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és a Fôvárosi Önkormányzat szervezésében

ÍGY KEREK A VILÁG!
VÁROSLIGETI GYERMEKNAP
MÁJUS 26-27.
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Magyar Nemzeti Bank programja ☺ Zuglói Filharmónia Térzene programja ☺
ELMÛ Energiatakarékossági Roadshow ☺ PHILIPS Egészséghôs program ☺ Elevenpark

MINDEN PROGRAM INGYENES!
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KÖSZÖNTÔ
Elérkezett a 22. Városligeti Gyermeknap!
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat a Fôvárosi Önkormányzattal közösen már 1990 óta rendezi meg kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendezvényét a budapesti Városligetben. A Ligetbe látogatókat a hagyományos programok (OTP Kalandpark, OTP Gyermeknapi Focikupa, a Nemzetközi
Gyermekmentô Szolgálat fogászati szûrôbusza, Nemzetek Utcája, a Magyar Lovasterápia Szövetség bemutatója, ügyességi játékok, zenei és kézmûves-programok, kalandparkok, ugrálóvárak) mellett idén még több programhelyszín és gazdagabb szórakozási, illetve sportolási lehetôségek várják.
A Biztonságos Internet Sátor immár negyedik éve fogadja az érdeklôdôket, ahol fontos és érdekes
tanácsokat hallhatnak a rendezvényre kilátogatók játékos formában a biztonságos internetezésrôl.
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat az Európai Unió Safer Internet Plus (SIP) programjában
tudatosság-növelô központként a gyermekek, szülôk és tanárok felvilágosítását, a program népszerûsítését tûzte ki célul.
Május 27-én, vasárnap a Gyermekmentô Szolgálat Gyermekszínpadán (Kis Napozórét) a Trambulin Színház, a Kolompos együttes, az Aranyszamár Színház, a Kávészünet zenekar és a Réparetekmogyoró Társulat lép fel.
A Nagykövetségek Színpadán, (Napozórét) zenés, táncos és harci bemutatók teszik még színesebbé a vasárnapot (Lochberg Regionális Tánccsoport, Németország; Polonéz magyarországi
lengyel ifjúsági együttes; indiai táncbemutató; TAIKO (japándob) bemutató; Mesék a bôröndből, interaktív elôadás román és magyar nyelven). A Budapesti Operettszínház mûvészei, Mészáros Árpád
Zsolt és Vágó Zsuzsi az Ördögölô Józsiás című zenés fantasyból adnak elô dalokat.
Idén elôször jön ki a Városligetbe a Mercedes-Benz Hungária Kft. a MoKi KRESZ-pálya programmal.
A Mercedes-Benz által indított MobileKids (MoKi) program célja, hogy játékos formában mutassa
be a 4-10 éves korosztálynak a biztonságos közlekedés fontos kérdéseit, illetve szórakoztató módon
tudatosítsa a gyerekekben azokat a közlekedési magatartásformákat, melyek az önálló közlekedéshez szükségesek. www.kozlekedjbiztonsagosan.hu
Az ELMÛ Energiatakarékossági Roadshow-ja idén is csatlakozik a Gyermeknaphoz: a gyerekek
játékos formában sok-sok hasznos információt hallhatnak az energiatakarékosságról.
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat fontosnak tartja a környezettudatos gondolkodás terjesztését
és gyakorlati alkalmazását. Ennek érdekében idén is a gyermeknapi rendezvény teljes területén
szelektíven gyûjtjük a hulladékot.
Sok szeretettel várunk mindenkit egy igazán önfeledt és vidám hétvégére a Városligetbe!
Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat
Ezúton is köszönjük a minket támogató cégek, szervezetek és magánemberek segítségét, akik aktívan közremûködtek rendezvényünk létrejöttében.

A szervezôk a programváltozás jogát fenntartják.
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Magyar Vöröskereszt Véradó Kamion
Paál László sétány, Véradókamion, május 26., szombat, 10:00-17:00;
Széchenyi Fürdô, május 27., vasárnap, 10:00-17:00
Ha egészséges vagy, elmúltál már 18, de még nem töltötted be
a 60. életévedet, gyere el vért adni! Rászoruló betegeken
segítesz! A regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya
és TAJ–kártya szükséges!

