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Kedves Tagtársak, Barátaink! 
Köszöntöm a Forgót várókat az őszi évad kezde-
tén! Talán eddigi legnehezebb félévünket hagytuk 
magunk mögött, amit sejttet a Forgó későre ma-
radt jelentkezése. Társaságunk anyagi helyzete 
kritikussá vált, nem tudtuk, meddig tarthatjuk 
fenn az Orlay utcai helyiségben jelenlétünket – 
ahol megnövekedett költségek merültek fel. Ko-
rábban rendszeresen sikeres pályázataink megíté-
lése megváltozott, működési költségeinkhez – így 
a Forgó postázásához is – utoljára 2011-ben nyer-
tünk szerény támogatást. A Nemzeti Együttmű-
ködési Alapnál még nem volt nyertes pályáza-
tunk, csak sorszámaink várólistákon. Ugyanakkor 
adminisztrációs tevékenységeink statisztikai, 
pénzügyi jelentési feladataink megnövekedtek, 
megsokasodtak… 

Múlt évi utolsó Forgónkban kifejeztük remé-
nyünket, hogy a Társaság negyedszázados fennál-
lását semmiképp nem hagyhatjuk „szó nélkül” – 
hiszen ez bizonyára különleges alkalom arra, 
hogy bemutassuk eddigi eredményeinket, növel-
jük hatásunkat, megerősítsük kapcsolatainkat – 
hirdessük, sugározzuk, hogy játszani jó, a játék 
nélkülözhetetlen! 

Három pályázat támogatásából összerakva 
mégis megvalósulhat tervünk! Az egyiket kéretle-
nül ajánlotta fel L. Simon László államtitkár úr és 
az EMMI Közművelődési Főosztályától kapjuk, 
egyet a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és 
Népművészet Kollégiumától, a harmadikat a 
Magyar Művészeti Akadémiától, és ugyancsak az 
Akadémia Népművészeti, Néprajzi tagozata által 
nyertünk el működésünket az év végéig biztosító 
támogatást. KÖSZÖNJÜK! 

 Mindeközben tevékenységben mégis igen gaz-
dag félévet zárhattunk, amiben számos tagtársunk 
önzetlen munkája összpontosult. Az Orlay utcai 
kiállító helyiségben megrendeztük a legutóbbi 

Forgóban előre jelzett, nagyon szép kiállításokat: 
Szabóné Bognár Máriáét Babák és mackók a ke-
zemből (jan. 26 – márc. 6. ), Illiszné Kováts Ildikó-
ét Cserépbabák, mesebábok (márc. 9 – ápr. 7.) 
címmel, amelyeket egy harmadik is követett. 
Fantázia és hagyomány „Katibaba” varrószobájá-
ból címmel Orbánné Balogh Katalin munkáit 
mutattuk be (június 15–július 25). Az első két 
kiállításról videofelvétel készült, a harmadikról 
értékelő dolgozat. Készülünk szeptember 14-én a 
következő kiállításra – hogy ezúttal babagyűjtő, 
Lux Judit tagtársunk mutassa be kincseit és ezzel 
egy délutánon várjuk dr. Kovács Jánosné Marika 
tisztelőit megemlékezésre. Szlovákiában vándorló 
történelmi bábúinknak rövidesen negyedik kiállí-
tása nyílik. 

Forgónkkal együtt küldjük ki ismét a tagdíj 
csekkeket, a névsor második felének idén először, 
de az első felének is még egyszer. Az elmúlt két év 
történései arról győztek meg, hogy csak az az 
egyesület maradhat fenn, amelynek működését 
számos tagjának intenzív munkája segíti, és 
amelyre tagjai anyagilag is áldoznak. Kérem, hogy 
a minimális 1000 Ft-os tagdíjat valóban csak az 
fizesse, aki ennél többet nem tud áldozni és remél-
jük, az anyagiak hiányát a továbbiakban is – és a 
jelenleginél több – önkéntes munkával tudjuk 
pótolni.  

Hihetetlen nagy dolog, hogy elértük: saját kiál-
lító termecskénk van, amelyben tagjaink kísérle-
tezhetnek saját kiállításuk megrendezésével, 
megismertethetik életművüket – ez pedig mindig 
visszhangot kelt, kapcsolatokat kelt, tovább lendít 
és közönséget, közösséget vonz! 

Következő Forgónk a konferenciára és az azt 
kísérő kiállításra invitál.  

Dr. Györgyi Erzsébet  
elnök 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. 
XIV. évfolyam 1. szám, 2013. augusztus 
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Meghívó 
Dr. Kovács Jánosné Marikáról idén is meg-
emlékezünk: szeptember 14-én, szombaton 14 
órakor! 

A Babaklub és a szentendrei Babamúzeum 
alapítójáról, a sokunk emlékezetében máig 
elevenen megőrzött, 2001-ben elhunyt, szere-
tett Marikáról névnapjához – melyen többször 
is felköszöntöttük – közeli időpontban emlé-
kezünk meg idén is. Klubhelyiségünkben 
(1117 Bp. Orlay utca 2/b) – az idei negyedik 
babakiállítás megnyitójára készülve – felidéz-
zük az idei három babakiállítást a kiállítókkal, 
azokkal, akik számára élményt nyújtott, le-
szűrjük tanulságait és ennek nyomán alakít-
suk a jövőbeli terveket. A Babaklub jelenleg 
aktív résztvevői és a szentendrei Ferenczy 
Múzeum munkatársai nem hiányozhatnak a 
Marikáról való megemlékezésről! Szeretettel 
várunk minél több babaszerető résztvevőt, 
azokat, akik ismerték Marikát és még emléke-
zetükben őrzik és azokat, akiknek erre nem 
volt alkalmuk, de szeretnének hallani, fény-
képeket látni arról a Hölgyről, aki először 
kezdeményezte, hogy Magyarországon baba-
klub alakuljon, aki nem csak a babajavításnak, 
készítésnek volt kiváló mestere, hanem saját 
épületében babamúzeumot alapított – „Mari-
ka babaházát” – könyvet is írt életútjáról, 
amelyben nagy teret szánt a babáknak. Babáit 
most Szentendrén a Népművészetek Házában 
(Rákóczi út 2.) mutatják be kiállításon, a Fe-
renczy Múzeum munkatársai viselik gondját.  
 
Kiállítás sorozatunk folytatódik az Orlay 
utca 2/b alatti klubhelyiségben, közvetlenül a 
megemlékezés után: Lux Judit „Babák között” 
címmel mutatja be gyűjteményét. 

Megnyitó: 2013. szeptember 14-én 15.30 
órakor. 

A vendégeket köszönti: dr. Györgyi Erzsé-
bet. A kiállítást megnyitja: Cseh Zsuzsanna, a 
MSzOSz Nőképviseletének elnöke. A baba-
gyűjtemény életét vetített képeken bemutatja 
a Gyűjtő. 

A kiállítás megtekinthető a Társaság klub-
helyiségében 1117 Bp. Orlay u.2/B., szeptem-
ber 29-ig csütörtökön 15–18-óráig, szombaton, 
vasárnap 10–16 óráig. Szeptember 27-én, 

pénteken a Kutatók és 28-án, szombaton a 
Civilek Éjszakáján 16–21 óráig is! Várjuk 
szeretettel tagtársainkat, várunk minden 
bababarátot. Lux Judit saját gyűjteményéről, 
tavalyi révfülöpi kiállításáról a Forgó 2012/4. 
számának 14. oldalán publikált hangulatos 

ismertetést – arról, 
mit jelent egy felső-
oktatásban tevé-
keny tanárnőnek az 
életében egy baba-
gyűjtemény… 3 
alkotó kiállítása 
után egy gyűjtőét 
láthatjuk – mert 
kinek a számára 
dolgoznak az alko-
tók, ha nincsenek 
gyűjtők? 

Idézzük fel az évi 
kiállításainkat, 

amelyeken baba- mackó- és bábkészítő tagtár-
saink munkái szerepeltek, akiknek kiváló 
munkáját a győri, 16 éve évenkénti babakészí-
tési versenyeken szerzett elismerés is bizonyí-
totta: 

Szabóné Bognár Mária: Babák és mackók a 
kezemből: január 26–március 3. 

A kiállításról a Civil TV – Csanády László 
készített felvételt, megtekinthető az alábbi 
linken: 
http://civiltv11.blog.hu/2013/01/31/macik_az_orla
y_utcaban (megtekintési adatok nélkül). 

A „Szabadidő Magazin Babák és mackók 
2013. január 27” címet a Google-ba beütve 
megtaláljuk dr. Tausz Anikó ismertetését a 
kiállításról egy szép fotóval. 

