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Kedves Olvasók! 

 

 A 2017-es év harmadik hírlevelét küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 
információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 
fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 
munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolókat, 
terveket és egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

Új sorozatot indítottunk idén, Szentek élete címmel, ahol minden alkalommal egy 

kiemelkedő szent életútját mutatjuk be. Nem titkolt célunk, hogy fiataljaink 
megismerkedjenek választható alternatívákkal, ehhez jó eszköznek tartjuk új rovatunkat. 
Kiírtunk egy képzőművészeti pályázatot is a Szentek életével kapcsolatosan.  

Nem titkolt célunk minél szélesebb körű pedagógiai pszichológiai- terapeutikus 
eszköztárat bemutatni partnereinknek. Ennek keretében pszichopedagógust is 
üdvözölhetünk a fedélzeten.  

Kaptunk egy írást, melyben egy volt állami gondoskodásban felnőtt fiatal vall 

életéről, kapaszkodóiról, reményeiről. Sorsok címmel indítjuk rovatunkat, melyhez 

szintén várjuk történeteiket. 
A gyermekvédelmi rendszerben legfőbb nevelési eszközünk a személyiségünk. 

Mivel nincsenek kész képletek a gyerekek fejlesztésére, nevelésére vonatkozóan, sokat 
segíthet a gyermek számára legjobb megoldás megtalálásában, ha időről- időre leporoljuk 
azokat a triviális nevelési alapelveket, melyek segíthetnek a nevelési irányok 

meghatározásában, kiválasztásában. Ezért még egy új rovatot indítunk: Nevelési 
alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben, ahol ezen alapelvek frissen tartásához 

szeretnénk segítséget nyújtani. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Bármilyen 

tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, kérem, írják meg 
nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb kész válaszokkal, 
ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 
 
 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com  
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HÍREINK, PROGRAMTERVEINK 

 

2017. március 

Márciusban lehetőségünk volt a görög katolikus kollégákkal együtt részt venni Sajópálfalán 

egy rekollekciós napon, mely kiváló alkalmat nyújtott egy kis elcsendesedésre, 

töltekezésre. Egyik kollégánk tartalmas gondolatokkal tűzdelt reflexióját tesszük közzé. 

 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta oda, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn, 3,16 

 
KÖNNYEK MAGZATA 

A sajópálfalai kegyhelyen megélt reményünk 

 

 

Könnyek a gyermekért 

 Egy keresztény anya, Szent Mónika sokat sírt fiának, Ágostonnak bűnös életmódja 

miatt. Sokat imádkozott érte. Folyamatosan számonkérte vétkeit. A gyermeket persze bűnei 

ellenére mindvégig szerette. Egy alkalommal Szent Ambrus püspök az aggódó, síró anyának 

azt mondta: „ennyi könnynek magzata nem veszhet el...”. Ma Szent Ágostont az egyik 

legnagyobb hatású egyházatyaként tiszteljük szerte a világoni. Mónika hite és imái 

megtermették gyümölcsüket a kegyelem talaján. 

 

Zarándoklat 

 A 300 éve könnyező Sajópálfalai Szűzanya kegyképéhez zarándokoltunk a nagyböjti 

időben, március 29-én. Görög katolikus testvéreinknél ez a nap az Örömhírvétel ünnepköréhez 

tartozik.ii Nagy szeretettel fogadtak és láttak vendégül minket. Hívő közösségként gyűltünk 

össze, akik a katolikus gyermekvédelmi szakellátásban dolgozunk, hogy együtt imádkozzunk, 

együtt gondolkozzunk, egy közösségben testvérként erősítsük meg egymást. 
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Példakép 

 Mária nekünk katolikusoknak példakép, aki felismerte és elfogadta Isten akaratát, annak 

szentelte életét. 

Jézus amikor a kereszten függött a halál küszöbén, János volt az egyetlen jelenlévő tanítvány. 

„Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, …. így szólt anyjához: Asszony, 

íme, a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva 

otthonába fogadta őt az a tanítvány.” iii 

 Ez az esemény az alapja annak, hogy a hagyomány mintegy a keresztények anyjaként 

tekint Jézus anyjára, Máriára az első keresztényre. Jézus ekkor, mint Mária fia, átadja helyét a 

jelenlévő tanítványnak. A tanítványok ezután Máriára, mint anyára tekintenek. Kétségtelen, 

hogy Mária a legnagyobb szent anya a történelemben. Különösen azért, mert az élő Istent 

méhébe fogadva és őt, mint gyermeket nevelve egy felemelő organikus együttépülés részese 

lehetett. Mária nekünk a gyermekvédelemben dolgozóknak olyan példakép, akinek 

odaadásából meríthetünk. Hiszen az Úrtól mi is gyermekeket kaptunk, akiknek nevelésére 

hívott meg bennünket. 

 Több Mária kegyhelyen érte már a híveket az az élmény, hogy Mária sír, aggódik 

gyermekeiért. Sír, mint amikor fia a halálba tartott. Sok gyermek tart előre ma is a széles, 

halálba vezető útoniv. Aggódunk mi is, amikor nem tudjuk, mi fog történni. Azonban a mi 

életünket remény formálja át, mert Jézus kereszthalálával és feltámadásával mindenkit 

megszabadított. Mindenkit, aki befogadja Őt, és részese akar lenni a világ kezdetétől készült 

teljességnek, melyet Megváltónk megnyitott nekünk és amit mi Isten Országának nevezünk. 
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Egységünk 

 Együtt imádkoztunk Orosz Atanáz püspök atya vezetésével a sajópálfalai templomban, 

görög katolikusok a Szent Zotikosz Szolgáltatótól és Szent Lukács Szolgáltatótól, római 

katolikusok a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatától és a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójától. Egyek voltunk, ahogyan Jézus 

kér bennünket.v 

 

 
 

Szabóné Szívos Ildikó, az Országos Egyházi Módszertani Intézmény vezetője által koordinált 

lelki napon Atanáz püspök atya és Páll Miklós atya előadásai után kérdeztünk és osztottuk meg 
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egymással tapasztalatainkat, gondolatainkat. A nap végén a kegyképről és a településről beszélt 

nekünk Kiss Attila Gellért plébános atya. 

 
 

Kép példa 

 A katolikus és különösen a keleti kereszténység hagyományában fontos szerep jut a 

képeknek, mert azok az érzékeinkre ható módon jelenítik meg hitünk elemeitvi. A szemlélődés 

eszközei. 

 Orosz Atanáz püspök atya beszédében a kegyképről, majd általában a képről beszélt és 

elmondta, hogy az ember Isten képmása. 

Így a gyermek is Isten hasonlatosságára teremtett létező.vii A gyermek Isten képmása, aki a 

kiteljesedésre van meghívva, s ebben a felnőtteknek van feladata. 

 

 
 

Előre kiválasztva 

 Páll Miklós atya beszédében elmondta, hogy a gyermek számára meg kell mutatnunk a 

határokat, fegyelmeznünk is kell, ha szeretünk. Külön kiemelte, hogy Isten már a világ 

teremtése előtt ismert, mindannyiunkat, olyannak alkotott amilyenek vagyunk. 

Szeretetből akart minket olyannak, amilyenek vagyunk. Ismert már bennünket születésünk 

előtt, s azért vagyunk, mert a létbe hív teremtő akaratával.viii ix x 

Elsőként azt kell megéreztetnünk gyermekeinkkel, hogy ők eredendően jók. Saját 

szerethetőségükbe vetett hitüket visszaadni igaz szeretettel tudjuk. Minden ami rossz lehet, nem 
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az ő lényegükhöz tartozik. A rosszra való hajlandóságunk a sérült emberi természetünk 

eredménye csupán, melynek gyógyulására van lehetőségünk. 

 

 

 

Győztes akarat 

Páll Miklós atya arról is beszélt, hogy papi szolgálatának kezdetén azt kérte, hogy életét az Úr 

akarata szerint alakíthassa, mert az ember hajlamos más utat keresni. 

Jézus szenvedéstörténete is utal az emberi természet ezen nehézségére, amikor Ő így 

fohászkodik: „Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd!”xi 

 Mindannyiunk számára helyes irány a hitéletben, hogy az Úr akaratát keressük, és akkor 

válaszokat, jó válaszokat kaphatunk kérdéseinkre. A gyermekeinkkel kapcsolatos kérdéseinkre 

is. „Keressétek elsősorban Isten Országát és mindent megkaptok, ami szükséges.”xii 

 



8 
 

 

 
 

Átok és áldás 

 Az előadásokat követő fórum után sokunkat elgondolkodtató kérdés merült fel: Mi az 

áldás és átok jelentősége a ránk bízott gyermekek életében? 