Tûzoltóság
A Paál László sétány és a Zichy Mihály út közötti területen, május 27., vasárnap, 10:00-13:00
A Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság jóvoltából most lehetôség nyílik megnézni a lánglovagok munkáját és
jármûvét, egy igazi tûzoltókocsit!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentôszolgálata
A Petôfi Csarnok és a Vajdahunyad vára közötti füves részen,
a Cebion Babarét mellett, május 26-27., szombat-vasárnap
A kétnapos gyermeknapi rendezvény folyamatos egészségügyi felügyeletét és az elveszett gyerekek
keresését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentôszolgálata biztosítja. Ha egy gyermek elveszett
a Városliget forgatagában, szombaton és vasárnap keresse a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mentôszolgálatának ambuláns sátrát a Babaréten!
A balesetek elkerülése végett kérjük kedves látogatóinkat, hogy a szervezôk és a biztonsági személyzet
utasításait minden esetben tartsák be, az elkerített területekre ne menjenek be!
A RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE ÜVEGET, SZESZES ITALT BEHOZNI SZIGORÚAN TILOS, KUTYÁT
CSAK SZÁJKOSÁRRAL ÉS PÓRÁZON SZABAD VEZETNI!
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National Geographic Kids programja
Gipszkorszak Alkotó Játszóház
CQ Gyereknap - rádióamatôr program
Tudatos Szülôk programja
Abacus logikai játékok
Mindennapi Pszichológia és
Tévézz okosan programja
PHILIPS Egészséghôs program
Ice N Go
Vöröskereszt véradás
Cebion Babarét - Picur Rádió sátra
Máltai Mentôszolgálat
Elevenpark trambuling-jumping és
oldtimer tûzoltóautó
Shopline Játszópark
Biztonságos Internet Sátor,
Telekom óriáscsúszda és internet sátor
Gyermekmentô Szolgálat Gyermekszínpada
MTV sátra
Magyar Nemzeti Bank (MNB) programja
Lajtos kocsi
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19 Az MLTSZ lovasterápia- és a Vérteslovas
lovasbemutatója és nyereményjátéka
20 OTP Gyermeknapi Focikupa
21 OTP Kalandpark és a Gyermekmentô
Fogászati busza
22 Nemzetek Utcája
23 Nagykövetségek Színpada
24 Kutyával az Emberért Alapítvány
25 Információs sátor (NGYSZ)
26 Magyar Posta Filabusz
27 ELMÛ Energiatakarékossági sátor
28 Tûzoltóautó
29 Haribo Gyereksziget
30 Civil Biztonsági Szolgálat
31 Zuglói Filharmónia Térzene-koncertje
32 MoKi KRESZ-pálya és Élet Úton program
33 Gyermekmentô Szolgálat nôgyógyászati
szûrôkamionja
34 Drogmentes Magyarországért Mozgalom
színpada és programja
35 Kutyasimogató a Gyömrôi Árvácskák Állatotthonnal

gyermeknapifu?zet2012 single pages:Layout 1

5/17/12

11:31 AM

Page 6

Baráti beszélgetések és tudományos diskurzusok során gyakran szóba kerül, milyen hatással van a televízió a nyiladozó gyermeki lélekre – s a vélemények nem
mindig szívderítőek. De ez is – miként a tudomány és technika annyi más csodálatos találmánya – nem önmagában jó vagy rossz.
Attól függ, hogyan használjuk. Miért ne használhatnánk hát okosan? A gyermekek tudatos médiafogyasztását segíti a Tévézz okosan! kampány új internetes oldala, a

www.tevezzokosan.hu
A honlap célja nem a tiltás, sokkal inkább a támogatás. Természetesen fontos felhívni a szülők ﬁgyelmét a kiskorúakra káros tartalmak kockázataira, ám ahhoz,
hogy valóban harmóniában éljünk a televízióval, éppoly fontos az is, hogy az óriási kínálatban segítsünk megtalálni az érdekes, értékes és színvonalas műsorokat
– szülőknek és gyerekeknek egyaránt. A honlapra látogatók eligazodását segíti, hogy a szülőknek és csemetéiknek külön-külön oldalon tálalja az információkat,
attól függően, hogy „felnőtt fejjel” vagy „gyerekszemmel” szeretnének tájékozódni.
Média Connection Kft. Tel./fax: 06-1-3493014, e-mail: media.connection@chello.hu

HARMÓNIÁBAN A TELEVÍZIÓVAL
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NEMZETEK UTCÁJA
Napozórét, május 27., vasárnap 10:00-20:00
A Petőfi Csarnok Szabadtéri Színpadával szembeni füves terület két oldalán, sátrakban és standokon ismét sok szeretettel várják az európai és Európán kívüli kultúrák, népi hagyományok kedvelôit a Budapesten akkreditált nagykövetségek és kulturális intézetek. Idén az alábbi követségek és
kulturális intézeteik képviseltetik magukat a rendezvényen, változatos programokkal:

EURÓPA
Magyar Országgyûlés Sátra: A Magyar Országgyûlés sátrában Bársony Bálint és
zenésztársai hangszerbemutatóval egybekötött zeneórákat tartanak. Zongorán Juhász Attila,
gitáron Rieger Attila, ütôhangszereken Tar Gergely, nagybôgôn Radics József, dobon Végh
Balázs, szaxofonon és gitáron Bársony Bálint játszik. A sátorban rajz- és színezôverseny
lesz az Országházról, országházi kirakós játék, paravánfotózás, kvízkérdések az Országgyûlésrôl és az Országházról, ügyességi játékok, az Országházat ábrázoló képeslapot
pedig a kiszínezése után postán is fel lehet adni a helyszínen.
Lengyelország: Érdemes részt venni a lengyel sátor rajzversenyén és kvízjátékán, ahol a
színes játék után a Polonéz magyarországi lengyel ifjúsági együttes fogja táncra perdíteni
a résztvevôket!
Németország: Kapura lövés, kosárlabdadobás, rajzverseny és a Lochberg Regionális
Tánccsoport zenés bemutatója várja az érdeklôdôket.
Románia: A Román Kulturális Intézet és a Román Nagykövetség szeretettel vár mindenkit
a román sátornál, turisztikai és kulturális kiadványokkal, információkkal Romániáról és magyarországi kulturális tevékenységérôl. A szervezôk sok meglepetéssel és egy gyerekeknek
szóló színházi elôadással is készültek: a „Mesék a bôröndbôl/Povesti din valiza” címû
elôadás rendhagyó nyelvóra óvodásoknak és kisiskolásoknak.
ÁZSIA
Dél-Korea: Idén februárban nyílt meg a XII. kerületben a Koreai Kulturális Központ, amely
számos programot kínál. Szórakoztató programjaink során ízelítőt kaphattok a koreai
kultúrából és szokásokból. Felvehetitek a hanbokot, a koreaiak káprázatos hagyományos
öltözetét. Koreai babára készíthettek krepp papírból ruhát, és emlékként haza is vihetitek.
Hajtogathattok papírból koreai díszeket, figurákat, és gyorsan megtanulhatjátok, hogyan
kell hangül betűkkel leírni a neveteket. Megismerhetitek a gót, koreaiul badukot, ami egy
keleti logikai táblajáték. A sport kedvelőinek bemutatjuk a taekwondot.

Fülöp-szigetek: A Filippin Köztársaság Nagykövetsége rövid videófilmeken keresztül mutatja be országa kultúráját, a filippin embereket és azokat a helyeket, amelyeket érdemes
meglátogatni és megismerni. Megismerkedhettek néhány népszerû filippin játékkal, például
a sipával, a patinteróval és a tumbang presóval. A pabitin játékban az a nyertes, aki a legmagasabbra ugrik. Sok mókával és tánccal vár mindenkit a Filippin Nagykövetség!
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India: Dallamos indiai népzenével, hangszer- és jógabemutatóval, henna-festéssel, rajz- és
kvízversennyel és sok-sok tradicionális indiai finomsággal vár a nagykövetség!
Indonézia: Idén ismét vár benneteket az indonéz sátor! Megismerhettek hagyományos
népi játékokat, láthattok indonéz iparmûvészeti alkotásokat és képeket és csodás táncelôadást. És mindeközben még az indonéz konyha finomságait is megkóstolhatjátok!
Japán: Japán gazdag kultúrájából és hagyományaiból kaphatsz egy kis ízelítôt. Kipróbálhatod az origamit, a kalligráfiát, a budot és japán játékokat. Minden kedves érdeklôdôt
szeretettel várunk a japán sátornál!
Katar: Rajzverseny, sok-sok ajándék, poszterek Katarról, arab újságok, édességek, katari
kávé és datolya.
Kína: Még nem ismered Kínát, a kínai kultúrát? Most itt az idô, játssz velünk, és mi megismertetünk vele! Ha nem vagy rest egy kis idôt rászánni, megtanulhatsz csodaszép kínai
csomókat készíteni, megkóstolhatod az ínycsiklandó kínai édességeket, festhetsz velünk
legyezôt, vagy bámulatos kalligráfiákat készíthetsz tanárnôink irányítása mellett. Ellesheted
a papírkivágás mûvészetét, megtanulhatsz pálcikával enni, beöltözhetsz kínai hercegnônek,
amihez mesés sminket készítünk neked, de a legmenôbb kínai tetoválást is megkaphatod a
válladra. Számos programmal várunk szeretettel az ELTE Konfuciusz Intézet sátrában!
Palesztina: Rajzolj, színezz, vágj, ragassz, és miközben készül a nagy mûved, csemegézz
a palesztin konyha különlegességeibôl!
AMERIKA
Ibér-Amerikai Országok Magyarországi Közössége
A rendezvény ideje alatt 23 ország mutatkozik be az ibér-amerikai sátorban:
Andorra, Argentína, Brazília, Bolívia, Chile, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Paraguay, Peru,
Panama, Portugália, Puerto Rico, Spanyolország, Uruguay, Venezuela.
Plakát-, fotó-, rajz- és ruhakiállítással, táncbemutatókkal, játékokkal, tánctanítással, nyelvleckével, rajzversennyel, különleges ételkóstolóval és sok más meglepetéssel találkozhatnak a
látogatók.
AFRIKA
Madagaszkár: Terméslánc-fûzés, fotókiállítás, kvíz különbözô korosztályoknak, rovarbemutató.
A program kiváló lehetôséget nyújt arra, hogy játékos és színes formában tanulhassatok a
világ különbözô nemzeteirôl, megismerhessétek népszokásaikat, hagyományaikat, vagy
akár nemzeti ételeiket.
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NAGYKÖVETSÉGEK SZÍNPADA
Napozórét, május 27., vasárnap, 10:00-19:00
Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel más országok kultúrája, hagyományai és szokásai.
Program:
10:00-10:15
10:20-10:35
10:40-10:55
11:00-12:00
12:05-12:20
12:25-12:45
12:50-13:00
13:10-13:40
14:00-15:00
15:00-:16:00
16:15-17:00
17:10-17:45

