása
a látottaknak, hogy az album képei száz esztendő képes levelezőlap termésének válogatása. A szerzők írják könyvük előszavában:
„E sorok írói a régi és modern játékkártyák
barátaiként talán még idejében fedezték fel a
kártyás témák művészeti és szépirodalmi
értékeit és gyűjtöttek össze négy évtized alatt
közel kétezer képeslapot és számtalan irodalmi emléket. E gyűjtemény „leg”-jeiből
válogattunk, azaz a legrégibb, a legszebb, a
legritkább levelezőlapok sorakoznak az album oldalain. A képek és anekdoták segítsé9
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gével bepillantunk letűnt korok kávéházainak, tiszti- és úri kaszinóinak kártyaszobáiba,
magánlakások, kaszárnyák és diákszállások
kártyacsatáiba… Részese volt az eseményeknek a festő, a rajzoló és a fotózó művész, aki
ceruzával, ecsettel és fényképező masinával
örökítette meg a játékos pillanatokat.”
A könyv bemutatójára szeretettel várják az
érdeklődőket a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban (Budapest, III.
Korona tér 1.) 2012. november 13-án 17 órára.
A szerzők által dedikált Zsugaléria a szerzőknél vásárolható meg 4500 Ft-os. kedvező áron.
A könyv bolti ára 5775 Ft.
Jánoska Antal

tagtársainknak, csatolt Forgó lapunk [2012. 2
.sz.] Krónika rovatában, a 9. oldalon.
Tisztelettel
dr. Györgyi Erzsébet
elnök, Kiss Áron Magyar Játék Társaság.

A népi játékok típusrendjének haszna az oktatásban és a kutatásban. Lázár Katalin cikke a
Honismeret – a Honismereti Szövetség folyóirata XL. 2012/5. számában (20–22. l.)
Amikor naponta hallunk a naponkénti
testnevelés órákról, sokunknak eszébe juthattak a gyermekkorunkban játszott játékok,
amelyekre olyan szívesen gondolunk vissza –
és amelyeket ma a legritkábban látunk játszani. Ezeket a gyerekek egymástól tanulták meg
abban az időben, amikor még voltak együtt
játszó, spontán szerveződő gyerekcsoportok
városban és vidéken. Ezeknek a mozgást
örömteli módon fejlesztő voltára hívja fel a
figyelmet ez a mérhetetlenül fontos cikk –
hogy az egészséges mozgás iránti vágy ne
csak a tanár által vezényelt testnevelésben,
hanem az ahhoz hasonló mértékű mozgást
követelő játszásban is kiélhető legyen!
GyE

Díszlettervezés
népmesékhez
A Népmesék Világa Kulturális Egyesület
nevében fordulok Önökhöz egy felhívással,
pontosabban segítségkéréssel kapcsolatban.
Egyesületünk a közelmúltban alakult, fő
célkitűzésünk a magyar népmesék népszerűsítése, elsősorban családi rendezvényeken
keresztül.
Az elmúlt fél évben szerencsére kedvező
fogadtatásban részesültünk, de a háttérmunka (különösen az előadások díszletének elkészítése) nagy terhet ró a tagokra, mivel kevesen vagyunk és tevékenységünket önkéntes
formában végezzük, napi munka mellett.
Olyan budapesti alkotókat, kézműveseket
keresnénk, akiknek esetleg lenne kedvük és
lehetőségük – önkéntes munkaként – az alkotói folyamatba bekapcsolódni. Van-e lehetőség arra, hogy tagjaik felé a fentieket továbbítsák?
Válaszát előre is megköszönve,
Tisztelettel
Szabó Katalin elnök
Népmesék Világa Kulturális Egyesület
Tel.: 06-70/362-2408
E-mail: info@nepmesekvilaga.hu
www.nepmesekvilaga.hu

