A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente.
XV. évfolyam 1. szám, 2015. május

Kedves Tagtársak, Barátaink!
2000-ben indult a Forgó és 2013-ig
ig – ha nem is – ma is szívesen játszanánk velük” című kiállípontosan évnegyedenként – de általában évente tása március végéig volt látható, Martineczné
négyszer megjelent és hozta a híreket minden Kiss Márta „Belső szoba” c. kerámia baba kiállíkiáll
társasági tagnak és további játékbarátnak. Több, tása június 27 – augusztus végéig állt fenn.
mint egy év után, a 2014-es
es évet kihagyva je- Szeptember 23 – november 16-ig
16
volt látható
lentkezik újra, elnézést kérve
Gazdik Mária „Horgolt
„Horg
mekülönösen azoktól, akik nem
sék” c. állatállat és mesefiguráSzeretnénk tagjainkhoz minél
rendelkeznek internetes és ekat bemutató kiállítása. Drén
több információt eljuttatni. KérKé
mail kapcsolattal. KörleveleÉva: „Megvalósult álmok” –
jük, tudassák megváltozott ee
ink, meghívóink e-mailen
miniatűr életképek c. kiállítákiállít
mail
ail címüket egy e-mail
e
küldéeljutottak mindazokhoz, akik
sa november 29-én
29
nyílt.
sével! Akinek nincs saját e-mail
e
megadták e-mail elérhetőséIdén az újév napján elhunyt
címe, lehetőleg keressen egy
güket, sőt 2014. július 22 óta a
Zorkóczy Éva emlékének
kapcsolatot, ahová számára ee
Kiss Áron Magyar Játék Tártiszteletet adó népviseletes
mail üzenetet, körlevelet küldheküldh
saság elnevezésű Facebook
baba kiállítás látható április
tünk, illetve e-mailben
e
elküldoldalunkon is megosztjuk
11-től május 30-ig.
30
Az idei év
hetnénk a Forgót és küldjön ara
híreinket Facebook-os tagtárKiss Áron névadónk (1845–
(1845
ról a címről egy üzenetet ide:
sainkkal, illetve fogadjuk tag1908) születésének 170. évé
gyorgyie36@gmail.com
jaink híreit is. A Forgó megjefordulója. A Magyar KézműKézm
ves Alapítvány játékpályázajátékpályáz
lentetéséhez nem volt meg az
anyagi támogatásunk. A tavalyi
lyi év eseményeieseménye
tával – amelynek együttműködői vagyunk –
ről szóló beszámolót következő Forgó számaszám
emlékezünk erre. Másik nagy eseményünk a
inkban olvashatják.
Magyar Bababarátok Egyesüle
letével együtt meg2014. március 21–22-én
én megrendeztük 2012 rendezett „Magyar Művészbabák” kiállítás a
óta (akkor volt a Társaság 25 éves) – anyagiak Vigadó Galériában. Aki most ellátogat a VigaVig
hiányában halogatott – jubileumi
eumi konferenkonferen dóba: a győri 18 év kiállításainak, versenyeinek
ciánkat „A játék királyi út” címmel, s ha már legszebb, legemlékezetesebb babáit láthatja öszö
csak a 27 éves évforduló közelében sikerült, hát szegyűjtve kiváló környezetben és elrendezéselrendezé
legalább 27 előadással. Jelenleg az anyagából ben. Június 14-ig még megtehetik:
gtehetik: hívják el bab
összeállítandó köteten dolgozunk. A konferen- rátaikat, ismerőseiket is!
cia megszervezése igen nagy erőpróba volt, híre
A Bethesda Alapítvány beteg gyermekek
talán az e-mail
mail kapcsolattal rendelkezők mindmin
kézműves, játékos foglalkoztatásához szívesen
egyikéhez sem jutott el, mivel levelező rendszerendsz
fogadná hozzáértő tagjainkat, a foglalkoztatás
rünk a meghívók küldése közben omlott össze. költségeit az ő Alapítványuk és esetleges társatárs
Kiállítási sorozatunk Orlay utcai termecskénktermecskén
sági pályázataink biztosítanák.
biztosítaná Kérem, aki szíben sikeresen folytatódott: Karlócai Mariann vesen vállalna egy-egy
egy alkalmat, jelezze, közveközv
régi játékaiból rendezett „Nagyszüleink
„Nagyszülein játékai títjük.
dr. Györgyi Erzsébet elnök
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Meghívó

Oldalunk
alunk a Facebookon
Első meghívásunk a Társaság Facebookoldalára szól, amelyet 2014 július 22 óta vezevez
tünk és résztvevője lehet a Társaság minden
tagja. Meghívtuk rá mindazokat a tagokat,
akikkel kapcsolatba tudtunk lépni a
Facebookon. Naponta jelennek meg rajta híh
rek: a sajátjaink és amelyeket találtunk, vagy
küldtek nekünk, a meghívott tagoknak is joga
van feltenni aktuális, közérdekű híreiket.
hírei
Várjuk is a tájékoztatást a játék világának eseméesem
nyeiről! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság
Tá
idővonala lett a leggyorsabb tájékoztató eszes
közünk. Kérem társasági tagjainkat, aki szíveszív
sen kapcsolódna az eddig 170 taggal rendelrende
kező zárt csoporthoz, vegye fel a kapcsolatot
ka
velem a Facebookon, hogy meghívhassam
meghí
ide. Aki pedig játékbarát és (még) nem tag –
kérje felvételét a Társaságba! Várjuk
juk Tagjaink
és barátaink híreit és véleményeit,
it, örülünk, ha
értesülünk
sülünk ezekről és hogy terjeszthetjük! A
felkerült híreket előbb-utóbb
utóbb száznál többen
látják-olvassák.
Györgyi Erzsébet
„Egy hazában…” Zorkóczy Miklósné Lázi
Éva (1939–2015),, a Népművészet Mestere 75
néprajzi hitelességű hazai népviseletes bab
bából álló sorozatának emlékkiállítása április 11-én, szombaton 12 órakor
akor nyílt a TársaTárs
ság kiállító termében: 1114 Bp. Orlay utca 2/b.
A megjelenteket köszöntötte és az elhunyt
Alkotó a Társasághoz fűződő több évtizedes
kapcsolatait méltatta dr. Györgyi Erzsébet
társasági elnök, a kiállítást megnyitó

Keglovich Ferencné, a Magyar
agyar Bababarátok
Egyesületének elnöke az alkotói életútnak
különösen a 18 éven át megrendezett győri
babakészítési versenyeken végzett értékelői, a
konferenciákon tartott előadói érdemeit
hangsúlyozta. Zorkóczy Éva – video felvételen – közöttünk volt, beszélt
zélt törekvéseiről,
munkamódszeréről, alkotói hitvallását megme
hallgathattuk, élénk, meggyőző
meg
előadását
megtekinthettük. István Erzsébet néprajzkutató, Éva közeli barátja az utolsó időszakról, a
család kiváló helytállásáról emlékezett meg. A
programot dr. Ujj Írisz hegedűjátéka vezette
be és a társasági tagokból – Bálint Szilvia
vezetésével – alakult alkalmi
kórus búcsúzó népdal éneklése
zárta. A megnyitó azonban nemne
csak szomorú megemlékezésből
állt a mintegy 80 főnyi közönség
számára: 90. születésnapja ala
kalmával
lmával köszöntöttük Karlócai
Mariannt, Társaságunk
ságunk Kiss Áron Díjával és a
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett
játékgyűjtőt, pedagógust,, játék szakkönyvírót
szakkönyvíró
és origamistát. Kiállításunkkal egyúttal
Zorkóczy Éva itt látható alkotásainak állandó
kiállításon
áson bemutatásához kerestük a lehetőlehet
séget. Azóta meg is találtuk: várhatóan a
Szentendrei Szabadtéri Múzeum LátványtáLátványt
rában kerül bemutatásra a Család által önzetönze
lenül felajánlott, kivételes értékű sorozat. A
kiállítás június 30-ig
ig tekinthető meg, csütörcsütö
tökön 14–17,
17, szombaton 10–16
10
óráig. Megtekintés rendkívüli időpontban megbeszélhető:
30–658–8886.
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Zorkóczy Miklósné Lázi Éva népi iparműiparm
vész, majd mesterremek díjas, végül NépműNépm
vészet Mestere címmel kitüntetett alkotó. Kö-

helye lenne a babáknak – adjuk meg a tisztetiszt
letet életműve előtt.
Gy.E.
Gyermeksarok
ksarok a Társaság kiállítótermében:
kiállítótermében
Pálfi János által kék
szített babaszoba és
konyha
hagyom
hagyományos berendezéssel a
lányoknak, ponyvás
teherautó a fiúknak,
vidékies
bab
babaház:
Balázs Róbert munmu
kája – mindnyájuknak nyújt lehetőséget kiállíkiáll
tás nézés után játszásra is!

