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Ünnepi konferencia 2002. november 29-én

A Magyar Országgyûlés felsôházi termében a Magyarországi
Gyermekbarátok Mozgalma (MGYM) újjáalakításának 10., elô-
szervezete létrejöttének 85. évfordulója alkalmából konferenciát
tartottak Milyen értéket adunk át gyermekeinknek? címmel. 

A több mint hétszáz fôvel zsúfolásig megtelt teremben Szili
Katalin házelnök köszöntötte a résztvevôket, az MGYM alelnöke,
Nagyné Mermeze Klára megnyitója után többek között föl-
szólalt Dési János, Horváth Aladár, Vitányi Iván, Mécs Imre,
Fogarasi László református lelkész, Kovács Titusz, a határon túli
gyermekek képviseletében Sallay Balázs, Kökény Mihály, több
civil szervezet képviseletében Újhelyi István, Rácz Péter, Rakó
József, Wodicskáné Tállyai Beatrix, Krizsán Sándor. Erdei
Zsolttal Szepesi György beszélgetett, Gerendás Péter zenélt, és

kilenc területi gyermekbarát produkció hangzott el. Elismerô
oklevelet kapott Halák László író-újságíró a hagyományos gyer-
mekbarát gálák vezetéséért, Sebestyén Péter volt önkormányzati
képviselô a Kispesti Gyermekbarátok segítéséért, Gágyor
Istvánné pedagógus, a Szentesi Gyermekbarátok programjainak
szervezéséért, valamint Molnár Anett és Fadgyas Balázs
áldozatos ifimunkájukért.

Hanti Vilmos, az MGYM elnöke összefoglalójában hangsú-
lyozta, hogy a plurális értékeket képviselô, szélsôségességtôl
mentes gyermekszervezetek a nevelés semmivel nem pótolható
színterei. Jelentôs feladatot látnak el a gyermekek szocializáció-
jában. Demokratikus társadalmunkban a mindenkori hatalomtól
lényegesen nagyobb figyelmet kellene kapniuk. Különösen
elvárható ez a magát baloldalinak valló jelenlegi kormányzattól.

(Megjelent a Sansz 2003. januári számában)

Emberséggel egymásért!
Milyen értéket adunk át gyermekeinknek?

Tízéves a Gyermekbarát Mozgalom

Szili Katalin Vitányi Iván Mécs Imre Kökény Mihály

Kedves Barátaim!

Így szólítalak benneteket, mert akik itt ma összejöttünk, mind-
annyian barátok vagyunk. Barátai vagyunk egymásnak, mert
összeköt bennünket a gyerekek iránti elkötelezettség és
felelôsségérzet.

Tudom, hogy a Gyermekbarát Mozgalomnak nagy történelmi
múltja van. Kezdeményezôje a XX. század elején egy derék
osztrák szocialista pedagógus volt, aki nem tudta elnézni, hogy
mennyi szegény, hányódó gyerek él a környezetében.

A gyermekbarát egyesület 1917-es megalakulásakor nem
kevesebbet tûzött ki zászlajára, mint a gyermeknyomor eny-
hítését, a gyermekjogok érvényesítését, valamint az esélyegyenlô-
ség elérését az oktatás területén. A szervezet a Horthy-rendszer
zaklatásai ellenére a II. világháború idôszakáig folytatta tevé-
kenységét. A történelem folyamán sokszor és sokan próbálták ezt
a mozgalmat eltüntetni. 

A kilencvenes évek elején indult meg újra a gyermekbarátok
tevékenysége. Bebizonyosodott újra, hogy az igazán nemes
ügyeket nem lehet háttérbe szorítani. A kezdeményezôk látták,
hogy a rendszerváltás kezdetének nehézségei miatt ismét szükség
van mindarra, amit hajdan a mozgalom magvetôi csináltak.
Megint meg kell oldani a nélkülözô gyerekekrôl való gondos-
kodást, megint biztosítani kell a sok kis csellengô számára a

szabadidô értelmes, hasznos eltöltésének lehetôségét, hogy ne
galerikben, gyermekbandákban szocializálódjanak. 

Intézményeket, nemzetközi kapcsolatokat kell teremteni,
hogy megoldható legyen a gyerekek nyaraltatása, hogy ne csak
regenerálódjanak, de gyarapodhassanak szellemi, lelki tekintetben
is. Mindezt meg kellett oldani a bátor kezdeményezôknek sok, a
gyermekek jövôjéért elkötelezett közéleti ember segítségével.
Ebben részt vett pártkülönbség nélkül számos igazi gyermekbarát.
Munkájuk, munkátok nem volt könynyû, mert a politikai, gaz-
dasági környezet nem volt barátságos.

Visszatekintve a gyermekbarátok mozgalmának elmúlt tíz
évére, büszkén mondhatjuk el, hogy igen szerény anyagi
lehetôségeik ellenére is óriási eredményeket értek el a gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltésében, érdekképviseletében, vala-
mint a legszegényebb gyermekek segélyezésében.

Most, a gyermekbarát mozgalom 85., az újjáalakulás tizedik
évfordulója alkalmából azt kívánom tiszta szívembôl, hogy együtt
teremtsünk egy gyermekbarát Magyarországot, ahol nem lesznek
nélkülözô, kallódó gyerekek, ahol a felnövekvô nemzedékek
megkapnak minden szükségest ahhoz, hogy megállják a helyüket
az egységes, demokratikus Európában.

Ezzel a reményemmel kívánok jó munkát nektek és
köszönöm a figyelmeteket.

Szili Katalin beszéde:

Gyermekbarát emlékmû – Keszthely
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Kedves Barátaim,

A nevem Östen Lövgren, a Nemzetközi Sólyom Mozgalom -
Szocialista Nevelési Internacionálé, azaz IFM-SEI elnöke vagyok.

