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Előszó 

Kedves Olvasó! 
 
Számomra fontos és szeretett könyvet tart a kezében. Ennek a 
könyvnek a megjelenéséről már elég hosszú ideje álmodoztam. Az 
álmok azért néha valóra is vállnak. Hosszú vajúdás után, örömköny-
nyek között megszületve tarthatom kezembe elsőszülött könyvemet. 
De az ég alatt mindennek szabott ideje van. Így ez a könyv is akkor 
jelenhetett, meg amikor negyven év bölcsődei területen töltött év 
után egy új életszakasz kezdődött életemben. 

Ez a könyv, illetve az abban írottak bizonyos tekintetben a böl-
csődei kisgyermeknevelés korrajza. Miért „Útjaim” címet adtam 
ennek a tanulmánykötetnek? 

Egyrészt, mert szakmai életemnek két meghatározó időszakára 
történő visszatekintés, másrészt a bölcsődei szakmának egy olyan 
feladatát vázolja föl, amely a családok érdekében végzett munkában, 
a továbbiakban is döntő jelenségű lesz. 

Az első két tanulmány közös vonása, hogy mindkettő egy idősza-
kot lezáró visszatekintés valami olyanról, amely jelentős értéke volt a 
szakmának, a benne dolgozóknak. Az egyik egy olyan intézmény, 
mely működése idején meghatározója volt a bölcsődei kisgyermek-
nevelésnek, a másik pedig egy olyan szakmai szolgáltatás volt, amely 
a közel harminc év alatt minőségében, infrastruktúrájában jelentős 
elemmé nőtte ki magát a bölcsődei ellátás rendszerében. Mindkét 
esetben valami lezárult, valaminek vége lett, elvettek a szakmától 
valamit. Tulajdonképpen gyászoljuk azóta is a BOMI-t, és gyászol-
hatjuk a bölcsődei korai fejlesztést is. A harmadik tanulmány azon-
ban az új élet, a jövőbeni lehetőségek egyik formájára hívja fel a 
figyelmet. 
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2013-ban nagy megtiszteltetés ért, mert az Akócsi Ágnes életmű-
díjat vehettem át, amely a bölcsődei szakma legnagyobb elismerése. 
Úgy gondolom, ezzel a könyvvel, részemről is megtörtént ennek az 
életműnek a lezárása. 

A tanulmányok megírása és kiadása között jelentős idő telt el. Ol-
vasáskor, biztosan találnak majd olyan gondolatokat, megállapításo-
kat, kifejezéseket, amelyek napjaink bölcsődei szakmai terminológiá-
ját, napjaink szakmapolitikai helyzetét tekintve nem állják meg a 
helyüket. 

Mégis ajánlom ezt a könyvet, volt, jelenlegi és jövőbeni kollegá-
imnak, bölcsődei kisgyermeknevelőknek, a bölcsődei szakmát isme-
rőknek és kevésbé ismerőknek a szakma vezetőinek és a szakma 
jövőjéért, és a benne dolgozókért harcolóknak. Fogadják olyan sze-
retettel, olvassák olyan szeretettel ezt a könyvet, amilyen szeretettel 
gondoztam, bábáskodtam fölötte! 

A szerző 
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Az alábbiakban közölt történeti visszapillantás eredeti változata 2002-ben a 
bölcsődék 150 éves évfordulója alkalmából készült el. 

A bölcsődék szakmai fejlődése tekintetében az ún. „kis BOMI” 
majd az 1977-ben megnyílt új Intézet és a hozzákapcsolódó bölcső-
de meghatározója volt a bölcsődék szakmai fejlődésének. Kidolgoz-
ta és kipróbálta az új szakmai elképzeléseket, azokat értékelte, bemu-
tatta, és az ország bölcsődéinek továbbadta, a megyei módszertani 
bölcsődék közreműködésével. Az intézet módszertani osztályának 
segítségével pedig biztosítottá vált az, hogy minden bölcsődében a 
legújabb fejlődés-lélektani, pedagógiai kutatások alapján gondozzák, 
neveljék a gyermekeket. Ez a negyed évszázad jelentős szakasza 
ennek a 150 esztendőnek. 

Módszertani bölcsődeként részesei és tanúi voltunk annak a 
szakmai fejlődésnek, amelyen az ország bölcsődéi végighaladtak. A 
különböző politikai irányzatok az ország bölcsődei hálózatában hol 
a felvirágzást, hol a hanyatlást idézték elő. Ez a szakma azonban 
nagyon erős tőről gyökerezik, és nem hagyja magát megsemmisíteni. 
Ha levágják egyik hajtását, máshol hoz virágokat, ha sok hajtását 
vágják le, még többet és erősebbeket nevel, elszántan és eltökélten 
arra, hogy a szándék – mely a bölcsődés gyermekeket nevelő csalá-
dok iránti elkötelezettségből táplálkozik, a jobbítást szolgálja. 
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A kezdet 

„Az 1966-os év jelentős mozzanata a bölcsődei hálózat történeté-
nek. Ekkor jelent meg az Akócsi Ágnes inspirálta miniszteri ajánlás 
módszertani bölcsődék létrehozására. 

1967-ben került bevezetésre Magyarországon a Gyermekgondo-
zási segély rendszere. Az új lehetőség, amely lehetővé tette, hogy az 
édesanyák otthon lehessenek gyermekükkel, lényegesen nem csök-
kentette a bölcsőde iránti igényt. Különösen azért nem, mert ekkor 
indultak meg a nagy lakótelep építkezések és az új lakásba költözők 
igényelték a bölcsődét.” 

Az anyák tömeges munkába állása is szükségessé tette a bölcsődei 
ellátás igénybevételét. 

1969-ben egy előző miniszteri ajánlást követően alakultak meg az 
egészségügy egyes szakmáit irányító országos intézetek. Ennek a 
javaslatnak alapján határozták el a Bölcsődék Országos Módszertani 
Intézetének létrehozását is. 

 

A 22/1970 (Eü. K. 11) Eü. miniszteri utasítás 
Az Országos Közegészségügyi Intézet kezelésében levő (Budapest IX. Gyáli út 
216 sz.) bölcsődéből létrehozta a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetét. 
Az intézet a bölcsődékben elhelyezett egészséges csecsemők és kisgyermekek 
bölcsődei szakmai irányításának a területén az Eü Minisztérium szervezési-
módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye. 

 
A Bölcsődék Országos Módszertani Intézet első igazgatója dr. 

Polónyi Erzsébet lett. 