 Gyakran tapasztaljuk, hogy deviáns légkörben szocializálódott gyermek számára még a 

jó választásának lehetősége sem ismert. 

 Az első munkanapjaim egyikén közel húsz éve arra figyeltem fel az akkor még a 

szocializmusból ittmaradt gyermekotthoni rendszerben, hogy három gyermekfelügyelő állt 

körben karba tett kézzel és méregették a gyerekeket. Az egyik azt mondta: „Nézzétek, ezek 

olyanok, mint az állatok, ezekből sosem lesz ember.” Az egyik hat éves fiú épp akkor nézett fel 

és hallotta ezeket a szavakat. Látszott a tekintetében, hogy megértette, mit mond a felnőtt, majd 

egy afféle „naés” tekintettel a szemében fordult el és játszott tovább. Sajnos úgy tűnt, hogy 

befogadta a felnőtt mondanivalóját, hogy ő ilyen... 
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 A Biblia logikája szerint ez a beszéd átok volt. Átok, ami megtéveszt és a romlás felé 

vezet. Ha elhisszük, befogadjuk a rosszat, az hatalmat nyer felettünk. Áldás, amikor felismerjük 

a jót és az az üdvösség keskeny útjára vezet és megtart azon.xiii 

 Az áldás ereje az átokkal szemben olyan, mint  a fény a sötétséggel szemben. 

 Egy alkalommal az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság vizsgálatán felállt a 

pszichiáter, nyújtotta a kezét. Azt mondta, hogy gratulál ahhoz a munkához, amit a Szent 

Ágotánál végzünk, mert az egy csoda, hogy ennek a gyermeknek a lelkében Hajóson megjelent 

a jó választásának lehetősége, ami azelőtt lehetetlennek tűnt és a korábbi élete folyamán 

ismeretlen volt számára. 

 
 

Meg kell látnunk és szeretni a jót gyermekeinkben, a bűnt pedig elutasítani, mint ami nem 

tartozik hozzájuk. Néri Szent Fülöp is az ördögnek adta a pofont. Bosco Szent János is azt 

mondta, hogy az irgalmasság cselekedeteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a 

mennyországét. 

 

Reményünk 

 

 A gyermekeink még nem felnőttek, de egyszer ember lesz belőlük. Hogy így legyen, 

szükségük van a szeretetre. Aki, ha megérintett minket, megérinti őket is, mert Isten a 

szeretet.xiv Hogy mindez valósággá váljon, ahhoz be kell hívnunk imáinkban az életünkbe Istent 

és keresni, felismerni és cselekedni az ő akaratát. 
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 Ha vétkeztünk, kérjük bocsánatát és ő újra felemel bennünket, mert egyszer és 

mindenkorra megfizette már Jézus vétkeink árát. Ez az evangélium, az örömhír. 

 A mi küldetésünk az, hogy határokat szabjunk, áldott környezetet és otthont teremtsünk, 

szeressünk, aggódjunk, könnyeket ejtsünk, s birtokoljuk a reményt, hogy ennyi könny magzata 

nem veszhet el. Mindez áldás lesz, hogy az a gyermek, akit ránk bíznak, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen. 

 

 

Daám Tibor 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

Pasztorációs Munkacsoport 
1
      Baján speciális lakásotthonunk védőszentjének mi is Szent Ágostont választottuk. 

1A Római Katolikus Egyházban népiesen Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Mindkét egyházban Jézus születésének Gábriel arkangyal 

általi hírüladását jelenti. 

