Idén is meghirdeti az Oktatási Minisztérium, a Bálint Márton Általános és Középiskola, a Törökbálinti Önkormányzat, a
Süllős és Süllős Bt., a Penzió 17 Kft., az
Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, a Rubiicon Bt. és a Barcza Gedeon
Sakk Club komplex történelem versenyét,
amelynek címe: ,Két haza élén’; ,Báthori
István és kora’, s az erdélyi fejedelem és
lengyel király uralkodásának idejét öleli fel.
Versenyünket elsősorban a középiskolás
korosztálynak szánjuk, de szeretettel várjuk az érdeklődő, vállalkozó kedvű általános iskolásokat is.
A verseny az előző évek gyakorlatának
megfelelően csapatverseny, (4 fős) és egy
iskola több csapatot is indíthat. Az első három forduló levelezős formában zajlik, s a
csapatok háromszor 33 feladatot kapnak,
ezeket folyamatosan kell megoldani.
Amint megkaptuk az első sorozat megoldását, akkor küldjük a következőt.
A versenyre jelentkezés határideje
2002. X. 15.
Az utolsó sorozat beérkezési határideje
2003. II. 20.
A 12 csapatos döntő időpontja 2003 a
tavaszi szünet utáni első nap.
A jelentkezés beérkeztekor küldjük el
az első sorozat kérdéseit és a javasolt irodalomjegyzékét is.
Amennyiben bővebb információra van
szükségük, kérem, hívják a 06-23-335639
iskolai számot vagy a 3390747 budapesti
lakástelefont, illetve írjanak a
– gaboni@freemail.hu vagy az
– oszgabor@freemail.hu e-mailre.

VIVO alapítvány
Általános tapasztalat, hogy a fiatalok
egyre kevésbé érzik fontosnak a művészettel való kommunikációt, egyre kevésbé
képesek lépést tartani a – nemcsak a művészet, de az élet összes területéről – rájuk
(ránk) zúduló képáradat egyre növekvő
mennyiségével. A változás, a vizuális társadalom kialakulása néhány év-évtized

alatt ment végbe, ám Magyarországon
egyelőre kevés az olyan – akár intézményes, akár alternatív – kezdeményezés,
amely segítene az új helyzethez való alkalmazkodásban. A VIVO Alapítványt –
melynek tagjai művészettörténet és esztétika szakos hallgatók – ennek a hiánynak a
pótlására hoztuk létre. 2001. szeptembere
óta rendszeresen szervezünk tárlatvezetéseket Budapest különböző múzeumaiban,
melyek elsődleges célja – a lexikális ismeretek bővítésén túl – , hogy a fiatalokban
minél korábban kialakuljon a művészet
iránti igény. Ezzel az ismertetővel fordulunk Önhöz, hogy programunkba Ön és az
Ön diákjai is be tudjanak kapcsolódni.
Célunk elérni, hogy kiállításra járni minél több ember számára jelentsen valódi
szellemi élményt, és hogy a kiállítások tapasztalatait hasznosítva egyre hatékonyabbá váljon a képfeldolgozás általános mechanizmusa. Csoportunk 6 és 18 év közti
fiatalokkal foglalkozik. Korosztályonként
természetesen eltérő módszereket alkalmazunk, ám a lényeg mindig ugyanaz:
kreativitást, megfigyelőkészséget és elmélyülést igénylő feladatokon keresztül, kiscsoportos foglalkozások keretében, a vizuális gondolkodás felébresztésével elősegíteni, hogy személyes kapcsolat alakuljon
ki mű és befogadó között. Megmutatni,
hogy a múzeum szentségét igenis át lehet
– és át kell – törni annak érdekében, hogy
megtanuljuk használni a képeket.
2002. szeptemberétől megrendezésre
kerülő programjaink:
– alkalmankénti tárlatvezetések Budapest különböző múzeumaiban;
– „Budapest-túra” – a főváros műemlékekben gazdag területein tartott vezetések,
foglalkozások;
– heti rendszerességgel megrendezésre
kerülő előadássorozat manuális foglalkozásokkal egybekötve.
Alapítványunk nonprofit szervezet,
ezért foglalkozásaink ingyenesek. Az alapítvány támogatásokból, adományokból
tartja fenn magát, bankszámlaszámunk:
10918001-00000013-36890002.
Reméljük, kezdeményezésünk felkeltette figyelmét, visszajelzésére feltétlenül
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számítunk. Kérjük, küldje el az érdeklődő
tanárok nevét és elérhetőségét. Igény esetén elküldjük videoanyagunkat is.