Nagy örömöt jelent nekem, hogy Magyarországon lehetek a
Gyermekbarát Mozgalom 10. évfordulóját megünnepelni. 

Az önök szervezetével és Hanti Vilmossal elôször 1995-ben
ismerkedtem meg, amikor egy nemzetközi tábort készítettünk
elô Zánkán. Akkoriban úgy tûnt nekem, mintha sok kreatívitás-
sal és lehetôséggel rendelkezne az új szervezet, és a további
együttmûködés még jobban megerôsítette ezt a benyomásomat.

Az IFM szervezet világszerte mûködik és arra törekszik,
hogy gyermekek számára lehetôségeket teremtsen egy gazdag
és eredményes élethez. Az ENSZ gyermekjogairól szóló
egyezménybôl kiindulva olyan ügyekkkel foglalkozunk, mint:

• A gyermekmunka elleni küzdelem;
• A gyermekek szexuális kizsákmányolásának

megállítása;
• Érvényt szerezni a gyermekek megfelelô

oktatáshoz való jogának;
• Lehetôséget teremteni arra, hogy a

gyermekek részt vehessenek a döntés-
hozatal folyamatában;

• Felvenni a harcot a fajgyûlölet és az
idegenelleneséggel szemben.

Tehát ezek azok a fôbb kérdések,
amelyekkel gyermekeink jövôjét illetôen fog-
lalkozunk.

Az utóbbi tizenöt évben Magyarország nagyon jelentôs
fejlôdési folyamaton ment keresztül és én úgy látom, hogy ez

folytatódni is fog, ha reményeim szerint, az Önök országa tagja
lesz majd az Európai Uniónak. Ha innen nézzük, azt gondolom,
hogy a Gyermekbarátok jól felkészültek erre. Azok az emberek
és azok a szervezetek, akik a nemzetközi színtéren aktív szerepet
vállalnak, már megtették az elsô lépéseket, hogy az uniós integ-
ráció élére álljanak.

A nemzetközi kapcsolatok és csereprogramok szintén
fontosak a világot érintô békefolyamatban. A más kultúrákból
származó, más etnikumhoz tartozó és más történelmi háttérrel
rendelkezô emberekkel való találkozás mindig kitágítja egymás
megértésének lehetôségét. Ugyanakkor csökkenti a rasszizmus
esélyeit az ország határain belül is. 

Úgy gondolom, hogy jobb lenne ez a világ, ha gyermekként
Bush és Putyin elnököknek lehetôségük lett volna találkozni a
Föld más részein élô gyermekekkel. 

Kedves Barátaim!  

Remélem, hogy az elkövetkezendô években a
Gyermekbarát Mozgalom ugyanolyan sikeres

lesz, mint az elmúlt tíz esztendôben volt.
Érzékelem, hogy Közép-Európában növek-
szik az együttmûködés például a cseh,
román, szlovák, lengyel gyermekszerve-
zetekkel. A Gyermekbarátok szerepe ebbôl
a szempontból is fontos, hiszen már eddig
is komoly integráló szerepet töltött be.

Azonban én azt is várom, hogy mind azok a
szervezetek között, ahol Önök már fontos sze-

rephez jutottak, szintén legyen együttmûködés. 

Folytassuk ezt a munkát! Köszönöm az elmúlt tíz évet és sok
szerencsét kívánok a jövôt illetôen.

Östen Lövgren,
a Nemzetközi Sólyom Mozgalom - Szocialista Nevelési Internacionálé 

elnökének üdvözlô beszéde
Nagyné Mermeze Klára alelnök köszöntôje
Bevonul a konferencia elnöksége: Brunner Tibor, Zsibrita Mária, Székely
Kata, Fadgyas Balázs, Maczucza Éva, Váradi Imola, Hanti Vilmos
a konferenciát vezeti : Hanti Vilmos elnök
Szili Katalin házelnök megnyitója 
a Keszthelyi Gyermekbarátok (betanító: Brunner Zsóka)
Székely Kata, a Gyermekbarát lap fôszerkesztôje 
Emlékezés azokra, akikkel 10 évvel ezelôtt együtt kezdtük az újjászervezést,
de már nem lehetnek köztünk: a szocdem Révész András és felesége Kati
néni,  a kisgazda Oláh Sándor, a szocialista Schalkhammer Antal
Vitányi Iván az antifasiszta ellenállás nagy öregje, 56 résztvevôje
Dési János újságíró 
Mécs Imre ’56 hôse, aki az elsô pillanattól kiállt a gyermekbarátok mellett
Horváth Aladár és erdélyi cigány gyerektánc
Fogarasi Gábor református lelkész
Fadgyas Balázs 16 éves, a Gyermekbarát Kormány miniszterelnöke
Benesocky László tízéves versenygyôztes (Ács Kató Alapítvány)
Gerendás Péter Radnóti díjas elôadómûvész
Kökény Mihály volt miniszter, államtitkár
Halák László újságíró, a gyermekbarát gálák mûsorvezetôje
Varju László Taksony polgármestere
Kispesti Gyermekbarátok
(a Vass Lajos iskola énekkara, Mádi Beáta karnagy)
Sallay Balázs 14 éves nyári táborozó Pozsonyból
Simon András színmûvész
Dr Békefi Dezsô gyermekorvos, az erôszakmentesebb televíziózásért 
kampány segítôje
Szentesi Gyermekbarátok (betanító: Takács Pálné)
Szepesi György az antifasiszta ellenállás nagy öregje, újságíró és Erdei
Zsolt világbajnok
XVIII. kerületi Gyermekbarátok
(Kapocs u. isk., betanító: Lévainé Hidasi Magdolna) svéd gyermekversek
Öszten Lövgren, a Nemzetközi Sólyom Mozgalom – Szocialista Nev.
Internacionálé svéd elnöke 
és Hanti Péter közép-kelet európai alelnöke
Ki kapja a születésnapi tortát? (A Hauer Cukrászda ajándéka)
Rakó József elnök, Pro Patria Szövetség
Wodicskáné Tállyai Beatrix elnök, Mini és Motoros Team.
Krizsán Sándor elnök, Életet az Éveknek
Rácz Péter ügyvezetô elnök, Magyar Úttörôk Szövetsége
Az elismerô oklevelek átadása: 
Gágyor Jánosné Szentes,
Molnár Anett Keszthely, 
Fadgyas Balázs Budapest,  XVIII. ker.

