A Bölcsődei Múzeum 15 éves!
2017. április 24-én tartotta a Bölcsődei Múzeum Alapítvány az ünnepi megemlékezést a VIII.
kerület Nagytemplom u. 3. szám alatt, a Gyermekkert Bölcsőde és egyúttal a múzeum
könyvtár- és tárgyaló termében. A vendégeket Scheer Ferencné, az alapítvány elnök asszonya
köszöntötte, és tolmácsolta Dr. Koncz József főorvos (mint az egyik alapító) köszöntőjét,
majd Sántha Péterné a VIII. kerület alpolgármestere üdvözölte a jelenlévőket.
Megtisztelte az ünnepséget többek között Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, Fűrész Tünde az EMMI miniszteri biztosa,
Család-és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője, Kovácsné Bárány Ildikó az
EMMI Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály mb. főosztályvezető helyettese, Acsainé
Végvári Katalin a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnök asszonya, Dr. Mátay Katalin a
BOMI volt igazgatója, jelenleg Macske Napközbeni Ellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos
Egyesületének

elnöke, Szűcs Viktória a BDDSZ elnöke, Mester Jánosné a BDDSZ volt

elnöke, Budapest kerületeinek Egyesített Bölcsődevezetői, és a szakmai műhelyek előadói is.
Több jubileumot is ünnepelhettünk ezen a jeles napon. Magyarországon az első bölcsődét
éppen 165 évvel ezelőtt nyitották Pesten a Kalap utca (ma Irányi) 1. szám alatt, amely akkor
még egy bérleményben kapott ideiglenes elhelyezést. 1852-ben „…kivált a szegény
mesteremberek, gyári munkások és napszámosok kisdedeik” számára jelentett megoldást az
intézmény. Hamarosan kinőtték a szűkös helyet és önálló épületben gondolkoztak. Az épület,
amelyben ma a múzeum található, és amelyet egykor Ybl Miklós tervezett, éppen 140 évvel
ezelőtt nyitotta meg kapuit a Pesti Első Bölcsőde Egylet számára. A kisdedek gondozását
akkor a Szent Vince rend irgalmas nővéreire bízták, akik ugyanúgy az épületben laktak.
Ahogy belépünk a patinás nagykapun, jobbra láthatjuk azt az emléktáblát, amely erről az
eseményről emlékezik meg, említve I. Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét, mint
legmagasabb védnököket. Az intézményt 1950-ben államosították, de mint bölcsőde, azóta is
folyamatosan működik. Éppen 20 esztendővel ezelőtt alapította a Magyar Bölcsődék

Egyesülete az egykori Népjóléti Minisztériumban dolgozó Akócsi Ágnesről elnevezett díjat,
amelyet a bölcsődei területen dolgozók, mint életmű díjat vehetnek át. Akócsi Ágnes
kiemelkedő szerepet játszott a bölcsődék fejlődésében az 1950-60-as években. A vendégek
között foglalt helyet az egykori bölcsődei szakember fia Akócsi Sándor is, aki édesanyja
hagyatékának egy részét a múzeumnak adományozta. Az ünnepi megnyitón kapta meg a
múzeum Petus Márta könyvének több példányát, melynek címe: „Útjaim…, avagy időutazás
a bölcsődei gyermeknevelésben”. A szerző negyvenesztendős munkájának tapasztalatait
összegezte kötetében. A könyvtár értékes és hiánypótló szakkönyvvel gyarapodott.
Ma a múzeumban a „Magyar bölcsődék története” című állandó kiállítás mellett láthatjuk a
jubileumi, 13. időszakos kiállítást is, amelyben az elmúlt 15 évből kap ízelítőt a látogató. A
tablókon megjelennek a gyűjtők, akiknek anyagából kiállítások készültek, a tárlókban azok a
mackók, babák, ruhácskák és egyéb játékok, amelyeket az évek során ajándékozott a
múzeumnak gyűjtő, babakészítő, néprajzos, restaurátor, iparművész. A jubileumi kiállítást Dr.
Györgyi Erzsébet, a Kiss Áron Játéktársaság elnöke nyitotta meg. A múzeum gyűjteménye
immár több mint 4500 db tárggyal, dokumentummal és fotóval, valamint 1512 tétel
adatbázison keresztül kutatható adattári anyaggal büszkélkedhet. A látogatók száma évente
átlag ezer fő, köztük több szakmai csoport és diák. A múzeumi alapítvány minden évben több
hetes szociális akkreditációval rendelkező szakmai műhelyt szervez a kisgyermeknevelők
részére. Ezeken a továbbképzéseken 2003 és 2017 között 528 bölcsődei szakdolgozó vett
részt.
A múzeum látogatása előzetes bejelentkezés alapján lehetséges – tekintettel a működő
bölcsődére és annak napirendjére. Tel: +36-1-3131-011
Dr. Csapó Katalin muzeológus
Képek a megemlékezésről:

1 kép: Sántha Péterné, Scheer Ferencné

2. kép: Czibere Károly, Fűrész Tünde

3. kép: Sajtos Zsuzsa ajándék mackói

4 kép: Balról: Kovácsné Bárány Ildikó, Dr. Csapó Katalin, Dr. Györgyi Erzsébet,
a múzeum patinás tárgyalóterme – könyvtára a résztvevőkkel.