Levélhullás
Kezdeményeztük – köszönetet mondtunk
Moldován István osztályvezető úrnak,
O[rszágos]Sz[échényi]K[önyvtár]
Digitális
Gyűjtemény Osztály, Drótos László szerkesztő úrnak, OSzK Digitális Gyűjtemény Osztály,
Magyar Elektronikus Könyvtár.
Társaságunk köszönetét fejezzük ki Névadónk műve, a Kiss Áron: Magyar Gyermekjáték
Gyűjtemény felvételéért a Magyar Elektronikus Könyvtárba! Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy ez az alapmű ezáltal a legszélesebb
körben elérhetővé vált. Örömmel adtuk hírül

Tisztelt Györgyi Erzsébet…
(István most szabadságon van, úgyhogy én
válaszolok helyette.)
Örülünk, hogy segíthettünk a könyv digitális
kiadásában és köszönjük a hírt a Társaság
lapjában!
További jó munkát kívánok…
Drótos László
MEK-könyvtáros

Kedves Szabó Katalin!
Hasonló a helyzetünk, mi is ugyanazokkal a
gondokkal küzdünk, mint Önök. Viszont
valóban nagyon ügyes alkotó tagjaink vannak, akik rendszeresen készítenek babákat,
bábúkat, alakítanak ki történeti és mesejeleneteket, ezekhez szükséges tárgyi környezetet.
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Magyar népmesék, Grimm mesék hőseit is
elkészítették már többen. Még talán valamilyen pályázati támogatást is lehet előbb-utóbb
szerezni az ilyen munkához. Elküldöm Forgó
című lapunk legutóbbi számát, rövidesen
készül a következő, abba beteszem felhívását.
Remélem, lesz hatása.
Örülök, hogy kapcsolatba kerültünk, lehet,
hogy valami jó eredmény születik belőle!
Szíves köszöntéssel
dr. Györgyi Erzsébet
elnök

Dohány Albertné
T.: 37/301-665
U.i.: Én is tagja vagyok a Kis Áron Játéktársaságnak.

