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Kedves Tagtársak, Barátaink! 
20 éves a Kiss Áron Magyar Játék Társaság!

Jubileumi évünket lezárva intenzív munkát 
tervezünk a 2008-as évre. 

Nagy előrelépés volt az őszi hónapokban a 
Textilmúzeumban beindított rendszeres baba-
készítő program, legfőbb tapasztalata, hogy 
külön kell választani a kezdő és haladó tudá-
súakat, 2008-ban így tervezzük. Februártól 
indul a haladó tanfolyam a reneszánsz év és a 
viseletes babakészítés jegyében, kezdő tanfo-
lyamot ősztől szeretnénk indítani.  

Tisztújításra készülve: meg kell találnunk 
azokat a Tagtársakat, akik megválasztásuk 
esetén valóban vállalják a közös célokért a 
munkát, egyéni törekvéseiket a Tagtársakkal 
egyeztetve. Folytatjuk ezért a Hogyan tovább, 
Játék Társaság című összejövetelek sorát, leg-
közelebbi alkalommal a kézműves Tagtársa-
kat szólítjuk meg s egyúttal törekszünk kap-
csolatot kialakítani a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeummal kézműves játékaik értékesítésére. 
Ösztönözzük Tagtársaink érdeklődési körök 
szerinti csoportosulását. 

Tagdíjfizetéssel elmaradt Tagtársaink szá-
mára a legutóbbi Forgóval csekket küldtünk 
ki, sokan közülük kiegyenlítették tagdíjelma-
radásukat. Még így is sok adósunk maradt, 
aki nem vette figyelembe a kiküldött csekket. 
Kérjük a csekkeken feltüntetett összeg – tag-
díjelmaradás – mielőbbi sürgős kiegyenlítését! 
Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy 2008-tól ne 
várják a Forgót tagdíjhátralékos Tagtársaink! 
Mind fontosabbá válik a tagdíjfizetés műkö-
désünk fenntartásához, egyre több pályázati 

összeghez csak megfelelő önrész vállalása 
mellett juthatunk hozzá és önrészként tagdíj-
bevételünket használhatjuk elsősorban. Kö-
szönettel vesszük a tagdíj túlfizetéseket is. 

Itt az adóbevallás ideje. Ha személyi jövede-
lemadójuk 1%-át Társaságunknak szánják, azzal 
úgy adakoznak, hogy egy fillérjükbe se kerül. 
Csupán a bevalláskor Társaságunk adószá-
mát: 19039224–1–41 szíveskedjenek feltüntet-
ni az adóbevallás 0753D társadalmi szerve-
zetekre vonatkozó keretében. Ha nem 
rendelkeznek adójuk 1%-áról, akkor az benne 
marad a költségvetésben, nem tudják befolyá-
solni, hogy mire fordítsák. 

Köszönjük mindazoknak, akik 2007 év ele-
jén elkészített, 2006 évre vonatkozó adóbeval-
lásukban a Társaság javára rendelkeztek. Az 
APEH által átutalt 105.796 Ft-ot működési 
költségekre és pályázati önrészre fordítottuk. 

Látogassák Társaságunk honlapját! Részletes 
információkkal, gazdag színes képanyaggal, 
napra készen várja felkeresőit a www.kamjt.hu 

Társaságunk szép nevét – sajnos – néha hi-
ányos, téves formában látjuk leírva. Kérem, 
hogy mindig ebben a formában használják: 
Kiss Áron Magyar Játék Társaság – minden 
szava fontos, működésének lényegét kifejező. 

Az új, 2008-as évben jó együttműködést, 
eredményes munkát kívánok, ami – ha játé-
kosság is társul hozzá – nem lesz nehéz, ha-
nem inkább örömteli. Minél több találkozást 
kívánok kedves Mindnyájukkal!  

Dr. Györgyi Erzsébet soros elnök 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. 
VIII. évfolyam 4. szám, 2007. december. 
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Meghívó 
Babakészítés haladóknak  

a Textilmúzeumban 
2008 a reneszánsz éve hazánkban – Készítsük el, 

öltöztessük Mátyás király apró népeit! 
Társaságunk haladó babakészítők számára – 
akik önálló babakészítésre képesek – hat 
alkalomból álló programot szervez a győri és 
visegrádi babakészítő pályázaton való sikeres 
részvétel elősegítésére. Mindkét pályázat 
ajánlott témája a reneszánsz viseletes babák, a 
győri pályázat ajánlja még a kapuvári visele-
tet is. Tervezett időpontok: február 9., 23., 
március 8., 29., április 5., 19. szombat 10–14 
óráig. 

Február 9-én Zorkóczy Miklósné, a Nép-
művészet mestere a történelmi kosztümök 
készítésébe vezet be. Öltöztetni kívánt babá-
ját, pl. Róza vagy bármilyen saját készítésű 
babát – kérjük – hozza magával! Február 23-
án Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia, a 
Néprajzi Múzeum nyugalmazott főmuzeoló-
gusa a kapuvári viseleteket ismerteti – a vise-
leteket alkotó kelmék mintakollekciójának 
bemutatójával! Márciusban Ék Erzsébeté a 
szó: 8-án Reneszánsz viseletek Mátyás udvará-
ban, 29-én: Itáliai reneszánsz öltözetek címmel 
tartja meg illusztrált előadásait. Április 5-én 
Haider Edit ny. főmuzeológus tart vetített 
képes babatörténeti előadást különös tekintet-
tel a történelmi viseletes babákra. Az utolsó 
alkalom teljesen Zorkóczy Miklósnéé az öltö-
zetvarrás, öltöztetés befejezésére, ő egyébként 
valamennyi alkalommal jelen lesz és minden 
résztvevő munkájának alakulását figyelem-
mel kíséri és segíti. Részvételi díj 5000.- Ft, 
amely két részletben is fizethető a helyszínen. 
Részvételi szándékukat kérjük, írásban küldjék el 
Társaságunk központjába postán: Kiss Áron Ma-
gyar Játék Társaság, Óbudai Múzeum, 1033 Bp. 
Fő tér 1. vagy e-mailen: kamjatek@invitel.hu. 
Ajánlatos az előzetes telefon-megbeszélés 
Zorkóczyné Évával (1/295–1196) a minél jobb 
felkészülés érdekében.  

Kezdő babakészítők számára ősszel terve-
zünk külön programot, erről akkor tudósí-
tunk. 

Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális 
Alap Közművelődési Kollégiuma támogatja. 

A múzeumok Mátyás király  
trónra lépésének 550. évfordulója méltó 
megünneplésére a reneszánsz jegyében 

tervezik kiállítási programjaikat.  
A Szépművészeti Múzeumban január 24-én 
nyílik A Mediciek fénykora – élet és művészet a 
reneszánsz Firenzében című kiállítás. Csillag a 
holló árnyékában – Vitéz János és a magyar huma-
nizmus kezdetei címmel az Országos Széchényi 
Könyvtárban március 14-én nyílik kiállítás. A 
Magyar Nemzeti Múzeumban Hunyadi Mátyás, a 
király – Hagyomány és megújulás a magyar 
királyi udvarban 1458–1490 között lesz a kiállí-
tás címe, nyílik március 19-én. Az Iparművészeti 
Múzeumban Beatrix hozománya címmel az 
itáliai majolikaművészet remekei láthatók 
március 25. után. A Magyar Nemzeti Galériában 
a Mátyás halálát követő korszakot mutatják 
be a XVII. század utolsó harmadáig március 
28-án nyíló kiállításukban. A kiállításokhoz 
katalógusok készülnek. Mindebből gazdagon 
lehet ötletet, mintát meríteni a babakészítés-
hez. Javasoljuk a babakészítőknek (is), ragad-
ják meg a kivételes lehetőséget!  