Lui Bûvész interaktív gyerekmûsora
Kutyával az Emberért Alapítvány bemutatója
Korea: Taekwondo
Indonézia: Hagyományos táncos, zenés elôadások
Lengyelország: Polonéz magyarországi lengyel
ifjúsági együttese
Németország: Lochberg Regionális Tánccsoport
bemutatója
Kutyával az Emberért Alapítvány bemutatója
Elevenek Néptánccsoport, Csíkszentdomokos elôadása
Románia: „Mesék a bôröndbôl” (Povesti din valiza),
interaktív elôadás román és magyar nyelven
India: táncbemutató
Taiko Hungary Japándob Egyesület: TAIKO bemutatók
és mini workshop
A Budapesti Operettszínház gyermeknapi meglepetése!
Mészáros Árpád Zsolt és Vágó Zsuzsi elôadásában
a közönség elôször hallhat dalokat az Ördögölô Józsiás
címû zenés fantasy-ból, melyet 2013 tavaszán mutat
be a Nagymezô utcai teátrum.

PHILIPS EGÉSZSÉGHÔS PROGRAM
Kis Napozórét, május 27., vasárnap, 10:00-19:00
Ha valami valóban izgalmasra vágysz, gyere és kalandozz
együtt a Philips egészséghôsével, Robival!
Érdekes feladatokkal, játékokkal és bemutatókkal várunk 6 izgalmas
állomásunkon, amelyek során felfedezheted a Föld energiáit: a levegőt,
a fényt, a vizet! Mozogj velünk a közös tornán!
Tanulj velünk a környezetvédelemrôl! Ha velünk tartasz, a feladatok
során új ismeretekkel gazdagodhatsz.
Viharba juttatunk, néha a sötétben kell tapogatóznod,
de a jókedv és a szórakozás garantált!
Várunk a Városligetben, 2012. május 27-én,
a Philips Egészséghôs programján!
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A MAGYAR NEMZETI BANK PROGRAMJA
A Liezen-Mayer sétány és a Vajdahunyad-sétány csücskében, május 26-27., szombat-vasárnap, 10:00-20:00
A Magyar Nemzeti Bank az ország független jegybankjaként, a Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat
pedig közhasznú szervezetként rendkívül fontos feladatokat teljesít. Éppen ezért az MNB idén is hozzájárul a Városligeti Gyermeknapra kilátogató gyerekek és családok színvonalas szórakoztatásához. Az
MNB-sátorban mindkét napon a pénz világát játékos formában bemutató, hasznos felvilágosító programokkal várjuk látogatóinkat:
• saját emlékérmet készíthetsz egy 14. századihoz hasonló érmeverô gépen
• az óriás memóriajáték segítségével felfedezheted az MNB épületét és annak történetét
• a mágneses bankjegy-kirakóval megismerheted a forintbankjegyek biztonsági elemeit
• a forint memóriajátékkal megtudhatod, mi látható érméink és bankjegyeink elô- és hátoldalán
• a „bankjegysimogatónál” kitapogathatod a valódi bankjegyet
• „MNB darts” játékunkkal te is elérheted az árstabilitást
• a „Stabilitivel” tesztelheted stabilitásod
• a fotófal segítségévek te is Deák Ferenc bôrébe bújhatsz, és ezt meg is örökítheted
• érmekönyvjelzôt és pénztárcát készíthetsz
• totóinkkal pénzügyi tudásodat tesztelheted

A programok ingyenesek.
További infó: Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpont (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., www.lk.mnb.hu)
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FEDEZD FEL A MAGYAR POSTA VARÁZSLATOS SÁTRÁT!
Titkos információk nyomában a bélyegek UV lámpás kódfejtése
Æ "SU1PTUB Tervezz saját bélyeget és borítékot! Æ HZFTTHJ
KULPL Bélyeges puzzle, bélyegdominó, térképes játék
Æ "HZUPSOB kvízjátékok Æ Á5FLFSFNGPSHBUPN  FHZ QJMMBOBU
T LJSBLPNÂ 5JQQFL T US«LL¥L B CçW¥T LPDLB LJSBLTIP[
NYEREMÉNYEKKEL VÁRUNK A MAGYAR POSTA SÁTRÁBAN!