Halák László Budapest,  
Dr Sebestyén Péter Budapest, XIX. ker.
Kovács Titusz színmûvész, a 2zsiráf diáklap kiadó-fôszerkesztôje,
Józsefvárosi Gyermekbarátok
(Práter utcai zenei isk., betanító: Sós Sándorné)
Nagyné Mermeze Klára – zárszó

A konferencián elhangzott mûsorszámok forgatókönyve

Gerendás Péter

Erdei Zsolt és Szepesi György

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:

Szili Katalin a Magyar Országgyûlés elnöke, Jánosi György és Kiss Péter
miniszterek, Kökény Mihály politikai államtitkár, Baja Ferenc államtitkár,
Rózsa András a BIOGAL-TEVA vezérigazgatója, Schiffer János Budapest
fôpolgármester-helyettese, Mandúr László elnök és Lénárt László alelnök
MSZP Budapest, Dósa István az MSZP Karitatív tagozata elnöke, Tóbiás
József az MSZP pártigazgatója, Badó Géza a Vasas Nyomda vezetôje,
Márity János vállalkozó, László István Chio Magyarország, Kovács Titusz
fôszerkesztô, Lasz György az In-Kal Cégcsoport elnöke. Miniszterelnöki
Hivatal, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium, Tibor Tamás MSZP Sporttagozata
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Jé nagyon kicsi emberke volt, de azért sokkal okosabb, mint azt a
sok nagy ember hitte, akik sietve mentek ezernyi dolguk után a nagy
angyalföldi bérház lépcsôjén föl, le, udvarán keresztül, ahol Jé csönde-
sen ült a sarokban. Mert a kis Jé ott lakott a nagy ház udvarában s
amikor apukája reggel elment a gyárba, anyukája pedig elindult, hogy
takarítsa, tisztogassa az irdatlan ház végtelennek látszó lépcsôit,
hosszú, keskeny folyosóit, ilyenkor jé leült az ajtajuk elé, várt, várt és –
gondolkozott.

Tulajdonképpen Károlynak hívták, mint az apját, de mert minde-
nen, amit látott és hallott, olyan szörnyen elcsodálkozott, s mert csöpp
szája mindenre azt mondta, bámész nagy szemekkel az ismeretlenségek
felé, hogy: jé… jé… hát rajta maradt a Jé, és most, hogy már iskolába
fog járni, senki nem gondolt arra, hogy Jé az nem is név, azzal nem
lehet beiratkozni, azt nem lehet szép kacskaringós betûkkel az irkára
fölírni! Jét mégis így ismerte, így szólította az egész ház, az ucca, a
boltos is a sarkon, így hívta mindenki, csak – az édesapja nem!

Jé hát csak ott ült mindig és gondolkozott, nem volt játéka, majd-
nem semmi, de nem is érdekelte: egyetlen vágya volt… Még egyszer
újra kikerülni – a körútra, ahol egyszer apjával járt. Szorosan fogta a
kezét, amikor egy hideg, téli délutánon jöttek hazafelé. Kis kabátján
csúnyán befújt a szél – a felsô gomb hiányzott éppen – de ô nem
érezte… nem… hiszen véges végig a széles nagy-nagy úton annyi
csodálatosan szépet láttak szemei. Mennyi fény! Mennyi ragyogás!
Színes lámpák ugráltak fönt a házak fölött, fönt az égen furcsa figurák
rajzolódtak, tûntek el és ismét elô, világítva, vakítva és – érthetetlenül!

Az apja magyarázata, hogy mind-mind – hirdetés, hogy ez roppant
sok pénzbe kerül, de hozzátartozik az üzlethez, mert sok van, nagyon
sok…

Ez… ez… gyönyörû volt… és a kis Jé azt kérdezte remegô izga-
lommal, mohón apjától:
– … a mi sarkunkon a fûszeresnek, meg szembe velünk, a kis
suszternek, akinek tavasszal halt meg a felesége, anyukája két pajtá-
somnak, akik sokszor jöttek át a nagy udvarba, játszani hozzám, - igen,
melyik ott az égen, a sok fényes kép között a boltosnak, a kis
suszternek a hirdetése?

Jé édesapja nagyon nehezen értette meg ezt a kérdést.
Aztán észbekapott és… hangosan, nagyon, de nagyon elnevette

magát. Alig bírta magyarázni a fiának:

– Te kis ostoba, te… Hát azt hiszed, a suszter, aki a te ócska cipôdet
foldozgatja, egy egész esztendôben megkeres annyit, amennyibe egy
ilyen nagy hirdetés csak egy este kerül?
– Nem? – csodálkozott Jé. – De hát akkor ki tudja, hogy ô is van? –
kérdezte Jé makacsul. – Hiszen te mondtad, hogy sok-sok az üzlet és
csak azt veszik észre, aki égô betûkkel az égre rajzolta a nevét.