Másság
A Labrisz Egyesület tanároknak adott ki
kézikönyvet a leszbikusokról, melegekről,
biszexuálisokról és transzneműekről ,Már
nem tabu’ címmel. Felelős szerkesztő:
Sándor Bea. Kolozsváry Judit ,Más gyerek,
más szülő, más pedagógus' címmel adott
közre kötetet, kiadója az OKKER.

Gyermekélet az ókorban
Az aquincumi múzeumban időszakos
kiállítás nyílt, mely az ókori római gyermekéletet mutatja be, születéstől iskolázáson át a férfivá avatásig.

Megalakult a Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági
Szövetség
Az egységes nemzeti gyermek és ifjúsági érdekképviseletet létrehozni kívánó
független korosztályi és szakmai civil
szervezetek augusztus 19-én nyitották
meg a létrejövő szervezet alakuló közgyűlését. A közgyűlés több ülésszakban, várhatóan november elején fejezi be munkáját, az alapítói kör és szándék részletes kifejtését, az alapszabály elfogadását és a
tisztségviselők megválasztását. A korábban a két meghatározó ernyőszervezet
nevének összegzéséből alkotott Magyar Gyermek és Ifjúsági Parlament
(MAGYIP) munkanevű kezdeményezés a
közgyűlésen a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Szövetség (NEGYISZ) nevet kapta. A
NEGYISZ alakulásával, a közgyűlés munkájával kapcsolatos tudnivalókat, dokumentációt a szervezők a negyisz.ngo.hu
webhelyen helyezték el, ahol az érdeklődők véleményüket, javaslataikat is kifejthetik, megjeleníthetik, mind a szervezők,

mind a nyilvánosság számára. A jelenlévők – 33 alapító szervezet által hitelesített
– nyilatkozatukban kifejtik: „a gyermekés ifjúsági korosztály a magyar társadalom
jelentős része. A társadalmi átalakulások
sodrában a korosztály sajátos érdekei a
kelleténél kevesebb figyelmet kaptak. A
gyermek és ifjúsági korosztály érdekeinek
képviselete a jelenleginél hatékonyabb
összefogást tesz szükségessé. Az alábbi
szervezetek elérkezettnek látják az időt,
hogy szándékaik és erőik hatékonyabb
összehangolására, a korosztály érdekképviseletére és tagjaik képviseletére létrehozzák a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Szövetséget. A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Szövetség Alakuló Közgyűlésének
résztvevői érdekeltek a korosztály életminőségének javításában. Hisznek abban és
vallják, hogy együtt sikeresebben juttathatják érvényre szervezeteik szándékát, a
korosztály javát szolgáló törekvéseiket. A
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Szövetség
távol tartja magát a pártpolitikai küzdelmektől és fenntartja magának azt a jogot,
hogy a korosztály érdekében felhasználjon
minden olyan alkotmányos eszközt, amely
az érintettek életminőségét kedvezően befolyásolja. Az alakuló közgyűlés munkájába mindazon szervezetek bekapcsolódhatnak, amelyek a gyermek és ifjúsági korosztály érdekében tevékenykednek.” A
kezdeményezés nyitott. A közgyűlés munkájához, illetve a nyilatkozathoz csatlakozhat bármely korosztályi és szakmai
szervezet.

Széchenyi
Szakkollégium
Tizenöt éves a Széchenyi Szakkollégium, az évfordulót jubileumi konferencia
rendezésével ünnepelték a végzett és az
aktív szakkollégisták szeptember 20-án a
BKÁE főépületében.

120