ABACUS LOGIKAI ÉS ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
Kis Napozórét, május 26-27., szombat-vasárnap
Idén is folytatódik a korábbi évek egyik legnépszerûbb programja, a logikai és ügyességi fajátékok versenye, az Abacus matematikai folyóirat szervezésében.
Május 26., szombat, 10:00-18:00:
Logikai és ügyességi fajátékok bemutatója, játszóház, ismerkedés a játékokkal, felkészülés a
másnapi versenyre.
Május 27., vasárnap, 10:00-18.00:
Logikai és ügyességi fajátékok versenye.
Ajándéksorsolás 14.00-kor (az értékelôlapjukat 13.30-ig leadók között), majd 18.00 órakor
(az értékelôlapjukat 13.30 után leadók között).
A szerencsés versenyzôk a Fakopáncs Kft. által felajánlott ajándékokat kapják.
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A MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG
LOVASTERÁPIA-BEMUTATÓJA
Napozórét mögött, május 27., vasárnap

Kíváncsi vagy, hogyan lehet ló segítségével sérült gyermekeket gyógyítani, fejleszteni?
A terápiás lovaglás, a lóápolás és a különféle lovassportok megismerésének kiváló lehetôségét nyújtja a
Magyar Lovasterápia Szövetség vasárnapi programja. A gyerekek és a szakemberek három alkalommal
tartanak bemutatót a nagyközönség számára: 11:00, 14:00 és 16:00-kor. A bemutatón kívül játékos
vetélkedôk és gyerekfoglalkozások várják az érdeklôdôket és az állatbarátokat!

A programot kiegészíti a Vérteslovas szervezésében ingyenes lovagoltatás,
Csontos Zoltán bemutatója a „suttogó- módszerrôl” és a lovak idomításáról,
valamint rajzverseny és Sudoku bajnokság, melynek nyereménye egy családi
lovaglás Vérteslovason.
További információ: www.verteslovas.hu

gyermeknapifu?zet2012 single pages:Layout 1

5/17/12

11:32 AM

Page 15

ÉLET ÚTON
a biztonságos közlekedésre felkészítés programja

Egy évvel ezelôtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az ORFK–Országos Balesetmegelôzési Bizottság kezdeményezésére indult útjára a széleskörû társadalmi összefogást eredményezô Élet Úton program, amelynek
célja, hogy a közlekedôk ún. élethosszig tartó tanulással a kollektív és egységes szemléletformálást
követôen a közlekedési rendszer jól felkészült és támogatott szereplôivé váljanak. Az eltelt rövid idô is
bizonyította, hogy a forgalombiztonsági intézkedések, a nevelés és a tájékoztatás közös koordinációja
hatékonyan szolgálják a közlekedésbiztonság javítását.
A Szuperbringa program egy országos kerékpáros közlekedésbiztonsági program általános iskolások
részére, és egyike az Élet Úton program égisze alatt meghirdetett közlekedésbiztonsági intézkedéseknek.
A program keretében az ORKF-Országos Balesetmegelôzési Bizottság iskolarendôreinek segítségével
300 000 db Szuperbringa Kalauzt osztanak és osztottak szét az általános iskolákban. A kalauzból a
gyermekek szüleikkel együtt ismerhetik meg a kerékpár kötelezô felszereléseit, megtudhatják, milyen
védôöltözéket ajánlott viselni kerékpározás közben, valamint megtanulhatják a kerékpárosokra vonatkozó
legfontosabb közlekedési szabályokat és magatartásokat. A gyerek-szülô program a leghatásosabb
felkészítési mód, ezért ez rendkívül fontos része a programnak. Szükséges azonban az is, hogy felkészült
szakemberektôl ismerjék meg a szabályokat és feladataikat, jogaikat, melyek a biztonságos kerékpározásban, közlekedésben segítik ôket, ezért a gyermekek oktatáson vesznek részt, ami vizsgával zárul. Sikeres
vizsga esetén a gyermek Kerékpáros Igazolványt kap, amely hasonlít a felnôttek jogosítványához.
A program keretében a jármû állapotát is ellenôrzik, a kisiskolások kerékpárjait a megyei közlekedési
felügyeletek munkatársai vizsgálják át, hogy megfelelnek-e a biztonságos közlekedés szabályainak.
Amennyiben igen, azt egy igazoló matricával „jutalmazzák”.
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GYERMEKMENTÔ SZOLGÁLAT GYERMEKSZÍNPADA
Kis Napozórét, május 27., vasárnap 10:00-19:00
Gazdag programmal és sok szeretettel várunk minden kicsit és nagyot a
Gyermekmentô Szolgálat Gyermekszínpadánál.
Program: 10:00-10:15
10:30-11:20
11:30-11:45
12:15-13:20
14:00-14:45
15:00-15:20
16:00-16:45
17:15:18:00
18:15-18:45
19:00-19:45