1     Jn 19, 26-27 
1
     Mt 7, 13-14 

1
     Jn 13, 35 

1
     A görög εικόνα - eikona, (latin közvetítéssel ikon) kép/más/, amely τύποϛ – tüposz, „lenyomata” valami valósnak. 

1
     Ter 1, 27 

1
     Neve is ezt jelenti: Az a személy, aki szeretetből akaratával a létbe hív és abban tart minden létezőt, azaz hwhy (JAHWE) 

1     Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. 1Jn 4, 19 

1     ...anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott... Gal 1, 15 

1    Mt 26,42 

1
    Mt 6,33; Lk 12,31 

1
    Lk 13,23-24 

1
    1Jn 4,8 

 

  

http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=40&c=26&v=42#v40
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2017. április- május 

Idén is folytatjuk belső képzéseinket, valamint szakmai műhelymunkáinkat is. A 

szakmai műhelymunkák során egy- egy témát, gyakorta előforduló nehézséget járunk 

körül, meghívott előadók segítségével, így szeretnénk szakmai segítséget nyújtani 

kezelésükhöz. Szeretnénk a megvalósuló szakmai segítségadást az igényekhez igazítani, 

így kérjük Önöket, hogy igényeiket mindenképpen jelezzék felénk.  

Tovább folytatódnak szakmai munkacsoportjaink is, mind a nevelőszülői hálózat, 

mind pedig a gyermekotthoni ellátás területén. Terveink között szerepel az elengedés, a 

team-építés, valamint a drogokkal kapcsolatos preventív munka is. 

Május hónapban a Nevelőszülői munkacsoport találkozott Esztergomban. A 

munkacsoport András Katalin vezetésével valósult meg. 

Belső képzéseinket is folytattuk újult erővel, melynek keretében Ácson, Környén, 

Vértesszőlősön és Tatbányán, a Kőszikla utcai lakásotthonban segítettük kollégáinkat a 

team építés- működtetés tekintetében. 

Folytatódik a csoportos szupervízió, valamint a kutya asszisztált terápia is, az 

eredményes munkára való tekintettel. 

 Országos Módszertani Intézményünk küldetése, hogy minél adekvátabb szakmai 

segítséget tudjon nyújtani a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereknek, 

valamint hogy egyfajta bázisa legyen a jó gyakorlatoknak is. Szeretnénk, ha ezek mindenki 

számára hozzáférhetőek legyenek.  Ehhez az Önök segítségét is kérjük.  

  

  



12 
 

V. ÁGOTA Országos Gyermekvédelmi Konferencia 

 

2017. május 17-én 5. alkalommal rendeztük meg országos gyermekvédelmi 

konferenciánkat Szegeden, melyre csaknem ezren érkeztek az ország teljes területéről a 

gyermekvédelemben dolgozó kollégák, mind az alapellátás, mind pedig a szakellátás 

részéről.  

 

A hazai gyermekvédelem tapasztalatait összegezték az V. ÁGOTA® Országos 

Gyermekvédelmi Konferencián annak kapcsán, hogy idén 20 éves a gyermekvédelmi 

törvény. Az ÁGOTA® Alapítvány, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézményrendszere által 

lebonyolított szakmai konferencián az előadók arra hívták fel a figyelmet, hogy a 

legfontosabb mindent megtenni a családjuktól megfosztott gyermekek boldogulásáért. 
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Az értéksemlegesség ellen emelte fel a szavát Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye püspöke köszöntőjében. Mint elmondta, az európai közéletben manapság 

nagy vita folyik arról, hogy melyek az igazi európai értékek, s kik azok, akik ezeket 

képviselik. „Ellentmondást fedezhetünk fel ezen a területen, hiszen akik leginkább 

hangsúlyoznák az igazi európai értékeket, azok pont ez értéksemlegesség diktatúráját 

próbálják képviselni az olyan valódi európai értékek, mint például a család, a gyermek, a 

házasság, a nemzet kapcsán” – fogalmazott.  

 

Önellentmondást lát az egyházmegye vezetője abban is, hogy bár rengeteg szó esik 

a technika fejlődéséről, amely elveszi a növény- és állatvilág életterét, s nagy 

erőfeszítéseket tesznek ennek megőrzéséért, közben nem veszik azt észre, hogy az ember 

élettere is beszűkül, tönkremegy. „Akik itt vannak, azért dolgoznak, hogy az embernek a 

fejlődését, az egészségét a szó minden értelmében megadó élettér, a család az meglegyen 

és támogatást élvezzen. Ha bármi ok miatt ez nincs meg, akkor a lehető legjobban tudjuk 

rekonstruálni azokat a körülményeket, amelyek ezt megpróbálják pótolni. Ez sok szakmai 

és emberi erőfeszítést igényel, ezért mindannyiuknak őszinte hála jár” – szólt Kiss-Rigó 

László a konferencia résztvevőihez. 

