Sajtóanyag
XXIV. Nemzetközi Gyermekvédelmi Sporttalálkozó
(2014. június 13-15. Zánka, Erzsébet Üdülőközpont és Tábor)
2014-ben Magyarország rendezi a közép-európai „Visegrádi Együttműködés”
(V4) jegyében a gyermekvédelem nemzetközi sporttalálkozóját Zánkán.
Szlovákia, Csehország, Lengyelország és a vendéglátó Magyarország gyermekés ifjúságvédelmi intézményeiben és nevelőszülői hálózatában, állami
gondoskodásban élő növendékek mellett a Kárpát-medencei „nemzeti
összetartozás” jegyében Romániából, a Böjte Csaba Atya vezette Dévai Szent
Ferenc Alapítvány, az innen érkező fiatalok is részt vesznek ezen a találkozón.
E közel háromnapos rendezvényen négy
sportági területen: fiú labdarúgásban,
leány
röplabdában,
atlétikában
és
asztaliteniszben mérhetik össze tudásukat
a
közép-európai
régióból
érkezett
fiatalok.
Az országonként mintegy 40 főt
alkotóküldöttségek
fiataljai
éves
versenyrendszer
válogató
versenyei
alapján
kerülhetnek
a
zánkai
megmérettetésre.
Ők
azok,
akik
rátermettségükkel,
szorgalmukkal
kiérdemelték az indulás jogát országuk képviseletében.
2013-ban Pozsony, 2012-ben az észak-csehországi Straz pod Ralskem, 2011ben Miskolc adott otthont e nemzetközi sporttalálkozónak, amely jövőre ünnepli
negyedszázados létezését. (Megfordultunk például néhány éve a felvidéki,
trencsényi gyermekvárosban is.) Egyik életre hívója, alapítója a Szlovákiában
tevékenykedő, ma nyugdíjas gyermekotthoni pedagógus: Phdr. Michal Branik.
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„Állami gondoskodásban élő diáksportjáért”-projekt jegyében

Az ún. gyermekotthoni diáksport területről (történeti áttekintés):
„Létezik a magyar diáksportnak egy ága, amely az 1960-as évek végétől
egyre szervezettebb képet mutatott: ez a nevelőotthoni diáksport, a különféle
fenntartású
gyermek-és
ifjúságvédelmi
intézmények
speciális
sporttevékenysége. Speciális terület (a Magyar Diáksport Szövetség az 1980-as
években önálló sportágként, sportági területként tartotta nyilván), mely az
állami gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok – javarészt a normál iskolai
sportköri viszonyokhoz képest túlkoros – sportéletét, versenyeit foglalja
magába. Az 1967/68-as tanévvel az akkori Fővárosi Tanács VB. elindította
útjára az FNSB-t (Fővárosi Nevelőotthoni Sportbizottság), mely évről-évre
koordinálta a fővárosi közel három tucat gyermekvédelmi intézmény
alapsportágbeli versenyeit. Korábbi vezetői, így Ercse István és Gergár Károly
sajnos nincsenek már köztünk. Ez a szerveződés bővült ki utána országos
jellegűvé.
Ezen sportszervezői, testnevelői testület azokból áll és állt össze, akik aktívan,
a diáksport iránti motiváció által vezérelve és főként a gyermekvédelem iránt
elkötelezve szívügyüknek tekintik e sportterületet. A 70-es években az ország
más tájain is megindult a szervezett nevelőotthoni diáksport élet, többnyire
egy-egy nagyobb gyermekotthon változó méretű hatósugarában (Miskolc,
Sopron, Komárom, Zalaegerszeg stb. említhető meg), s igen változó
eredményességgel: de igen nagy lelkesedéssel. Versenyek zajlottak le ezen
„romantikus” hőskorszakban: az emlékek salakos pályák porfelhőjéhez,
kiemelkedő gyermekteljesítményekhez és nagyszerű nevelői példákhoz
kapcsolódnak.”(www.gyermekotthonoksportja.hu/cikkek/attekintes-agyermekotthoni-diaksport-multjabol.html)
Nagy lehetőség volt az 1985 és 1993 között működött START DSE, amely
átmeneti és biztató fellángolás ellenére elhalt.
1994 és 2010 között létezett a HÍD SE (Nevelőotthonok Diáksport Egyesülete),
amely néhány éve – az akkori támogatások hiánya miatt – megszűnt, de az itt
létrejövő gyermekvédelmi munkacsoport először a budapesti, XI. Menyecske
utcai Gyermekotthonban (1990-es évek), majd 2000-től a bicskei Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában folytatta tovább a szervező
munkát. Ez köszönhető Vásárhelyi János bicskei gyermekotthoni igazgató
áldozatos munkájának.
2014-re a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon a magyarországi
gyermekvédelem diáksportjának országos jellegű bázisintézményévé
nőtte ki magát.
Célként azt határoztuk meg 1994-ben és valljuk 2014-ben is, hogy
projektünk: „segítse elő az állami gondozottak sporttevékenységét, újítsa
fel a több évtizedes hagyományokkal rendelkező versenyrendszerét,
segítse a magyar diáksport vitathatatlan értékének megőrzését.”(Család,
Gyermek, Ifjúság 1994/2. sz. 43.o.)
A sajtóanyagot készítette:
- Kónya Endre gyermekotthoni igazgatóhelyettes (1994-től a projekt
szervezője)
- Vendégh Zsolt középiskolai tanár, közoktatási szakértő (1984-től a projekt
szervezője, a HÍD SE elnöke 1994-2010 között)
A gyermekotthoni projekt honlapja 2012-től: www.gyermekotthonoksportja.hu
Nemzetközi Gyermekvédelmi Sporttalálkozó: 2014. június 13-15.