Masters SE (R&R), rock&roll táncbemutató
Trambulin Színház: Nénje bolond meséi
BlinkyBall Akrobatikus Rock & Roll és Kid-Ball csoportjának elôadása
Trambulin Színház: Manóolimpia
Kolompos együttes zenés táncháza
Moki Rajzpályázat díjátadó
Aranyszamár Színház: „Erdôk könyve” címû elôadása
Réparetekmogyoró Társulat: „Varázskert” címû mesejáték
The Rockforce együttes mûsora
Kávészünet zenekar

HALLOTTÁL MÁR A SEGÍTÔKUTYÁKRÓL?
Tudtad? A mozgássérült-segítô kutya nemcsak ajtót nyit, villanyt kapcsol, de segít
gazdájának levenni a pulóvert is. A leejtett tárgyakat felveszi, visszaadja, sôt szükség esetén
ugatással segítséget hív, és még a kosarat is cipeli bevásárlás után.
Tudtad? A hangjelzô kutya az ébresztôóra megszólalásakor felkelti hallássérült gazdáját;
jelzi, ha valaki becsenget a lakásba, ha a sütô idôzítôje lejár, vagy ha megszólal a riasztó.
Tudtad? Az epilepsziajelzô-kutya a váratlan rohamot elôre jelzi, és a rohamok esetén
segítséget is nyújt.
Tudtad? A terápiás kutya segít a gyermekek, idôsek, fogyatékkal élôk fejlesztésében,
tanulásában, és érzelmileg is támaszt nyújt számukra.
Várnak a kutyusok a Napozóréten,
a Nagykövetségek Színpadánál!

Kutyával az Emberért Alapítvány
www.kea-net.hu · keaterapia@gmail.com
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A NEMZETKÖZI GYERMEKMENTÔ SZOLGÁLAT MUNKÁJA
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálatot 1990 májusában alapítottuk a hannoveri szervezet
mintájára és támogatásával. Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és szociálisan
hátrányos helyzetû gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása. A szervezet vallásra,
politikára és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon mûködik.
Szolgálatunknak Magyarországon két bejegyzett közhasznú szervezete van: a Magyar
Egyesület és az Alapítvány. Három irodánk Budapesten, Pécsett és Pápán mûködik.
Mindenki segítségért fordulhat szervezetünkhöz, aki erre rászorul. Általában a szülôk, a
rokonok vagy az iskola keresi meg irodánkat. Minden esetben közvetlenül a gyermeket vagy
a gyermekintézményt támogatjuk. Nem segítünk más alapítványokat, amelyek az általunk
nyújtott támogatást továbbosztanák. A segélyek, támogatások odaítélésérôl Egyesületünk elnöksége, közgyûlése, illetve az Alapítvány kuratóriuma dönt. Mindkét szervezet mûködését
háromtagú felügyelôbizottság kíséri figyelemmel.
Az Egyesületnek 2012 májusában 362 tagja van, magánemberek és cégek egyaránt.
A napi teendôket a Teréz körúti irodában 14 fô végzi, de Szolgálatunk munkáját nagyon sok
önkéntes segíti: orvosok, jogászok, pedagógusok, nyugdíjasok és fiatalok.
Szolgálatunk nem tudna dolgozni a bennünket támogatók segítsége nélkül: a kiosztásra kerülô
„javak” a tagdíjakból, szponzori támogatásokból, cégek és magánszemélyek által felajánlott
tárgyi adományokból, az 1%-okból, jótékonysági rendezvények bevételébôl, pályázati pénzekbôl, az önkéntes segítôk szakértelmébôl, társadalmi munkájából származnak. Költségvetési támogatást az Egyesület csak az állami nevelt gyermekeknek járó normatíva erejéig vesz
igénybe.
Szolgálatunk 12 program keretén belül nyújt konkrét segítséget a hozzá fordulóknak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Egészségügyi program
Gyermekélelmezési program
Nevelôszülôi program
Törvény-elôkészítési program
Üdültetési program
Képzési és továbbképzési program
Segélyszállítmányok
Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttmûködés
Rendezvények
Információs és tájékoztatási program
Film, televízió és fotódokumentáció
Kortárs Képzômûvészeti Gyûjtemény