És Jé apja már nem nevetett.
A suszterre gondolt, a szegény suszterre, akirôl tán csak a háziúr

tudta, akinek a házbérrel tartozott, meg egypár hivatalos ember (ezek
mind pénzt akartak tôle), hogy: van, hogy: él… No, meg az a két kis
gyerek, akik anyátlanul nônek föl és naphosszat álldogálnak az üzlet
ajtajában…

Befordultak egy mellékutcába és ezzel… vége volt a tündöklô
káprázatos képek rohanásának, de nem úgy a kis Jé agyában…

A kis Jé bizony nem tudott szabadulni, attól, amit látott és hallott.
Bizony nem értette meg, amit az apja mondott. Miért van mindez így?
Miért nem megy egyformán mindenkinek a sora?

És azóta… mikor magára hagyva, ott üldögélt az udvar szög-
letében, újra meg újra folyton csak ezen gondolkozott: mit lehetne itt
tenni? Hogyan kéne a kis suszter bácsi nevét fényes, szikrázó betûkkel
fölírni az égre, hogy mindenki tudja, lássa, hogy ô: van és van az a két
kis fiú is, akik már réges régen nem jöttek át hozzá, mert megfáztak?
Odaát soha nincs befûtve.

És egy este, amikor már nagyon unta az udvarban az egyedüllétet,
kiment a kapu elé, odatámaszkodott a ház falának és kíváncsi sze-
mekkel nézte a suszter bácsi fehér fejét, az üvegen át látta a kezét is,
ahogy verte a szöget a cipôbe, ki tudja már, mióta. Jének úgy tetszett,
mintha örökké egy cipôn kalapálna…
Nézte, nézte, aztán lassan föltekintett az égre és azon tûnôdött… de
milyen furcsa!… Mintha világosság gyúlt volna a suszter háza fölött,
mintha kifényesednék az ég!… Jének elállt a szíve verése… Hát mégis?
– ujjongott föl… és látja, hogy nô, hogy emelkedik, száll a fény, már
egészen piros és ez a piros fény mind nagyobb, mind erôsebb…

A kis Jé fölkiáltott örömében, szaladva ment át a kocsiúton, be az
üzletbe! Kipirult arccal, elfúlva szólt be:
– Suszter bácsi! Most már minden jó lesz… Ragyog a fény a ház tete-
jén…
A suszter nem értette a fiút.

– Mit beszélsz te össze-vissza? – kérdezte.
– De igen, suszter bácsi – erôsködik Jé. – Jöjjön, nézze meg, én olyan
boldog vagyok… és már húzta is kifelé az öreget az uccára.

Fölnéz a suszter, fölkiált és anélkül, hogy elengedné a kis Jé kezét,
rohan be a fûszereshez, lekapja a telefonkagylót és izgatottan beszél…

A kis Jé nem érti, csak ámulva látja, hogy a suszter szavára min-
denki kifut az uccára, olyan nagy lárma kerekedik, olyan ijedt lótás-
szaladás… Nem érti. De gondolja, ennek biztosan így kell lennie… És
egyszerre csak hallja, hogy a ház elôtt éles csengô sikolt, egy óriás,
ezüstös autó áll meg csörömpölve az ucca közepén… Percek sem tel-
nek… és furcsa ruhába öltözött, furcsa kalapos emberek sietnek ide-
oda… A felhôkig érô létrát tolnak a ház elé…. Ömlik, csapkod, zuhog a
víz… Odafönn pedig … sziporkázik, ágaskodik, bomlik a lángoló fény és
az egész uccát ellepi… valami… utálatos füst!

És Jé… már nem ért semmit, már… nagyon fél, reszket és… sírva
fakad. Jön riadtan az anyja, keresi, fölkapja a karjába, úgy viszi be.
Pedig ezt már régen nem tette és hallja, mikor mondják, hogy … nagy-
nagy tûz van, de nincs baj, mert idejekorán jöttek a tûzoltók!…

És másnap azután, mikor Jé ott ül az ajtóban, látja, hogy apjával
együtt jön be a suszter bácsi a kapun, egyenesen feléje tartanak. Az
apja belemarkol kócos kis hajába, mikor hozzáér, és büszkén mondja:
– Az én Károlyom!

Mert hát a tüzet a kis Jé vette észre elsônek és ha kis Jé nem lár-
mázza föl a susztert, a suszter pedig nem telefonál rögtön, és ha a
tûzoltók nem jönnek ki olyan hamar, akkor bizony borzasztó nagy baj
történik, olyan nagy baj, hogy azt a kis Jé nem is tudja elképzelni.

De… Nem így lett!…
És a suszternek most a háziúr elengedi a házbért és a szobát is

rendbe hozzák, hogy ne legyenek nedvesek a falak… És a sok lakó, az
egész ház mind hozzá viszik az elszakadt cipôt, de még a másik uc-
cából is hozzá jönnek, mert az ô neve az ujságban is benne volt. Annyi
munkája lesz, hogy egyedül el sem tudja végezni.

A kis Jé csak áll, nézi az apját, meg a susztert. Érzi, hogy neki volt
igaza, érzi, hogy most minden jó lesz, mert… a suszter neve is ott
fénylett az égen.

Aztán kijön az anyja, meghallgatja mindezt ô is és ô is azt mond-
ja:
– Az én kis Károlyom!

És mire eljött az ôsz, édesanyja elviszi a kis Jét az iskolába.
Büszkén, izgatottan megy anyukája mellett, lábán a suszter ragyogó
ajándéka: a kézzel varrott cipô!
Az iskolában anyja bemondja a nevét:
– Ifjabb Gyenes Károly!
Az igazgató fölnéz a nagy könyvbôl.
– Úgy-e, te szóltál akkor a suszter bácsinak?
Én, kérem – mondja bátran a gyerek. – Az égen volt a neve, azóta jól
megy a kis üzlet!

Ifjabb Gyenes Károlykát beültették a padba, és ezen a napon,
amikor tanulni kezdett, elindult ô is… azon az úton, amely megmutat-
ja, hogyan lehet… majd egyszer… minden suszter nevét fölírni az égre!