zel száz 50 cm-es
es babán mutatja be
b a hazai
népviseleteket, magyar mellett
lett német, déldé
szláv, szlovák, román, cigány női és férfi öltöölt
zeteket. A textilbabákat is maga készítette,
kialakításukban
ban törekedett az egyes vidékek
antropológiai sajátosságainak ábrázolására
ábráz
is.
A viseleteket néprajzkutatókkal
utatókkal konzultálva,
ko
a néprajzi szakirodalom és gyűjtemények forrásként felhasználásával, vidéki kutatások
nyomán készítette el különleges gondossággondosság
gal és hűséggel, köztük sok olyat, amely teljes
öltözetként életnagyságban egyetlen múzemúze
umban sem látható. Saját alkotású
tású gyűjtemégyűjtem
nyét országszerte bemutatta kiállításokon
kiállí
múzeumokban, művelődési házakban,
zakban, kiállíkiáll
tótermekben. Művészeti tapasztalatait
talatait megme
osztotta a Kiss Áron Magyar Játék Társaság
„Róza baba” alkotói körében, amelyben népi
iparművész rang közelébe
özelébe segítette több tat
nítványát.
„A
A magyar népviselet igen árnyaltan,
gyengéd jelzésekkel vezet át az életen a lel
ányságtól az öregségig. Az úgynevezett állaáll
potjelzők pontosan meghatározzák a kort,
családi állapotot, vagyoni, vallási hovatartohovatarto
zást.” „Tevékenységem
evékenységem legértékesebb
legértéke
része,
hogy képes vagyok „babásítani” a viseleteket,
ami azt jelenti, hogy arányosan kicsinyítve
kell mindent elkészíteni.” Így jellemezte saját
munkásságát az élete 75. évében január elseels
jén elhunyt Alkotó. Társaságunk kiállító termecskéjében ez a kiállítás volt az első 20122012
ben, akkor öt hónapig gyönyörködtette látolát
gatóit. Jelen kiállítással – amellyel kerestük
azt az intézményt, amelyben méltó állandó

Orosz babák magyar földön
Meny Tatyjana babastúdiójának kiállítása
1114 Bp.Orlay utca 2/b alatti
kiállító termünkben
münkben június 13-án
11 órakor nyílik. Megtekinthető
augusztus 2-ig
ig csütörtökön 14–
14
17, szombaton 10–16
10
óráig.
Kicsinyített régi világ – kiállításunkra, Annus
Ferencné, Erzsike miniatűrjeire (többek közt

gyógyszertár, fotós műterem és laboratórium,
templombelsők, paraszti és polgári lakásbelső
stb.), amely 2012 végén volt látható Orlay utu
cai kiállítótermünkben.
Az Alkotó időközben
ben elhunyt, hagyatékát
átvette a Berettyóújfalui Múzeum (Év MúzeMúz
uma 2014!), kiállításának
sának megnyitója június
23-án 15 órakor lesz, megnyitja
nyitja dr. Györgyi
Erzsébet.
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Magyar Művészbabák
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság
és a Magyar Bababarátok Egyesülete kiállítása
a Pesti Vigadóban, a Vigadó Galériában
2015. 04.30–05.14.
Társaságunk lehetőséget kért és kapott a MaM
gyar Művészeti Akadémiától, a Magyar BaB
babarátok Egyesületével együtt reprezentatív
reprezent
babakiállítás megrendezésére. A kiállítást
Keglovich Ferencné Zita rendezte
dezte babakészíbabakész
tők közreműködésével, a kiállítás kurátora
Mendelényi Zoárdné Tünde.
A megnyitó 04.30-án
án 16 órakor volt, közel
kétszáz fős közönség, számos babakészítő
jelenlétében. Mendelényi Tünde bevezető
b
szavai után Fekete
kete György, a Magyar MűvéMűv
szeti Akadémia
adémia elnöke köszöntő szavait külkü
földi útja miatt munkatársa olvasta fel. Ezután
két köszöntő hangzott el, a két rendező
rend
egyesület elnökétől, Keglovich Ferencnétől és dr.
Györgyi Erzsébettől. (A megnyitóról hangulahangul
tos beszámoló olvasható a társasági idővonaidővo
lon Bartha Ildikó „krónikás” tagtársunktól.)
tagtá
A plakát(ok, 2 változat), szórólap és megme
hívó tervezése Nemes Takách László munkája, a nyomdai kivitelezést a győri Oxygen
Press nyomdában Farkasdi Gyula és Paray

Júlia Gyöngyi – mindhárman tagtársaink
tagtárs
–
gondozták.
dozták. A fehér hátterű plakáton szereplő
szere
baba alkotója Hollósi Éva, a kékesszürke
kéke
hátterűn Szabóné Bognár Mária babája látható.
láth
A
két tervezet közül a Galéria számára
szám
ez előbbi
lett a hivatalos, de számunkra mindkettő
min
kedves!
A Vigadó Galériában megjelenni
megjelen Társaságunk eddigi legrangosabb eseményei közé
tartozik, köszönjük a Magyar Művészeti AkaAka
démiának
miának a lehetőséget! Ez az esemény a 18
éve folyó győri országos babakészítési verver
senyek eredményeinek
és Társaságunk ezekkel
folyamatos
együttműködésének, a Visegrádi Mátyás Király Múzeummal együtt szervezett történelmi bábukiállítások 15 évének és
Társaságunk „Róza baba” népviseletes baba
készítő programjának
megkoronázása és további ösztönzője.
A kiállított babák alkotói: Arany Judit, Balog Gáborné, Barcsayné Németh Hedvig, BoB
csi Éva, Bogdánné Csikós Éva, Bokor Júlia,
Czibuláné Csicsman Erzsébet,
bet, Deliága GabriGabr
ella, Dr. Drén Csabáné, Dóczi
Dó
Terézia, Fülöp
Klára, Fülöp Margó, Gémes
mesné Deák Júlia,
Hegyi Tiborné, Helmeci Éva, Hóbor Lajosné,
Lajosn
Hollósi Éva, Horváth Elemér
mérné, Illiszné Kováts Ildikó, Jankovics Jusztina, Kolumbán
Zsuzsa, Kustárné Almási Zsuzsa, Marlene
Dittrich, Martineczné Kiss Márta, Meny TatyTat
jana, Molnáné Farkas Irén, Molnárné Riskó
Erzsébet, Olaj Pálné, Orbánné
né Balogh Katalin,
Ka
Paray Júlia Gyöngyi, Perlik Tímea, Pungor R.
Dóra, Rádi Pálné, Rónai Katalin,
Kata
Rocháné
Büdy Annamária, Somogyi Katalin, Som IstIs
vánné, Szabóné Bognár Mária,
Má
Szalmási Klára, Szép Adrienn, Szipl Mara, Szita Gabi,
Szövérfy Katalin, Szűcs Erzsébet, Takács
Taká
Zsuzsó, Táti Babaklub, Tóth Fedóra, Tóth
Lászlóné, Tompos Ernőné, Tóthné Fábián
Fábi Eta,
Török Emőke, Tótáné Pethő Rózsa,
Rózs Ujj József
és Ujj Józsefné, Zorkóczy Éva, Wiedra Berzsenyi Mónika. Gratulálunk!
Gy.E
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Szívvel, ésszel, kézzel címmel a Játék Céh
kiállítást rendez a Biatorbágyi Faluházban
(2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.). Megnyitja május 14-én, csütörtökön 18 órakor
Borbély László művészettörténész, közreműködnek a Pászti Miklós Művészeti Iskola növendékei. Megtekinthető május 26-ig munkanapokon 10–18 óráig.
Támogatók: Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület, Nemzeti Művelődési Intézet,
Biatorbágyi Faluház.
Elérhetőség: jatekceh01@citromail.hu, Gémesné
Deák Júlia titkár, tel.: 70–221–3541.
A Játék Céh tagjai: Büdy Annamária: fejlesztő és textiljátékok – Xalapa, Mexiko, Czár János: népi játékok – Miske, Dugár János: cserépjáték – Lakitelek, Fábián Elvira: textiljáték,
macik – Budapest, Faragó Gáborné: szálas
anyagból készült játékok – Budapest, Gálné
Csizmadia Anikó: textiljáték – Orosháza,
Gémesné Deák Júlia titkár: textiljáték – Budapest, Gera Klára: nemezjáték – Budapest,
Gyebrovszky János: fajáték – Sarkad, Gyurkó
Anna: – textiljáték – Budapest, Halmos Anna:
textiljáték – Budapest, Hellenbach Gabriella:
textiljáték – Érd, Hóbor Lajosné: textiljáték –
Budapest, Horváth Antónia: szálas anyagból
készült játékok – Szentlászló, Horváth László:
fajáték – Szentlászló, Illiszné Kováts Ildikó:
textiljáték, cserépfejű babák – Budakeszi, Joó
Emese: textiljáték Nagykovácsi, Kalmár Ágnes: muzeológus – Kecskemét, Lebedy János:
fajáték – Pécs, Markó Krisztina: porcelán fejű
babák, szálas anyagból készült játékok – Budapest, Nagy Mari – Vidák István: nemez,
szálas anyagból készült játékok – Kecskemét,
Néder Norbert: fajáték, Ládafia bábszínház –
Biatorbágy, Oravecz Imre: fajáték – Kazincbarcika, Oroszi Emma – Balaskó Attila: nemez
– Táp, Ősiné Mengesz Mária: textiljáték – Budapest, Ötvös Enikő – Garami Richárd: Marionett bábok – Piliscsaba, Palócz József: vásári
fajáték – Jászberény, Pálfi János: fajáték – Budapest, Páli Vali: textiljáték – Kistarcsa, Szabóné Bognár Mária: mackók, babák – Gödöllő, Szalmási Klári: textiljáték – Miskolc, Tóth
Éva: papírmaché babák – Budapest, Tóth Lóránt: fajáték – Kazincbarcika, T. Tóth Gyula:
cserépjáték – Kazincbarcika.