A 20 éves gyermekvédelmi törvény kapcsán Kothencz János, a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója arra hívta fel a 

figyelmet, hogy bármilyen szabályozások is voltak vagy vannak érvényben, mindig minden 

azon múlt, hogy az egyes egyént miként vagyunk képesek szeretni.  
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Joel prófétát idézte, aki azt mondta, „szíveteket szaggassátok meg, ne a 

ruhátokat”, s e gondolat a gyermekvédelem területén olyanképp érvényes, hogy amikor 

ezekkel az otthonukat vesztett fiatalokkal foglalkozik az ember, akkor sem a külcsínt, 

hanem a szívünket kell kitennünk, szükség esetén meg is szaggatni azért, hogy ezek a 

gyerekek a gyógyulás útján elindulhassanak. 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója 2013 óta 

országos módszertani intézmény, s immár ötödik éve – 13 megyét érintően – minden római- 

és görögkatolikus egyházi fenntartásban működő, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 

intézménynek biztosít rendszeresen módszertani szolgáltatást. Mintegy 4000 családból 

kiemelt gyermekért vállalnak felelősséget országosan.  

 

Kothencz János méltatta a görögkatolikusokra való rátalálást, mint mondta, 

szemléletmódjukkal tartós letéteményesei lehetnek annak a példamutatásnak, hogy 

megéreztessék, a keresztény ember többletével is lehet ezt a feladatot végezni, s ettől a 

gyermek másként gazdagodik. 

A gyermekvédelmi szolgáltatóval kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy az előírt 

feladataikon túl a munkatársak olyan programokat valósítanak meg, amelyek szintén a 

gyermekeket szolgálják. A szolgáltató és az ÁGOTA® Alapítvány önkéntesei például heti 

szinten több mint ezer gyermeket mozgatnak meg a sportéletrend keretében, de 

élményprogram struktúrát is megvalósítanak, éves szinten több mint 600 rendezvényt 

bonyolítanak le. Ugyancsak nem írja elő jogszabály, de konduktív fejlesztés is zajlik például, 

s ezáltal olyan segítséget kapnak a gyerekek, amit korábban nem. „Leginkább partnerévé 

érdemes válni a fiataljainknak, egy olyan úton, ami rendkívül rögös a számukra. Ahol őket 

hazakísérhetjük ebbe a társadalomba, s megelőzhetjük azt, hogy ugyanennek a 

társadalomnak a perifériájára kallódjanak. Azt gondolom, hogy ezekért a gyermekekért 

érdemes minden erőfeszítést megtennünk, de leginkább érdemes megszaggatni a 

szívünket” – fogalmazott Kothencz János. 
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Differenciált gyermekvédelmi rendszerre van szükség 

Baloghné Gábor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) Szociális Ügyekért és 

Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi 

Főosztályának főosztályvezető-helyettese a konferencián elmondta, az 1970-es évektől 

megfigyelhető tendencia, hogy csökken hazánkban a kiskorúak száma, ugyanakkor a 

gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma növekszik. Bár a szakellátásban 

részesülők száma a gyermekvédelmi törvény hatályba lépés után csökkent, de 2008-tól 

ismét növekedésnek indult. Az is megfigyelhető, hogy fokozatosan csökkent az 

utógondozotti ellátottak száma a 2008-9-es évektől, vagyis egyre inkább a kiskorúak 

irányába tolódott el a rendszer. Baloghné Gábor Katalin elmondta, míg korábban 

jellemzően a 3 év alatti és a 12 éven felüli gyermekek kerültek be jellemzően a 

gyermekvédelmi rendszerbe, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból 

kitűnik, hogy változott az életkori megoszlás, és nőtt különlegese szükségletű gyermekek 

aránya is. Tavaly legnagyobb mértékben a 3 és 5, valamint a 6 és 11 éves korosztályba 

tartozók létszáma növekedett. Hangsúlyozta, ezen tendenciák mentén kell a 

gyermekvédelmi rendszerben gondolkodni, s látszik, hogy differenciált rendszerre van 

szükség. Hozzátette, az is megfigyelhető, hogy egyre komplexebb problémákkal és egy 

rosszabb személyiségállapotban érkeznek a rendszerbe a gyerekek. 