A Gyermekbarát lap mesepályázatán díjat nyert elbeszélés (1930)

Jé (írta: Ács Kató – ezzel a meséjével vált országos hírûvé, s 27 éven át írta a rádiós Miska bácsi levelesládája mûsorhoz érkezett levelek válaszait.)

Még öt perc és „tízévesek” vagyunk! Tornáznak a konferencia résztvevôi Benesocky László
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A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma elôdje 1917-ben
alakult meg az I. világháború utáni gyermeknyomor enyhítésére,
alapvetôen szociáldemokrata háttérrel. A két háború között a
Gyermekbarátoknak olyan kiváló vezetôi voltak, mint például a
század egyik legkiemelkedôbb szociáldemokrata politikusnôje,
Kéthly Anna. A szervezet sokrétûen közremûködött a modern
gyermekvédelem és a demokratikus gyermeknevelés megterem-
tésében. A ’20-as évek nemzetközi táboraiban a gyermekköztár-
saságok mûködtetésével demokratikus keretet biztosított. Ezzel
a gyermekjogok érvényesítésének Európán is túlmutató elsô
lépéseit tette meg. Helyi szervei mûködtek a mai határon túli
területeken is, többek között Fiumében, Kassán, Kolozsvárott,
Nagyváradon, Selmecbányán, Szabadkán, Temesváron, Új-
vidéken. 1928-ban Juhász Gyula a szegedi gyermekbarátok
kérésére írta a Munkásgyermekhimnusz címû versét. A II.
világháború elôtti évekbôl mára egyetlen köztéri gyermekbarát
emléktábla maradt meg
a Budapest, III. kerületi
Vándor Sándor utcá-
ban. 1944-ben a gyer-
mekbarát egyesületet a
nyilas belügyminiszter
betiltotta, mivel árpád-
földi üdülôjében zsidó
lengyel menekülteknek
adott szállást. A háború
után a gyermekbarát
egyesület újjáalakult, de
csak rövid ideig mûköd-
hetett. 1948-ban a szél-
sôbal lehetetlenítette el
mûködését, mivel jobb-
oldali szervezkedésnek
minôsítette.

1992-ben a rendszerváltás
teremtette meg a lehetôséget,
hogy a sokat üldözött, kevésbé
méltányolt gyermekérdekû
szervezet ismét újjáalakulhas-
son. Fô célja a gyermekek testi,
lelki és szellemi nevelése, közremûködés szociális ellátásukban,
érdekeik képviseletében. Fô elve a humanizmus, a bizalom, a
belsô és a társadalmi béke, a magyar és más népek megbecsü-
lése, a természet szeretete, a környezet védelme, a demokrácia,
a szabadság, az esélyegyenlôség, a szolidaritás, az ateista és a
vallásos világfelfogás pluralizmusa. Már újjáalakulásától kezdve
sokféle kapcsolatot alakított ki a határon túli magyar gyer-
mekekkel, Bátyúban, Szabadkán, Nagyváradon, Baróton,
Sepsiszentgyörgyön. 

A szervezet teljes jogú tagja a Szocialista Nevelési
Internacionálé - Nemzetközi Sólyom Mozgalomnak (IFM-SEI),
amelynek már második éve adja a Közép-Kelet Európáért felelôs
alelnökét. A Gyermekbarátok kezdeményezésére az IFM-SEI
hagyományos gyermek világtalálkozója elôször került megren-
dezésre a térségben Zánkán 1997-ben, ahol 36 ország gyer-
mekei vettek részt. A 78 éves gyermekvilágszervezet kiemelten
kezeli a gyermekek oktatásának esélyegyenlô lehetôségeit, a
fôleg a harmadik világban tapasztalható gyermekszegénység,
gyermekmunka, a gyermekprostítució visszaszorítását. Síkraszáll
a gyermekjogok érvényesítéséért, különösen a gyermekek
véleményének kikérése, közéleti részvételük növelése érdekében.
Sikeres aktivitást vállal a gyermekek környezet- és természet-
védelmi tudatának fejlesztésében. A világszervezet elítél min-
denféle kiközösítést, kirekesztést, rasszista megnyilvánulást. 

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának az elmúlt 10
évben több mint 60 településen alakult meg helyi szervezete.

Hanti Vilmos: 
Gyermekbarátok a második újjáalakítás

10. évfordulóján (1992-2002)

Közremûködik a gyermekek szabadidejének hasznos
eltöltésében, érdekképviseletében, a gyermekjogok
érvényesítésében, a demokratikus készségek elsajátít-
tatásában, a legszegényebb gyermekek segé-
lyezésében. Többféle pályázat kiírásával igyekezett
egy-egy témában fölhívni a figyelmet. Igazi szenzá-
ciónak számított a balkezes gyermekek gondjairól
szóló pályázata, a gyermekszervezetek és az iskola
kapcsolata témájának a feldolgozása. Sikeresek voltak
a közéletiség kialakítását segítô és környezetvédelmi
pályázatai is. A szervezet már ötödik éve lép föl a
„Gyilkosság nélküli képernyôt!" kampányával az erôszakmentesebb
televíziózásért. Az Együtt Európában a gyermekbarát társada-
lomért! mottóval az erdélyi Sepsiszentgyörgyön 2002. nyarán került
megrendezésre az I. Nemzetközi Gyermekbarát Fesztivál. A gyer-
mekjogok fesztiválján ausztriai, romániai és magyarországi gyer-
mekek vettek részt. A Gyermekbarátok a budapesti Práter utcában
egy szerény gyermekfoglalkoztatót tartanak fönn. 1996-ban a
Keszthelyi Gyermekbarát Szervezet kezdeményezésére született egy
köztéri gyermekbarát alkotás a Balaton partján.