Kiss Áron Emlékdélután
a Pro Ludo Társaskör szervezésében
június 18. csütörtök 15h
Főhajtás Dr. Kiss Áron (1845–1908) közösségszervező, intézeti tanár, lelkész emléktáblája
előtt, a Gálbory-villa kertjében (BudapestHegyvidék, XII. kerület, Kis s Áron u.2.),
laudációt tart: Körömi Gábor pedagógus, a
Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségének tagja.
Ezt követően a Virányosi Közösségi Házban (Bp., XII. Szarvas Gábor u. 8/c):
• Drs. Millisits Máté művelődéstörténész (Budapest-Zugló): id. Kiss Áron
(1815–1908) református püspök életműve
• Dr. Kriston Vízi József etnográfus,
muzeológus (Kecskemét): 170 évvel
ezelőtt született Dr. Kiss Áron, a közösségi ember
• Bánvölgyi Kálmánné ny. informatikus, helytörténeti kutató (Budaörs):
Budaörs-Kamaraerdő Gyermekotthonának tervezett emléknapjairól
• Dr. Trencsényi László címzetes egyetemi tanár, az MPT ügyvezető elnöke:
Gondolatok és javaslatok a Magyar
Pedagógiai Társaság megalakulásának
és a Kiss Áron-i Gyermekjátékgyűjtemény megjelenésének 125. évfordulója előtt.
Egész napos játékfesztivál
május 31-én 6–99 éveseknek
100 féle társasjáték, 7 játékverseny, ajándéksorsolások, nyereményjátékok, játékkészítés,
papírhajtogatás, kiállítás. A rendezvényre
ingyenes a belépés! Helyszín: Angyalföldi
Gyermek- és Ifjúsági Ház: 1138 Budapest,
Dagály u. 15/A. További információk:
http://homoludens.hu/csaladi-jatek-nap
80.000 Ft értékben társasjáték! Lesz egy különleges vetélkedő a Családi Játék NAP-on:
amelyik általános vagy középiskolából a legtöbb tanuló jön a rendezvényre, és játszik is
velünk, az az iskola 80.000Ft értékű társasjáték csomagot kap, a 2. helyezett iskola pedig
20.000 értékű társasjáték csomagot a Piatnik
Budapest Kft. felajánlásával. A diákigazolvány felmutatásával lehet majd a helyszínen
regisztrálni a vetélkedőre.
Csányi János
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Jelentkezési határidő máj. 18. Fordulni lehet Vargáné Nagy Anikóhoz:
Anikóhoz
vnaniko@ped.unideb.hu, titkarsag@ped.unideb.hu,
titkarsag@ped.unideb.hu
52–229–559. Több info: www.degyfk.hu

A Népi Kismesterségek kiállítása május 22én nyílik a Fő u. 6.-ban,
ban, a Hagyományok HáH
za Népi Iparművészeti
művészeti Múzeumában.
Múzeumában Ebben
látható Áment Éva festett bútorú babaháza.
Játékkal a világ körül – játékpedagógiai
dagógiai fóf
rum 2015. 05. 21–22: Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, HajHa
dúböszörmény Désány István út 1–9.
1
Meghívó Nemzetközi
Játékkonferenciára
A konferencia
erencia előkészületeiről már korábban
hírt adtunk társasági idővonalunkon, azonazon
ban akkor jelentős részvételi díjat jeleztek.
Eredetileg Társaságunk együttműködését
működését is
kérték szervezésében – az erről szóló tárgyatárgya
lások azonban – törekvésünk ellenére
nére – abbamaradtak, működésünkről,
sünkről, programjainkról
szóló ismertetést juttattunk
tunk el a résztvevők
résztv
számára.
Közvetítjük a részletes meghívót
vót és ajánlaján
juk szíves figyelmükbe!
Szívesen várják az érdeklődőket,
ket, így TársaTárs
ságunk tagjait is, részvételi díj nélkül, csupán
c
az étkezés és szállás díját kell kifizetni.
kifize
A gazdag programot ajánljuk Tagtársaink
figyelmébe!
Plenáris előadások tárgya: Comenius és tat
nulás a 17. sz.-ban – a tanulás tanulása, a játék
és az idegrendszerben lévő hajtóerő, – alkotás
és játék – a szabad
ad játék, a Sakkpalota (Polgár
Judit dedikál).
A szekciók címe: Sakk – több mint játék,
játék
Esélyteremtés játékkal, Játékos idegennyelv
tanítás, Játék és játékterek, A játék expanziója
[számítógépes játékok], A kultúrák játékai,
játékai
Játék a múltban és jelenben, Játék és iskola,
iskola
Gyakorlatvezető óvodapedagógusok workwork
shopja.