 

Elmondta, a differenciált rendszer több lépcsőből áll, egyrészt a nevelőszülői ellátás 

fejlesztésére is szükség van, de reálisan szembe kell nézni azzal, hogy nem minden gyerek 

helyezhető el nevelőszülőknél, s ezzel együtt a különleges és speciális férőhelyeket 

fejlesztését is meg kell valósítani. A főosztályvezető-helyettes arról is beszélt, 

támogatandó hogy a lakás- és gyermekotthonokban a fiatalok szükségleteihez igazodó 

programokat és terápiákat tartanak, ám Baloghné Gábor Katalin szerint legalább ilyen 

fontos, hogy a rendszerben dolgozókról se feledkezzenek meg, szükség van a képzésükre, 

mentálhigiénés támogatásukra. 

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/05/agota_orszagos_konferencia37_gs.jpg
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Az 1970-es években a gyerekek 20% volt nevelőszülőknél elhelyezve, a gyermekvédelmi 

törvény életbe lépésekor 40%-uk, míg ma már 64% ez az arány, országos szinten jelenleg 

5531 nevelőszülő van. Nagyjából 400 lakásotthon működik és 80 gyermekotthon, és ha a 

fenntartó típusa szerint csoportosítjuk az intézményeket, akkor elmondható, hogy 

alapvetően az állam a fenntartó. Szólt arról is, hogy a gyerekotthoni rendszer 

differenciálása is megfigyelhető, amit az élet hoz magával. Húsz éve a gyermekvédelmi 

törvény 4 típust különböztetett meg, ma pedig 8 típus van, és ezen felül központi speciális 

gyermekotthonok is működnek hazánkban. 

 

A gyermekvédelmi törvény módosítására már megszületett a javaslat, amely például a 

gyermekvédelmi intézményekben bekövetkezett, kiderült bántalmazási ügyek 

feltárásában és kezelésében hozhat előrelépést Baloghné Gábor Katalin szerint, másrészt 

az ilyen intézmények vezetőinek kinevezésével kapcsolatban is szigorúbb szabályokat 

fogalma meg. Ennek lényege, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a fenntartó a 

pályázatra jelentkező kinevezéskor. Korábban például hiába voltak ombudsmani vagy 

egyéb, amelyek jeleztek problémákat, de ezek nem álltak a kinevezési jogkört birtokló 

rendelkezésére, ezen változtatnának. Az is tapasztalat, hogy egyes gondozási helyek 

akadályozzák, hogy a gyermekkel négyszemközt legyen például a gyermekvédelmi gyám, 

ezen is változtatna a törvényjavaslat. A nevelőszülői hálózattal kapcsolatban pedig olyan 

módosítást tartalmaz, hogy a jövőben referenciát kérnének, előfordult ugyanis, hogy a 

nevelőszülő elhallgatott problémákat, amelyek előző működtetőjénél felmerültek. 
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A területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál pedig bevezetnék mobil-teamet, az áldozattá 

vált, bántalmazott gyermekek esetében lehet majd kérni a team segítségét, akik a 

kríziskezelésben tudnak támogatást nyújtani. Az utógondozói ellátásban is terveznek 

módosítását, jelenleg ugyanis a felsőoktatásban tanulók 25 éves korukig maradhattak a 

rendszerben, ám sok esetben az volt a tapasztalat, hogy önhibájukon kívül nem tudták 

befejezni a felsőfokú tanulmányukat 25 éves korukig, ezért azt tervezik, hogy 30 éves korig 

kitolják ezt a határt. 

A cél hitet, reményt és szeretet adni 

Páll Miklós atya, a Miskolci Egyházmegye Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény lelki 

igazgatója a konferencián felelevenítette az intézmény megalakulását. Mint elmondta, 

Orosz Atanáz püspök még 2012-ben kérdezte meg tőle, hogy tud-e szerepet vállalni az 

egyház a gyermekvédelmi ellátásban. Később ara volt kíváncsi, hogy a karitász tud-e 

feladatot vállalni, így 2012 őszén a 60 parókiában keresztény nevelőszülői képzést 

hirdettek, amire az előzetes válogatás után 30 főt vettek fel, akik egytől-egyig el is végezték 

azt. A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény 2013 nyarán jött létre, majd amikor 

lehetőség nyílt arra, hogy állami feladatot is átvállaljanak, 2014 januárjában 200 

nevelőszülőt és 11 lakásotthont vettek át. Páll Miklós hangsúlyozta, az első pillanattól 

kezdve az volt az alapállás, hogy csak annyit vállalnak, amit tisztességesen el tudnak 

végezni. 