A Gyermekbarát Mozgalom (miközben egyéneket, egyházakat
kárpótolt az állam) nem kapta vissza egykori irodáit, a tagság
pénzén vásárolt árpádföldi üdülôjét, amelyeket az ’50-es évek elején

államosítottak. A Parlament költségvetési támogatása
az elmúlt évben 510 ezer Ft volt, amely (ami egy
tévés sztárriporter egyheti bére) nem fedezi egy
országos, tagsággal rendelkezô szervezet telefon-
kiadásait sem. A mozgalom országos és helyi vezetôi
önkéntesként, szervezési költségeiket gyakran saját
maguk vállalva dolgoznak. A Gyermekbarát Mozga-
lom országos és helyi szintû vezetôinek a gyer-
mekekért érzett felelôsségük, az önzetlen tenni
akarásuk, a belsô meggyôzôdésük, a hitük adta meg
a lehetôségét annak, hogy a második újjáalakulás 10.

évfordulójához elérkezzünk. 
Minden demokratikus gyermekszervezet hozzájárul az egész-

ségesebb, humánusabb nemzedék fölnevelkedéséhez. Bízunk abban,
s egy szociáldemokrata-liberális kormánytól azt el is várjuk, hogy a
különféle értékeket valló, a gyermekek személyiségét különféle terü-
leteken gazdagító gyermekszervezeteket, mint a nevelés, a gyermek-
kori szocializálódás semmivel nem pótolható színtereit, megerôsíti. 

A Gyermekbarát Mozgalom jövô évi tervei között szerepel a
szervezet erôsítése, helyi szervezetei számának bôvítése, infrastruk-
turális körülményeinek javítása, s többek között a II. Nemzetközi
Gyermekbarát Fesztivál megrendezése Együtt Európában a rassz-
izmus ellen! mottóval.

Koszorúzás után az aradi emlékmûnél az osztrák és a magyar gyermekbarátok Sepsiszentgyörgyi gyermekbarátok



Gyermekbarát Mozgalom 11Gyermekbarát Mozgalom10

Budapest, 1996. június 16.

Tisztelt Gyermekbarát
Mozgalom!

B. lapjuk 1996. június 15. számában felhívást
tettek közzé, mely szerint a „Gyermekbarátok”
80-ik évének évfordulójáról megemlékezni
kívánna és a régire emlékezésrôl adatokat
kérnek. Ezen felhívás alapján közlöm: már az
alakulás elsô évében részt vettem a gyermek-
barát akcióban, és 1918 nyarán pedig többszáz
gyermekkel együtt Portorosában nyaraltunk. A
hazautazás a háborút kísérô nyugtalanság miatt
bonyolult volt. Mindezekrôl már egyszer levél-
ben részletesen beszámoltam. Kívülem való-
színûleg kevés „gyermek” van életben. Néhány
képet csatolok Portorosáról és a szomszédos
környéki helyekrôl. A „Hotel Strobl” hadikórház
lett, amelyrôl a készült fényképet átadtam. Én is
bekerültem ebbe a hadikórházba. A csapatom -
a 94-es - a villa Paulinában volt elhelyezve.

Továbbiakról esetleg személyesen 
üdvözlettel: Dr. Sajó Sándor

(Megjelent a Gyermekbarát lap 1996. október 23-i
számában)

Erôszakmentesebb 
televíziómûsorokat!

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 1998. januárjában indította
kampányát az erôszakmentesebb tévémûsorokért. Annak egyik eredménye,
hogy társadalmi vitában megszületett a 12 pontos elvárás, valamint a televízió-
csatornák egységesen vállalták a szülôk tájékoztatására a piktogramok
bevezetését.

1. Felhívjuk a szülôk, a pedagógusok, az egész társadalom figyelmét az erôszak-
ra ösztönzô TV-mûsoroknak, számítógépes játékoknak a gyerekek testi, lelki és
erkölcsi fejlôdésére gyakorolt káros hatásaira.

2. Kérjük a TV-csatornák vezetôit, hogy a gyermekeket leginkább érintô
mûsoridôben tartózkodjanak az ok nélküli, romboló erôszakot bemutató
mûsorszámoktól. Különösen elvárjuk, hogy azok helyett a gyermekek személyi-
ségét sokoldalúan gazdagító programok legyenek.

3. Javasoljuk, hogy a rádió-
zásról és a televíziózásról
szóló 1996. évi I.törvény 5.
§-ának megtartása érdeké-
ben egészüljön ki a törvény
ezen paragrafusának meg-
sértôivel szembeni szank-
ciók megfogalmazásával.

4. Az agresszív mûsorszá-
mokra a kinyomtatott pro-
gramokban, a mûsor-
elôzetesekben és közvetle-
nül a vetítés elôtt a mûsor-
közlô újságok és a televíziók
minden esetben  hívják föl a
nézôk figyelmét.

5. Kérjük mindazokat, akik a
békésebb képernyô érde-
kében tenni tudnak, te-
gyenek meg minden tôlük
telhetôt.

1. A 0-18 éves korú gyermekeknek színvonalas, ôket nem
kihasználó, kifejezetten nekik szóló mûsorokat kell bemu-
tatni mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi televíziók-
ban, amelyeknek a szórakozás mellett a legteljesebben elô
kell segíteniük a gyermekek testi, lelki (szellemi, erkölcsi és
szociális) fejlôdését.

2. A gyermekek a televízió segítségével láthassák, hallhassák,
fejezhessék ki magukat és szubkultúrájukat, amellyel meg-
erôsíthetik éntudatukat, földrajzi, közösségi hovatartozásukat.

3. A televízió a magyar kultúrára és a Magyarországon élô
nemzetiségek kultúrájára építse mûsorait, ugyanakkor le-
gyen fogékony és nyitott más kultúrák iránt, ismerje el és
értékként kezelje azokat.