GyE 

Reneszánsz programok  
a Petőfi Irodalmi Múzeumban 

Február 15. péntek, 11 órakor múzeumpedagó-
giai foglalkozás lesz: Reneszánsz ruhák készítése 
textíliákból, – lehetsz udvarhölgy, várkisasszony, 
vitéz vagy udvari bolond! Vezeti: Ék Erzsébet 
iparművész, részvételi díj: 500 Ft/fő 

Reneszánsz bál február 17-én vasárnap, 15 
órától.  

A Company Canario Historikus Táncegyüt-
tes Mátyás király korabeli táncokat mutat be. 
Reneszánsz tánctanítás, táncház. Álarcok, 
gyöngyös hajháló, mellvért készítése Ék Er-
zsébet iparművész segítségével. Jelmezes 
fényképezés, jelmezverseny. Mesék Mátyás 
királyról – rajzfilmvetítés Megjelenés saját 
készítésű reneszánsz jelmezben is lehetséges. 

Belépők: diák, nyugdíjas: 240 Ft, felnőtt: 480 
Ft, családi jegy: 900 Ft. Petőfi Irodalmi Múzeum 
1053, Budapest, Károlyi Mihály u. 16. 

Információ: www.pim.hu, jelentkezés a prog-
ramokra: matuze@pim.hu.  

Matuz Edit 
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Hogyan tovább,  
Játék Társaság! 

November 23-ára hirdetett megbeszélésünk 
eredményes volt, sok értékes javaslatot kap-
tunk. Az érdeklődés szerinti csoportosulást 
egyre több oldalról szorgalmazzák Tagjaink. 
Következő összejövetelünket február 15-én, 
pénteken 14:30 órára hirdetjük meg és javasol-
juk elsősorban kézműves játékkészítéssel akár 
foglalkozásszerűen, akár hobbi szinten fog-
lalkozó Tagtársaink minél nagyobb számban 
való megjelenését – természetesen minden 
Tagtársunkat hívjuk! Ez alkalommal kötetlen 
beszélgetésre nyílik alkalom a játékkészítők 
gondjairól, kívánságairól, játékpályázatokról, 
tanfolyamokról és értékesítési lehetőségekről, 
különös tekintettel arra, amely most a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban kínálkozik. Várjuk Tagja-
ink javaslatait, javasoljuk csoportosulási, 
érdekérvényesítési törekvéseiket, törekszünk 
minél több lehetőséget felderíteni és várjuk 
Tagtársaink saját érdekükben kifejtett aktivi-
tását. Minden további javaslatot és ajánlatot 
várunk a Társaság jobb működése érdekében. 
Március 28-án, pénteken 14:30 órakor játékké-
szítők és óvodapedagógusok találkozására 
kerül sor. Javasoljuk a játékkészítők számára 
munkáikról fényképes bemutató anyagok 
elhozását. Mindkét rendezvény helyszíne 
ugyanaz, mint a novemberben e néven már 
megtartotté: Fővárosi Gyakorló Óvoda és To-
vábbképző Intézmény, 1068 Bp. Városligeti fasor 
30., megközelítés 70-es vagy 78-as trolival, 
vagy kis földalattival Bajza utcáig. 

Játékkészítők  
figyelem!  

Értékesítési lehetőség 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre) 
felajánlja, hogy átvesz bizományi értékesítés-
re saját üzletében színvonalas kézműves 
termékeket, különösen játékszereket. 

Az árusítást a húsvéti múzeum-megnyi-
táskor kívánják megkezdeni. 

Társaságunk vállalja Tagjaink ajánlatainak 
közvetítését. 

Kérjük az árusításra szánt tárgyak leírását, 
még jobb, ha fényképét ármegjelöléssel elkül-
deni Társaságunk címére (1033 Bp. Fő tér 1. 
Óbudai Múzeum) február 10-ig, vagy inkább 
Hogyan tovább, Játék Társaság c. összejövete-
lünkön február 15-én személyesen bemutatni. 

Zichy Mihály a kártya egyik lapján. 

Megint kártya 
Örömmel láttuk a közelmúlt múzeumi ese-
ményeinek részeként, hogy a kártyagrafika is 
helyet kap a kiállítások műtárgyai között.  
2005-ben az Iparművészeti Múzeum játékkár-
tya gyűjteményének ritkaságai önálló kiállítá-
son mutatkoztak be, 2006-ban a Budapesti 
Történeti Múzeum Művészgenerációk című 
kiállításán láttuk a pesti kártyafestészet né-
hány remekét. A legújabb esemény, hogy 
2007. decemberben a Magyar Nemzeti Galéria 
Zichy-kiállítására Szentpétervárról az Állami 
Ermitázs Múzeum gyűjteményéből érkeztek 
azok a miniatúrák, melyeket Zichy Mihály 
oroszországi tartózkodása idején készített. A 
kártya most kerül bemutatásra első alkalom-
mal Magyarországon. Az 52 lapos francia 
sorozatjelű kártya lapjaira a cári udvar vadá-
szatainak epizódjait festette a művész és 
persze minden képen szerepelnek az apró 
kártyajelek, melyek alkalmassá teszik játékra 
is. 18 kártyalap lett kiállítva, de 2006-ban egy 
orosz magángyűjtő a teljes játékot megjelen-
tette hasonmás kiadásban. A Zichy Mihály, a 
rajzoló fejedelem című kiállítás március 24-ig 
látható a Magyar Nemzeti Galériában. 

Jánoska Antal 
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Látogassuk meg együtt Európa 

játékmúzeumait! 
Dr. Fuchs József, Társaságunk jogtanácsosa és 
egyben kiváló fajáték-készítő tagja tervet 
dolgozott ki minél több európai játékmúzeum 
felkeresésére, kapcsolatok kialakítására, ta-
pasztalatok cseréjére. Alábbi terve alapján 
viszonylag gazdaságosan kereshetők fel egy-
egy útvonalra felfűzhető játék- és gyermek-
múzeumok. Az árkalkuláció III. vagy II. osz-
tályú ellátást tervez, előbbihez általában szál-
lás reggelivel tartozik, ebéd, vacsora nincs 
bekalkulálva, a II. osztályú jobb szállást, 
vendéglői ebédet, plusz programot is magá-
ban foglal. 

Hogyan tovább Játék Társaság c. összejövete-
lünkön február 15-én a szervező részletes 
tájékoztatást nyújt.  