 

Arra a kérdésre, hogy mit is szeretnének adni a gyerekeknek és a gondozóknak elmondta, 

hogy először is hitet, az egyház küldetéséből kifolyólag tovább kell adniuk az 

evangéliumot, az örömhírt. Úgy fogalmazott, a papok kinyújtott kezei a gyermekvédelmi 

intézménynek, lelki vezető van minden lakásotthonban és a gyermekotthonban is 

tanácsadói körönként. A lelki vezetők mindig készen állnak mind a gyermekeket, mind a 

dolgozókat, mind a nevelőszülőket meghallgatni, és soha nem az a kérdés, ki milyen 

vallású, ők az embert látják mindenkiben. A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény 

lelki igazgatója azt is mondta, reményt szeretnének adni, amikor ugyanis bekerülnek a 

gyerekek a rendszerbe, látszik, mennyi rosszat éltek át, bizonytalanok. Ezt szeretnék 

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/05/agota_orszagos_konferencia56_gs.jpg
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orvosolni, reményt adni, hogy van, aki megfogja a kezüket, de legfőképpen szeretetet 

adnak a gyerekeknek. 

Páll Miklós atya szerint személyes istenképre mindenkinek szüksége van, ám hangsúlyozta, 

nem végeznek térítő munkát. Szólt arról is, hogy minden lakásotthonnak van védőszentje, 

nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtartsák az ünnepeket, továbbá zarándoklatokat 

is szerveznek. Az imádságnak is nagy szerepe van, amikor megalapították a 

gyermekvédelmi intézményt, látták, szükség van az imaháttérre, így minden gyermek 

nevét felírták egy szentképre, s ezeket az atyák elvitték a falvakban, ahol továbbadták a 

híveknek, akik minden nap elmondanak egy Miatyánkot és Üdvözlégyet a gyerekekért, 

pedig lehet, hogy sosem találkoztak velük. 

Ősz Tibor görögkatolikus pap, a Hajdúdorogi Egyházmegye Szent Lukács Görögkatolikus 

Szeretetszolgálat lelki igazgatója portálunknak elmondta, három gyermekvédelmi 

központjuk van, továbbá 28 lakásotthonuk.  

 

Ezek közül az egyik lányanya -otthon, ahol a felnőtt kort el nem érők nevelik a saját 

gyermeküket. „Ezzel egy nagyon fontos küldetést teljesít az egyházunk, ugyanis az 

abortusz ellen vagyunk, mi az élet mellett állunk, s ezért hoztuk létre ezt az intézményt, 

ahol megvan az a lehetőség, hogy ezek a fiatalkorú anyák felnevelhetik a gyermeküket” – 

mondta el portálunknak. Hozzátette, ezt az otthont bővíteni szeretnék, mert azt látják, 

egyre nagyobb az igény van ilyen speciális ellátásra. Ősz Tibortól megtudtuk, minden egyes 

lakásotthonban van lelki vezető, jelenlétével és a közös beszélgetések során vezeti ezeket 

a gyerekeket a krisztusi tanítás felé. Azt pedig, hogy jó úton járnak missziójukkal, jól 

mutatja, hogy kétszáz fiatal jelentkezett a most szombati zarándoklatukra. 

A visszajelzések alapján nagyon hasznos információkkal gyarapodhattak a résztvevők. 
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Fejlesztő foglalkozások a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóban 

Állatasszisztált terápia 

2017. március- április 

 

2017 március-április hónapban további fejlődésről számolhatunk be a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató terápiás és fejlesztő tevékenységében. A logopédia 

Csongrád, a pszichopedagógia és az állat asszisztált terápia Csongrád és Jász-Nagykun-

Szolnok megyében került bevezetésre, nevelőszülői hálózatunkban gondozott gyermekek 

fejlődésének elősegítése céljából. 

