Pivókné Gajdár Klára – Családpedagógiai Egyesület:
Emlékezés Csizmadia Ferencné Nemes Mártára

Fájó szívvel kaptuk a szomorú hírt, hogy Csizmadia Ferencné Nemes Márta
2018. január 19-én, 79 éves korában elhunyt.
Egy rövid életút ismertetéssel szeretnénk fejet hajtani emléke előtt, úgy is, mint egyesületünk
– Családpedagógiai Egyesület – alapítójáról.
Cs. F. Nemes Márta Dombóváron született 1939. jan. 18-án. Tanulmányait az érettségiig
szülővárosában végezte, majd Budapesten az Állami Védőnőképző Iskolában szerezte
alapvégzettségét, az egészségügyi és szociális védőnői oklevelet 1959-ben.
1974-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos előadói diplomát szerzett.
1984-ben a MLEE Pszichológia, Bánásmód pszichológiája, csoportlélektan diploma
megszerzése következett a képzések hosszú sorában.
1992-ben a Pszichiátriai Klinika, Pszichodráma - bioenergetika kiképző tréningjén terapeuta
képesítéssel is gazdagította szaktudását, gyakorlatát.
Dolgozott Gyulajon, Dombóváron, Budapesten a XIV. és II. kerületi Tanács Egészségügyi
Osztályán, körzeti és iskolai védőnőként. Szakoktató és egészségvédelmi tanár volt a Kállai
Éva Egészségügyi Szakközépiskolában. Főelőadóként dolgozott a Magyar Vöröskereszt
Központ Egészségvédelmi Osztályán, majd családgondozó pedagógusként a II. kerületi
Önkormányzatnál.

Témavezető oktatóként közreműködött a Budapesti Tanítóképző Főiskola Családpedagógiai
Tanácsadó továbbképzésén, majd családpedagógiai oktató volt az ELTE BTK
Neveléstudományi Tanszékén.
Szakmai és civil szervezetek alapításában, és azokban való aktív részvétel jellemezte további
életét.
1972 – 2002 között a Magyar Pedagógiai Társaság Családi Nevelési Szakosztály tagja,
később titkára, majd elnöke volt.
1993 – 2002 között a Családpedagógiai Egyesület alapító társelnöke.
1995-ben megalapította a Családi Nevelésért Alapítványt, melynek elnöke, képviselője volt.
Ugyanettől az évtől indította a Családpedagógiai Módszertani Központot, és lett a képzések és
szakkönyvek kiadásának vezetője.
2003-tól a Tanárképzők Szövetségének tagja is volt.
96 publikáció, 20 szakkönyv és konferenciakötet szerzőjét, szerkesztőjét is tisztelhetjük
személyében.
Csak felsorolásként említek néhányat:
-

Családi életre nevelés, Módszertani segédkönyv a középiskolai osztályfőnöki órákhoz
(1975).

-

A sikeres családi élet titkai, szakkönyv (1999).

-

Családpedagógiai módszertan, szakkönyv (2002).

-

Prevenciós családpedagógiai ismeretek (2001 – 2002).

-

Ismeretek a családról. Családpedagógiai módszertan a serdülőknek 7 – 10.
évfolyamhoz, szakkönyv (2002).

-

Boldogságreceptek – konfliktusfeloldó módszerek, önértékelő képességek,
szeretetkészség fejlesztése, szakkönyv (2002).

Köszönjük Mártikának, hogy aktív jelenlétével, szaktudásával megalapozta, folyamatosan
gyarapította a családpedagógiai szemléletet.
Köszönjük könyveit, írásait, melyekkel példát ad, és segíti a jövőben is a pedagógusokat, a
szülőket, a jövő generációit a családi nevelés elsődleges szerepének hangsúlyozásában.