Ölelgetni való mackók az Orlay utcában 
címmel az ITTlakunk.hu 11. kerületi honlapján 
található, 8 hozzászólással, 130 tetszéssel: 
11.kerulet.ittlakunk.hu/kultura/130205/olelgetni-
valo-mackok-az-orlay-utcaban 

Forgónk legutóbbi számának 2. oldalán há-
rom alkotás képe is látható a kiállításból. 
Illiszné Kováts Ildikó: Cserépbabák – mesebá-
bok: március 9–április 7. A kiállításról az 
Újbuda Tv-től Dabis Balázs Silvius készített 
felvételt, http://youtu.be/4NQI8gc8c3E, az alko-



Forgó XIV/1., 2013. augusztus 

3 

tóval interjút, egyúttal a kiállítás képei alatt a 
Társaságról is elhangzik egy ismertetés dr. 
Györgyi Erzsébettől.  
Orbánné Balogh Ka-
talin: Fantázia és 
hagyomány „Katibaba” 
varrószobájából – júni-
us 15–július 25. Erről 
sajnos a helyszínen 
nem készült film, bár 
törekedtünk erre, 
azonban a www.kati-
baba.hu, www.katibaba.com honlapon láthatók a 
babák és egy tv interjú is, amelyben részlete-
sen bemutatja az alkotó 
művészetét. A kiállítás 
sorozatról és különösen 
Orbánné Balogh Katalin 
kiállításáról a Magyar Ipar-
művészet c. folyóirat számá-
ra részletes ismertetést írt 
Györgyi Erzsébet Fantázia 
és hagyomány „Katibaba” 
varrószobájából címmel, 
megjelenés alatt. 

Kiállítás sorozatunkat a 
Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és 
Népművészet Kollégiuma támogatta. 

Gy.E. 
 

Társaságunk Orlay utcai Papír 
klubja folytatja munkáját, Tóth 
Éva és Nemes Takách László ismét 
várja régi és új tagjait október 25-
én, pénteken 14 órára Orlay utca 
2/b alatti klubhelyiségünkbe. 
Kérjük, mindenki hozzon magával 
egy-két érdekes, új alkotást, csal-
jon el egy-egy új résztvevőt, vagy 
érdeklődőt! Érdemes a 
Facebookon követni Klub Tóth 
Éva által közreadott híreit is! 

Nemes Takách László 
Ferenczy Noémi díjas 
restaurátor, képzőművész, 
– masé klubunk nagy sike-
rű vetített képes előadásai-
nak rendszeres előadója – 
Bohócaim és a többiek címmel 
mutatja be festményeit és 
grafikáit a Filmes Házban 
(1092 Bp. Ráday utca 32/k) 

augusztus 22-től szeptember 31-ig. Megte-
kinthető h–cs. 10–16 h., péntek 10–13 h. Előze-

tes telefonos bejelent-
kezést kérnek 299–
3027, 299–3030 tel. 
számon! A közel lakó 
alkotónál is be lehet 
jelentkezni a 215–2190-
es telefonszámon, és 
szívesen odamegy.  

Textilbaba készítés 
oktatása 

Hóbor Lajosné Eta, aki eddig a Népi Mester-
ségek és Művészetek Szak-
középiskolájában sikeres 
babakészítők sorát, köztük 
Orbánné Balogh Katalint, 
Tarnavölgyiné Orczi Ber-
nadettet tanította, Társasá-
gunk körében hirdeti meg 
oktatási programját. A 
textiljáték-készítő OKJ 
képzés megszűnik, így az 
iskola nem indíthat többet 
ilyen szakot. Várjuk az 

érdeklődők jelentkezését, szeretnénk segíteni 
abban, ha többé nem is „szakma”, de a valós 
társadalmi igény kielégítésére, a művészi 

baba, és egyéb textiljáték készítés-
re legyen lehetőség felkészülni, 
átvenni a tapasztalt mesternő 
tudását.  
Som Istvánné Gréti a Waldorf 
baba készítést tanítja sikeresen 
több mint tíz éve. Ő a hobby baba-
készítőket fogadja szívesen.  

A jelentkezést mindkét oktatásra 
kérjük a Társaság bármely címére: 
gyorgyie36@t-online.hu, 20/493–
5412, illetve rendezvényeinken 
személyesen.  Nemes Takách László

 Somné Gréti 

Illiszné Kováts Ildikó

 Orbánné Balogh Katalin
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Történelmi bábúink  
diadalmas vándorútja folytatódik  

szlovák múzeumokban 
A visegrádi Mátyás Király Múzeumban ko-
rábban bemutatott történelmi bábúink – az 
érsekújvári, privigyei és trencséni bemutatko-
zás után további meghívásokat kaptak. 
„Tapolcsányban indul a következő kiállítás, 
amelyet 2013. szeptember 10-én nyitnak meg 
15,00 órai kezdettel. Utána 2013. november 
30-tól Komáromban folytatódik, itt még a 
megnyitó napját pontosan nem tudom, de 
január közepéig-végéig biztosan eltart a kiállí-
tás.” 

Ezt írja Császár Zsuzsa érsekújvári muzeo-
lógus, akinek hálásan köszönjük, hogy figye-
lemmel kíséri kiállításunk vándorlását és 
mindenhol megadja a szükséges segítséget. 
Emellett szó volt egy párkányi (Sturovo) 
kiállításról is, amelynek részleteit még nem 
ismerjük. 

A trencséni megnyitó-
ról írja Gróh Dániel: 
„…Nagyon kedvesen 
fogadtak minket. A kiál-
lítás az eddigiek közül a 
legméltóbb helyén van a 
"hóhér házában". A 
megnyitó kicsit hosszúra 
sikeredett, mivel Zsuzsa 
egész komoly történeti 
hátteret rajzolt a bábuk 
köré. Gróf Péter beszélt a 
múzeumok közti kapcso-
lattartás fontosságáról, 
majd felolvasta Erzsébet 
köszöntő szavait. A helyi 
tv mellett mindannyiunk 
meglepetésére a Markiza 
tv közel 40 perces felvé-
telt készített Zsuzsával 
és velem. Azt mondják ebből néha csak más-
fél percet adnak le, de erről még nincs infor-
máció. Az igazgatónő szerint a megnyitón a 
szokásos számban vettek részt a helyiek. 
Utána borral, kávéval, pogácsával, finom 
süteménnyel kínáltak minket és a megjelente-
ket. Sokat beszélgettünk, tervbe véve további 
közös kiállítások rendezését is. Mellékelek 
néhány képet a kiállítás helyszínéről és a 
bábukról.” 

 
Meghívó érkezett a Hetedhét 

Játékmúzeumból  
Folyatódik a hagyomány! 

Játékidő – játéktér  
Konferencia Moskovszky Éva emlékére 

Helyszín: Hetedhét Játékmúzeum – Mos-
kovszky és Réber Gyűjtemény, Székesfehér-
vár, Hiemer Ház, Oskola u. 2–4. (Városház tér 
sarok). Időpont: 2013. október 18. 
Program: 

Játékidő – Régi idők játékai hazai játék-
gyűjteményekben 

Elnök: Császi Irén, néprajzkutató – Dobó 
István Vármúzeum, Eger  

Előadások: dr. Györgyi Erzsébet, néprajz-
kutató – Kiss Áron Magyar Játék Társaság, 
Budapest: A Moskovszky-gyűjtemény 13 napja. 
Dávidné Horváth Enikő, történész – Kodolá-
nyi János Főiskola, Székesfehérvár: A 
Moskovszky-gyűjtemény játékai kultúr-
antropológiai megközelítésben. dr. Tészabó Júlia, 

művészettörténész – 
ELTE Pedagógia Tan-
szék, Budapest: A Lilien-
thal fivérek és az Anker 
kőépítőszekrény. Haider 
Edit néprajzkutató – 
Magyar Nemzeti Múze-
um: Táblás játékok a 

Moskovszky-gyűjtemény-
ben. 

Szojka Emese, nép-
rajzkutató – Néprajzi 
Múzeum, Budapest: 
Vándorhintások tárgyai a 
Néprajzi Múzeumban. A 
Greznár mutatványos csa-
lád története. 

Játéktér – Régi és új 
játékkiállítások Ma-
gyarországon 

Elnök: dr. Bereczki Ibolya, néprajzkutató – 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre  

dr. Nagy Veronika, néprajzkutató – Heted-
hét Játékmúzeum, Székesfehérvár: Tudósok, 
bárónők, nepperek. Ember- és játéksorsok a tárgyak 
mögött. dr. Bodnár Zsuzsanna, néprajzkutató 
– Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza: A kelet-
magyarországi játékkiállítások tapasztalatai. 
Janovszki Tamás, történész – Közlekedési 
Múzeum, Budapest: Játékkiállítások a Közleke-

Szövérfy Katalin: Szent Hedvig
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dési Múzeumban. Kalmár Ágnes, művészettör-
ténész – Szórakaténusz Játékmúzeum és 
Műhely, Kecskemét: Nemzetközi kiállítási kap-
csolatok a Szórakaténusz Játékmúzeumban. 

Büdy Annamária, játéktervező – Budapest: 
Játszik a város – A Bécsi Múzeum játékkiállí-
tása. Kisebb változások lehetségesek a prog-
ramban, előadáscímekben. 

