
A Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat
a Fõvárosi Önkormányzattal és néhány
más szervezettel karöltve huszonnégy
éve már, hogy megrendezi kétnapos, in-
gyenes gyermeknapi rendezvényét a 
budapesti Városligetben. Idén május 24-én
és 25-én, rekkenõ hõségben került sor az
eseményre. 

Az NIIFI meghívására Pohner Lász-
lóné kolléganõmmel jómagam is részt
vehettem a kétnapos eseményen a
Winston Churchill-sétányhoz közeli ré-
ten, a Biztonságos Internet Sátorban. Ne-
vünknek megfelelõen a biztonságos
internethasználat köré szervezõdött a 
tevékenységek jelentõs része: kvízek, írá-
sos tesztek, javaslatgyûjtemény szülõk-
nek a biztonságos internetezésért. Szere-
pelt még a tájékoztató anyagokban az
eMagyarország Centrum és a  webhelyek
ajánlása. Utóbbi hét–tizenegy éves gyer-
mekeknek és tizenkét–tizennyolc éves 
fiataloknak, valamint szülõknek és taná-
roknak szolgál hasznos információfor-
rásul. 

Egy óriási asztalnál tesztekkel és a
témához kapcsolódó tanácsadással vártuk
a szülõket és nagyobbacska gyermekei-
ket. A kérdések egyrészt a netikett téma-
körébe tartoztak, másrészt általános körû
és nagy fontosságú biztonságtechnikai is-
mereteket mértek fel. Rengetegen meg-
fordultak az asztalunknál mindkét napon
– köszönhetõen a vonzó ajándékoknak is.
A különféle ingyenes prospektusok, mat-
ricák mellett kapható volt fényvisszaverõ

karkötõ, luftballon, buborékfújó, golyós-
toll, frizbi, macskaszem kerékpárra egy-
aránt. Gyermeknap lévén nem hiányoz-
tak a helyszínrõl a számítógépek és a 
játékprogramok sem. Egy Xbox is ered-
ményesen csalogatta a tizenéves látoga-
tókat. Sátrunk programjait és ajándékait
az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az
NMHH, a HP Magyarország, a Mobilsuli
és a Magyar Telekom, valamint a UPC
Magyarország finanszírozta.

De ne hagyjuk ki a többi gyermeknapi
rendezvényt sem! A nemzetek utcájában
számos ország nagykövetsége, illetve
kulturális intézete mutatta be kulturális
és gasztronómiai sajátosságait. A kultu-
rális látnivalókat zene, tánc tette teljeseb-
bé a nagykövetségek színpadán. A Ma-
gyar Lovasterápia Szövetség munkatársai
a nagyközönség számára lovasterápiás
bemutatókat tartottak. Az OTP Bank 
focikupát szervezett általános iskolá-
soknak. 

Élénk zsivaj hallatszott mindvégig az
ideiglenesen felállított pálya felõl. A pá-
lya fölé magasodó reklámhõlégballon 
kitûnõ szolgálatot tett a hatalmas terüle-
ten mint igazodási pont. Ingyenes nõ-
gyógyászati és gyermekfogászati szûrés,
véradás is szerepelt a programkínálatban.
Az igazán bátor gyermekeket, akik ezen
az ígéretes és örömteli napon bevállaltak
egy fogászati vizsgálatot, arcfestés és
sokféle ajándék várta a „megpróbáltatá-
sért” a fogászati szûrõállomás mellett.
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K ö z h í r r é  t é t e t i k
E-tanácsadóként a budapesti gyermeknapon

✒✒    Szilassi Andrea



Kutyás bemutatót is láthattak a nézelõ-
dõk a napozóréten, a Kutyával az Embe-
rért Alapítvány szervezésében, a nagykö-
vetségek színpadán. A legkisebbeket és
szüleiket a babaréten várták fejlesztõjáté-
kokkal az árnyas fák alatt. Térzenét adott
a Királydombnál a Zuglói Filharmónia
Zenekar. 

Fegyver- és harckocsi-bemutatót is
tartott a Magyar Honvédség. A Merce-
des-Benz ún. MobileKids (MoKi) prog-
ramjával játékos formában, szórakoztató
módon kívánta felhívni a négy–tíz éves
korosztály figyelmét a biztonságos köz-
lekedés legfontosabb kérdéseire, a meg-
felelõ magatartásmintákra. 

E programok mellett vásárosok és ke-
reskedõk kínáltak mindent, mi szemnek
és szájnak ingere. Fárasztó, de kelleme-
sen üdítõ idõtöltést jelentett ez a két nap
mindkettõnk számára. ■
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