Bölcsődék Napja – 2014. április 22.

„ A legszebb női hivatás a gondozónői munka, hisz éveken, évtizedeken át, hittel,
szeretettel,
nagy türelemmel és szakmai felkészültséggel gondozzák-nevelik a kisgyermekeket.”
Dr. Kardos Andor

Forrás: mano-mercehu.blog.hu

Régi vágya teljesült a bölcsődei dolgozóknak a 15/1998. NM rendelet 2010. évi
módosításával, mely kimondja, hogy a bölcsődékben április 21-e, - vagy ha az heti
pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.
2014. április 22-én ünnepeljük tehát itthon a Bölcsődék Napját. A bölcsődék dolgozóit
köszöntjük ekkor és emlékezünk azokra, akik sokat tettek ezért a szakmáért.
Magyarországon 158 évvel ezelőtt, 1852. április 21-én megnyitották Budapesten a Kalap
utcában az ország első bölcsődéjét. Az ünnepélyes nyitáskor a résztvevők elözönlötték
az utcát és éljenzéssel adtak kifejezést érzelmeiknek. A bölcsődei mozgalom elindítása
leginkább a Pesti Első Bölcsődei Egylet érdeme.
Az egylet első elnöke Forrainé Brunszvik Júlia (Brunszvik Teréz unokahúga) volt. Az
egylet igazgatója Rozmanith Antal, orvosa Dr. Fromm Pál volt, aki 8 éven keresztül
díjtalanul végezte a bölcsődeorvosi teendőket és kiemelten sokat foglalkozott a
gyermekek testi és lelki fejlődésével.
A bölcsőde lefektetett alapszabálya rendkívüli felvilágosultságról, egészségügyi és
pedagógiai tájékozottságról tesz tanúságot, több kitétele mai szemmel is időszerű.
Ennek a mára már ünneppé emelt rendkívül fontos napnak az elismertetéséért több évet
küzdött dr. Koncz József a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének és a
Magyar Bölcsődék Egyesületének megálmodója és alapítója. A küzdelmet folytatták
tovább az általa létrehozott bölcsődei érdekképviseleti szervek; a küzdelem mára a
múlté, az ünnep immár valósággá vált.
A Bölcsődék napja megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás így szól:

„Figyelemmel arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde
intézményének meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában és a gyermekek
szakszerű, egészséges fejlődést segítő gondozásában – a Pesti Első Bölcsődei Egylet

által létrehozott első magyar bölcsőde 1852. április 21-én, Budapesten történő
megnyitásának tiszteletére – április 21-ét a Bölcsődék Napjává nyilvánítom.”
Ezen a napon emlékezünk a Magyar Bölcsődék Egyesületének szervezésében Akócsi
Ágnesre is, aki fiatalon elhunyt, és aki munkássága során a Bölcsődék Országos
Módszertani Intézetének létrehozásával és a bölcsődékben folyó munka javításával
foglalkozott.
Fontos emlékeznünk azokra is, akik az elmúlt évtizedekben szeretettel,
elkötelezettséggel és kitartással fejlesztették a bölcsődei ellátás színvonalát, és
igényes munkájukkal kiemelten magas színvonalúvá tették a bölcsődéket.
Bízunk abban, hogy közösen képesek leszünk magas rangra emelni ezt az ünnepet, és
egyszer mindenki különös tisztelettel tekint majd a bölcsődei kisgyermekgondozókra, az
egyik legszebb hivatás gyakorlóira.
(Felhasználva: Szűcs Viktória Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete elnökének írása)

                                

Intézményünk is igyekszik méltó módon megünnepelni 2014-ben a Bölcsődék Napját, így
a Miskolcon működő tíz bölcsőde munkatársai részére - idén először - egy nevelés
nélküli rekreációs és mentális napot szeretnénk szervezni, melynek helyszíne
Miskolcon a Hajós utca 1. szám alatt működő Napraforgó Bölcsődében lesz.

A rendezvény tervezett programja:
9.00 –11.00

Előadások:

Szakmai tanácskozás

Földessy Judit - megnyitó és köszöntő
Szolnoki Beáta
Családterápia a bölcsődékben
Munkahelyi mentálhigiéné
Bereginé Almási Erzsébet
SNI gyerekek a bölcsődékben
Szalkó Zsuzsanna és Csorba Csabáné
A bölcsődei szociális munka
Kiss Krisztina
Olvasásra nevelés
Sándor Tamás
Bölcsődéről apai szemmel - élménybeszámoló

11.30 –12.30 Ebéd és Főzőverseny értékelése
13.00 –15.00 Játékos vetélkedő
15.30

Eredményhirdetés

Kísérő rendezvények:
Egyrészt 8.30 – 11.00 között főzőversenyt szervezünk 5 fős csapatokkal; másrészt
intézményünk a Bölcsődék Napja alkalmából megrendezendő Szakmai Naphoz
kapcsolódóan Dekorációs versenyt is hirdet. A bölcsődéknek a meghirdetett 3 téma

egyikének alapján kell egy csoportszobát, vagy annak egy sarkát, vagy egy folyosót,
öltöztetők, étkezőt vagy egyéb közösségi helyiséget feldíszíteni.
Választható témák:
 Tavaszi Zsongás
 Húsvétváró Nyuszi- Buli,
 Hétszínű Szivárvány

Bízunk benne, hogy minden résztvevő kollégának sikerül egy felejthetetlen,
élményekkel és feltöltődéssel teli napot szereznünk, és áldozatos munkájukat
megköszönve sok sikert és jó egészséget kívánunk a későbbiekben is!