Folytatódik a Múzeum sikeres Szabad-
egyetemi sorozata is. A következő előadás 
időpontja szept. 24. A pákozdi csata évfordu-
lójához kapcsolódva a téma: Ólomkatonák a 
Moskovszky-gyűjteményben. Az előadó 
Marczell Kolos, ólomkatona készítő. 

Szeretettel várja az érdeklődőket mindkét 
eseményre  

dr. Nagy Veronika 
  

Játékkatonák – katonai játékok címmel kiál-
lítás nyílt a HM Hadtörténeti Intézet és Mú-

zeumban június 21-
én, megnyitotta Var-
gha Tamás, a Honvé-
delmi Minisztérium 
parlamenti államtit-
kára, méltatta Keme-
csi Lajos, a Néprajzi 
Múzeum főigazgató-
ja. Megtekinthető: 
december 8-ig, 

kedd–vasárnap 10–18 óráig. Cím: 1014 Bp. 
Kapisztrán tér 2–4. Kapcsolat: webmaster@mail. 
militaria.hu, 325–1618/44 198.  

A Hadtörténeti Múzeum fennállása óta első 
ízben rendez játékkiállítást. A látogató régi, 
muzeális tárgyaktól kezdve, az új beszerzésű, 
közelmúltban gyártott darabokig megismer-
kedhet minden olyan játékkal, aminek vala-
miféle/valamilyen katonai vonatkozása van. 

A tárlat kilenc témakörre osztva mutatja be 
a játékokat. A legnépesebb a katonafigurák 
csoportja. A fából, ólomból, papírból, illetve 
különféle műanyagokból készült harcosok 
legöregebbje a 19. században látta meg a 
napvilágot, a legifjabbaknak pedig a népszerű 
GI Joe sorozat katonái számítanak. A száraz-
földi, vizi- és légi járművek csoportjában az 
aprócska autóktól, a nagyméretű repülőgép, 
illetve hajómodellekig sok minden megtalál-
ható. A soktornyú, papírból, fából vagy kerá-
miaépítőből készült várak foglalják el a kiállí-
táson a legnagyobb helyet/teret. A 

játékfegyverek között láthatunk kardokat, 
szablyákat, íjakat és mindenféle lőfegyvert. 
Természetesen tapadókorongos, szivacs vagy 
papírlövedékekkel. Külön kerülnek bemuta-
tásra a könyvek, játékmagazinok, és kataló-
gusok. De helyet kap a társasjáték, a kártya, és 
a legrégebbi stratégiai játék a sakk is. És vé-
gül, nem feledkezünk el a 21. század/korunk 
legnépszerűbb játékáról, a számítógépről 
sem. 

A kiállítás négy terméből kettőben termé-
szetesen játékra is lesz lehetőség. Az egyik 
helyen műtárgy-játékok másolatait, illetve a 
kiállítást adományokkal támogató játékgyár-
tók és játékkereskedők termékeit lehet kipró-
bálni. Az utolsó teremben a vállalkozó kedvű 
látogatók megismerkedhetnek a WARGAME-
mel. Ennek lényege, hogy a nagyméretű, 
figurákkal benépesített terepasztalokon – 
játékvezető irányításával, meghatározott 
szabályok szerint – csaták, ütközetek játszha-
tók le.  

(A Múzeum honlapjáról) 
 

VII. Országos Ördöglakat  
Találkozó  

2013. október 12., Bakonysárkány 
Tervezzen ördöglakatot  

a VII. Országos Ördöglakat Találkozóra! 
Mi adjuk a kerámia párologtatót 3 „lyukkal” 
és egy nem zárt üreggel; az ön feladata, hogy 
erre tervezzen és készítsen ördöglakatot. 
2013. szeptember 15-ig jelentkezzen a 
szekely58@gmail.com-ra és postázzuk önnek a 

párologtatót. A kész 
játékokat szeptem-
ber 30-ig várjuk 
vissza. 

Díjazás: az 5 leg-
érdekesebb (lát-
vány, nehézségi fok, 
eredeti vagy átvett, 
átfogalmazott ötlet, 
stb.) játékot össze-
sen 100.000. Ft 
értékben jutalmaz-
zuk. A jutalmazott 
játékok 1 példánya 

az alapítvány tulajdonába kerül gyűjtemé-
nyünk részére. Minden jog a szerző tulajdo-
nában marad.  
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A Bakonysárkányért Alapítvány pályáza-
tot hirdet logikai tárgyi játék készítésére a 
hetes szám jegyében. 

A pályázaton bárki részt vehet: magánsze-
mély, szakmai csoportok, stb. aki regisztrálja 
magát 2013. 09. 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. A 
játékot egy példányban kérjük beküldeni, 
leírással együtt. A játék a szerző tulajdonában 
marad, a Bakonysárkányért Alapítvány a VII. 
Országos Ördöglakat Találkozón használja 
fel: bemutatja (honlapján is), és a résztvevők 
kipróbálhatják, véleményezhetik.  

Formai követelmény: Valamilyen formá-
ban kapcsolódjon a hetes számhoz: hét részre 
darabolt síkidom vagy test, hét alkotóelem, 
stb. A játék bármilyen anyagból készülhet.  

A pályaművek postára adási határideje: 
2013. szeptember 30. Az alábbi címre várjuk 
küldeményét: Bakonysárkányért Alapítvány 
2861 Bakonysárkány Béke u. 100/a. 
Díjazás: az 1–5. helyezett, összesen 150.000. 
Ft értékben. A díjazott játékokból 1 példányt 
kérünk ajándékba; a díjazásban nem részesült 
játékok a találkozó után elvihetők. 

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

„Csuka-ruma és társai” 
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 

12.20 Fórum, G ördöglakat bemutatók: 
Hátha valaki nem ismeri? Hozzon egy logikai 
játékot és mutassa be! 

13.00 Ebédszünet 
14–16 Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja 

szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik 
attól. Péld. 22:6; Kerekasztal beszélgetés 10–14 
éves gyerekek részére összeállítandó tárgyi 
logikai játékcsomagról! 

16–17 Játék börze: hozzon 20 azonos ördög-
lakatot, logikai játékot és cserélje el; gyűjte-
mények bemutatása; regisztrációnál jelezze ha 
hozott a börzére játékokat. 

 
Szervezők: Bakonysárkányért Alapítvány, 

Faluház, Bakonysárkányi Iskola. 
Támogatók: Juhász Péter, Bakonysárkány 

Önkormányzata, remélhetőleg: LEADER 
program. Regisztráció és bármilyen észrevé-
tel: szekely58@gmail.com (név, részvevők szá-
ma, börzére hoz-e játékot).  

Székely Márton 
 Bakonysárkányért Alapítvány, 

www.furfang.hu 
 

Az origami csodálatos világa c. országos 
kiállítás Pécsett, a XXIV. Nemzetközi és Or-
szágos origami találkozó – 2013. augusztus 
9–11 – kísérő rendezvényeként, a Magyar 
Origami Kör 25 éves fennállása alkalmából a 
Művészetek és Irodalom Házában (Széchenyi 
tér 7–8.) augusztus 1–31 között megtekinthe-
tő. Szeptember 6-tól október 11-ig Szegeden 
mutatkozik be.  

A vándorkiállítás szervezői továbbra is vár-
ják művelődési házak, kiállítótermek jelent-
kezését Wogerné Sági Juditnál (tel: 06–30–
901–3254) és Fábián Zsoltnál (tel: 06–20–563–
8400).Végállomása jövő év augusztusában 
Mezőberényben lesz. További információk: 
www.facebook.com/origami.hu, 
www.facebook.com/auka.pecs, www.ori-gami.hu, 
www.auka.hu. 

Villányi Mariann, Magyar Origami Kör,  
Pagony Zsuzsa, Alajos Utcai  

Közművelődési Alapítvány, (AUKA),  
Sági Judit, Pécsi Origami Kör 

XVIII. Országos  
Baba és Mackó Készítési Verseny,  

Győr, Zichy Palota 
Előzetes 

2014. április 5–18 között lesz a jövő évi ver-
senyre beérkező babák és mackók kiállítása. 
Ajánlott téma: a japán baba.  

További részletek közlése rövidesen várha-
tó. De máris megkezdhetik a felkészülést a 
régi és új pályázók, a nagy multú japán baba-
kultúra megismerését. 

Keglovich Ferencné 
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Guinness rekord  

macivarrással  
Érdemes bekapcsolódni!  

Az Újbudai Kulturális Intézet most lehetősé-
get ad arra, hogy részesei legyünk a Guin-
ness- élménynek. Nem kell más, mint Önön 
kívül még 299 lelkes felnőtt, gyermek, fiatal 
vagy szenior korú jelentkező. 

A rekord célja, hogy 300 ember egy időben, 
egy helyen készítse el saját, egyedi plüssfi-
guráját, ugyanazzal a technikával, kézzel 
varrva. A szabás-varrást a KULTI animátorai 
a helyszínen segítik.  