„Útitársakat keresünk, külföldi, 9 résztve-
vős, exkluzív, költségmegosztásos, kisbuszos 
kirándulásunkhoz! A következő útjaink célja 
játékmúzeumok szakmai látogatása 

1. Bécs környékén és Alsó-Ausztriában: 
Wien – Mödling – Graz – Baden – Wien (3 
nap, 2 éjszaka, 5 múzeum). Tervezett indulás: 
2008. 03. 18. reggel, érkezés: 2008. 03. 20. este. 
Előzetes számításaink szerint, egy főre 32.000 
vagy 48.000 forint költség jut.  

2. Stájer és Salzburg környéke: Wien – Wels 
– Gmunden – Vöcklamarkt – Hintersee – Salz-
burg (4 nap, 3 éjszaka, 7 múzeum). Tervezett 
indulás: 2008. 04. 01. reggel, érkezés: 2008. 04. 
04. este. Előzetes számításaink szerint, egy 
főre 44.000 vagy 65.000 forint költség jut.  

3. Svájc: Zürich – Basel – Liestal – Riehen –
Solothurn – Baden – Winterthur (5 nap, 4 
éjszaka, 8 múzeum) Tervezett indulás: 2008. 
04. 14. reggel, érkezés: 2008. 04. 18. este. Előze-
tes számításaink szerint, egy főre 69.000 vagy 
90.000 forint költség jut.  

4. Németország, Kelet-Bajorország: Nürn-
berg – Neustadt bei Coburg – Coburg – 
Sugenheim – Rothenburg  ob der Tauber – 
Zirndorf (5 nap, 4 éjszaka, 8 múzeum) Terve-
zett indulás: 2008. 04. 29. reggel, érkezés: 2008. 
05. 03. este. Előzetes számításaink szerint, egy 
főre 67.000 vagy 85.000 forint költség jut.  

5. Németország, Türingia-Szászország: 
Hohenstein – Ernstthal – Pobershau – Seiffen 
– Waltershausen – Wünschensuhl – Ohrdruf – 
Sonneberg – Steinach – Schalkau – Hof (5 nap, 

4 éjszaka, 11 múzeum). Tervezett indulás: 
2008. 05. 13. reggel, érkezés: 2008. 05. 17. este. 
Előzetes számításaink szerint, egy főre 63.000 
vagy 90.000 forint költség jut. 

A tervezett kirándulás részleteinek szemé-
lyes megbeszélése érdekében hívjon a 
30/9506–148 telefonszámon, vagy küldjön e-
mailt a fuchsjozsef@gmail.com címre." 

Nürnbergi Játékvásár 2008 
A Spielwarenmesse Nemzetközi Játékvásár 
február 7 és 12 között lesz, 60 ország 2750 
kiállítója részvételével. 150.000 m2-en egymil-
lió termék, köztük 70.000 újdonság. Az újdon-
ságokról az InnovationCenter, és a 
LicenseCenter tájékoztat. Vezető téma idén a 
Játszva tanulás. Részletes információ, kedvez-
ményes belépőjegy vásárlás: Némethy Márta, 
nemethy@ahkungarn.hu, www.spielwarenmesse.de, 
Spielwarenmesse eG Hivatalos Magyarorszá-
gi Képviselet Német–Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamara, 1024 Bp. Lövőház utca 30. 
Telefon: 1/345–7628, 
 
A Magyar Alkotóművészek Országos Egye-
sülete és a Magyar Formatervezési Tanács 
által szervezett II. Gyermek – Játék – Nemzedé-

kek a gyermekekért 
című pályázati 
kiállítás az Ipar-
művészeti Mú-
zeumban történt 
első, rövid be-
mutatás után 
(2007. december 
1–3., lásd Krónika 

rovatunkban) 
január 20-án 
vasárnap 11 
órakor nyílik a 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kör-
galériájában. Megnyitja Pannonhalmi Zsuzsa 
keramikusművész, a MAOE alelnöke, e pá-
lyázat- és kiállítás-sorozat értelmi szerzője. A 
vendégeket dr. Sárközy István alpolgármester 
köszönti. A Hirös Néptánc Tanoda Kukucska 
Csoportja bemutatja Játékban egyenlők című, 
dalokkal és játékokkal kísért előadását. Ren-
dezte Kalmár Ágnes és Virág-Nagyné Laczai 
Erzsébet. A kiállítás támogatói között szerepel 
Társaságunk is – sajnos neve nem szabályos 
formájában olvasható a meghívón!!! A kiállí-
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tás február 24-ig tekinthető meg hétfő kivéte-
lével 10–16 óráig. 

Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 
6000 Kecskemét Gáspár András utca 11. Tel. : 
76/481–469. Honlap: www.szorakatenusz.hu. 

Email: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu. 
 

Pungor R. Dóra textilszobrainak Honfoglalók 
és hontalanok című következő bemutatása az 
MVSz Magyarok Házában, az 1. emeleti 
Csontváry teremben (Bp. V. Semmelweis utca 
1–3., az Astoriánál) január 22-én 17 órakor 
nyílik, Dr. Kuklay Antal művészettörténész, a 
sárospataki Szent Erzsébet Intézet igazgatója 
nyitja meg. Látható lesz február 15-ig. Követ-
kező kiállítása Szombathelyen fog nyílni 
február 20-án, a részletek a Társaság honlap-
ján lesznek. 

Brueghel nyomán játszunk… 
2006 decemberében nyitotta meg a kapuit 
Soroksáron az Otthon Közösségi Ház (Buda-
pest XXIII. Szitás u. 111., Hősök tere sarok), 
amely a környéken lakók számára teret nyújt 
a közösségi élet formálására. A szépen felújí-
tott épület korszerű audiovizuális berendezé-
seinek köszönhetően már az első hónapokban 
igen színvonalas és változatos színpadi, ko-
moly- és könnyűzenei produkciók bemutatá-
sát tette lehetővé. A gyerekeket és szüleiket 
hétvégeken egész napos Családi Játszóház 
várja, amelyen a résztvevők kiélhetik alkotási 
vágyukat, összemérhetik erejüket a számtalan 
táblás játék valamelyikén. 

A Ház a nyári szünetben megszervezte az 
Otthonos Vakációt. Az iskolás gyerekek reggel 
nyolc és délután öt óra között változatos 
programokon vehettek részt, amik attól vál-
tak családiassá, hogy sok esetben a kisebb 
testvérek is jöttek a programok lebonyolításá-
ban lelkesen segédkező anyukákkal. A Vaká-
ció heteiben debütált a Brueghel nyomán ját-
szunk… interaktív programunk. Ezzel a Szü-
nidödő kínálatába is bekapcsoltuk a Házat.  

Brueghel híres festménye, a Gyermekjátékok, 
számomra két üzenetet közvetít. Az első – 
ami magát a festményt kultúrtörténeti jelen-
tőséggel ruházza fel – az a tény, hogy játékaink, 
játékszereink hidat képeznek a múlt és a jövő 
között (miközben természetesen formálódnak, 
alakulnak), de a különböző kultúrák között is. 
A másik ennél személyesebb. Mindig is val-

lottam és vallom ma is, hogy az az igazi krea-
tivitás, amikor abból alkotunk, amink éppen van. 
Csak éppen kitaláljuk, mit mire lehet felhasználni. 
Így volt ez a magyar paraszti udvarokban is, és 
ezt példázza a Brueghel kép is. A festményen 
játszó gyermekcsoportok azt használják esz-
közül, ami a kezük ügyébe kerül. Gyakorlati-
lag mindent megalkottak a felnőttek is abból, 
amit a természet nyújt, a maguk egyszerű 
életviteléhez. Ezeket az üzeneteket próbáltuk 
átadni a gyerekeknek az Otthon Közösségi Ház-
ban. 