A Katona József Múzeum Szórakaténusz
Játékmúzeum és Műhelyében március 6-án
16 órakor Mák Kornél Kecskemét Megyei Jogú
Város kultúráért felelős alpolgármestere nyitotta a „Kis emberek barátocskáim”
barátocskáim – Játékfejezetek Kaffka Margit 1918-ban
1918
megjelent,
fiának írt művéből készült időszaki kiállítást.
A kiállítást bemutatta: Kalmár Ágnes a Szórakaténusz Játékmúzeum
zeum és Műhely
Mű
vezetője.
A megnyitót köveköv
tően – a felidézett
könyv és saját élméélm
nyek alapján — közös
játékkészítést
veze
vezetett:
Belvaracz
Ibolya, Bibor Anna és
Burka Beáta.
Beáta
A kiállítás megtekinthető szeptember
s
19--ig, naponta 10—
12.30
12.30-ig
és 13—17
óráig, hétfőn és vav
sárnap zárva tart
Budajenői
ajenői Mesterek
és Tanítványok Fesztivál
2015. június 27. és 28.
A fesztivál vendégei hazai és nemzetközileg
nemzetköz
elismert művészek, művészetpedagógusok
művészetpedag
is.
Tanítványaik -- akiket a pályájukon elindítoteli
tak egy gyerek zenekarban, tánc illetve
ille
színházi csoportban.
Az iskola udvarán kézműves vásár és fogfo
lalkozások,
sok, a templom melletti színpadon és
az iskola tornatermében
ben zenei, színházi és
táncelőadások, a magtárban
tárban kiállítás.
kiáll
Ingyenes árusítási lehetőség!
Karlócai Mariann
régi játékai
ismét kiállításon
Induljon a játék címmel kiállítás nyílik KarlóKarl
cai Mariann játékgyűjteményéből június 12-én
12
16 órakor Óbuda Újlakon, a Kolosi
Kolos téri piacon. Megnyitja dr. Györgyi Erzsébet
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Életünk a játék címmel nyílik kiállítás KarlóKarl
cai Mariann játékgyűjteményéből a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (Év Múzeuma, 2014!) július 2--án.
Május 30-án, szombaton VIII. Civil és Nemzetiségi Nap lesz Békásmegyeren,
Békásmegyeren a Békásmegyeri Közösségi Háznál (Csobánka tér),
amelyen Újlaki István Csaba és Joóné Marika
mellett Varró Szilvia lesz a harmadik gyergye
mekfoglalkoztató, mint macikészítő. KíváK
nunk hasonlóan sikeres programot, mint
Óbuda napján! Ezen kívül számos játékos
lehetőség várja a gyermekeket Gyermeknap
alkalmából: Óperenciás Bábszínház, fakörhinfakörhi
ta, trambulin, ugrálóvár, stb. Köszönetet
mondunk a Kerület
erület vezetésének játékos progpro
ramjaink támogatásáért!
Játék varrógépek kiállításon!
A Kispesti Helytörténeti Gyűjteményben (Bp.
XIX. Csokonai utca 9.)
Eredeti – klón – hamisítvány – A „Singer 20”
varrógép világ karrierje c. kiállítás
ítás látható 2015.
március 12–szeptember
szeptember 19 között, keddkedd
péntek 14–18
18 óráig, páros héten szombat 10–
10
14 óráig. Tóth György gépészmérnök, tudotud
mányos kutató, magángyűjtő varrógép gyűjgyű
teménye látható.
Megnyitotta dr. Szulovszky János, a MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont TörtéTörté
nettudományi
tudományi Intézet tudományos főmunfőmun
katársa.
A kiállítás a Kispesti Helytörténeti GyűjteGyűjt
mény Gyűjtők és gyűjtemények c. kamara
kiállítás sorozat második része. Előzetes bejebej
lentkezés alapján, hétköznap tárlatvezetést
tartanak.
Megközelítés: Határ úti metrómegállótól
metróm
50-es
es villamossal 4 megálló, balra a síneken át
a Csokonai utca felől.
Sütheő László fából készült míves megme
munkálású játéktábláival 2015. május 31-én
31
10–17
17 óra között Szentendrén a Fő téren tart
játszóházat. Gyermek Nap lesz, de nem csak a
gyermekeket várják!
Drén Éva miniatűr enteriőrjeinek újabb kiállítása Paloznakon a Faluházban, az
a Önkormányzat és a Paloznak Jövőjéért Alapítvány
Al
szervezésében május 23-án
án 11 órakor nyílik.

„A népmese(mondás) szerepe a
pedagógusképzésben”
Konferencia
ia a Meseszó Magyar Mesemondó
és Szövegfolklór Egyesület és a HagyomáHagyo
nyok Háza Népművészeti Módszertani MűMű
helye szervezésében, Hagyományok Háza,
május 29.
A népmese a gyermekkultúra részévé vált,
az óvodákban, iskolákban a tantárgyi rendren

szerben és a nevelőmunkában is szerepet kap
a mese, a mesélés. A gyermekkultúra szerveszerv
sen kapcsolódó területe, a gyermekirodalom
az utóbbi évtizedekben kezdi kivívni saját
jogait, a szájhagyományozó népmese jelenséjelens
gének azonban most kell a gyermekirodalom
kategóriáján belül helyet találnia. Ez a két
jelenség összekapcsolódik új pedagógiai szaksza
irányok indulásában, képzésekben, ebben
szeretne tájékozódni – és tájékoztatást nyújtanyújt
ni a konferencia. A népmese-konferencián
népmese
azt
a témát bontjuk ki, hogy a népmese, mint az
élőszó
ó művészete, milyen helyet foglal el a
közoktatás és a pedagógusképzés rendszerérendszer
ben, illetve hogyan látják ezt a pedagógiai
főiskolák és a gyermekirodalom képviselői, a
gyermekvédelem, a gyerekkönyvtárak munmu
katársai.
Minden pedagógust, szakembert, érdeklőérdekl
dőt szeretettel várunk!
Részletes program a Hagyományok Háza
honlapján.
Jelentkezési határidő: 2015.
2015 május 22.
Jelentkezési lap kitöltéséhez kattintson a HaH
gyományok Háza honlapjára! További információ: Nagy Gabriella, 1–225–6086
6086.
„Tolna megyei sváb viseletek
vise
babákra álmodva”
Jótékony célú kiállítás a katolikus iskola emeem
leti folyosóján (Szekszárd, Garay tér 9.) NyitNyi
va május 23–24. 14–20,
20, május 25-én
25
14–18h.
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VI. Mosolytenger
Gyermekfesztivál
Zenta, 2015. június 14, 14–20 óra
A „Ci-Fi” Civil Központ rendezi a Népkertben a délvidéki szintű magyar gyermekfesztivált. A fesztiválra a 0–12 éves gyermekeket
várjuk szüleikkel. Igyekszünk mindenkinek,
de főleg a célcsoportunk számára tartalmas
szórakozási lehetőséget biztosítani. Több mint
száz helyszínen a legkülönbözőbb játékokat
és foglalkozásokat próbálhatják ki, a fesztivál
„fizetőeszközét”, a garast begyűjtve pedig
értékes nyereményeket vásárolhatnak a fabatkaboltban. S mindezt tehetik teljesen ingyenesen!
Felhívjuk az érdeklődő civil szervezetek figyelmét, hogy színes, érdekes gyermekprogramjaikkal és játékaikkal, különálló helyszínt
alkotva, részt vehetnek a VI. Mosolytenger
Gyermekfesztiválon. Az útiköltséget, a helyet
és az infrastrukturális szükségleteket természetesen mi biztosítjuk.
Önkéntesek jelentkezését is várjuk, akik
részt vennének a rendezvény előkészületeiben és lebonyolításában, ezzel segítve a
Mosolytenger Gyermekfesztivál sikerességét.
Jelentkezési határidő civil szervezetek és önkéntesek számára: 2015. 06. 05.
Jelentkezés: Ci-F Civil Központ, Fő tér 18.,
24400 Zenta, +36 62 203 157, +381 24 811 383
vagy iroda@cifi.rs. További információ: „Ci-Fi”
Civil Központ, 24400 Zenta, Fő tér 18., Szerbia
Tel: +381–24–811–383, E-mail: iroda@cifi.rs,
www.civilportal.net.
Amatőr bábjátékosok
lehetősége
A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban
NMI), mint országos hatókörű, szakmai szolgáltató intézmény Szakmai Egyeztető Fórum
szervezésével megtette az első lépést az amatőr bábjátékosok számára nagy horderejű tevékenység felé. 2015. január 29-én elkezdődött az a folyamat, amely segítségével a magyar bábművészet amatőr vonulata kikerülhet az évek óta tartó mélyrepülésből. Áttekintettük azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mentén az NMI aktív közreműködésével,
szakmai támogatásával az amatőr bábszínházak, bábcsoportok – mint értékőrző és