Amellett, hogy nagyszerű közös program, 
az eredmény sem kis dolog: a Guinness re-
kord! A játékok elkészítésébe már a legkiseb-
bek is besegíthetnek, anyukájuknak, nagy-
mamájuknak, idősebb testvérüknek, a pontos 

részletek megvarrása pedig fejleszti a kéz-
ügyességet és a koncentrációs készséget egy-
aránt. 

Nincs más tennivaló, mint 2014. január 31-
ig regisztrálni, hogy Guinness rekorderek 
legyünk! 

 
Regisztráció és bővebb információ: A je-

lentkezési lap letölthető a www.ujbudakulti.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető az 
Újbudai Kulturális Intézet közösségi házaiban 
és a KULTI-ban egyaránt. [A Társaságtól is 
kérhető – 20/493–5412!] A kitöltött regisztrációs 
űrlapot leadhatja bármely közösségi házban, 
vagy a KULTI-ban. Varrjuk be magunkat a 
Guinness Rekordok Könyvébe Újbudán! 

 
Újbudai Kulturális Intézet,  
1111 Budapest, Szent Gellért tér 1–3  
(bejárat a Budafoki útról).  
Telefon: 279–3600, 
E-mail: info@ujbudakulti.hu 

 
A Mesemúzeumban jártunk,  

a Múzeumi Sajtókávéház  
Juliálisán.  

Július 16–án kedden 15 órára meghívást kap-
tunk a Petőfi Irodalmi Múzeum legkisebbek-
nek szóló fiókintézményébe (1013 Budapest 
Döbrentei utca 15.)  

E. Csorba Csilla főigazgató a PIM jelenlegi 
kiállításait, programjait és terveit ismertette, a 
Mesemúzeumot bemutatta Helmich Katalin 
múzeumpedagógus. A jelszó: „itt még a pó-
kok is mesét szőnek” – és valóban: az ide 
betérő gyermekek maguk válnak a mesék 
szereplőivé! 

Eljátsszák a népmeséket s ezáltal a legsze-
mélyesebben átélik azt a katartikus, felszaba-
dító érzést, amit a mese nyújtani tud. Mese-
hősök művészi ábrázolását – reméljük, csak 
egyelőre – nem találtunk a Mesemúzeumban, 
de egy tagtársunk (Drén Csabáné Radó Éva) 

remek alkotását: a házban egykor élt pékmes-
ter otthonának, műhelyének miniatűr mását 
pillantjuk meg mindjárt a bejáratnál! Termé-
szetesen hallottak tőlünk a Társaság tagjainak 

2009–ben, a Benedek Elek Év 
alkalmával Kisbaconba jutta-
tott mesealakjairól! A Múzeum 
az EMMI Alfa programjából, 

Kányádi Sándor javaslatára jött létre, a Petőfi 
Irodalmi Múzeumhoz tartozik, támogatja a 
Budavári Önkormányzat is. Érdemes az ódon 
tabáni házban berendezett Mesemúzeumba 
ellátogatni gyerekkel, vagy akár egy felnőtt-
nek is, vigyázat, egyéni látogatóknak csak 
csütörtök, szombat 10–18 óráig, vasárnap 10–
13 óráig van belépés, hétfő a szokásos szün-
nap, a többi napon 9–14 óráig előre bejelentett 
csoportokat fogadnak: 1–202–4020, 
muzeumped@pim.hu, www.mesemuzeum.hu. 

A régi épület remekbe sikerült felújításának 
tervezője: Hild-Csorba Bernadette (bár ezt nem a 
sajtótájékoztatón tudtuk meg…) 
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Krónika 
A visegrádi történelmi bábúkiállításra idén is 
elküldtük tagjaink munkáit a Palotajátékok 
alkalmával, amelyek a Palotával szemben 
létesült Történelmi Játszópark Faházában  
kerültek bemutatásra. Az ajánlott, késő kö-
zépkori témakörben Fülöp Margó készített új 
alkotást, amely Toldi Miklós és György ellen-
tétét, szembefordulását ábrázolja drámai 
megjelenítő erővel. Illiszné Kováts Ildikó és 
Martineczné Kiss Márta küldték el Visegrá-
don még be nem mutatott munkáikat. Dr. 
Simon Gáborné Nóra, a visegrádi kiállítások 
leghűségesebb résztvevője több kompozícióját 
is kiállította. Érdekessége volt a kiállításnak 
„István vára” – egy aprólékosan, tökéletesen 
kidolgozott vár, amely e néven a Facebookon 
is megtekinthető érdemes megnézni! A kiállí-
tás egy hónapig állt, július 12 és augusztus 16 
között. Jövőre is várják a Visegrád dicső kor-
szakaira emlékeztető bábúkat. 

Társaságunk  
Óbuda Napján 

Május első szombatján ez évben is megrende-
zésre került Óbuda Napja, amelyen hagyo-
mányosan részt vett a Kiss Áron Magyar Játék 
Társaság. A szervezők a Zichy kastély udva-
rában adtak helyet és lehetőséget a civil szer-
vezeteknek maguk bemutatására és természe-
tesen propagálására. Társaságunk a Magyar 
Origami Körrel közösen foglalt el egy sátrat. 
Tagtársaink, Hóbor Eta és Csézli Lukács dél-
előtt 10 órától késő délutánig tartottak kéz-
műves foglalkozást, illetve bemutatót a Főté-
ren.A Játék Céh képviseletében Deák Juli és 
Gera Klári az árusok során, Hellenbach Gabi 
pedig a Főtéren a kézműves sátorban dolgo-
zott. Köszönjük a lelkes, fáradhatatlan mun-
kájukat, hiszen mint mindig, idén is több 
ezren látogattak a helyszínre, és a vendégek 
jelentős része tette próbára saját ügyességét.  

Léb Zsuzsa 

Kiss Áron  
születésnapi megemlékezés 

A Pro Ludo Társaskör – Kiss Áron Tisztelői-
nek Köre 2013. június 20-án, csütörtökön 16 
órától tartotta éves Játék Délutánját, amely dr. 
Kiss Áron emléktáblájának megkoszorúzásá-

val kezdődött a Gálbory-villa kertjében: XII. 
Kiss Áron u. 2. Társaságunk koszorúját Hai-
der Edit társelnök tette le. 16.30 és 18 óra 
között játékdélután volt (Virányosi Közösségi 
Ház) Bp., XII., ker., Szarvas Gábor u. 8/c.) öt 
előadással: Csányi János: A Meleda videók 
digitalizálásának állása; Gondos Gábor: Geomet-
rikus játék; Pálffi László: Közösségi szerencsejá-
tékok; Lovrics László: Quarto variációk; Tóth 
Andrea–Kreutz László: Játékos megoldások a 
matematika és a zene kapcsolatának vizsgálatában 
– beszámoló az Élményműhely egy programsoro-
zatáról. 

II. Népi Gyermekjáték  
Találkozó  

Szamosújvár, 2013. május 17. 
18. alkalommal szervezte meg Szamosújváron 
a Téka Alapítvány a Nemzetközi Néptánc-
fesztivált. Célja a néptánc átörökítésén túl a 
baráti tánccsoportok találkozása, személyes 
kapcsolatok kialakítása és a közösségfejlesztés 
is. Hagyománnyá vált az is, hogy e rendez-
vény Szamosújvár főterén zajlik, a Polgármes-
teri Hivatal partnerségével. Idei partnereink 
még a Kolozs megyei Népi Alkotások Háza és 
a Kolozs megyei Tanfelügyelőség. 

E fesztivál keretében került sor a II. Népi 
gyermekjáték Találkozóra, óvodások és kis-
iskolások számára. Az elsőt 2012 októberében 
szerveztük, akkor megfogalmazódott az 
igény, hogy a tanév vége felé kéne szervezni, 
hogy a gyerekcsoportoknak idejük legyen 
készülni. 

A népi gyermekjátékokban számos lehe-
tőség rejlik, felhasználásuk fontos a minden-
napokban is, de forrás lehet az ünnepélyek 
összeállításakor is. A népi gyermekjáték talál-
kozó olyan pedagógusoknak biztosít fórumot, 
akik fontosnak tartják a tananyag megtanítá-
sán kívül, a gyerekek kulturális nevelését is, 
utat mutatva számukra.  

Idén kilenc csoport válaszolt pozitívan a 
felhívásra: a széki óvoda kis és nagycsoportja 
(Juhos Ildikó és Filep Klára óvónők), a sza-
mosújvári Elvarázsolt Házikó nagycsoportja 
(Katona Annamária, Szabó Ildikó óvónők), a 
helyi Sünike Óvoda magyar közép és nagy-
csoportja (Fodor Emőke, Polgár Éva óvónők), 
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valamint román nagycsoportja. Az iskolások 
közül a helyi II. (Butuza Katalin, Kaszián 
Etelka) és III. osztály (Liszicsán Enikő, Szabó 
Mária), a válaszúti III–IV. osztály (Hubán 
Ágnes, Varga Orsolya) mutatott be népi 
gyermekjátékon kívül népszokást és vásári 
jelenetet. A bemutatkozások sorát a kolozsvá-
ri Kozmutza Flóra Speciális Iskola Rezgőfű 
néptánccsoportja zárta, akik kalotaszegi tán-
cokat adtak elő. Csatári Erika, Péntek Ferenc 
és Germán Krisztina tanítványainak előadása 
nagyon sokunk szemébe könnyet csalt. 