Végigelemeztük a festmény részleteit, (itt 
segítségünkre volt a projektor). A gyerekek 
örömmel fedezték fel az ismerős játékokat, és 
sorra jutottak eszükbe a mondókák. Aztán 
alkottunk és játszottunk. Felszerelkeztünk a 
szerencsét hozó varázssüveggel, és próbára 
tettük az ügyességünket a tekézésben (a figu-
rák flakonok, a labda rongy). Aztán zsebken-
dőbe kötöttük a diókat és a csörgővel már 
indulhatott a szembekötősdi fogócska. A 
szélforgóval versenyt futottunk, aztán táncol-
tattuk a seprűnyelet és így tovább, végigját-
szottuk a festményt. 

Befejezésképpen a gyerekek emlékezetből 
maguk festették ki a képet.  

Tanulság? Bár a résztvevők a játékszerek, 
szabadtéri játékok jelentős részét ismerik, a 
„játékrendjükből” ezek mégis hiányoznak (!?). 
Így a szervezett játékos órák során ezek az 
újdonság erejével hatnak rájuk és önfeledt 
szórakozást nyújtanak. Reményeink szerint 
azonban ennél többet is adtunk a gyerekek-
nek. 

Az Otthon Közösségi Házban minden má-
sodik szombaton 10–16 óra között alkotunk és 
játszunk a Családi Játszóházban. Legközelebb 
január 26-án találkozunk. 

A Brueghel nyomán játszunk… program 
megrendelhető: babaszalon@freemail.hu, 
0620/943–9782, fax: 1/314–4015. 

TTT – Történelmi Társastáncosok  
6. Találkozója a Ferencvárosi Művelődési 

Központban 2008. március 1-jén  
Rendező: Garabonciás Alapítvány,  

társrendező: Ferencvárosi Művelődési Központ  
A találkozó célja a történelmi társastáncok 
népszerűsítése, az érintett gyerekcsoportok 
közötti kapcsolat építése. A reneszánsz évére 
tekintettel minél több reneszánsz tánc bemu-
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tatását várják. A találkozón a csoportok neve-
zés alapján vehetnek részt.  

A nevezéseket 2008. február 8-ig fogadják 
levélben (Garabonciás Alapítvány, 1055 Bu-
dapest, Falk Miksa utca 10.), faxon: az 1/311–
6239 fax számon, vagy e-mailben: a garabon-
cias@t-online.hu címen. A nevezési feltételekről 
és a program lefolyásának részleteiről r in-
formáció, nevezési lap és a nevezés további 
részletei letölthetők a Garabonciás honlapról: 
www.garaboncias.hu, további információ tele-
fonon: 1/311–6239 tel/fax számon, üzenetrög-
zítővel (Garabonciás Alapítvány), vagy a 

20/925–5582 mobil számon (Váradi István). 
Sikeres felkészülést kíván 

 Váradi István 
 
A Széchenyi István Egyetemen, Győrben, 
Magyar művészbabák kiállítása nyílik március 4-
én 15 órakor. 

 
Magyar babakészítők műveiből kiállítás 
nyílik a pozsonyi Bibione kulturális gyermekköz-
pontban (Belváros) február 21-én 16 órakor, 
látogatható hétköznap április 3-ig. 

Krónika  
 

Játék nap az Iparművészeti Múzeumban 
December 1-én 14 órakor volt a Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesülete és a Magyar 
Formatervezési Tanács által szervezett Gyer-
mek – Játék II. pályázat anyagának első bemu-
tatása kiállításon, mely csupán három napig 
állt fenn. Az ünnepélyes megnyitón Dr. 
Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal elnöke mondott megnyitó beszédet. Meg-
történt a díjkiosztás. Professzionális kategóri-
ában az első díjat Társaságunk tagja, Kelle 
Antal nyerte Imbolygó című alkotásával! Má-
sodik díjat Bogyó Virág Finn gyermekversek 
című mesetárával, harmadikat Lipóczki Ákos 
Lipi című papírhajtogatós játékával. A diák 
kategória 1. díját Vad Gábor Zoltán Hex-tri 
című társasjátékával – diplomamunkájával – 
nyerte, a másodikat Szilaj Hajnalka Rece-fice 
című játékával, a harmadikat Nagy Diána 
Mesék az űrből című mesetárával. Társaságunk 
különdíját Balázs Róbert (KÁMJT) nyerte el 
Együtt játszom a gyerekekkel című, rendkívül 
gazdag játékkollekciójával. A Szórakaténusz 
Játékmúzeum és Műhely különdíjasa Kiss 
Ildikó, Játékcsalád-jával, a Magyar Formater-
vezési Társaság különdíjasa Imrik Erika Mese 
bútorfogantyú család-jával, Csilléry Orsolya A 
világ tizenkét tételben című mesetárával Jahoda 
Ernő István különdíját nyerte el. Számos 
dicséret is született: Béndek Tamás (KÁMJT) 
építőjátékaiért, Csézli Lukács (KÁMJT) kocka-
kígyójáért, Gődér Hajnal Játékok ceruzára és 
filctollra című munkájáért, Csapó Ferenc A 

kakas és a pipe című mesetáráért, Laár Györgyi 
Számolóka-móka című és Lipovszky-Drescher 
Mária Zongoramanók című mesetáraikért, 
Paulovkin Boglárka verses illusztrált ábécés 
könyvéért, Kastner Ágnes Ludas Matyi, János 
vitéz és Toldi című társasjátékaiért. Ugyancsak 
dicséretben részesült a Garabonciás együttes 
Brueghel Gyermekjátékok című festményét 
megelevenítő táncjátéka, amely a kiállítás 
megnyitó ünnepélyességéhez is hozzájárult. 
Társaságunk is a pályázat, illetve a rendez-
vény számos támogatója között szerepelt. 

15 órakor Karlócai Mariann gyűjteményéből 
nyílt kiállítás a Gyűjtők vitrinjében az első 
emeleten – dr. Györgyi Erzsébet nyitotta meg 
–, a földszinten, a bejárat közelében pedig a 
múzeum legszebb játékai fogadták a látogatót 
két tárlóban. Az aula a megnyitót követően 
teljesen a gyermekeké lett, a legkisebbektől 
kezdve megtalálták kedvtelésüket művészek 
irányításával. Igazi játék napot tölthettünk az 
Iparművészeti Múzeumban, reméljük, nem 
utoljára!  

GyE. 
 