-teremtő művelődő közösségek – előléphetnek.
Egyesületünk a 2013. évi komlói tanácskozás óta szorgalmazza ennek a folyamatnak a
megindítását (www.mababjatekosegylet.hu/mbehirek/vitez-laszlo-zaszlaja-alatt/). A tanácskozás
békéscsabai, egri, debreceni, pécsi és budapesti (NMI) résztvevői már februárban munkához látnak, hogy a gépezet ősszel beindulhasson.
A MBE együttmunkálkodásra szólít és hív
mindenkit, aki
 korábban bábozott, bábcsoportot vezetett illetve a műfaj területén alkotott,
vagy
 jelenleg bábcsoportot vezet, bábozik,
illetve a műfaj területén alkot, vagy
 ezek bármelyikét végezné a jövőben.
JELENTKEZZ, hogy bevehessünk az
érintettek közé.
Ezen túl, emellett keressük azt az amatőr
bábegyüttest, párost, szólójátékost aki/amely
az alábbi kategóriák valamelyikébe besorolható:
 művelődési házban vagy hasonló közösségi dimenzióban, „bábszakkör”ként működik
 iskolában, tanórán kívül bábozó gyerekekkel működik
 felekezeti, alapítványi, önkéntes – tehát nem állami fenntartásban – működik, vagy
 kisebbségi, nemzetiségi vetületben értelmezhető formában végzi tevékenységét.
Bővebb tájékoztatást a BÁBJÁTÉKOS-ban,
vagy itt a honlapon lehet kapni a folyamatról.
2015. február 15-ig írj Siposné Karajz Judit
részére
(babjatekosegyesulet.v4@gmail.com),
vagy küldj levelet: MBE (Szentirmai László
címén), 3950 Sárospatak, Batsányi János utca
7., amely tartalmazza a legfontosabb elérhetőségeket: e-mail, postacím irányítószámmal,
élő telefonszám, valamint kifejezetten célirányosan rajzolt képet ad feladó a tevékenységéről (kik, hol, mit, miért, hogyan tesznek,
végeznek…)
Erről nem maradhat le, ebből nem maradhat ki senki!
Szentirmai László
elnök
Magyar Bábjátékos Egyesület
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Pályázati felhívások
Kézművesség a játékvilágban
Pályázat
A Magyar Kézművességért Alapítvány 2015
július–augusztusában ismét a Belváros egyik
legszebb neo-barokk épületében, a Duna Palotában mutatja be nyári országos kiállítását.
A kiállításon való részvételre A Magyar
Kézművességért Alapítvány az IPOSZ-szal,
a BKIK Kézműipari Tagozatával és a Kiss
Áron Magyar Játék Társasággal együttműködve – Kiss Áron, a Magyar Gyermekjáték
Gyűjtemény közreadója születésének 170.
évfordulójáról megemlékezve – MAGYAR
KÉZMŰVESSÉG – 2015 és KÉZMŰVESSÉG
A JÁTÉKVILÁGBAN, AVAGY JÁTÉKOS
KÉZMŰVESSÉG címmel kettős, nyílt pályázatot hirdet tárgyalkotók számára.
A pályázaton hazai és határon túli magyar
alkotók – tárgyalkotó népművészek, kézműves iparművészek; egyéni jelentkezők és alkotóközösségek – maximum 3 olyan alkotással
vehetnek részt, amelyek természetes alapanyagokból, kézműves technikával készültek. (A funkcionálisan összetartozó tárgyegyüttes, készlet, garnitúra 1 alkotásnak számít, de a rendezők fenntartják a jogot, hogy a
kiállítás arányai érdekében egy sok darabból
álló készlet nem teljes terjedelemben kerül
kiállításra.)
A pályázat első részére tematikai kötöttség
nélkül népművészeti, népi iparművészeti és
iparművészeti alkotásokat lehet beadni. A
pályamunkák egy-egy tájegység néprajzi motívumkincsét, forma- és színvilágát hűen tükröző, vagy a hagyományokat napjaink igényeivel ötvöző, illetve egyéni tervezésű tárgyak –
pl. az otthon berendezésére, díszítésére alkalmas használati eszközök, dísztárgyak; az
öltözködés-kultúra elemei (viseletek, öltözékek, kiegészítők, ékszerek); hangszerek, kések, fegyverek stb.; vagy ritka, kihalófélben
lévő kézműves szakmák tárgyai – lehetnek.
Szívesen fogadjuk a helyi értéktárba, vagy a
hungarikumok közé már bekerült, vagy elbírálás alatt alkotásokat is.
A pályázat második része – Kiss Áron, a
magyar gyermekjáték-gyűjtemény kezdeményezője
és közreadója születésének 170. évfordulójára is

emlékezve – a játékot állítja a középpontba.
Erre a részre – akár gyermekek, akár felnőttek
számára készített – különböző játékokat és a
játékos, játszó embereket, gyermekeket ábrázoló alkotásokat várunk. Különösen értékeljük a régmúlt játékkultúráját felelevenítő, hagyományos (de természetesen most készített)
játékokat, ill. az ezeket bemutató jeleneteket.
Regisztrációs határidő: 2015. június 7.
Az erre szolgáló internetes felület elérhető
honlapunkon. Az internettel nem rendelkezőktől telefonos bejelentkezést kérünk.
Nevezési határidő (a nevezési lap beküldésére és a nevezési díj befizetésére): 2015. június 10.
Nevezési lap megküldése:A honlapunkról
letölthető, kitöltött nevezési lapot e-mailen:
Word-formátumban, az amka@chello.hu címre kérjük megküldeni. Képformátumban (jpg,
bmp, nem szerkeszthető pdf, stb.) elektronikusan küldött nevezési lapot nem tudunk
elfogadni. Amennyiben ez elektronikus formában nem megoldható, postán (az Alapítvány címére) vagy személyesen kérjük a nevezési határidőig eljuttatni.
Nevezési díj befizetése: A nevezési díjat
ugyancsak a nevezési határidőig kérjük az
Alapítvány OTP-nél vezetett 11705008–
20436209 sz. számlájára (lehetőleg OTPfiókban) befizetni vagy átutalni. Az Alapítvány
földrajzi címe helyett minden esetben ezt a számlaszámot kell feltüntetni. Számlát kizárólag a befizető nevére állíthatunk ki.
Nevezési díj: egyéni jelentkezőknek 4.500
Ft, az Alapítvány támogatóinak, a BKIK és a
KÁMJT (tagdíjfizető) tagjainak: 3.500 Ft, alkotóközösségeknek (kollektív pályamunkák
esetében): 6.500 Ft.
Az anyaggyűjtés időpontja: 2015. június
16–17–18. 10–16 óra között. Figyelem! – A
Zrínyi utca sétálóutca, behajtani szállítás
céljából délelőtt 10 óráig lehet, ezért kizárólag a nagyméretű vagy nehéz alkotásokat 9–
10 óra között várjuk.
Az anyaggyűjtés helyszíne: a Duna Palota
(Budapest, V. ker., Zrínyi utca 5.)
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra! Válogatásukat erre az alkalomra felkért szakértőkből:
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néprajzkutatókból, iparművészekből, művészettörténészekből álló zsűri végzi. A zsűri
döntése ellen nem lehet fellebbezni.
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülő
pályázók az ünnepélyes megnyitó során oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt alkotók
ezen túlmenően különböző díjakat, elismeréseket vehetnek át.
A hivatalos ünnepélyes megnyitó és
eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015.
július 21.
A kiállítást a nagyközönség a Duna Palota
Klementina és Falk Miksa termeiben 2015.
július 3. és augusztus 28. között tekintheti
meg.
A kiállításra került alkotások visszaadásának időpontja: 2015. augusztus 29–30.
(9)10–16 óra között.
Ezúttal is tervezzük, hogy a megnyitóra elkészítjük a kiállítás anyagát színes fotókon
bemutató háromnyelvű albumot, amelyben a
kiállításra bekerült minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!
A részletes információk az Alapítvány honlapjára (www.amka.hu) és Facebook oldalára folyamatosan feltöltésre kerülnek, ill. Gergely Imrétől kaphatóak.
Levélcím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA, 1087
Bp., Luther u. 4-6. T.: 354–3146, 30/394–6010; email: amka@chello.hu
Játék társasági tagok pályázati anyagát –
amennyiben nehézséget okoz vidékről személyesen felszállítani és átadni, postacsomagként a Kiss Áron Magyar Társaság címén (1024 Budapest, Buday László utca 7.)
átvesszük és együttesen átszállítjuk a gyűjtőhelyre. Kérjük a csomagokat június 10-ig
postára adni! Tel.: 20–493– 5412.
Bábukészítési pályázat és kiállítás
Visegrádon – 15. alkalommal!
A téma: Rómaiak Visegrádon.
Idén is meghirdeti bábukészítő pályázatát a
Visegrádi Mátyás Király Múzeum a Szent
György Lovagrend támogatásával és Társaságunk együttműködésével, a bábuk kiállításon
bemutatásra kerülnek a Palotajátékok alkalmával, a szokásos díjakat is kiosztják a legjobban sikerült alkotások benyújtóinak. Idézem Gróh Dániel levelét a részletekről:

„Sokat gondolkodtam, hogy az idei visegrádi bábukiállítással mi lesz, mivel első alkalommal, végre a hivatalos Palotajátékok programba is bekerült. Azt hiszem jó ötlet, hogy
római ruhás figurák legyenek, mivel idén a
Soproni Sándor Egyesület is egyre nagyobb
hangsúlyt kap a visegrádi közvéleményben.
Soproni Sándor [ jeles, a környéken ásatásokat végző régész] 20 éve halt meg, ezért munkásságát szeretnénk minél közelebb hozni az
emberekhez. Ehhez jó alkalmat jelentene a
római témájú kiállításunk.
Ami a rómaiakat illeti: A rómaiak a II–III.
században voltak Visegrádon, kb. 270-ig. Ezután több, mint 50 évig nem tudunk róluk. A
IV. század 30-as éveitől az V. század 30–40-es
éveikig (maximum!) még megvannak. A
fénykor Nagy Constantinus uralkodásának
végétől (330-as évek) I. Valentinianus haláláig
(375) tartott, ezalatt épül fel az őrtornyok zöme, valamint a Sibrik-dombi (Pone Navata?)
és a gizellamajori (Quadriburgium??) katonai
tábor és kiserőd. Az utóbbi helyszínen biztosan élt civil lakosság, mivel az erőd temetőjében sok a női és a gyermeksír is. Az interneten a Google-ban „az ókori római viselet”, „az
ókori rómaiak viselete” címszó alatt szinte
minden szükséges információ megtalálható!
Sok üdvözlettel: Dani”
Tegyük hozzá: a Visegrádon megtalált római
őrtornyok régészeti feltárását Gróh Dániel
végezte! Volt szerencsém részt venni szakmai
kör – a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat vándorgyűlése – számára tartott
kitűnő szakmai bemutatásán. Így idén az ő
őrtornyait népesíthetik be a bábuk, a Mátyás
palota helyett. A kész babákat idén is az Orlay
utcában gyűjtjük és közösen szállítják Visegrádra, egy július eleji időpontban. A részt
venni szándékozók előzetes jelentkezését javasoljuk. Telefon: 20–493–5412, e-mail:
gyorgyie36@gmail.com.
Sok sikert kívánok a munkához, ne maradjunk szégyenben, ha már egyszer – a 15. alkalommal! – bevették kiállításunkat a kinyomtatott Palotajátékok programba! Kérem, akinek
segítségre lenne szüksége, jelezze! Kérem továbbadni is azoknak, akikhez nem jut el a
Forgó!
Gy.E.
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19. Országos Baba és Mackó
Készítési Verseny
I. Budapest Babakiállítás
2015. szeptember 13. Kiscelli Múzeum
Ebben az évben az országos verseny helyszíhelysz
ne a budapesti (óbudai) Kiscelli Múzeum lesz.
A versenyt a Magyar Bababarátok Egyesülete
hirdeti meg, s tizenegy kategóriában lehet
majd nevezni a játékbabától a művészbabáig,
a porcelántól a textilig.
A verseny témái: Magyar karakterek – hírességek, díszmagyar – magyarországi némeném
tek viseletei. A versenyre a babákat, babakelbabake
lékeket és mackókat legkésőbb szeptember 77
ig kell a helyszínre eljuttatni. Jelentkezési lap
rövidesen letölthető az egyesület honlapjáról:
www.doll.hu.
A verseny eredményhirdetése és a kiállítás
kiál
megnyitása 2015. szeptember 13.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a
babákat és örömmel készíti azokat.
Kapcsolat:
zita.keglovich@gmail.com, 30–300––3545.
A múzeum címe: 1037 Bp. Kiscelli út 108.
Keglovich Ferencné
A Kiss Áron Magyar Játék Társaság a továbbiakban is értékeli és díjazza a legszebb játék
babákat! Ezeket is várjuk és a sikeres típusotípus
kat kiállítótermünkben szívesen népszerűsítnépszerűsí
jük.
Gy.E.

A Hagyományok Háza
Nyitott Műhelyének
felhívása
elhívása
A Hagyományok Háza pályázatot hirdet a
Hagyományok Háza Nyitott Műhelyében
való alkotómunkára. Olyan népi kézművesek,
népi iparművészek jelentkezését várjuk, akik
a hagyományos népművészetből kiindulva,
de a mai környezetkultúra kihívásainak megfelelve
elelve készítik el alkotásaikat és vállalják,
hogy alkotótevéalkotótev
kenységüket
a
Magyar
Népi
Iparművészeti
Múzeum és a NyiNy
tott Műhely nyitnyi
vatartási ideje alatt
– adott esetben
közö
közönség
előtt –
végzik, illetve kük
lön
felkérésre
kézművesfoglalkozásokat
vezetnek, mesterségbemutatókat
esterségbemutatókat tartanak. Az
alkotómunka
munka előre egyeztetett beosztás alapala
ján zajlik,
lik, a jelentkezéseket főleg a pénteki és
szombati
bati napokra várjuk. Különösen a szalsza
ma-, csuhé-,, gyékénytárgy készítő, nemezelő,
bőrműves, csipkekészítő és ékszer készítő
mesterek
terek jelentkezését részesítjük előnyben.
Célunk, hogy a népi kézművességet mesme
terség-bemutatók
bemutatók által széleskörűen megismegi
mertessük, és lehetőséget teremtsünk a korko
társ népművészek munkájába való betekinbeteki
tésre.
Pályázni e-mailben,
mailben, önéletrajz, valamint az
alkotásokról
tásokról készült fényképek csatolásával
lehet a lorincze.judit@hagomanyokhaza.hu email címen.
A pályázatok beérkezési határideje: folyafoly
matos. A beérkezett anyagokat szakmai bib
zottság értékeli, az elbírálás eredményéről
2015. május 15-ig
ig értesítünk minden jelentkezőt. További információ: Lőrincze Judit,
Judit Magyar Népi Iparművészeti Múzeum,
Múzeum telefon:
70–377–2236.
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A Plukkido és Ökoanyu
koanyu közös pályázata
A pályázattal célunk létrehozni egy ötletadó
gyűjteményt, amivel kreatív megoldásokat
csempészhetünk a kisgyerekesek
ekesek életébe. JáJ
ruljatok hozzá ti is. A feladatotok annyi, hogy
játszanotok kell a gyermeketekkel, csak éppen
nem akárhogy…
Vegyetek elő egy megunt játékot. Olyat,
ami már régóta a sarokban „porosodik
porosodik” vagy
amivel a gyermek már olyan sokat játszott,
hogy megunta azt. Találjatok ki egy merőben
más elfoglaltságot a játékkal, ami újra izgalizga
massá, érdekessé teszi. Használhattok egyeg
szerre több játékot is. A gyermek fantáziája
nagy kincs, segítségetekre lesz! Ha sikerült,
pályázz!
• Fényképezd le az új életre keltett
kel
játékot (a kép rövidebb oldala min. 1200px
legyen)
• Adj címet a fotónak, fotósorozatnak
• Röviden írd le, hogyan játszottatok vev
le (akár csak egy mondatban).
• Küldd el a fentieket 2015. június 30-ig
30
„Régi játék, új ötlet!” tárggyal ide:
orsi@plukkido.hu
A legkreatívabb ötleteket összegyűjtjük és
megosztjuk blogunkban és facebook oldalunkon.
oldalunkon
A pályázókra díjak is várnak. A díjak odaod
ítéléséről egy háromtagú zsűri dönt, a nyertenyert
seket emailben értesítjük. Egy család több
pályázati anyaggal is indulhat, ezzel nyerési
n
esélyeit növelheti. Bírálati szempontunk,
hogy mennyire rugaszkodtatok el a játék ereer
deti funkciójától, mennyire kreatív és újszerű
a használat. Eredményhirdetés: július 3-án.
3
Nyeremények:
• Horgooka ékszercsomag 10.000 Ft éré
tékben, www.babahami.hu
• Anyacsavar coaching kupon 10.000 Ft
értékben, www.anyacsavar.com
• Okosjáték kupon 10.000 Ft értékben,
www.okosjatek.hu
• 1 db dedikált Ökoanyu könyv, a szerző
Nagy Rékától
• az első 20 pályázó, akinek bekerül a
pályázati anyaga gyűjteményünkbe,