4. A gyermekmûsorok mûfaj és tartalom tekintetében legyenek
változatosak.

5. A 6.30-7.30-ig, majd 14.00-22.00-ig tartó védôsávban a
közszolgálati és a kereskedelmi televíziók fokozottan töre-
kedjenek arra, hogy olyan mûsorszámokat mutassanak be,
amelyek nem károsak a gyermekek testi, lelki (szellemi,
erkölcsi és szociális) fejlôdésére, kifejezetten kerüljék az
erôszakos és szexjelenetek vetítését.

6. A védôsávban bemutatott hírmûsorok, reklámok, program-
elôzetesek kerüljék az öncélú erôszakot bemutató, sokkoló
képsorokat, s enyhébb esetekben is (szóban, piktogrammal
stb.) hívják föl arra a nézôk figyelmét.

7. A mûsorok nyújtsanak segítséget a gyermekeknek, a csalá-
doknak abban, hogy pozitív nézôi szokásaik alakuljanak ki,
hívja föl a szülôk figyelmét nevelési felelôsségükre.

8. A gyermekmûsorokat alapvetôen abban az idôben kell su-
gározni (vagyis a védôsávban), amikor a gyermekek
ténylegesen láthatják azokat.

9. A gyermekek számára káros mûsorszámok jellegérôl
tájékoztatást kell adni a mûsorelôzetesekben, a kinyomta-
tott programokban, illetve közvetlenül a vetítés elôtt.

10. A mûsorszámok kategóriázását szakértôkbôl álló társadalmi
bizottság végezze.

11. A mûsorok magas színvonalának érdekében megfelelô
anyagi alapot kell létesíteni és elérhetôvé tenni.

12. A mindenkori kormányok, gyártók, forgalmazók, mecénások
ismerjék el a hazai gyermektelevíziózás közszolgálati fon-
tosságát, lehetôségükhöz mérten támogassák azt.

Mit kívánunk 
a magyar televízióktól? 
(A kampányban résztvevôk közösen megfogalmazott elvárásai)

Gyerekmekek világtalálkozója Zánkán (1997)
A pólón: Tiltsd be a háborús játékokat!

Csoportkép a kedvelt kirándulóhelyrôl,
Hüvösvölgybôl
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Magyarországon egyre több gyermek fogyaszt alkoholt.
Amíg a szülôk az egyéb drogok tekintetében általában
óvatosabbak, elhárítóbbak, addig az alkohol terén meg-
engedôbbek. Többször családi érték, ha a gyerek alkoholt iszik,
netán bírja, mindez abban a hitben, hogy attól lesz férfias,
„nagy fiú". Sokszor az alkoholt nem ivó, absztinens embereket
különcnek tekintik. A gyermekek olyan felnôttek környezetében
élnek, ahol az alkoholfogyasztás kívánatos dolog, tekintély-
növelô tényezô. Ez a minta így könnyen átterjed kortárs
kapcsolataikra is, amely tovább erôsíti az elvárt
magatartásmintát. Ugyanakkor a szeszipar is
elég gyakran a kiskorúakat célozza meg
reklámjaival, amelyeket hajlamos a
média fölerôsíteni.

A WHO 1999-ben elvégzett
felmérése azt mutatja, hogy a brit
gyerekek húsz százaléka már
tizenhárom éves korában napi
rendszerességgel dohányzik, 91
százalékuk pedig a felmérés
idôpontját megelôzô egy év során
rendszeresen fogyasztott alkoholt.
A kábítószer-fogyasztás miatt
évente ezerkétszáz fiatal veszti életét
Nagy-Britanniában, az alkoholfo-
gyasztás 35 ezer fiatal idô elôtti halálát
követeli, a dohányzás miatt pedig 120 ezren
halnak meg. 

Közép-Európában egy felmérés szerint a 16 éven aluliak
89,8 %-a fogyasztott már alkoholt.

Ezen belül elsô alkalommal 3 éves kor alatt 1,9 %,  3 - 6
éves kor között 9,6 %,  7 - 10 éves kor között 31,5 %,  11 - 13
éves kor között 33,3 %,  14 - 16 éves kor között 13,5 % .
Leggyakoribb környezet az alkohol elfogyasztásában a baráti
kör, azt követi a különféle italozóhelyek, majd harmadikként a
különféle rendezvények, fesztiválok.

Az alkoholfogyasztók körének fiatalodása több problémát is
fölvet: a fiatalok körében bekövetkezett halálesetek oka

gyakran az alkohol. (A 15-29 éves férfiaknál min-
den negyedik eset.) A kiskorúak alkoholfo-

gyasztása a testi és lelki fejlôdés megha-
tározó idôszakában különösen veszélyes

lehet. Kialakíthat szorongást, pánik-
betegséget, depressziót, szervi elvál-
tozásokat. A kiforratlan személyiség
könnyebben lehet bûncselekmények
elkövetôje, állandósíthat kötekedô,
agresszív viselkedést. Nagyobb esély
van a függôség kialakulására, amely
egy sor késôbbi betegség elôidézôje
lehet. Mindez nehézségeket okozhat

a társadalmi beilleszkedésben, s a
betegségek kezelése is komoly nem-

zetgazdasági kárral jár. Több szakember
is egybehangzóan állítja: az a jelentôs

szerep, amelyet az alkoholtartalmú italok
termelése és fogyasztása a nyugati társadalmak

gazdasági és társadalmi életében játszik, nem
szabad, hogy elkendôzze elôlünk a tényt, miszerint az

alkohol egymagában nagyobb problémákat okoz, mint az összes
többi drog együttvéve.

Felhívás társadalmi együttmûködésre
a gyermekek alkoholizmusának visszaszorításáért

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma felhívással fordul a társadalom közvéleményformáló szereplôihez,
mintanyújtóihoz, a szülôkhöz, a pedagógusokhoz, az egészségvédôkhöz, az újságírókhoz, a társadalmi szervezôdésekhez.
Saját lehetôségeiket fölhasználva lépjünk föl közösen a gyermekek alkoholizmusának visszaszorításáért!