Világ babái: Maruzs Éva kiállítását Salgótar-
jánban, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézetben november 6-án 
dr. Györgyi Erzsébet nyitotta meg, melyben 
valóban a világ sok országát, népét reprezen-
táló babák voltak láthatók. A megnyitó gyer-
mekközönség előtt folyt, két tanuló Maruzs 
Éva verseit szavalta. December 7-ig volt látha-
tó a kiállítás, amely egy sorozat bevezetője. 
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Babaház – Dollhouse kiállítás volt november 
10-től december 20-ig Kovács Ilona üzletében 
(Bp. IX. Ráday utca 14.) A rendhagyó kiállítá-
son a helyadó babakészítő munkáin kívül 
Simon Krisztina „maciműves”, Winkler Do-
rottya – antik porcelánbabákat, karakterbabá-
kat is reprodukáló – babakészítő, Skultéti 
Orsolya miniatűr-készítő alkotásai szerepel-
tek. Megnyitotta Ék Erzsébet jelmeztervező. 

Honlap: www.dollhouse.uw.hu. 
Email: ilona.dollhouse@gmail.com. 
 

Arcok, emberek, történetek címmel Rónai 
Katalin babakiállítása 2007. december 6-án 
nyílt és december 31-ig volt látható a dunaúj-
városi Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza Aula Galériájában. Megnyitotta Saly 
Noémi, irodalomtörténész, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum muzeológusa. 
 
Az Árpádházi Szent Erzsébet Babapályázat 
sikerrel zárult. Számos alapos, szép munka 
készült, volt látszatja Ék Erzsébet a kor öltö-
zetkultúrájába bevezető előadásának. Töb-
beknek sikerült munkájukban a jótékonyságá-
ról híres Szent Erzsébet emelkedett lelki-
világát is kifejezni. A november 12-i kiállítás 
megnyitó alkalmával a kiíró Szent Erzsébet 
Iroda díjait elnyerték: Szövérfy Katalin: 1. 
díjas Szent Erzsébetjét impozáns történelmi 
környezetben is elhelyezte. A 2. díjas Czibu-
láné Csicsman Erzsébet lett, aki a kisleány 
Erzsébetet porcelánbabaként alkotta meg. A 3. 
díjat Tótáné Pethő Róza nemez Erzsébetje 
érdemelte ki. Különdíjat nyert Pungor R. 
Dóra drámai kompozíciója, amely Erzsébetet 
a férje halálhírét hozóval ábrázolta. Társasá-
gunk különdíját – könyvjutalmát – Bodrácska 
Edit alkotása érdemelte ki. Még jó néhány 
érdemes alkotásban gyönyörködhettünk. 
Örömmel láttuk több évi távolmaradás után 
Illiszné Kovács Ildikó szép Erzsébetjét. Tom-
pos Ernőné, Tóth Szimonetta, Domány Mária 
munkái is dicséretet érdemelnek. Rónai Kata-
lin erős egyéniségű Erzsébetje hasonlított 
legjobban az egyetlen fennmaradt ábrázolás-
ra. Gratulálunk minden kitüntetett és további 
résztvevőnek is, nevezetesen: Arany Juditnak, 
Dr. Faludi Máriának, Gaálné Paray Júlia 
Gyöngyinek, Ganevné Székely Katalinnak, 
Hegyi Tibornénak – aki megható kompozíciót 
készített a koldussal –, Horváth Lajosnénak, 

Németh Józsefnének, Tóth Fedórának, valam-
ennyien értékes munkát végeztek Szent Er-
zsébet alakjának történelmi hűségre törekvő 
megalkotásával. Reméljük, hogy az eddig 
elsajátítottakkal további sikereket érnek el 
mind a történelmi kosztümös babakészítés-
ben! Köszönet Kuklay Antal igazgatónak, 
Szabó Irénnek, helyettesének és a Szent Er-
zsébet Iroda Munkatársainak, Boglárkának és 
Melindának a kitűnő együttműködésért.  
 
Válogatott cserkészjátékok címmel 2007. 
november 12-én nyílt Sárospatakon a Műve-
lődés Házában kiállítás, megnyitotta Feledy 
Péter, a Magyar Cserkészszövetség II. kerüle-
tének elnöke, Aros János polgármester kö-
szöntötte a kiállítást. A cserkészet megalaku-
lásának 100 éves évfordulója tiszteletére a 
sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály Cserkész-
csapat rendezte Újlaki István Csaba Tagtár-
sunk vezetésével. Az ő szakértő bemutatásá-
ban nézhettük meg a remek kiállítást, amely 
felvonultatta a közismert, természetes anya-
gokból készült népi játékszerek sokaságát, 
mellettük pedig mai, hulladéknak minősülő 
anyagokból: pet palackokból és más effélék-
ből hasonló leleményességgel, a fizika törvé-
nyeinek szellemes alkalmazásával készített 
eszközöket. Mindezeket Újlaki István Csaba 
szakavatott bemutatásában szemlélhettem 
meg. Egyetlen nap alatt ennyi, figyelemremél-
tó eseményen vehettem részt Sárospatakon!  

Györgyi Erzsébet 
 
A 14. Betlehemi jászol pályázati kiállításon a 
Mezőgazdasági Múzeumban Társaságunk 
díját – amely társasjátékokból, kártyacsomag-
okból és könyvekből állt – a Palotás Gábor 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
Origami szakköre és Kiselsős osztálya, Kerá-
mia szakköre és a 3. osztály és Fürge Ujjak 
szakkör nyerte el. Nagy szeretettel hívtak 
meg, hogy látogassuk meg iskolájukat. – 
Ismét számos társasági tagunk szerepelt nagy 
sikerrel. Munkáik – és valamennyi résztvevő 
munkáinak – képe és az elnyert elismerések 
felsorolása megtekinthetők a kiállítás anyagá-
ról összeállított gyönyörű albumban, amely 
megvásárolható a Magyar Kézművességért 
Alapítványnál, 1054 Bp. Kálmán Imre u. 20. 
Telefon: 1/354–3146, 30/394–6010, e-mail: 
amka@chello.hu.  
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A gyerekhámba fogva Ruh Mária, aki évtizedekig 
vigyázott a hintóra. A bakon Ruh László ül (sz. 1924), 
mögötte Hodács Macuska, „a boldog tulajdonos”, a 
kicsi lány fehér harisnyában. A fotó a Lechner tér 9. 
számú ház udvarán készült, itt lakott később legifjabb 
Hodács János a családjával, feleségével, Ruh Máriával, 
valamint Ruh Vilmos feleségével, Hodács Máriával és 
családjával.  

 
Gyermekhintóval gyarapodott a szegedi 

Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye 
Nem mindennapi gyermekjáték került a 
múzeum néprajzi gyűjteményébe 2007 nya-
rán. A nagy műgonddal készült, a felnőtt 
hintók arányait pontosan tükröző kis gyer-
mekhintó a jó nevű Hodács kocsigyár meste-
reinek munkája. Ifjú Hodács János, akinek 
édesapja 1859-ben nyitott elsőként kocsigyár-
tó műhelyet Szegeden, az 1890-es évek köze-
pén alapította meg saját üzemét a városban. 
Műhelyét két évtized alatt az ország egyik 
legjelentősebb kocsigyárává fejlesztette, az itt 
készült hintók, homokfutók, gyümölcsös 
kocsik messze keresett termékek voltak nem 
csak Szeged környékén, de a Délvidéken és 
Erdélyben is. A kis gyerekhintót a már idősö-
dő mester leányunokája, Hodács Mária szá-
mára készíttette az 1920-as évek derekán, 
születésnapi ajándékképpen. A játék tökéletes 
mása a felnőttek számára készült könnyű, 
nyári hintóknak, mind a bognár-, mind a 
kovácsmunkája mesterremek lehetett a maga 
idejében. A másfél méter hosszú, 65 cm széles 
kocsi bőrrel kárpitozott bakján és hátsó ülésén 
három-négy aprócska gyermek is elférhetett. 