fejenként 2 db Tarzan™ Park belépőt
kap! www.tarzanpark.hu
www.tarzanpark.
• 3 db 400 perces bérlet a Kalandpark
játszóháztól 6800 Ft/db értékben,
www.jatszohaz.hu
• Falmatica a gyerekszobába BabyberryB
től 10.990 Ft értékben.
www.babyberry.hu
• Szappanvarázs családi csomag 5000,5000,
Ft. értékben, www.szappanvarazs.hu
Fődíj: Szabadtéri családi fotózás 35.000 Ft éré
tékben
a
Metzger
Vanda
F
Fotó-tól,
www.metzgervanda.hu
tulajd
A zsűri: Vágó Erika, az Okosjáték tulajdonosa, kétgyerekes anya, Szigeti Hajni,
Hajni a Nők
Lapja újságírója, a MammaMia bloggere, háh
romgyerekes anya és Dányi Krisztián színész,
családapa.
Részvételi és egyéb pályázati feltételek, díd
jak átadása, jogi blabla:A
A pályázaton minden
minde
18. életévét betöltött természetes személy
részt vehet, kivéve a pályázat szervezői és
családtagjaik. A pályázati anyag küldése a
résztvevők számára ingyenes. A pályázat időid
tartama: 2015. április 23–június
június 30. A pályázapályáz
tokat egy háromtagú zsűri bírálja el.
e Eredményhirdetés 2015. július 3--án. A díjazottakat
emailben értesítjük és közzétesszük a
Plukkido weboldalán. A díjakat a felajánlókfelajánló
kal vagy a pályázat kiírójával egyeztetett móm
don lehet átvenni. A játék során tudomásunktudomásun
ra jutott adatokat kizárólag a kiválasztott pályázati anyagok beazonosításához, az elbíráelbír
láshoz és a díjak átadásával kapcsolatban
használjuk fel. A pályázók által elnyerhető
díjak listáját a pályázat kiírói bővíthetik tot
vábbi támogatókkal való megállapodásoknak
köszönhetőn.
A pályázó a pályázati
ályázati anyagának felhasznáfelhaszn
lási jogát átadja a pályázat kiíróinak, a pályápály
zat promóciájának céljára, sajtómegjelenéseksajtómegjelenése
hez, valamint a pályázat eredményeként öszö
szeállított ötletgyűjteményben
ben való megjelemegjel
néshez. A legjobbak közé sorolt pályázati
anyagokat a kiírók a pályázat ideje alatt is
folyamatosan megosztják facebook és webolwebo
dalukon.
A pályázók részvételükkel elfogadják a fenfe
ti pályázati feltételeket. A pályázat kiírói:
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vagkereszt polgári tagozata kitüntetést
adományozta magas színvonalú munmu
kájukért.

Gratulálunk
Gratulálunk a március 15-e
15
alkalmából kitüntetetteknek!
kitüntetetteknek
-

dr. Lukácsy Andrásnak írónak és kritikrit
kusnak, a Népek játékai (Móra kiadó,
több kiadás) c. könyv szerzőjének, TárTá
saságunk
ságunk alapító és Kiss Áron Díjjal kik
tüntetett tagjának, akinek Balog Zoltán,
az Emberi Erőforrások minisztere a
Magyar Arany Érdemkereszt polgári
tagozat kitüntetést adományozta kimakim
gasló színvonalú munkája elismeréseelismerés
képpen.

-

dr. Örsi Julianna Piroskának,
Piroskának Társaságunk tagjának, a Jász–Nagykun–
Jász
Szolnok Megyei Tudományos Egyesület
elnökének, a Túrkevei Finta Múzeum
ny. igazgatójának, akinek Fazekas SánSá
dor földművelésügyi miniszter a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át a magyar vidék kulturális örökségének
megőrzése és a térségben
élők
életkörülményeinek
nyeinek
javítása érdekében
kében végzett
kiemelkedő munkája valamint jelentős tudományos
közéleti tevékenysége elismeréseként.

-

-

dr. Bereczki Ibolyának,, a
Szentendrei
Szabadtéri
Múzeum főigazgató helyettesének, a hagyományos
gyermekkultúra kutatójának, a Gyermekvilág
világ a régi
magyar falun (1995) c. kötetek
tetek szerkeszszerkes
tőjének,
nek, az azt megelőző, azonos című
konferencia (Jászberény – Szolnok
Szol
1993)
szervezőjének, és
Káldy Máriának,, a Szentendrei SzabadSzaba
téri Múzeumi Oktatási és Képzési KözKö
pont igazgatójának, a Múzeum közműközm
velődési és játékos programjai megalamegal
pozójának és kifejlesztőjének, akiknek
Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások
Erőf
minisztere a Magyar Érdemrend LoL

Gratulálunk az Év Múzeuma 2014 címmel
kitüntetetteknek, amely kitüntető cím elnyeelny
résére 19. alkalommal hirdetett meg pályázapályáz
tot a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület.
A Magyar Nemzeti Múzeumban a Múzeumok Majálisán május 16-án
án vehették át a rangos elismerést a berettyóújfalui Bihari MúM
zeum és a budapesti Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum képviselői.
Mindkét múzeumnak
k a közeljövőben készükész
lünk játékkiállítására!

Gyászolunk
Újév napján nagy veszteség érte TársaságunTársaságu
kat. Hosszantartó, súlyos betegségében ele

Barsi Hajna felvétele

hunyt Zorkóczy Miklósné Lázi Éva, 1940–
1940
2015 babakészítő népi iparművész, a Népművészet Mestere, népviseletes „Róza baba”
b
készítő programjaink 2002 óta elhivatott szaksza
mai vezetője, a győri országos babakészítési
versenyek állandó zsűritagja, babakonferencibabakonferenc
ák rendszeres előadója, alkotásaiból számos
kiállítás bemutatója. Tanítványainak alkotói
kibontakozását segítette, többet
tö
közülük a
Népi Iparművész cím elnyerésének lehetősélehetős
géig.
Emlékét, örökségét megőrizzük.
13
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Szomorú szívvel tudatom, mindazokkal, akik
szerették és tisztelték, hogy Wiedra Berzsenyi
Mónika textilbaba készítő 2015. március 7-én,
7
életének 90. évében, hosszan
szan tartó súlyos beb
tegségben elhunyt.
Budapesten született, 1956 óta élt MünMü
chenben. A babakészítés nyugdíjas éveinek
öröme lett, az 1980-as
as évek végétől töltötte ki
mindennapjait. Varrónőként ismerte az anyaany
gokat, a szabás-varrás fortélyait, ez segítette a
babák elkészítésében. Elsősorban a divattördivattö
ténet vonzotta, a különböző korstílusok öltöölt
zeteit készítette el kb. 40 cm-es
es textilbabákra.
A részletekre is alaposan odafigyelt, minden
apró kiegészítőre. A babák arcait modelmodel
lírozta, így váltak a kereskedelmi
kereskedelm forgalomban kapható arcformák egyedivé kezei alatt.
Jelentős szerepet töltött be a győri babakiállíbab
tás elindításában.
Tudását szívesen adta át az érdeklődőknek,

kiállítások és konferenciák egyik meghatáromeghatár
zó alakjává tették.
Alkotásait önálló kiállításain az ország kük
lönböző városaiban 1999-ig
ig láthatta a közönközö
ség, majd a babáit Győr városának ajándékozajándéko
ta.

Az Országos Babakészítési versenyeken
rendszeresen kiemelkedő eredményt ért el, a
Magyar Bababarátok Egyesülete életművéért
ezüst emlékéremmel tüntette ki. 2014-ben
Győr város ezüst emlékérmet adományozott
számára. Emlékét kegyelettel
el megőrizzük.
Keglovich Ferencné

Wiedra Berzsenyi Mónika:
nika: Matild néni és Alfonz
bácsi

rendszeresen tartott kurzusokat, ahol az arcar
festést, a parókakészítést, a cipők, ruhák, kak
lapok
pok készítését tanította. Nemcsak babái,
hanem magával ragadó egyénisége is a bababab