Védd gyermekeinket az alkoholtól!

Együttmûködés az erôszakmentesebb televíziómûsorokért 
és a gyermekek alkoholizmusának visszaszorítására

Együttmûködés

amely létrejött a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma és
a Magyar Televízió Rt. között. A két fél az erôszakmentesebb
televíziómûsorokért és a gyermekek alkoholizmusának visszas-
zorításáért együttmûködési megállapodást köt. 

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma vállalja:

1. A Magyar Televízió gyermek- és ifjúsági mûsoraihoz szak-
mai segítséget nyújt.

2. Folyamatos párbeszédet hoz létre és tart fenn a mûsor-
készítôk és a gyermekek, fiatalok érdekeit képviselô tár-
sadalmi szervezetekkel, valamint a más tenni kész közre-
mûködôkkel.

A Magyar Televízió vállalja:

1. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
értelmében (ellenôrizni, mirôl szól az 5. §!) 05.-23.00 óra

között tartózkodik az öncélú erôszakot, szexualitást bemu-
tató és az alkohol-fogyasztást kedvezô színben feltüntetô
mûsorszámok és mûsorelôzetesek közreadásától.

2. Az erôszakos tartalmú mûsorokra a mûsorújságban és a
képernyôn felhívja a nézôk figyelmét.

3. Jelentôségének megfelelô súllyal kezeli a gyermek- és
ifjúsági mûsorokat. Az M1-en hétköznap délutánonként és
a hét végén délelôtt rendszeresen értékes, változatos, a
gyerekek és a fiatalok személyiségfejlôdését, tájékozódását
és önkifejezését segítô mûsorszámokat sugároz.

Budapest, 2002. szeptember 12.

Ragáts Imre  Hanti Vilmos 
ügyvezetô alelnök elnök

Brenner
György:

Gyerekbarátok
(1992)
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Elsô alkalommal 

• Halák László Aludj szépen, kis virág címû könyve, 

• a Color Plus Reklámügynökség Egyszer volt.hu
weblapja, illetve CD-s oktatójátéka, 

• Macskássy Kata, a Duna TV Mesérôl mesére, 
kockáról kockára címû mûsora

kapta meg a tanúsítványt.

A továbbiakban az erkölcsi cím elnyerésére folyamatosan

lehet pályázni a gyermekek számára ajánlott legkülönfélébb ter-

mékekkel, produktumokkal, amelyekrôl a már védjeggyel ren-

delkezôk körébôl létrejött bírálóbizottság fog dönteni. A moz-

galom tervezi, hogy a kulturális területen túl Gyermekbarát

Védjegyet vezet be az élelmiszerek, valamint az egészségügyi

áruk és szolgáltatások területén is. 

Gyermekbarát Védjegy a minôségért
A 10 éve újjáalakult Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma régi vágyát valósította meg ez év kará-
csonyán, amikor a gyermekeknek ajánlott ismeretközvetítôk számára átadta a Gyermekbarát Védjegyet. 

A Gyermekbarát Mozgalom célja, hogy ösztönözze a humánus értékeket képviselô, a gyermekek har-
monikus fejlôdését segítô eszközök kínálatát, ugyanakkor fel kíván vállalni egyfajta közvetítést a szülôk-
gyerekek és a gyártók-forgalmazók között.

A 10 éve újjáalakult Magyarországi
Gyermekbarátok Mozgalma, amely

a nevelési Szocintern teljes jogú
tagja, osztrák, román és magyar,
döntôen 12-16 éves gyermekek
részvételével ebben az évben is
megszervezi nemzetközi gyer-
mekbarát fesztiválját a székely-
földi Sepsiszentgyörgyön 2003.

július 5. és 13. között.

Sok-sok élményt ígérnek a kirán-
dulások, a környezet fölfedezése a sok

magyar történelmi emlékkel, a kézmûves-
foglalkozások, a diszkók, a nemzetiségi estek, a fürdés a Szent Anna
tóban és felejthetetlen a fáklyás felvonulás is. Odafelé lehetôség nyílik
az aradi emlékmû megtekintésére, visszaútban fürdésre Algyógyon és
Déva várának a megmászására. A fesztivál hivatalos nyelve a román, a
német és a magyar.

A fesztivál alapgondolatát a tolerancia, a kisebbségek
tisztelete, a másság elfogadása adja. A résztvevôk csoportjai
drámapedagógusok segítségével a fesztiválzárásra e témában
rövid mûsorral készülnek, az érdeklôdô táborozók a Duna TV
segítségével kisfilmet készítenek. A megnyitón Gerendás
Péter Radnóti-díjas elôadómûvész koncertje lesz Sepsiszent-
györgy fôterén.

Utazás külön busszal Budapestrôl. Oda- és visszaúton egy-egy
éjszaka alvás a buszon lesz, a helyszínen pedig egy modern épületben
a Gyermekek Házában. 

A szervezôk várják egyének, illetve csoportok jelentkezését.

Táborozás Erdélyben!
1%-os támogatás

Köszönjük, ha Ön és ismerôsei is támogatják 1%-os adó-
felajánlásukkal a Gyermekbarátokat.
A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma adószáma:
18022445-1-43

A MEASZ hagyományos 

FEKETE SÁNDOR VERS- 

ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYÉRÔL

érdeklôdni lehet a verseny 

gondozójánál, 

Nagyné Mermeze Kláránál 

cím: 2315 Szigethalom, 

Thököly u. 37. 

telefon: 06/24 400 621

Támogassa a közhasznú 
Éhezô Gyermekekért Alapítványt! 

számlaszáma: 
11600006-0000000-04876753