A sepsiszentgyörgyi Folker együttes Kecs-
ketánc-ház című interaktív előadása követke-
zett, mialatt a csoportokat felkészítő és érdek-
lődő pedagógusok Tálas Ágnes 
(játékpedagógus, a Hagyományok Háza 
néptáncos szakelőadója) értékelte. A megbe-
szélésen Gúla Miklós bemutatta az abai Sár-
víz Művészeti Iskola néphagymányőrző 
programját is, majd Szabó Gábor, tanítókért 
felelős szakfelügyelő is méltatta a rendez-
vényt. A megbeszélés után a résztvevők meg-
tekinthették a kerámiaműhelyből kikerült 
alkotásokat, a felnőtt csoport és a bentlakók 
munkáit egyaránt. 

Reméljük jövőre is hasonlóan színes és 
hangulatos, esőmentes fesztivállal , játéktalál-
kozóval csalogathatunk még több érdeklődőt 
Szamosújvárra. 

Fodor Emőke 

„Amikor én még  
kissrác voltam…” 

Kiállítás a régi idők játékaiból 
Újfehértón, a Zajti Ferenc Városi Múzeumban 
2013. június 28-án hetedik alkalommal ren-
dezték meg a Múzeumok Éjszakáját. Ennek 
egyik rendezvénye volt az 
„Amikor én még kissrác 
voltam…” című időszaki 
kiállítás megnyitása, ame-
lyen az 1950–70-es évek 
játékait mutattuk be. A 
tárlat anyagát egy, az 1970-
es éveket idéző enteriőr-
ben Pappné Sármány 
Antónia múzeumvezető és 
munkatársai, valamint 
Lakatos Miklósné Katica pártoló tag gyűjtöt-
ték össze a településen. Nemcsak a lakosság, 
hanem az intézmények (bölcsőde, óvoda) is 

adtak kölcsön régi játékokat. A kiállítás 2013. 
szeptember elejéig tekinthető meg. 

De mit is láthattunk a kiállításban? A kiállí-
tó terembe belépve a látogató egy időutazás 
részese lehetett, hiszen a berendezett szoba 
olyan emlékeket ébresztett, amely felidézi 
gyermekkorunk egy-egy kellemes emlékét, 
kedves momentumát. Kezdjük akkor a srácok 
játékaival. A fiúk játékai közül meg kell emlí-
tenünk a volt szocialista országokban készült 
darabokat, így a Drezdából származó autópá-
lyát, a Csehszlovákiából, Lengyelországból 
származó kisautókat, zetorokat, a Szovjetuni-
óból pedig a Vosztok űrhajókat, az űrszondá-
kat, az Optik kabinet 80 elnevezésű játékot. 
Érdekes színfolt volt a kiállított Rodolfo bű-
vészdoboz, a Magellán, valamint a felnőtt 
világ leképezését jelentő, műanyagból készült 
német játék rulett. A dobozos társasjátékok az 
1970-es évek szekrénysorában tornyosultak. 
Ilyenek pl. a Virágparádé, a Nyomozz velünk 
című logikai detektív társasjáték, a Labirintus 
játék a Plasztolusz műanyaggyártó cégtől. De 
itt találhatók többek között a matematikai 
társasjátékok, a számlogika és a világtérkép. 

A fiúk-lányok játékai közül a legkedveltebb 
(ma is az lehetne) a Takarékoskodj című tár-
sasjáték. Itt mutattuk be a különböző perse-
lyeket, a Legó elődjét képező különféle össze-
rakós játékokat, a szőrme és textil állatokat, 
bábokat. A felsorolás nem lehet teljes, de 
megtalálhatók itt a búcsúban, piacon, Áfész 
játékboltban vásárolt korabeli játékok. A 
működőképes diavetítő, az Elzett lemezáru-
gyár terméke, rá és a diafilmekre a mai napig 
is igény van. Sokak számára ismerős játékok a 
Moncsicsi, a similabda, az ólomkatonák. A 
látogatók kedvencei voltak az 1950-es évek 

macijai, illetve az ütött-
kopott, néhol már rozsdá-
sodó roller. 

De mivel játszottak a lá-
nyok? A játék olyan, mint 
amilyen az adott kor em-
bereinek élete. Ez legfő-
képpen a babára érvényes, 
melyet a kislány altat, 
becéz, öltöztet, általa „az 
anyaságba nevelődik”. 

Láthattunk itt kicsi és nagy, kaucsuk, gumi és 
műanyag babákat. A babák ruházata közé 
tartozott a kinőtt babaruha, a nagymamák 
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által varrt, horgolt ruhácskák. A babaszoba, a 
babakocsik, a kiságyak is a gondoskodó anya-
jelöltek kincsei közé tartoztak. A háziasszonyi 
szerep megtanulását segítették elő a konyhai 
eszközöket mintázó játékedények, vasalók, 
játéktűzhelyek és a varrógép. 

A pincék, padlások, rejtett zugok mélyéről 
előkerült játékok nagyon sok gyermeknek, 
felnőttnek nyújtottak, nyújtanak kellemes 
perceket, emlékeket. A kiállítás érdekessége 
és pozitívuma, hogy minden játék megfogha-
tó, kipróbálható. Nagy örömömre szolgált, 
hogy megnyithattam ezt az igazán látogató-
barát, gyermekbarát kiállítást. 

Dr. Bodnár Zsuzsanna 
néprajzkutató 

Állandó babakiállítás nyílt 
Kézdivásárhelyen 

Olga Galéria néven állandó porcelánbaba-kiállítás 
nyílt a kézdivásárhelyi Gábor Áron téren 

A magángyűjtemény tulajdonosa Nagy Ibo-
lya, aki 2010-ben hat, ajándékba kapott babá-
val kezdte a gyűjtést, eleinte 
lakásában tartotta, de amikor 
már száznál is több darab volt, 
külön helyiségbe költöztette 
őket. Első magánmúzeumát 
2011 augusztusában nyitotta 
meg az egyik udvartérben, de 
a gyűjtemény gyarapodásával 
a helyiség már szűknek bizo-
nyult. A most megnyílt állandó 
kiállításon több mint három-
száz, viselet szerint csoportosí-
tott – úri hölgynek öltöztetett, 
egyszerű polgári ruhát viselő, 
népviseletben levő, indián és 
modern korabeli – baba látha-
tó. A kisebb teremben Teleki 
Aranka iparművész ruhakölteményei kaptak 
helyet. Nagy Ibolya minden babának külön 
nevet adott.  

(Iochom)  
(Háromszék c. internetes lapból.) 

Philadelphiai babakonferencia,  
kiállítás és vásár  
2013. május 2–4. 

A Susan Quinlan babamúzeum (Santa Barba-
ra, CA) idén immár harmadik alkalommal 
rendezte meg Philadelphiában 125 baba- és 

mackókészítő művész részvételével három-
napos konferenciáját. 

Az eseményen részt vevő művészek elő-
adásokon, workshopokon vettek részt. A 
konferencia egyik fő célja idén is az volt, hogy 
a baba- és mackógyűjtők valamint a kiállító 
művészek egymásra találjanak. Maga Susan 
Quinlan és férje, Teddy is vásárolt az általuk 
alapított múzeum részére újabb darabokat. 
Az esemény harmadik napja ú.n. nyílt nap, 
amikor a baba- és mackószerető közönség 
órákat gyönyörködhet a kiállított alkotások-
ban. Ezen a napon szép számmal érkeztek a 
gyűjtők, akik találkozhattak kedvenc művé-
szeikkel. A nap végére jó néhány sikeres 
üzletet könyvelhettek el a baba- és mackóké-
szítő művészek. 

Minden kiállításra és értékesítésre szánt da-
rabnak kézzel készítettnek kell lennie, a rajtuk 
lévő tanúsítvány szerint csak egy darab, illet-
ve nagyon limitált sorozat készülhet belőlük, 
valamint tartalmazniuk kell a művész aláírá-
sát is. A gyűjtők főleg a teljesen egyedi alkotá-

sokat keresik, és ezért hajlan-
dóak többet is áldozni egy-egy 
különlegesebb darabért. 

Csak néhány találomra kira-
gadott név a résztvevő művé-
szekről, akik közül néhányan 
már a tavalyi eseményen is 
részt vettek: Bing Ruiter, a 
Frekels Co. tervezője textilba-
báival, Mark.A.Dennis kicsit 
szűrreális figuráival, Cassand-
ra Graham elegáns babáival, 
Stephanie Blythe gyönyörű 
porcelán babáival, Natalie Ruiz 
tündéreivel, illetve Charlene 
Draeger, Katherine Hallam, 
Pam Kisner, Yoyce Yates és 

Janet Ann Anderson játékmackóival késztette 
megállásra a látogatókat. Külön öröm volt 
számomra, hogy találkozhattam Nancy 
Wiley-vel, akinek itt kiállított figurái illuszt-
rálják az Alice Csodaországban c. könyv új 
kiadását, és amely figurák ma már a Susan 
Quinlan múzeumot gazdagítják.  