Kiállításon,
zsűrizésen
…Örömmel értesítelek arról, hogy babáimmal
részt veszek az Ünnepek és hétköznapok Pest
megye és Budapest tárgyalkotó népművészetében című meghívásos kiállításon, Százhalombattán. Elküldöm a meghívót is, a megnyitó augusztus 15-én lesz. Zsűrizett botos
Kedves Dr. Györgyi Erzsébet!
bábokkal és játszó babákkal szerepelek a
Nagyon-nagyon köszönjük a kedvességét és kiállításon, összesen 13 babával b
segítőkészségét!
Egyben azt is örömmel újságolhatom NeSzeptember 30-án a Népmese Napján egész ked, hogy több évi munkával elértem azt a
napos családi rendezvényt szervezünk a minősítésű babaszámot, amivel kérelmezheBékásmegyer-Ófalu Szent József Közösségi tem a Népi Iparművész címet. Be is adtam
Házba, ahol lesz egy kis kiállítás is népmese- már a kérelmet a Hagyományok Házába,
jelenetekből. Bár az időpont nagyon közel aminek az elbírálása majd október körül
van, de erre az alkalomra is szeretettel vár- történik meg. Remélem majd ősszel, örömteli
nánk olyan alkotókat, akiknek van olyan hírrel jelentkezhetek……
munkája, mely kapcsolódik a népmesékhez. A
Addig is szeretettel üdvözöllek! Orbánné
– még nem végleges – részletes program a [Balogh] Kati
honlapon www.nepmesekvilaga.hu már kiírásra
[A kiállítás szeptember 27-ig volt látható, a
került.
Barátság Központban a Summerfest NemzetA magam nevében is nagyon köszönöm, közi Folklórfesztivál kísérő rendezvényeként
újabb lendületet adott!
rendezte a Pest Megyei Közművelődési IntéTisztelettel,
zet, fővédnöke dr. Tarnai Richárd. A Pest
Szabó Katalin
megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja,
kurátora Kecskés József népművelő.]
Babakiállítás Gyöngyösön
„Egy hazában…”
Tisztelt Dr.Györgyi Erzsébet!
Zorkóczy
Miklósné,
Szeretettel meghívom Gyöngyösre a Kálváa Népművészet Mestere népviseletes
riaparti Általános Iskola és Sportiskola Babababáinak kiállítása
kiállítás megnyitójára 2012. szeptember 13-án
2012.
április
27-szeptember 30. után
/csütörtökön/ 14 órai kezdettel.
Itt az én babáim kerültek kiállításra, ame- Tisztelt cím!
lyet magam rendeztem be. Ezek porcelán …Megnéztem Zorkóczy Éva kiállítását. Csobabák. 10 db nagyméretű tárló lett berendez- dálatos és hasznos volt. Mindenkinek ajánlom
ve.
és ajánlanám azt végtelen energiát, lendületet,
Itt látható a Hírességek. Modern viseletben, lelkesedést, ahogy Zorkóczy Éva foglalkozik
Régebbi babák, Népviseletben, Kalotaszegi ezekkel a dolgokkal. Bármelyik mai fiatal
viseletek, Magyar népviseletek, Világ babái példát vehetne róla.
stb. tárlója. Régi bababútorok, 1950-es, 1960- Köszönettel:
as évekbeli játék babakocsik, babakerékpár is
Kochné Román Gyöngyi,
megtekinthetők.
Győr
Én ebben az iskolában dolgozom pedagógusként 1984 óta. A kiállítás december közepéig tart. Így még meg lehet tekinteni.
Üdvözlettel:
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A Kiss Áron
Magyar Játék Társaság célja
Összefogást és fórumot biztosítani a játékokkal, a
játszással foglalkozó, legkülönbözőbb területeken
működő szakembereknek és intézményeknek. A
magyar és magyarországi játékkultúra értékeinek
felkutatása, őrzése, széleskörű terjesztése és korszerű továbbfejlesztése. …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 elősegítése, 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, innovatív és készségfejlesztő játékkultúra
támogatása. Az emberiség játékkultúrájának, a
játék kultúrtörténetének megismertetése a hazai
társadalommal. A gyermekek törvényben elismert, játékhoz fűződő joga érvényesítésének
szorgalmazása.

Tagság
A Társaságba felvételét kérheti bárki – szakember, 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 érdekében. Jelen Forgó
számhoz a tagdíj és támogatás befizetéséhez
csekket mellékelünk. Mivel a csekk továbbítás árát
a befizetett összegből levonják és az így csökkentett összeg jut a Társaságnak, azt kérjük, lehetőleg
OTP fiókban fizessék be a tagdíjat és támogatást a
Kiss Áron Magyar Játék Társaság címére a
11702036-20657972 számlaszámra.
Tagjaink a Forgót tagdíj ellenében kapják. A
tagdíjfizetést Kissné Sztraka Annamária titkár
tartja nyilván és fogadja közvetlenül is.
Köszönjük a tagdíj befizetéseket és túlfizetéseket! Kérjük aki még nem fizette volna be, szíveskedjék pótolni.

Cím, elérhetőség
A Társaság és tisztségviselői elérhetőségei a lap
alján.
A Forgót akkor tudjuk küldeni postán, vagy emailen, ha címüket, e-mail címüket és annak
változását pontosan tudatják. Ha megadják e-mail
címűket, hamarabb kapják a Forgót és időközben
hírleveleket is küldünk.
Kérjük, küldjenek egy e-mailt gyorgyie36@tonline.hu címünkre és attól kezdve több hírlevelet
is kapnak és a Forgót is megjelenése napján.
Szerkesszük együtt a Forgót!
Várjuk írásaikat, híreiket, hogy azokat továbbadhassuk a Forgóban, vagy a megújult honlapon:
www.kamjt.hu!

Köszönet Támogatóinknak:
a Nemzeti Civil Alapprogramnak és a Nemzeti Kulturális Alapnak
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