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A gyermekbarát társadalomért, 

– jubileumi felhívás 

A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma (MGYM) megalakulásának 25. évfordulóját és 

az elődszervezet, a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete 100. születésnapját 

ünnepeltük. Elődeink és mi is egy szolidáris gyermekbarát társadalom elérésének reményében 

fogtunk össze. Mindazért, ahogy a gyermekbarátok egykori elnöke, Kéthly Anna mondta, „ne a 

születés véletlene döntsön a gyermeki sorsok alakulásában, hanem egy igazságosabb 

társadalom széleskörű lehetősége.”  

Aggasztónak és felháborítónak tartjuk, hogy a gyermekbarát egyesület megalakulásának 100. 

évfordulóján, 2017-re kritikus méretűvé vált Európa közepén, Magyarországon a 

gyermekszegénység, több tízezer gyermek éhezik. A széleskörű tanuláshoz, a kellő 

művelődéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a megfelelő egészségügyi ellátáshoz egyre 

kevesebb gyermek juthat hozzá.  

A kormányzati felelősségből eredő cselekvés nem tűr halogatást! Felkérjük a magyar 

kormányt, sürgősen intézkedjék a szegény gyermekek szellemei és fizikai ellátási 

minimumának a biztosítására. 

10 éve a Parlamentben tarthattuk ünneplésünket. Reménykeltő Dr. Szili Katalin köszöntő 

levele: 

„Igazán sajnálom, hogy csak levélben köszönthetem a Magyarországi Gyermekbarátok 

Mozgalma vezetőit, szervezőit, aktivistáit, résztvevőit, s mindazokat, akik ma ünnepelni jöttek 

az újjáalakulás 25. évfordulóját, s egyben a 100 éve alakult mozgalmat. 

Ha gyermekekről van szó, mindent félreteszünk, ők az elsők. Így dicséret illet minden olyan 

civil kezdeményezést, amely a társadalmi különbségeket elszenvedő gyermekek helyzetét 

javítja, az esélyek kiegyenlítésén munkálkodik akkor is, amikor tábort szervez, iskolaszereket 

oszt, étkezést biztosít, vagy éppen környezetet véd.  

Csak azt tudom újra kívánni, mint 10 évvel ezelőtt tettem: szeretnék olyan világban élni, ahol 

minden gyermek egyforma eséllyel indul, ahol nincs gyűlölet és kirekesztés. 

Köszönet Önöknek áldozatos munkájukért! 

Dr. Szili Katalin,  

az OGY volt elnöke, miniszterelnöki megbízott” 

Budapest, 2017. április 22-én 

Az MGYM elnöksége, Hanti Vilmos elnök 
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