Roxanna Maria Sullivan művésznővel ta-
valy is találkoztam, idén is részt vett az ese-
ményen. Ezúttal is szívesen beszélt munkás-
ságáról. Figuráit polimer clay-ből készíti, 
melyek már több díjat nyertek. Az itt kiállított 



Forgó XIV/1., 2013. augusztus 

11 

díjazott alkotása, a Magic Waters női alak 
mellett még néhány más különleges figura 
kapott helyet.  

Szeretettel ajánlom a magyar babakésztők 
figyelmébe a quinlanmuseum.com internetes 
oldalon található információkat, illetve a 
résztvevő művészek saját weboldalait, akik-
nek névsora a múzeum honlapján is megta-
lálható. 

Szövérfy Katalin 
 
Mackókészítő pályázatot hirdettek mackó-
kedvelőknek a Tatabánya Pont, Tatabánya 
Városközpont és a Kernstok Károly alapít-
vány. 

Kormos István, aki megírta Vackor, a pi-
szén pisze kölyökmackó kalandjait, idén 
született pontosan 90 éve. Az Ő tiszteletére, és 
hálájuk jeléül várták Vackor közeli, távoli, 
fiatal, idős, vicces, komoly és minden más 
medverokonait!  

Az alkalmazott technikát illető-
en megkötés nem volt: lehetett 
varrni, ragasztani, szögelni, he-
geszteni, készülhetett textilből, 
papírból, fából, PET palackból, 
LEGO-ból, a lehetőségeknek csak 
a fantázia szabhatott határt. A 
legfontosabb tehát, hogy saját 
készítésű mackókat vártak egyé-
ni, csoportos és családi kategóriá-
ban! Badási határidő június 1 volt. 

A beérkezett pályaműveket a 
2013. június 8-i könyvnappal 
egybekötött Nagy Medvenapon 
kiállították az Árpád téren. A 
medveszakértő zsűri döntése 
után kategóriánként első, máso-
dik, harmadik helyezettet díjaztak, ügyességi 
medvepróbákon is részt lehetett venni. 
Ugyanitt találkozó volt a Barnabás mackós 
mesekönyvek szerzőjével, Telegdi Ágnessel. 

Átadták Győrben  
Magyarország legnagyobb vizes játszóterét 

A Bisinger sétányon kialakított park különle-
gessége, hogy a gyerekek vízzel kapcsolatos 
játékszerekkel játszhatnak, zsilipeket mozgat-
va, maguk irányíthatják a víz útját, ők "üze-
meltetik" a játékokat. A vizes játszótér ötlete 
Somogyi Tivadar alpolgármestertől szárma-
zik, aki Ausztriában látott hasonlót. A megva-

lósításon végül a belváros másik önkormány-
zati képviselőjével, Fekete Dávid alpolgár-
mesterrel együtt dolgozott Borkai Zsolt pol-
gármester támogatása mellett. „Amellett, 
hogy a nyári melegben jóleső felfrissülést 
biztosít a vizes környezet, a gyerekek játéko-
san, szórakozva ismerhetik meg a fizikai, 
mechanikai törvényszerűségeket, fejleszthetik 
készségeiket, tudásukat” – mondta az átadá-
son Somogyi Tivadar. Fekete Dávid hozzátet-
te: "A beruházással Győr egy újabb népszerű 
attrakcióval gazdagodott, ahol az itt élő és a 
hozzánk látogató gyerekek egyaránt jól érez-
hetik magukat. A meglévő játszóeszközökkel 
egy olyan komplex játszótéregyüttes jött létre 
a Bisinger sétányon, amely akár egész napos 
kikapcsolódást is nyújthat a családoknak".  

A hivatalos átadást követő percekben a 
gyerekek rögtön birtokba is vették a vizes 
játszóteret: a vízemelőket, a szökőkutakat, az 
ugrálóköveket, a vízkiemelő spirált, a tekerős 

kutat, a vízköpő kakashintát, a csónakot, az 
ivókutat, a csobogókat, vízköpőket, fúvóká-
kat.  

A játszótér megvalósítását a Győr-Szol Zrt. 
irányította, a kivitelezés fővállalkozója a 
közbeszerzésen nyertes RGR Kft. volt, a csa-
tornázási feladatokat a Pannon-Víz Zrt., a 
villamossági munkákat a Vill-Korr Hungária 
Kft. végezte. A játszótér üzemeletetési felada-
tait a Győr-Szol Zrt. látja el.  

kisalfold.hu, 2013.07.12. 12:18 
 
A Miklya Zoltánné játékgyűjteményéből 
megnyílt tárlaton az 50-es, 60-as és 30-as évek 
babakonyhái elevenedtek meg. A hálószobák, 
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étkezők apró bútorait, babákkal rendezték 
enteriőrökbe. Az apró használati tárgyak közt 
teljes hollóházi porcelánkészlet és működő-
képes varrógép is látható volt. A tárlat 2012. 
december 4-től 2013. január 20-áig volt láto-
gatható. 15 képben látható a neten az igazán 
megnézésre érdemes kiállítás: Babakiállítás a 
Munkácsy emlékházban (December 4.) 
galleria/beol.hu/BEOL 

Magyarország legnagyobb játszóparkja  
nyílt meg Újpesten 

A Tarzan Park az országban egyedülálló 
családi játszóparkként a park és a játszótér 
sajátos ötvözete. 

A Magyarországon egyedülálló családi ját-
szópark különlegesen ötvözi a park és a ját-
szótér fogalmát. Árnyas sétaútjai mentén 
tematikus elrendezésben várnak 
felfedezésre az óriás játszótér 
sosem látott játékai, parkjában 
kényelmes padok és piknikterek 
váltják egymást, az egész család 
örömére. 

A közel két hektáron elterülő 
játszópark hét, egymástól elkü-
lönülő játékteret foglal magába, ahol a gyere-
kek más-más képességeiket tehetik próbára. 
Az érkező vendégeket rögtön a bejáratnál 
leveszi a lábukról a Hintarét, ahol a repülésé a 
főszerep: egyensúlyszőnyeg, pörgő és körhin-
ta, impulzushinta segít elrugaszkodni a való-
ságtól. A Liándzsungel szakadékai felett átlen-
dülhetnek a bátor vállalkozók, de mászhatnak 
a kötélhidakon, és csúszhatnak a drótkötélpá-
lyán is, kedvük szerint. A Billegliget az egyen-
súlyozás mestereinek jelent igazi kihívást, 
míg a Homoktengerben az alkotás kerül a kö-
zéppontba. A Zengőerdő a hangok birodalmá-
ba kalauzolja a kíváncsiskodót kültéri hang-
szereivel, a legkisebbeket pedig a Picurvár 
játékai vezetik a mesék birodalmába. Akik 
még mindig kevésnek érzik a kalandot, azo-
kat várják a Felhővárak, ahol gigászi csúszdá-
kon hét és tíz méter magas tornyokból csúsz-
hatnak a mélybe. 

A játszópark teljes területe zárt, kerítéssel 
körbevett, a játékok a legmagasabb biztonsá-
gi követelményeknek is megfelelnek. A gye-
rekek szórakozását és biztonságát a park 
játékmesterei felügyelik, így a szülőknek is 
lehetőségük nyílik  nyugodt kikapcsolódásra. 

A pihenésre és a játék közben fejét felütő 
éhség elűzésére a Tarzan Terasz áll rendelke-
zésre, ahol finom szendvicsek és kellemes 
italok várják a kisebb és nagyobb vendége-
ket. A terasz gyermekbarát szolgáltatásaival, a 
kicsik igényeihez alkalmazkodva teszi élveze-
tessé az étkezést, míg a legkisebbek ellátására 
Baba-mama szobát alakítottak ki. A park 
felnőtt-, gyermek- és akadálymentes mos-
dókkal felszerelt. 

A parkban ingyenes játszóeszköz-köl-
csönző is működik, így nem kell otthonról 
cipelni a kismotort, a homokozófelszerelést, a 
tollasszettet, a pingpongütőket, a piros autót, 
csupán a jókedvet szükséges becsomagolni. 

Néhány érdekesség a parkról: zárt területe 
– az épületekkel együtt – csaknem 18 ezer 
négyzetmétert tesz ki. A játékok mintegy 8000 

négyzetméteren találhatók, és a 
parkosított terület nagysága több 
mint 9300 négyzetméter. A park 7 
játékteret foglal magába, ahová 
több mint 40 komplex játszóesz-
közt telepítettek. Legmagasabb 
pontja a 10 méter magas torony, 
ahonnan óriáscsúszdák futnak a 

mélybe. A park egyidejűleg 700 vendéget 
fogad. 

A park a vendégeit június 15-től visszavo-
násig kedvezményes nyitási árakkal várja, az 
újpesti látogatók, csoportok további jelentős 
kedvezményeket élvezhetnek. 