Vasalása zöldre festett, vékony 
sárga csíkokkal díszített. A kocsit 
egy pónival, szamárral lehetett fo-
gatolni, de a leszármazottak emlé-
kei szerint nagytestű kutya is húz-
hatta. A családi fényképek közül 
előkerült, 1930 körül készült felvé-
tel alapján a játszó gyermekek is 
befoghatták elé magukat. A mesés 
játékhintóval ekkoriban a szegedi 
korzó megfelelő helyén is parádéz-
hatott a megajándékozott Hodács 
Macuska.  

A kocsit az 1980-as évek végéig 
féltve őrizték a leszármazottak 
Szegeden, nem messze eredeti 
használati helyétől. Őrzője Hodács 

Macuska unokatestvére, Ruh Mária volt, aki 
szinte új állapotban adta el egy ismerősének. 
A vásárló, egy soltvadkerti agronómus Réka 
nevű leányunokáját lepte meg vele. Réka a 
környékbeli homokbuckák között kocsikázott 
a szamárfogatolású hintóval néhány alka-
lommal, majd a megunt játék az udvar egyik 
kamrájába került. 

A hintó létezéséről egy Budapesten élő 
Hodács unoka, Ruh László elbeszéléséből 
értesültünk, ő segített a felkutatásában is. A 
soltvadkerti család örömmel adományozta a 
szegedi műhelyben gyártott kis műremeket a 
szegedi múzeumnak. Az utóbbi két évtized 
mély nyomokat hagyott a tárgyon. A fa részek 
részben cserére, részben kiegészítésre szorul-
nak, a kárpitozása teljesen tönkrement. Sze-
rencsére a kovácsmunka kitűnő állapotban 
megmaradt, így teljesen felújítható a nyolcvan 
éves kis kocsi. 

Nincs tudomásunk arról, hogy a Hodács 
kocsigyárban több, hasonló gyermekhintót 
gyártottak volna. A játék azonban csak helyi 
vonatkozását tekintve egyedi: az ország más 
területein, sőt a határokon túl készült fény-
képfelvételek azt bizonyítják, hogy a 20. szá-
zad derekáig világszerte népszerű lehetett a 
gyermekméretű fogat. A legismertebb darabot 
a 19. században gyártották Rudolf trónörökös 
számára; ma a bécsi Kunsthistorisches Muse-
um gyűjteményében található. (Pataki Attila 
rockénekes sajtóban megjelent gyermekkori 
fotójára éppen a Forgó szerkesztője hívta fel a 
figyelmemet.) Sajnos, ennek ellenére – ismere-
teink szerint – magyarországi közgyűjte-
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ményben nincsen párja. Valószínűleg ennek 
volt köszönhető a közönség és a sajtó élénk 
érdeklődése is.  

„Valóságos csoda volt számomra az a kicsi 
hintó is, amit nagyapám gyártott az unokái 
részére. Egy igazi hintónak méretarányosan 
kicsinyített tökéletes mása volt, minden rész-
letében akkurátusan megcsinálva. Például 
még kocsilámpája is volt. Első használója a 
Macuska volt, az elsőszülött unoka, mégpe-
dig egy gyerekkocsi korzóval egybekötött 
gyermek-szépségverseny alkalmával. Macus-
ka ekkor kétéves lehetett, gyönyörű fidres-
fodros ruhácskában beültették a virágokkal 
feldíszített kis hintóba, egy nagy farkaskutya 
húzta a kocsit, egy játékmackó ült a bakon. 
Így vonult végig nagy sikert aratva.” (Részlet 
Ruh László: Nagyapám temetése című kéziratá-
ból, melynek jelen részlete indította el a nyo-
mozást a kis hintó után.) 

 Bárkányi Ildikó 

Summerfest 2007 
Ebben az évben immár 14. alkalommal örül-
hettek látogatók és résztvevők (akik jó része 
szintén vendég) – Százhalombatta központtal 
Tököl és Ráckeve szervezésében, a Magyarok 
Öröksége Alapítvány és számlálhatatlan 
önkéntes segítő támogatásával – a sikeres 
nyári folklór fesztiválnak. Ez a tizenegy napos 
ünnepsorozat naponként 8–12 óra változatos 
programot jelentett a zene jegyében az igé-
nyes zenei ízlésű publikum minden korosztá-
lya számára. Tököl kiemelkedő eseménye a 
Nemzetiségi Gála, Ráckeve a vízi karneválnak 
ad „színteret”. Az események évek óta meg-
határozott forgatókönyv szerint peregnek, a 
helyszínek is azonosak.  

Húsz ország (a tizennégy esztendőt összes-
ségében tekintve száznál is több) néptánccso-
portjait, zenészeit, a hazai fellépő művészeket 
11 napon át koordinálni, nem kis feladat. 
Örömteljes együttműködéssé fejleszteni pedig 
művészet! 

E sorok írója részese lehetett egy rendez-
vénynek, továbbá szakmai segítséget kapott 
két – a Fesztiválban dolgozó – pedagógustól. 
Mivel maradandó katartikus élményekkel 
távozott Százhalombattáról, igyekszik felhív-
ni a tisztelt Tagtársak figyelmét: a jövő esz-
tendőben ne mulasszanak el legalább egy 
programot megtekinteni, jobban mondva 

akárcsak egy kissé részesei lenni a Summer-
fest kínálatának! 

A Fesztivál külföldi vendégei az idén 
Ecuadorból, Franciaországból, Görögország-
ból, Horvátországból, Indiából, Indonéziából, 
Írországból, Japánból, Macedóniából, Mexi-
kóból, Ciprusról, Olaszországból, Peruból, 
Portugáliából, Romániából, Svájcból, Szerbiá-
ból, Törökországból, Oroszországból hozták 
hazájuk folklór hagyományait a házigazda 
Forrás Néptáncegyüttes meghívására.  

Nem csupán zenéjükben, sajátos táncaik-
ban, elbűvölő, pazar viseletükben mutatkoz-
tak meg, hanem a Nemzetközi Játszóház 
programban népük játékaiba, kézműves tit-
kaiba is beavatták az érdeklődőket. A külföldi 
táncosok a Pesovár Ferenc Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tolmácsainak segítsé-
gével betanították a mondókákat, kiszámoló-
kat, höcögtetőket a magyar óvodapedagógu-
soknak, akik átadták a kicsiknek és 
szüleiknek ezeket a játékokat. Ebben az évben 
a szervezők külön figyelmet szenteltek a 
legkisebbeknek. A Bogár Muzsika programot 
a Fesztivál idején Pintér Mónika zenepedagó-
gus vezette. E zenés, játékos foglalkozásokat 
félévestől négyéves korú gyermekek számára 
szervezte. A félórás együttlét alatt gyerekda-
lok, lovagoltatók, ujj-játékok, mozgásos játé-
kok, ringatók hangoztak el, és hangszerekkel 
kísérték az éneket. 

