
 

 

Origami Világnap 
2010. november 5. 

Szekszárd, Garay tér 
 

Kis rész az egészbıl 

Minden évben október 24. és november 11. között tartják az Origami Világnapokat, amely a 

The Friends of The Origami Center of America kezdeményezésére jött létre 1990-ben, és 

azóta nemzetközi mozgalommá vált. A rendezvényhez bárki, bármilyen szervezet 

csatlakozhat. Idén a Magyar Origami Kör, és több helyi csoport között a Szekszárdi 

Origami Baráti Kör is részt vállal a mozgalomból. 

 

Ez alkalomból összefogásra hívtuk Szekszárd város iskoláit, hogy közösen hajtogassuk meg 

azokat a madarakat, amelyek a Balassa János Kórház Gyermekosztályát fogják díszíteni. 

Az iskola létszámához viszonyított legtöbb madarat leadó iskolákat a Magyar Origami Kör 

origami kiadványokkal jutalmazza.  

 

Az elkészült madarakról és alkotóikról készült képeket a Szekszárdi Origami Baráti Kör 

eljuttatja a Magyar Origami Körhöz, hogy megmutathassuk országnak-világnak, hogyan 

köszöntötték Szekszárd iskolásai az Origami Világnapját. 

 

November 5-én délután 14-16 óra között a Garay téren a Szekszárdi Origami Kör 

tagjai, a Magyar Origami Kör tagjai és más origamisok bemutatnak néhány egyszerő modellt 

a nagyközönségnek, és a vállalkozó kedvő érdeklıdıket meg is tanítják, hogyan készültek.  

 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 
 

A Szekszárdi Origami Baráti Kör elérhetısége:  

 Jilling Mária 30/2488144 

 

 



Origami Világnapok 
október 24. – november 11. 

 

Fedezd fel a papír varázsát! 

Készíts el egy egyszerő modellt, amit használhatsz dekorációnak, megtaníthatsz másoknak, 

elajándékozhatsz valakinek. Vagy készítsd el csak azért, mert tetszik.  

Sosem hajtogattál még? 

 Nem probléma. Nem kell hozzá tapasztalat!  

Túl idısnek érzed magad? 

 Lillian Oppenheimer még 94 éves korában is tanult új modelleket!  

Túl fiatal vagy? 

 Vannak, akik elıbb tanultak meg hajtogatni, mint olvasni!  

Nincs idıd? 

 Hajtogass egyszerő modellt, ami 2 perc alatt kész!  

Nincs kézügyességed? 

 Egyáltalán nem szükséges!  

Túl lassú vagy? 

 Kit érdekel – az egész nap a miénk!  

Nincs hozzávalód? 

 Hiszen csak egy darab papírra van szükséged!  

Nem akarsz egy klubhoz csatlakozni? 

 Egyedül is hajtogathatsz!  

Nem akarsz egyedül lenni? 

 Csatlakozhatsz egy origami klubhoz!  

 
Az origami ellazít, mégis ösztönzést és kihívást jelent. Tanulj meg néhány alapformát, és a 

csodálatos alkotások világa kitárul elıtted.  

Tegyünk egy próbát… mit veszíthetsz?  

 
A Magyar Origami Kör elérhetısége:   
 1025 Budapest, Cseppkı u. 39. 

 www.ori-gami.hu  