A Tarzan Park jól illeszkedik azon fejleszté-
sek sorába, amelyeket Újpest városa az elmúlt 
években az egészséges életmód, a sport, a 
mozgás elősegítésének, támogatásának érde-
kében kezdeményezett. Az új uszoda, a ha-
marosan elkészülő Szilas Park mellett a Tar-
zan Park is a rekreációt, az egészséges 
életmódot és kikapcsolódást szolgálja. 

A gyermekek szabadidejének tartalmas, 
minőségi eltöltése a folytonosan szaporodó 
kötelezettségeik mellett egyre fontosabbá 
válik, különös tekintettel a mozgásra és az 
önfeledt játékra, amelyekre a Tarzan Park 
egyaránt kiváló lehetőséget biztosít. 

Tarzan ParkTM címe: 1046 Budapest, Tábor 
utca 28. Nyitva tartás: naponta 9–19 óra kö-
zött.  

www.tarzanpark.hu,  
www.facebook.com/TarzanParkUjpest 

(Óbuda honlapjáról) 
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Megjelent – könyvbemutató – 
vagy megjelenhetne… 

Művészbabák – napjaink magyar babakészí-
tői címmel könyv készült a 17 éven keresztül 
megrendezett babakészítési versenyek java 
terméséből. Bemutatása a Győri Könyvszalon 
keretén belül október 26-án 16 órakor lesz a 
Zichy-palotában. (Győr, Liszt F. u. 20.) A 
szerkesztővel, Keglovich Ferencnével Vadas 
Zsuzsa, a Nők Lapja újságírója beszélget. 
Szeretettel várják az alkotókat, a babakészítő-
ket, bababarátokat, minden érdeklődőt! KF-né  

Könyv az orosz rongybabáról 
 Példa lehetne a magyar  

babavilág továbbéltetésére! 
Dajn, Galina és Marija: Az orosz 
rongybaba című, oroszul megje-
lent, gazdagon illusztrált könyv 
megismertet az orosz népi textil-
baba készítéssel és az ezen alapu-
ló jelenkori – magas színvonalú – 
iparművészeti textilbabákkal. A 

könyv egy példányát Tatyjana Meny tagtár-
sunk jóvoltából Orlay utcai klubhelyiségünk-
ben sokan forgatták nagy érdeklődéssel – és 
némi szomorúsággal, hogy szövegét nem 
értik. A könyv magyar nyelvű kiadása egyelő-
re nem látszik lehetségesnek, de adódna egy 
megoldás. Ajánlatot kaptunk Soproni András-
tól – Tatyjana férjétől – hogy kellő számú 
jelentkező esetén fordítást készítene a könyv-
ről. Egyelőre várjuk az érdeklődők jelentkezé-
sét, minél több lenne, annál jobban csökken-
hetne a fordítás ára. Jelentkezés a soproni.and-
ras@gmail.com címen, vagy a 20/421–9917, 
220–5557 telefonszámon. 

Mesterségem címere  
Interjúkötet a játék hazai világáról  

Lehet bekapcsolódni! 
Az Andaluz Kiadó megkereste Társaságunkat 
egy kiadvány tervével, amelyben a hazai 
játékkultúra tényezőit néhány oldalas interjúk 
keretében mutatná be. A kötetet könyv- és 
játékkereskedések útján terjesztené. 
A kötetben szereplők: Furfang játékok – Ba-
konysárkányért alapítvány – Logikai játékok, 
ördöglakatok, ezenkívül közösségfejlesztés, 
programok szervezése; Gémklub – Társasjá-

ték fejlesztés és kiadás; Mérő László pszicho-
lógus; Parapark – Szabadulós logikai játék; 
FÉBÉ Kft. – Nonprofit közhasznú társaság, 
fajátékok gyártása sérültek foglalkoztatásával; 
Sótonyi Sándor – Táblajáték-fejlesztő; He-
tedhét Játékmúzeum – A székesfehérvári 
Városi Képtár önálló kiállítása; Serpa Ka-
landpark – Szabadtéri, fizikai aktivitást 
igénylő kalandpályák – mászótorony, íjászat, 
lövészet; Holdfény Fantasy – szerepjáték; 
Tarisznyás Műhely – hagyományőrző foglal-
kozások és táborok;további érdeklődőkkel 
függőben lévő tárgyalások folynak. 

„A könyvünk missziója, hogy a magyar já-
ték fogalmát megvilágítsa, előtérbe hozza és 
népszerűsítse a magyar fejlesztők és gyártók 
munkásságát” – vallják a kiadók. 

Elővételi kedvezmények 
Darabszám egységár érték 
30 db   2.300 Ft + 5% ÁFA   69.000 Ft + 5% ÁFA 
40 db   1.875 Ft + 5% ÁFA   75.000 Ft + 5% ÁFA 
50 db   1.700 Ft + 5% ÁFA   85.000 Ft + 5% ÁFA 
100db 1.500 Ft + 5% ÁFA 150.000 Ft + 5% ÁFA, 

Részletfizetés is lehetséges, kissé emelt 
áron. Társaságunk bekapcsolódik az akcióba, 
reméljük, színvonalas kiadvány készül, amely 
ismertebbé teszi a hazai játékkultúra alkotó 
tényezőit, híradásunk nyomán további csatla-
kozók jelentkezését szívesen fogadják! 

Kapcsolat: Csernus Szilvia koordinációs 
munkatárs, anadaluzkiado.szilvia@gmail.com, 
06706365872, www.andaluzkonyvek.hu. 

Gyászolunk  
Elhúnyt Váradi István, a Garabonciás Együt-
tes vezetője, Ferencváros díszpolgára, Társa-
ságunk tagja, korábban Ellenőrző Bizottságá-
nak Elnöke, Brueghel Gyermekjátékainak, a 
19. századi hazai játékoknak színpadi megje-
lenítője.  

Brueghel játékaiból alkotott jelenetét két-
szer is bemutatta Társaságunk körében, elő-
ször a Pataky Művelődési Központban tartott 
Közgyűlésünkön, majd 2010-ben Székesfe-
hérvárott, a Hiemer-házban, azon Mos-
kovszky Gyűjtemény napján, amelyen 
Moskovszky Éva emlékszobáját felavatták. 
Társaságunk megbecsüléssel őrzi emlékét, 
reméljük, tanítványai folytatják különleges 
életművét! Hamvasztás utáni búcsúztatása 
augusztus 8-án volt az Új Köztemetőben. 
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Dr. Barsi Ernő néprajzkutató, a Nyugat-
magyarországi Egyetem ny. főiskolai tanára, 
református lelkész, Társaságunk Kiss Áron 
díjának kitüntetettje, a népi játékoknak is jeles 
gyűjtője 93 éves korában elhunyt. Sokan 
emlékezhetnek színes – nem egyszer hegedű-
játékkal is kísért – előadásaira a néphagyo-
mányokról, egy alkalommal a győri Babakon-
ferencián is hallhattuk. Kitüntetése 
alkalmával megajándékozta Társaságunkat 
számos írásának – könyvének, cikkének – 
példányával, amelyből megismerhető a gaz-
dag kutatói életmű. Emlékét sokan őrzik 
kegyelettel, Társaságunk megkülönböztetett 
tisztelettel. Augusztus 16-án temették Győ-
rött, a Szabadhegyi új köztemetőben. 

Zagyvai András 
(1960–2013) 

Zagyvai András az Archikon építésziroda 
alapítója volt, majd kitalálta és működtette a 
Sokszem vizuális művészeti alapítványt. 
Közösséget épített: „a hasonló szellemiséget 
képviselők bensőséges együttléte magasabb 
szintű alkotási folyamatot eredményezhet.” 
Az általa kitalált és a sajtó által „új Rubik 
kockaként” emlegetett Smartegg – az 
Okostojás – a Nürnbergi játékkiállítás sikere 
után, 2012-ben Washingtonban elnyerte a 
játéktervező verseny (Nob Yoshigahara Puzz-

le Design Competi-
tion) nagydíját. 

A tervezés, a készí-
tés és a mögötte rejlő 
gondolatok egy egy-
séget képeztek. Épí-
tészetében is megha-
tározó volt az 
iparművészet, a 
kézművesség. …a 
Sokszem is azért jött 
létre, hogy a mester-
ségesen diszciplínák-
ra bontott művészeti 

ágak egymásba fonódjanak. Az okostojás 
sikerénél fontos volt számára, hogy mint 
designt és a logikai játékot egyszerre díjazták. 

Betegséggel küzdött évek óta, de töretlen 
energiával ment tovább… Búcsúztatása 2013. 
június 19-én volt a cinkotai temető ravatalozó-
jában.  

(Építészfórum, 2013. június 17.) 

Grautulálunk 
Luxné dr. Vincze Judit Tagtársunknak, akit 
szakmai munkásságáért a Magyar Szakszer-
vezetek Országos Szövetsége díjában része-
sült. 