Mivel mind a tizenegy nap programját fel-
sorolni lehetetlen, álljon itt egy kis ízelítő a 
kínálatból: 

A Fesztivál első napja a Találkozás Napja. 
Az egymásra hangolódás és a vendégek fo-
gadása történt ekkor. Ebben az évben népze-
nei koncert, japán tradicionális dobzenekar 
előadása, jazz-est és a Forrás Néptáncegyüttes 
táncszínházi műsora nyitotta meg a progra-
mok sorát. A Búcsú Napját követő záró, ösz-
szegző nap a Gyertyafény Napja. 

A Barátság Művelődési Körpont és Százha-
lombatta Város Önkormányzata is szervezője 
volt a Minden Magyarok Napján, augusztus 
20-án a rendezvényeknek. 

Kiemelt meghívott vendégek – Palya Bea, 
Szvorák Katalin, Szalóki Ágnes és a Calcutta 
Trió – adtak koncertet a Világ Zenei Sátorban 
különböző napokon. Magyarország Napján a 
külföldi vendégek számára gálaműsort adott 
a házigazda Forrás. A Fő téri Sokadalomban 
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ismerkedés folyt a körtánc nemzetközi nyel-
vén. Sramli bál volt hamisítatlan sváb muzsi-
kával, jazz, soul és funky est követte egymást. 
Gólyalábasok, utcatánc hívogatták az esti fő 
előadásra, a Nyitóceremóniára a vendégeket 
az Öröm Napján kora délutántól. Este meg-
gyújtották a Fesztivál lángját és közel három 
órás fergeteges tánc következett a külföldi 
vendégek bemutatkozásával. 

Különleges magyar ételek készítésébe avat-
ták be az érdeklődőket és természetesen a 
népművészeti vásár sem maradt el. 

A maradandó kellemes élményt fokozta a 
jó szervezés. Világos, egyértelmű és udvarias 
szövegű, áttekinthető ábrával ellátott tájékoz-
tató lapot kapott minden vendég. 

A jövő esztendő augusztus haváig van még 
idő bőven tervezgetni a nyári programokat. A 
Summerfest iránt érdeklődőknek felvilágosí-
tással a Forrás Néptáncegyüttes ügyeletes 
képviselője szolgál hétköznapokon a 23/358–
973-as telefonszámon, de elérhetők a friss 
hírek a www.summerfest.hu honlapon is.  

Ezúton köszönöm Uti Lajosné Erzsébetnek 
(a Fesztivál önkéntesének, a Forrás Néptánc-
együttes tagjának), Pintér Mónika zenepeda-
gógusnak, valamint a Forrás soros ügyeletes 
tagjainak a szíves segítségét és tájékoztatást.  

Stéfely Zsuzsanna 

Gyermekirodalmi adatbázis  
Hogy könnyebben találjuk meg gyermekeink 

számára a megfelelő olvasmányt! 
A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) és az 
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) létre-
hozta azt a mintegy 750 címet tartalmazó 
adatbázist, amelyben az 1994 és 2005 között 
Magyarországon megjelent magyar nyelvű 
gyermek- és ifjúsági szépirodalom legjava 
található meg. A katalógus webcíme: 

www.ki.oszk.hu/gyerekirodalom/bong.php. 
Az adatbázis használóinak véleményét, javas-
latait, észrevételeit a megadott e-mail címen 
(kiskla@oszk.hu) várják a közreadók, szerkesz-
tők és összeállítók.  

 
A Más Produkciós Iroda Kft szervezésében 
ezer négyzetméteren volt ingyenes LEGO 
kiállítás a budapesti Sugár Áruházban 2007. 
október 25–28 között. A népszerű játék létre-
hozásának 75. évfordulója alkalmából, az új 
termékek mellett a régi, például a 70-es évek-

ben gyártott termékek és dobozok is láthatók 
voltak, építésre, játékra is volt mód.  

A négy nap során a látogatók részt vehettek 
egy óriási Mikulás felépítésében, de volt 
Nintendo játék és távirányítós autóverseny is. 
A bemutatón a 70-es évektől napjainkig gyár-
tott LEGO játékok történetét követték nyo-
mon, filmvetítés, animátorok irányította ját-
szóasztalok sora, és a Mindstorms is várta a 
játék szerelmeseit. A kiállítás építése több 
hétig tartott, 10 fős csapat több mint százezer 
darab LEGO-t mozgatott meg. Jövőre is ter-
veznek hasonló LEGO kiállítást! 

 
Játék ajándék az óvodáknak  

A dm magazinban olvastuk 
„Ezúton szeretnénk tájékoztatni kedves Vá-
sárlóinkat, hogy 2007. október 4-én ünnepé-
lyes keretek között átadtuk azt a 40 millió 
forintos adományt, melyet vásárlóinkkal 
közösen gyűjtöttünk össze 200 óvoda számá-
ra. Az óvodák az összeget játékok vásárlására 
fordíthatják. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni – annak a több ezer gyermeknek a 
nevében is, akiknek ezzel az adománnyal 
kimondhatatlanul nagy örömet szereztünk – 
minden kedves vásárlónknak a támogatást.  

Wolfgang Strasser, dm Kft.,  
ügyvezető főigazgató” 

Megjelent 
A Forgó előző számában írtunk Remsey Ág-
nes: Nem tárgy, nem élőlény… – A XX. század 
krónikája három nyelven: babául, gyermekül és 
emberül című könyvéről. Címlapunkon bemu-
tatjuk az időközben megjelent kötet gyönyörű 
címlap-illusztrációját, kedvcsinálóul! 

 
Tészabó Júlia: Karácsony – Magyar hagyo-
mányok. Kossuth kiadó 2007. 176 oldal. 
Múlt és jelen az ünnepben, hagyományok 
továbbélése egy megváltozott világban. 

Tészabó Júlia művészettörténész az ünnep 
múltját és jelenét egyaránt feldolgozta a kö-
tetben. A rendkívül gazdag illusztrációs anya-
got múzeumok és magángyűjtők legszebb 
tárgyaiból válogatták : régi és mai képzőmű-
vészeti ábrázolásokat, fotókat, képeslapokat, 
hirdetéseket, karácsonyi tárgyakat, díszeket. 
Az album a legjellegzetesebb karácsonyi 
étkek képeit és receptjeit is tartalmazza. 
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Levélhullás 
Előző számunk Levélhullás rovatában olvas-
hattuk Csézli Lukács Tagtársunk levelét 
munkájáról, amely kéréssel végződött. A 
kérésre nem érkezett reagálás, ezért megismé-
teljük illusztrációt mellékelve hozzá, hátha 

ennek segítségével könnyebb ráismerni a 
kérdéses ördögkeresztekre.   

„... kérni szeretnék. Ezeket a régi szép ötle-
tes fajátékokat ne engedjük elfelejteni. Kérek 
mindenkit, aki ismer ilyet, vázlatosan írja le, 
rajzolja le az általa ismertet. Ha nem ismerem: 
három általam készítettet küldök helyette! ...” 
Telefon: 1/257–7773. 

Honlap:   www.gportal.hu/csezlifalogika,  
Email: csezlifalogika@freemail.hu,    
   

A „Forgó” című lap számára. 2006. dec. 1. 
„Őrizd meg, védjed 
Multbéli örökséged!” 

