Gergely Ferencnek két történeti kötete jelent meg, két fontos kérdésről: a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának 80
évét feldolgozó könyvet (A Gyermekbarát
Társadalomért) maga a mozgalom adta ki, a
magyarországi gyermekvédelem történetét
összegző monográfiának pedig a Püski a kiadója – s az MKM a támogatója. Az Eötvös
József Kiadó a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola tantervfejlesztő munkájának
eredményeképp adta ki a Szabadidős tevékenységek című nagyszabású kötetet. A játszóház mozgalom legjobb eredményeinek
metodikai szintézisét tartalmazza a kiadvány.
A Soros Alapítvány adta ki a kazincbarcikai
központú ún. Dózsa Program ismertető kötetét. A Honismeret-életmód „kereszttantervet”
kidolgozó és alkalmazó iskolatársulás iránt
országszerte nagy az érdeklődés, sőt, immár
rimaszombati iskola is társult a programhoz.

’48/49
A kazincbarcikai Dózsa György Iskola
műsorpályázatára csaknem félszáz pályamű érkezett. A meghirdető újszerű, a helyi
tradíciókkal számoló ünneplési metodikákat kíván ösztönözni.
Együttes ünneplésről kötöttek együttműködési megállapodást a Honvédelmi
Minisztérium és a serdülőszervezetek, a
Magyarország Felfedezői, a Gyermekbarátok, a cserkészek és az úttörők.
Eddig két kiadó adott ki műsorfüzetet: a
budapesti UNIÓ és a veszprémi VEGYEDE.
Érdeklődésre tarthat számot Rakó József
könyve (A szabadságharc gyermekhősei).
Kiadó a Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központja.

Erőszakmentes médiáért!
A Gyermekbarátok Mozgalma kampányához több mint húsz intézmény, szervezet
csatlakozott: Alba Kör, Családok Szövetsége
a Világbékéért, Zirci Családsegítő, Dusnoki
Általános Iskola, Erőszakmentes Fórum, Fé-

nyes Szellők Baráti Kör, Fidelitas, Ifjúsági
Elsősegélynyújtók, Ifjú Szocialisták, Kossuth Szövetség, Magzatvédő Társaság baranyai csoportja, MDF, Magyar Ifjúsági Szállások Szövetsége, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Magyar Nők Szövetsége,
Magyar Olvasástársaság, Magyar Pedagógiai Társaság, Magyar Úttörők Szövetsége,
Május 1. Társaság, Miniszterelnöki Hivatal
Egyházi Kapcsolatok Titkársága és GYIKT,
NGYIK, Ruhaipari Dolgozók Szakszervezte, Társadalmi Unió, Tégy a gyűlölet ellen,
VE-GA Szövetség, Zirci Nagycsaládosok
Egyesülete, 4 H Mozgalom és a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma.

Gyermekönkormányzatok
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok következő Országos Találkozójára márciusban Pesterzsébeten kerül sor.

Kútbanéző
Egy remete-kertvárosi és egy bagi iskola választotta helyi tantervébe az Academia Ludi et Artis egyesület komplex művészeti tantervét, a Kútbanézőt. Az iskolák
most tanfolyamon készülnek az újszerű
program feldolgozására.

Alternatív pedagógiák
Nagykőrösön a Református Tanítóképző készül az áprilisi, alternatív pedagógiákról szóló konferenciára. Idetartozó hír
az is, hogy a Főiskola gyakorló iskolájában Jena-Plan-csoport indult.

Társastánc
A kisteleki Törökgyörgy József NAT-konform tantervet dolgozott ki a Tánc és dráma
műveltségi részterület táncos anyagára a társastáncokra, versenytáncokra építve munkáját.
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zt kéri a főszerkesztő, írnám meg, hogy a legutóbbi Iskolakultúra, a ’98/2 borító négyese azért volt egyforma
a ’98/1 borító négyesével, mert a tördelőnknek aznap éjszaka született meg a gyereke… és hát inkább azzal volt elfoglalva. Szimpatikus fiatalember a tördelőnk, gratulálunk is neki
a gyermekhez, gondolom, az ilyen vétségeket nem megbocsátani kell, hanem örömmel nyugtázni. A tévedés az ember eleme,
joga és lehetősége, olyan világ előtt állunk, amikor a gépektől
lehet, egyedül csak emberi gyarlóságaink lesznek képesek megkülönböztetni bennünket, embereket, azaz, azzal fogunk közülük kiemelkedni, amivel kevesebbek vagyunk nálunk. Apropó,
gyarlóság. Gyarlóságaink nem egyformák persze, és nem is
egyformán megbocsáthatóak.
Itt van például mindjárt a Duna ügye. Egykor jelvénnyel a
hajtókánkon tüntettünk az ellen, hogy ne építsék meg a ronda
és környezetrontó gátakat. Győztünk, amit építettek, lebontották. De most megint gátakat építtetnek, s vajon kik? Akik akkor is akarták? Fenét. Azok egy része építtet(ne), akik akkor
ellenezték. El is mondta egyikük, egy jóságos arcú férfiú,
hogy az, akkor, politikai ügy volt. Kvázi, adtunk a piszok
kommunistáknak. De most más a helyzet. Most mi más a
helyzetben – kérdezhetnénk? Csak nem az, hogy a vízügyi
lobby, amelyiknek a zsebére megy az építkezés elrendezése,
most őket nyomja, nem az előzőeket? Netalántán az ő pénzecskéjük megezerszeresedése, szerény hajlékuk svábhegyesedése forog kockán? Mit mondjak, az ember gyarló. Csak akkor van baj, ha az elveiben az.
Az éjszaka, visszatérve tördelő barátunkra, különben is személyes állapot. Mai álmomban a tengerparton jártam – magyar
tenger partja volt –, de ott elveszítettem a Huzella rám bízott gitárját. Most dél van, de a veszteségtudatot még mostanra sem
tudtam leküzdeni. Mert az ember így is lehet gyarló.
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