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A Kisgyermek szakmai 

folyóiratban megjelent cikkek 

jogtulajdonosa A Kisgyermek

szerkesztősége.

Gyorsan telnek a napok, és mindjárt szeptember
van, közeledik az évkezdés, és nem érzem, hogy
kipihentek, életerősek lennénk! Szomorú világ-
ban élünk, pedig vannak olyan tények körülöt-
tünk, amire büszkék lehetünk, amiből erőt lehet-
ne meríteni! 

A Magyar Pedagógiai Társaság 130 éves évfordulójának évé-
ben megilletődve tapasztalom, hogy milyen sok értékes munka szü-
letett, mennyi mindent alkottak minden kényszer nélkül saját kreatív
életük lehetőségeit felismerve pályatársaink. A küldöttgyűlés 100
tiszteletbeli tagsági címet adományozott, és a nevek mellett felso-
rakoztatott tevékenységek mindegyike értékteremtő tartalmakról ad
információkat. A névsor olvasható az MPT honlapján. Ezek közül az
iskoláskor előtti neveléssel elkötelezetten foglalkozók száma 30 tag-
társunk. Személyes találkozással szeretnénk köszönetet mondani
kimagaslóan értékes munkájukért 2021. szeptember 10-én 10 órai
kezdéssel Budapesten, a V, kerület, Bástya utcai Óvodában.

Most nyáron jelent meg az Abszolút pedagógusok. Új szem-
pontok a XX. századi értelmiségtörténet kutatásához c. kötet, mely
a Kiss Árpád Műhely több éves munkásságának eredményeként jött
létre. 

Ebben a kötetben olyan életutakról olvashatunk, amely alapján
megérthetjük, hogy „…az abszolút pedagógust az önálló alkotói te-
vékenység magas szintje választja el a kísérletező és újító pedagó-
gusok ugyancsak kiemelkedően fontos többi csoportjától…” (Tren-
csényi, 2021). A több mint 30 név között is vannak kisgyermekne-
veléssel foglalkozók, akikre büszkék lehetünk.

A Magyar Pedagógiai Társaság kiemelkedő nő-alakjainak tag-
jait vettük számba az emlékezések sorában, amely képsorok és a
képek alatt olvasható tevékenységek gazdag listája példamutató
egyéneket mutat be, akiket sokan ismertünk is, tanultunk tőlük, em-
lékszünk rájuk.

Van tehát olyan amire büszkék lehetünk, cikkeink is a mai élet
pozitívumaira hívják fel a figyelmet. Ezek és az ehhez hasonló saját
egyéni tapasztalatok adjanak erőt az évkezdéshez, és sok sikerél-
ményt a gyerek között! 

Villányi Györgyné Jutka felelős szerkesztő 

Ami erőt adhat 
a továbblépéshez… 