Életünk mottója, lelkesítője, nyugdíjas éveink 
megszépítője. 

„Benne él nemzeted,  
Százágú gyökered. 
Vigyázd a kincset,  
Mely rád hagyatott!” 

Testvérközségünk Palást (Szlovákia) ajándé-
kozott meg az idézettel. A példát Abádszaló-
kon Steigauf Józsefné Rózsa adta, ő indított el 
bennünket. Tanácsára, bíztatására beástuk 
magunkat az ócsai népviseleti szokásokba. A 
babatesteket megterveztük, elkészítettük, s 
eredeti anyagokból Dr. Bálintné Magyar Ilona 
megvarrta pontos mását az egykori viselet-
nek. Jártuk, s járjuk az országot, s felkutatjuk 

azokat az asszonyokat, akik megvarrják a 
településükre jellemző ruhákat, s felöltöztetik 
babáinkat. Ahova hívnak bennünket, oda 
elvisszük gyűjteményünket, hogy mások is 
gyönyörködjenek abban, ami szép volt, de 
elmúlt. Ne feledjék el, őrizzék őseink szokása-
it. Könyvünkben, melynek címe: Bölcsőtől a 

koporsóig (Ócsai népszokások) 
meg is örökítettük mindezeket. 

 Köszönjük Dr. Györgyi Er-
zsébet és Szojka Emese bíztatá-
sát, lelkesítését. Hozzájárultak 
ahhoz, hogy munkánkat ne 
hagyjuk abba, hanem folytas-
suk. 

Bereczkyné Magyar Mária  
Dr. Bálintné Magyar Ilona 

Az ócsai babagyűjteményről és 
megalkotóiról a Forgó 2006. évi 2. 
számában (6–7. oldal) Szojka 
Emesétől közöltünk illusztrált 
cikket. A szerk. 

Tisztelt Szerkesztőség! 
Félszáznál több óvónő és tanítónő vett részt 
Nagyszalontán, kedden (2007. október 30-án) 
a rendhagyó pedagógiai körön, melyen a 
karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó dísztár-
gyak készítését tanulhatták meg. A munkát 
komoly szakmai irányítás alatt sajátították el, 
a nap vendége ugyanis Somné Gréti magyar-
országi babakészítő volt. A nagyszalontai 
Napraforgó óvoda nemrég felújított tágas 
tanterme is kicsinek bizonyult, mikor a helyi 
óvónők mellett a Margita és környéki óvónők 
és a hajdúvárosi Tanítók Klubjának tagjai 
munkába lendültek. A kis asztalokon a leg-
fontosabb kellékek sorakoztak: sablonok, 
textíliák, papírformák, tömítő anyagok – 
minden, ami a csodaszép és mégis egyszerű 
dísztárgyak készítéséhez szükséges. 

Somné Gréti mindenekelőtt az angyalka 
készítését mutatta be. Ezután kalaptű párnát 
készítettünk, valamint asztali díszeket, ko-
pogtatókat, ablakra helyezhető karácsonyi 
díszeket. Kellemes hangulatban telt a délelőtt, 
a kis csapat végül szomorúan vett búcsút 
Grétitől, aki immár harmadik alkalommal 
tisztelte meg a nagyszalontai pedagógusokat. 
Köszönet az ötletekért és a sok türelemért. 

Tóth Zsuzsanna vezető óvónő 
 Hófehérke Óvoda, Nagyszalonta 
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Tagdíj 

A társasági tagdíj évi 1000,– Ft, nyugdíjasoknak, 
diákoknak, munkanélkülieknek 500.– Ft, jogi sze-
mélyeknek, közösségeknek 2000,– Ft. Tagtársaink 
a befizetett tagdíj fejében kapják a Forgót is! Alap-
szabályunk értelmében a tagdíj befizetése az első 
negyedévben esedékes. Tagdíj befizetéséhez 
csekket következő számunkhoz mellékelünk. 
Tagdíjhátralékos tagjainkat kérjük, mielőbb 
pótolják elmaradásukat, különben nem áll mó-
dunkban a továbbiakban Forgót küldeni. 

Ha OTP-fiókban adják fel, megtakarítják a pos-
táról a bankba utalás költségét a Társaságnak. 

Kérjük, aki teheti, túlfizetéssel járuljon hozzá a 
Társaság működési költségeihez, esetleg egy általa 
megválasztott céljához, amelyet módjában áll 
megszabni. Köszönjük az eddigi túlfizetéseket! 

A tagdíjfizetést KISSNÉ SZTRAKA ANNAMÁRIA 
tartja nyilván, információért, csekkért forduljanak 
hozzá bizalommal. Kérjük, mellőzzék a rózsaszín 
postautalvánnyal küldést, legyenek szívesek 
jelezni, ha csekkre van szükségük, küldjük! 

Köszönjük a személyi jövedelemadó 1%-ának 
felajánlását! Ez az összeg idén haladta meg elő-
ször a 100.000 Ft-ot, a 105.796 Ft-ot működési 
költségre – közte pályázati saját részre – fordítjuk. 

Címváltozás, elérhetőség 
Kérjük Tagtársainkat, hogy esetleges címváltozá-
sukat a Forgó eredményes kézbesítése érdekében 
szíveskedjenek személyesen, levelezőlapon, telefo-
non, faxon vagy e-mailben közölni. Köszönjük, ha 
megadják e-mail elérhetőségeiket. 

 
Belépési nyilatkozatok 

Kérjük, hogy aki nem töltött még ki részletes Belé-
pési Nyilatkozatot – ezt minden Tagtársunk meg-
kapta belépésekor – szíveskedjék kitöltve meg-
küldeni. Érdeklődési körük, elérhetőségeik minél 
részletesebb megadásával megnövelik a kapcso-
lattartás lehetőségét a Társasággal. Azt is köszö-
nettel vesszük, ha bármely, a Társaság szempont-
jából lényeges adatuk megváltozását közlik 
velünk. Minél pontosabban ismerjük adataikat, 
annál több további információhoz juthatnak a 
Társaságtól. 

Várjuk írásaikat, híreiket 
A Forgó következő lapzárta  

február 28. 
 

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

http://www.kamjt.hu 

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

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

Keressék fel honlapunkat, amelyen mindig friss 
összeállítást láthatnak aktuális eseményekről, kiál-
lításokról, rendezvényekről és a múltbeliek adata-
it, anyagait is megtalálják. A honlapon megjelente-
tésre szánt híreket, cikkeket juttassák el a 
kamjt@netcity.hu címre is! 

 

 

Köszönet Támogatóinknak: 
a Nemzeti Civil Alapprogramnak, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, 

Óbuda–Békásmegyer Önkormányzatának, a Nemzeti Kulturális Alapnak, 
a Művészeti és Szabadművelődési Alapítványnak, KISS LÁSZLÓNAK (Budapest), 

az ALK-T Bt-nek (Sashalom), DR. SOMI ILDIKÓ fül- orr-gége szakorvosnak (Cegléd) 
és utoljára, de nem utolsósorban, az Óbudai Múzeumnak. 

 
Forgó, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság (KÁMJT) lapja. 
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