Szervezetünkrôl további információ a www.gyermekmento.hu weboldalon található.
Kérjük, segítse Ön is szervezetünket!
Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Magyar Egyesület
Adószámunk:19622158-1-42
Bankszámlaszámunk: OTP Bank 11794008-20022002
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Gyermekeink egészsége, fejlôdése a legfontosabb
A SIÓ és SIÓ Vitatigris gyümölcslevek gyártója, a Sió-Eckes Kft., 2008 óta minden évben támogatja a
Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat ingyenes gyermeknapi rendezvényét a budapesti Városligetben.
Gyermekeinkben a jövô rejlik. Mindannyian felelôsek vagyunk azért, hogy
milyen esélyekkel indulhatnak útnak, és milyen felnôtt válik belőlük. A
család szerepe, jelentôsége nagyon fontos ebben. Hisszük és tudjuk, hogy
senki nem tehet arról, hogy milyen életkörülmények közé születik, és hogy
a szülôk a tôlük telhetô legjobbat próbálják nyújtani gyermekeik számára.
A SIÓ-ECKES Kft. felvállalta, hogy a gyermekek egyenlô esélyeihez,
egészséges fejlôdéséhez hozzájárul kiváló termékeivel, és gyümölcsök iránt
érzett rajongását megosztja a gyermekekkel. Évek óta mûködô támogatási
programjai mellett a 2011/2012-es tanévben több TÉSZ-szel összefogva
több millió darab frissen préselt, 100% gyümölcsbôl készült Iskolagyümölcslé került Magyarország különbözô általános iskoláiba az Iskolagyümölcs Program keretén belül.
Tegyünk közösen azért, hogy a gyermekek ne csak Gyermeknapon kapják meg a nekik járó odafigyelést.
A gyümölcs legjavát adjuk az egészséges és élvezetes élethez. Sió-Eckes
www.koszonjuksio.hu – www.siogyumolcs.hu – www.vitatigris.hu
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JÁTÉK, ÉLMÉNY, SZÓRAKOZÁS KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

családbarát
árakkal

Az Elevenpark a játszótér és vidámpark
egyedülálló ötvözete, ahol a gyerekek
szüleikkel együtt kikapcsolódhatnak.

Az Elevenparkban
különleges játék, élmény és szórakozás vár Kicsit és Nagyot egyaránt
4000 m2-en
KDWDOPDVDEODNRNNDOUHQGHONH]ŊQDSIpQ\HV3DUNRWWDOiOV]DKRONHOOHPHV
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rendszeresen szervezünk rendezvé-nyeket zenével,
artistákkal, tombolával és szuper programokkal
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több mint 700 ingyenes parkolóhely közvetlenül a bejáratnál

Az Elevenpark programjai:
V]OHWpVQDSL]V~URNUHQGH]pVH* céges és családi rendezvények
iskoláknak és óvodáknak különleges programsorozat
havonta egy rendezvény * nyári tábor
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Új Buda Center Bevásárlóközpont . Hengermalom út 19-21
1117 Budapest . www.elevenpark.hu
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BIZTONSÁGOS INTERNET SÁTOR
Kis Napozórét, május 26-27., szombat-vasárnap 10:00-20:00
Nézz be a Biztonságos Internet sátorba, ahol számítógépes játékok, kvízjátékok, vetélkedôk
várnak. Ha kérdésed van az internet világáról, itt választ kapsz.
A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat az európai Safer Internet Plus programban tudatosságnövelô központként a gyermekek, szülôk és tanárok felvilágosítását, a program népszerûsítését
tûzte ki célul. Szeretnénk elérni, hogy az országban minél több internethasználó böngészhessen
biztonságos körülmények között, illetve, hogy probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak. Célunk, hogy egyszerre hívjuk fel a figyelmet az interneten leselkedô veszélyekre,
és teremtsük meg azok orvoslásának, illetve a segítségnyújtásnak a lehetôségét.
Partnereink:
Hotline: a káros, illegális és jogsértô tartalmak bejelentése
a www.biztonsagosinternet.hu címen
Helpline: segélyvonal és e-mailes
tanácsadás gyerekeknek.
www.kek-vonal.hu/emil
116 111 - ingyenesen hívható segélyvonal
A Biztonságos Internet Sátor programjait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

,

a Magyar Telekom

, a Microsoft Magyarország

a Symantec Magyarország
gyarország

, a HP Magyarország

,, a Telenor

és az UNICEF

,
, a UPC Ma -

támogatja.

A Biztonságos Internet Sátor szervezôi számára az internetet a Telenor Hipernet biztosítja.

További programok:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium programja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelôs Államtitkársága az infokommunikációs technológia népszerûsítését a rendezvényen elsôsorban az internetes játékok
készségfejlesztô és szórakoztató bemutatásán, az online szerepjátékok és avatárok készítésének
megismertetésén keresztül kívánja elérni.
Mindezeken túl a közösségi oldalakról és a biztonságos internet-használatról is szeretnénk
beszélgetni a szülôkkel és a gyerekekkel (“Amit a szülôknek feltétlenül tudniuk kell a videojátékokról“ címmel).
Kiegészítô programként érdekes audiovizuális eszközöket is bemutatunk a kisebbeknek és a
nagyobbaknak egyaránt.
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
Internet Hotline sátor
Tudtad, hogy ma Magyarországon:
• minden 20. gyermeket ér rossz tapasztalat valamilyen online tevékenység közben?
• a szülôk negyede nem internethasználó, így ôk egyáltalán nem tudnak segíteni gyermekeiknek
az internet tudatos és biztonságos használatával kapcsolatban?
Tudd, hogy:
• ezekre megoldást kínál az Internet Hotline
• a forródróton bejelentheted a virtuális térben észlelt veszélyes
vagy sértô tartalmakat
• az Internet Hotline munkatársai segítséget nyújtanak például,
ha az interneten engedélyed nélkül visszaélnek a fényképeddel.
Hogy még többet megtudj, látogass el Internet Hotline
sátrunkba és gazdagodj:
• érdekes és izgalmas játékokkal és nyereményekkel (kicsik

és nagyok egyaránt)
• ingyenes gyermekvédelmi szûrôprogrammal
• színes és hasznos kiadványunkkal, információkkal, interaktív

beszélgetésekkel.