2015. január 30-án
án érkezett a hír – Hollós Róbertné, Gizi (1927–2015), Társaságunk tagja
örök álomba szenderült. A Nemzeti MűvelőMűvel
dési Intézet több néven működött elődjének
volt munkatársa vezető beosztásban, nevéhez
fűződik
ződik a népi játszóházak – a Gyermek
Nemzetközi Éve (1979) egyik jelentős és mam
radandó vívmánya – kitalálása, fontos a bábbá
játékkal kapcsolatos tevékenysége.
Emlékét kegyelettel őrizzük! Életútjáról ini
terjú:
epa.oszk.hu/.../EPA01306_Szin_2010_15_03_juni
us
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Média
Rádióbeszélgetések aktuális kiállításokról
Május 4-én reggel 9.04-kor hangzott el a Magyar Katolikus Rádió Akvarell című félórás
műsorában Zanati Zsófia riporter Zorkóczy
Évával 2010 szeptemberében a Textilmúzeumban, az ott megrendezett nagyszabású
„Róza baba és társai Népviseletes babák tegnap és ma” c. népviseletes baba kiállítás és
konferencia alkalmával felvett beszélgetésének ismétlése.
Éva ebben részletesen ismerteti a népviseletes baba készítésének, öltöztetésének összetett
feladatát, a sokoldalú ismeretanyagot és gyakorlati tudást, amely nélkül ez a munka
eredményesen nem végezhető. Beszél Róza
babáról, a Róza programok sok éves munkájáról és annak gyümölcseiről – amelyek épp
ezen a kiállításon váltak a bemutatott gazdag
anyag révén láthatóvá.
Utána Zanati Zsófia Györgyi Erzsébettel
folytatott beszélgetése hallható a Társaság
aktuális kiállításairól: Z. Éva jelenleg az Orlay
utca 2/b-ben, május 31-ig (csütörtökön 14–17
és szombaton 10–14 óráig) látható „Egy hazában” című kiállításáról, illetve a Vigadóban a
Magyar bababarátok Egyesületével együtt
megrendezett,április 30-án nyílt, jún. 14-ig
naponta látható, „Magyar Művészbabák” c.
kiállításról.
Meghallgatható a neten később is: Magyar
Katolikus Rádió/ Műsoraink/ ABC sorrendben/ Akvarell/ 2015. május 04. hétfő 9.04 „A
népviseletes Róza babáktól kedves társainkig
– a babakészítés dicsérete”
Lánchíd Rádió: rádióbeszélgetés dr. Györgyi Erzsébettel Zorkóczy Miklósné Lázi Éva
„Egy hazában” című, jelenleg az Orlay utca
2/b-ben, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság
kiállító termecskéjében máj. 31-ig csüt. 14–17,
szombaton 10–16 óráig látható emlékkiállításáról, illetve munkásságáról: Soós Andrea
Tarsoly c. műsorában hangzott el május 2-án
d.e, lehallgatható: Lánchíd rádió Hangtár, a
megjelenő sorszámokkal addig haladunk,
amíg elérjük május 2-t, ott a Tarsoly logora
kattintunk. A műsor 17–34. perce. A böngészőbe bevihető:
http://mno.hu/lanchid_hangtar?page=3 mno.hu –
Kattanj ránk, Lánchíd Rádió hangtár.
mno.hu

Civil rádió: lehallgatható beszélgetés Györgyi. Erzsébettel a Kiss Áron Magyar Játék
Társaságról, működéséről, Orlay utcai kiállító
termecskéjében bemutatott kiállításairól, az
alkotókról (az alkotók mind megnevezve),
(sajnos, csak böngészőbe átmásolva), Civil
Rádió, riporter Kéri Juli, elhangzott márc. 15én a 13 h-tól kezdődő Magazin műsorban,
civilftp.civilradio.hu/…/1…/150315_jatekkiallitas.
mp3

Levélhullás
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Játék Anno
gyermeknapi felhívása, amelyben május 18 és 25
között feladott megrendelések házhoz szállítását
térítés nélkül vállalják. Ezzel kapcsolatban Társaságunknak, illetve Tagjainknak címzett levélke is
érkezett:
Tisztelt Kiss Áron Magyar Játék Társaság,
kedves Tagság!
Felajánljuk, hogy a Kiss Áron Játék Társaság
tagjai számára, mindenkori árainkból 10%
kedvezményt adunk.
A kedvezmény az 1066 Budapest Teréz
körút 54. alatti mintaboltunkban személyes
vásárlásnál, és a www.jatekanno.hu honlapunkon történő rendelésnél egyaránt igénybe
vehető.
Internetes megrendelésnél kérjük, hogy a
megjegyzés rovatba írják be hogy: „KÁMJT
tag vagyok –10%”.
A Teréz körúti vásárlásnál az azonosítás
miatt kérjük adják meg nevüket és emailcímüket.
Üdvözlettel:
Majercsik Krisztina
Játékszerek Anno Kiállítóterem és Bolt
jatekanno.hu
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A Kiss Áron Magyar
Játék Társaság célja
Összefogást és fórumot biztosítani a játékokkal, a
játszással foglalkozó, legkülönbözőbb területeken
működő szakembereknek
kembereknek és intézményeknek. A
magyar és magyarországi játékkultúra értékeinek
felkutatása, őrzése, széleskörű terjesztése és korko
szerű továbbfejlesztése. …a témakörrel foglalkofoglalk
zók szellemi, gyakorlati és módszertani támogatátámogat
sa.… a hasznos ismeretek, a humánus
mánus jellemvonájellem
sok, a kreatív készségek, a társadalmi, nemzeti
önismeret fejlesztését szolgáló és a családi nevenev
lést segítő játékok kidolgozásának elősegítése,
azok bemutatása és elterjesztése. A játékkultúrával
foglalkozó szaktudományok és a játék az oktatás
o
és a közművelődés terén való alkalmazása eredere
ményei, valamint a játékfejlesztés során létrejött
szellemi és tárgyi alkotások, újszerű törekvések
népszerűsítése. A játékkal foglalkozók érdekeinek
érvényre juttatása. A kortárs és jövőbe mutató,
innovatív
tív és készségfejlesztő játékkultúra támogatámog
tása. Az emberiség játékkultúrájának, a játék kulku
túrtörténetének megismertetése a hazai társadatársad
lommal. A gyermekek törvényben elismert, játékjáté
hoz fűződő joga érvényesítésének szorgalmazása.

Szja 1 %
Kérjük, gondoljanak
anak a Kiss Áron Magyar Játék
Társaságra, amikor személyi jövedelemadó bevalbeva
lásukat kitöltik. Beírandó: Kiss Áron Magyar Játék
Társaság, adószám: 19039224–1–41.
Köszönjük a tavaly nekünk juttatott
ttatott 53.728 Ft-ot.
Ft
Nagy segítség, súlyos gondjainkat enyhítik vev
le, könnyebben,
ben, több programot valósíthatunk
meg általa!

Tagdíj
Minimális összege évi 1000 Ft, nyugdíjasnak, did
áknak, munkanélkülinek 500 Ft. Kérjük, ezen felül
lehetőségük szerinti összeggel támogassák a TárTá
saságot fennmaradása érdekében. Jelen Forgó
számhoz a tagdíj
díj és támogatás befizetéséhez csekcse
ket mellékelünk. Mivel
ivel a csekk továbbítás árát a
befizetett összegből levonják és az így csökkentett
összeg jut a Társaságnak, azt kérjük, lehetőleg
OTP fiókban fizessék be a tagdíjat és támogatást a
Kiss Áron Magyar Játék
k Társaság címére a
11702036–20657972
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 túlfizetésetúlfizetés
ket! Kérjük aki még nem fizette volna be, szívesszíve
kedjék pótolni.

Cím, elérhetőség
A Társaság és tisztségviselői elérhetőségei a lap
alján.
A Forgót akkor tudjuk küldeni postán, vagy ee
mailen, ha tagdíjukat befizetik, esetleges elmaraelmar
dásukat rendezik, címüket, e-mail címüket és annak változását pontosan tudatják.
udatják. Ha megadják ee
mail címüket,
ket, hamarabb kapják a Forgót és időid
közben hírleveleket is küldünk.
Kérjük, küldjenek egy e--mailt gyorgyie36@tonline.hu címünkre és attól kezdve több hírlevelet
hírl
is kapnak és a Forgót is megjelenése napján.

Szerkesszük együtt a Forgót!
Várjuk írásaikat, híreiket, hogy azokat továbbadtovábba
hassuk a Forgóban, vagy a megújult honlapon:
www.kamjt.hu

Köszönet Támogatóinknak:
azz Emberi Erőforrások Minisztériumának,
Minisztérium
a Magyar Művészeti Akadémiának,
a Nemzeti Kulturális Alapnak,
Óbuda és Újbuda önkormányzatának.
Forgó, a Kiss Áron Magyar Játék Társaság (KÁMJT) lapja.
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Megjelenik negyedévente.
Felelős kiadó: a Társaság elnöke; felelős szerkesztő: dr. Györgyi Erzsébet.
Címünk: Kiss Áron Magyar Játék Társaság, 1024 Budapest, Buday László utca 7.
E-mail: gyorgyie36@t-online.hu,
gyorgyie36@t
honlap: http://www.kamjt.hu.
További kapcsolattartás:
dr. Györgyi Erzsébet, telefon/fax: 1/315–6193,
1/315
e-mail: gyorgyie36@t-online.hu.
online.hu.
Kissné
né Sztraka Annamária, e-mail:
e
amsztraka@gmail.com.
Bankszámlaszámunk: 11702036–20657972,
11702036
adószámunk: 19039224–1–41.
41.
Ötleteket, javaslatokat szívesen fogadunk
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