Horváth Ágota pécsi tagtársunknak, kerá-
mia művészetéért elnyert Király Zsiga díjá-
hoz. 

Levélhullás 
Joó Jánosné tagtársunk bohócdoktor és beteg 
gyermek jelenetet készített babákból – láthat-
tuk a 2012 évi Amator Artium kiállításunkon 
– majd kórháznak ajándékozta. A következő 
levelet kapta: 

„tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengesége-
it hordozzuk…” Róma 15.1. 
Köszönjük a gyönyörű babákat, amikkel 
segíteni tudunk kis betegeinknek elfogadni a 
betegségüket, és terapeutáink közelségét. A 
babákat terápiás foglakozásokon használjuk, 
a gyerekek szorongásaikat a babákon keresz-
tül fejezik ki játékos formában.  

Köszönettel:  
Rehabilitációs osztály,  

Dr. Paraicz Éva  
osztályvezető főorvos, 

Magyarországi Református Egyház  
Bethesda Gyermekkórháza 

Bácsszentgyörgyön játékgyár  
létesítéséhez keresnek szakembereket!  

Sziasztok! 
Egy pályázatnak köszönhetően egy szuper 
dolog fog megvalósulni Bácsszentgyörgyön, a 
Bajától legdélebbre eső, Szerbiával határos, 
kb. 160 lélekszámú kis községben. Szüleim 
innen származnak, elég sok időt töltöttem 
ebben a kis faluban, és nekem ez a béke szige-
te, ahol a pesti nyüzsgés és rohanás után az 
ember kipihenheti magát, jókat aludhat, friss 
levegőt szív, élvezi a csöndet és a minden-
napok természetes, nyugodt ritmusát. Ez az a 
hely, ahol nyugodtan nyitva maradhat a kapu, 
bejárati ajtó, ahol nem kell rács az ablakra, 
ahol a gyerekek megtanulhatják, hogyan 
élhetnek összhangban a természettel, megis-
merkedhetnek az állatokkal, átsétálhatnak a 
szomszédhoz állatnézőbe (mindenféle háziál-
lat megtalálható itt). Itt úgy élhet az ember, 



Forgó XIV/1., 2013. augusztus 

15 

mint egy nagy családban: az emberek segítik 
egymást, összejárnak disznót vágni, szüretel-
ni. 

Szüleim gyerekkorában aktív kis falu volt 
ez, sok gyerekkel, működő óvodával és isko-
lával, de a rendszerváltozás után ezek fokoza-
tosan megszűntek, és mára leginkább az 
idősek maradtak ott. Az elmúlt 5 évben újra 
fiatalok költöztek a faluba, akik szeretnének 
itt otthont teremteni gyermekeik számára, 
maguknak pedig munkahelyeket létesíteni – a 
városba való ingázás nélkül. A jelenlegi pol-
gármester rengeteg pályázatot írt, és ebből 
sok nyert, jelenleg is fut vagy 5 projekt, ami 
életet és munkahelyeket hoz ebbe a kis faluba 
– jó példa ezek közül a családi napközi, amit 
bölcsis-ovis gyerekeknek hoztak létre. Bőveb-
ben itt tudtok körülnézni: 

 http://www.bacsszentgyorgy.hu/ 
Jelenleg is 5–10 eladó ház van a faluban, 

némelyik kisebb, míg másik nagyobb felújí-
tásra szorul – azonban áruk a pesti és Pest 
megyei ingatlanok töredéke (kb. 1–2 M Ft + 
felújítás költsége). 

Az álláshirdetésekről: játékokat fognak 
gyártani, természetes anyagokból – először 
iskoláknak, óvodáknak, majd szélesebb piac-
nak is. Ide keresnek most embereket, akár egy 
kis közösséget: 

2013. októberében Bácsszentgyörgyön in-
duló, természetes anyagok játék és oktatási 
célú feldolgozására és promóciójára irányuló 
projektünkhöz keresünk munkatársakat az 
alábbi munkakörökbe: – Projektvezető (br. 
226 500 Ft/hó fizetés, felsőfokú végzettség, 
vezetői tapasztalat) – Csoportvezető (br. 151 
000 Ft/hó fizetés, famunkákkal kapcsolatos 
szakmai, vezetői tapasztalat) – Csoportvezető 
(br. 151 000 Ft/hó fizetés, textilmunkákkal 
kapcsolatos szakmai, vezetői tapasztalat – 
varrás, kötés, gyapjúfeldolgozás) – Oktató (br. 
151 000 Ft/hó fizetés, oktatásban szerzett 
gyakorlat, népi játékok és népi élet iránti 
érdeklődés) Család, óvodás korú kisgyerme-
kek előnyt jelentenek! Családok Bácsszent-
györgyre költözését az önkormányzat támo-
gatja. Szívesen várjuk akár 2–3 család, kis 
közösség jelentkezését is. Munkatársainktól 
reméljük, hogy a projekt megismerése után 
szívügyüknek tudják tekinteni annak fő céljait 
(munkalehetőség biztosítása kis falunkban, 
gyermekek és oktatási intézmények ellátása 

természetes alapanyagú játékokkal, fejlesztő 
eszközökkel, valamint a magyar kultúra és 
népi élet játékos bemutatása ide érkező isko-
lás csoportok részére) és lelkesen dolgoznak 
is érte. 

A részletekkel kapcsolatban érdeklődni le-
het: Szűcs Gergely polgármesternél a 30/651–
5590 és 30/558–3006 telefonszámokon. 

Aki nyugodt környezetben szeretné felne-
velni gyermekeit, annak jó szívvel ajánlom 
Bácsszentgyörgyöt és a születendő Játékgyá-
rat!  

Szép napokat! 
 

Köszönet Nagy Veronikának, a Hetedhét Játékmú-
zeum muzeológusának, aki továbbította hozzánk 
ezt a figyelemreméltó levelet! A Játékgyár sorsát 
továbbra is figyelemmel kísérjük. 

Ki veszített el egy játékkutyát  
a 61-es villamoson?  

Akad még becsületes megtaláló! 
Az ittlakunk.hu II. kerület honlapon olvasható 
(2013.08.26. h.,18.04), azzal a kéréssel: Oszd 
meg másokkal! Facebook Twitter Email 

Mi itt megosztjuk, legalább 800 olvasóval, 
íme: 

"Ez a kutyus keresi kis gazdiját, akivel ma 
délelőtt veszítették el egymást a 61-es villa-
moson" – közölte a Facebookon K. Miri Mari-
ann. "Osszátok légyszi, hogy megtalálják 
egymást! A gazdija írjon üzenetet! Moszkva 
térnél átvehető, gazdija érkezéséig 2 kislány 
vigyáz rá!"  

A játékkutyus jogos tulajdonosa a megtalá-
ló nevére kattintva fölveheti vele a kapcsola-
tot. 
Köszönet M. Miri Mariannak! Reméljük, találko-
zik a kutyus és a – biztosan egyelőre búslakodó – 
Gazdi! 



Forgó XIV/1., 2013. augusztus 

16 

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 kor-
szerű továbbfejlesztése. …a témakörrel foglalko-
zók szellemi, gyakorlati és módszertani támogatá-
sa.… a hasznos ismeretek, a humánus 
jellemvonások, a kreatív készségek, a társadalmi, 
nemzeti önismeret fejlesztését szolgáló és a családi 
nevelést segítő játékok kidolgozásának elősegíté-
se, azok bemutatása és elterjesztése. A játékkultú-
rával foglalkozó szaktudományok és a játék az 
oktatás és a közművelődés terén való alkalmazása 
eredményei, valamint a játékfejlesztés során létre-
jött szellemi és tárgyi alkotások, újszerű törekvé-
sek népszerűsítése. A játékkal foglalkozók érdeke-
inek 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 elis-
mert, játékhoz fűződő joga érvényesítésének 
szorgalmazása. 

Szja 1 % 
Köszönjük – még nem tudjuk hány, de valameny-
nyi — Jóakarónknak 2012 évi személyi jövedelem-
adójuk Táraságunknak szánt 1%-át, amely 64.266 
Ft összeget tesz ki, amelyet Társaságunk működé-
sére, alapszabályban meghatározott céljaira fordí-
tunk. Sajnálatunkra ez az összeg kevesebb mint a 
tavalyi és az azt közvetlenül megelőző évekbeli. 
Annál hálásabban köszönjük mindazoknak, akik 
vették a fáradságot, hogy kitöltsék az erről szóló 
nyilatkozatot! 

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 csökken-
tett 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 túlfizetése-
ket! Kérjük aki még nem fizette volna be, szíves-
kedjék pótolni. 

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

A Forgót akkor tudjuk küldeni postán, vagy e-
mailen,  ha tagdíjukat befizetik, esetleges elmara-
dásukat rendezik, 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@t-
online.hu címünkre és attól kezdve több hírlevelet 
is kapnak és a Forgót is megjelenése napján. 

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

www.kamjt.hu 

Köszönet Támogatóinknak: 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztályának, 

a Magyar Művészeti Akadémiának, 
és a Nemzeti Kulturális Alapnak. 
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