HP-sziget
Keresd a HP - szigetet, ahol többek közt nyomkeresô és elektronikus játékainkkal várunk!
Próbáld ki például graffiti játékunkat!
Tippeket, tanácsokat kaphatsz a biztonságos internethasználattal kapcsolatban, és a szüleid
sem fognak unatkozni!

Microsoft Biztonságosabb Internet program
Bemutatkozik a Microsoft Biztonságosabb Internet programja
• www.webvelem.hu
• Windows Live biztonsági beállítások
• Fedezd fel a legújabb Microsoft Windows Phone 7 rendszert
• Windows 8
A gyerekek, felnôttek aktívkodhatnak, szakértôktôl kérdezgethetnek!
• Digitális lehetôségek világa
• Tippeket - Trükköket – Tanácsokat kérhetnek
• Biztonságosabb Internet - Közlekedési sarok
(kifestô, közös fotózás korabeli ruhába öltözött kalauzzal)
a Városi Tömegközlekedés Történeti Egyesület közremûködésével
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Symantec Magyarország
A szülôknek lehetôségük nyílik, hogy tanácsot kérjenek a Symantec szakértôitôl az internetes
biztonságról, veszélyekrôl. Nem egyszerû eligazodni az internetes fogalmak között. Wifi,
router, spam, modem, chat, hotspot. Sôt: vírusvédelem, tûzfal, biztonsági másolatkészítés, adatszivárgás, személyazonosság-lopás. A Symantec az online világtól nem elijeszteni szeretné
az érdeklôdôket, hanem meggyôzni ôket, hogy ezekrôl érdemes, sôt kell beszélgetni. Hiszen az
internet a szabadidônket és a munkánkat, az egész életünket áthatja. Érdemes az internetes
veszélyekkel kapcsolatos alapfogalmakkal tisztában lenni.
Egész napos tanácsadás az internet biztonságos használatáról,
az alábbi témakörökben várható:
• Gyerekek online biztonsága
• Tanácsok szülôknek
• Gyerekek virtuális világa
• Hogyan biztosítsa önmaga és családja védelmét?
Olyan tippeket adunk az internetes biztonság témájában, amelyek egyszerûen betarthatók,
mindenki számára érthetôek. Ezenkívül nyereményjáték várja a gyerekeket: minden órában
Norton ajándékok kerülnek kisorsolásra
UPC sátor
A gyerekek internet-biztonsági kvízeket, teszteket tölthetnek ki, vetélkedôkön vehetnek részt, és megajándékozzuk ôket az internet használatát tanító színes,
játékokkal teli foglalkoztató füzettel. A “Játékos tanulás - az internet használata”
címû könyvecske 30 oldalnyi játékos feladaton keresztül vezeti rá a 4-10 éveseket
arra, milyen hatással lehetnek a modern technológiák a mindennapi életükre, és
hogyan lehetnek biztonságban az online környezetben. Emellett ahhoz is hozzásegíti a kisgyermekeket, hogy fejlesszék alapvetô nyelvi és matematikai készségeiket. A kiadvány
a szülôknek is alkalmat ad arra, hogy beszélgessenek a gyerekekkel olyan fontos kérdésekrôl, mint
a személyes adatok védelme, biztonsága.
Telekom sátor és óriáscsúszda
A Telekom sátrában játékos táblagép-kvízeken és a TV kirakójátékokon vehet részt a család apraja és nagyja, és megnyerheti
a Telekom meglepetés ajándékait. A kalandos kedvû gyerekeket
pedig egész nap várja a felfújható óriáscsúszda.
Telenor sátor
Ugorj be a Telenor sátrába, töltsd ki a kvízünket, és megtudhatod, mit teszünk annak érdekében, hogy a
gyermekek a legkisebb veszélynek legyenek kitéve a digitális világban. Gyere és próbáld ki legmodernebb kütyüinket, amelyekkel gyermek és szülô egyaránt megtalálja biztonságos szórakozását!
Unicef sarok
Ismered a jogaidat? Tisztában vagy vele, mit tehetnek meg veled és Te mit tehetsz meg
másokkal? Tudod, hova fordulhatsz, ha bajban vagy? Mindezt megtudhatod, ha eljössz
az UNICEF sarokba, és kitöltöd a “Gyerek, de joggal” kvízt. A tudáson kívül még apró
ajándékot is kaphatsz, távozáskor pedig csinálhatsz magadról egy képet a különleges
fotófalunknál, aminél Te is úgy érezheted, hogy joggal vagy gyerek.
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