2017 márciusától indult el a Csongrád megyében nevelőszülői hálózatban gondozott 

gyermekek beszédfejlődésének felmérése, amelynek eredményeként április hónaptól, 

egyéni és kiscsoportos formában beszédindítás és logopédiai terápia valósult meg 

Szegeden. A felmérések továbbra is zajlanak, a teljes létszám még nem alakult ki. A 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek esetében nagyon 

gyakran felmerül a megkésett beszédfejlődés, amelynek fejlesztését, logopédiai terápiával 

szeretnénk megvalósítani. Fejlesztési területek: expresszív és receptív beszéd, szókincs, 

koncentráció, figyelem, emlékezet, gondolkodás, artikuláció, nagymozgás és 

finommotorika. A foglalkozásokat Kis Orsolya logopédus vezeti, mozgásfejlesztő 

feladatokkal egészítem ki a komplex programot. További fejlesztési lehetőség, 2017 

márciusától pszichopedagógusi tevékenység indult, Szegeden és Szolnokon, elsősorban a 

beilleszkedési és magatartászavaros iskoláskorú gyermekeink és nevelőszülői családok 

megsegítése céljából.  

Mozgásfejlesztést biztosítása gyermekeink számára Csongrád, Bács-Kiskun, Pest és 

Komárom-Esztergom megyében folyamatosan zajlik. Szenzoros integrációs, alapozó 

terápiás, konduktív fejlesztő módszerekkel. Vizsgálatra, tanácsadásra és fejlesztésre 

folyamatosan várjuk a jelentkezőket. 

 

 

      Tóth Beáta 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

konduktor, alapozó terápiás fejlesztő 
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Sorsok 

Betti története 

(A nevet monogramoztam, de egyebekben változtatás nélkül közöljük írását) 

 

Azt gondolom, hogy nekünk, gyermekvédelmi szakembereknek elképesztően tanulságos, és 

sok magyarázattal szolgáló lehet ez a történet, melyet egy valaha volt állami gondoskodásban 

felnőtt fiatal vetett papírra. Olvassák szeretettel. 

 

 

Egy Lelelences rövid története. 

 

 

M. Beáta vagyok. Születtem:1986.05.18.-án, Makón. Elmesélek egy rövid történetet 

magamról. Már a születésem óta bonyolult volt az életem. Szüleim nem voltak olyan anyagi 

helyzetben, hogy felneveljenek így sajnos intézetbe kerültem Balástyára. 

1989.Szeptember.07.-én kerültem hivatalosan állami gondozásba.  

Balástyáról a Sz. családhoz kerültem. Nagyon megfelelt nekem, hisz nem az 

intézetben voltam, melegség, szeretet vett körül, éreztem, hogy igazi családba kerültem, 

ahol szeretnek . 

Óvodába járhattam, mint a többi kisgyerek. Iskolába kerültem, tanulhattam, külön 

zene órára is járhattam, ahol nekem a hegedű tetszett meg. Kicsit nehezen illeszkedtem be 

az iskolába, szorongtam, a tanulás is nehezen ment számomra.  

Sajnos a boldogságom nem tartott sokáig a Sz. családnál: szertefoszlott az álmom 

hogy lesz egy igazi családom Anyával és Apával. 1996.Július.01.-jén 10.éves voltam, mikor 

elérkezett a fájdalmas búcsú a családtól. Én úgy tekintettem a Sz. családra, mintha a 

sajátom volna, a szülők pedig saját gyermeküknek tekintettek engem. Ragaszkodtak 

ahhoz, hogy tartsuk a kapcsolatot egymással pl.: hétvégéket, iskolai szüneteket ott 

tölthettem. A mai napig szoros közöttünk a kapcsolat látogatjuk egymást születésnapok, 

karácsony alkalmával.  

Második családom a B. család volt, ahová kerültem. Nagy törés volt ez nekem, mert 

iskolaváltás, barátok, család nehéz volt beilleszkednem. Az akkori nevelőszülőnek még volt 

4.saját gyereke, akikkel jól kijöttem, bár voltak köztünk viták is. Furcsa volt egy idegen 

embert Anyának szólítani, hisz addigra már nekem ő volt az életemben a 3. anya - idéző 

jelesen. Nem tudtam miért kell anyának hívni, nem értettem akkor.  
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Szeptemberben megkezdtem az iskolát, immár a 4.osztályt. Beilleszkedtem az 

ottani közösségbe. Iskola utáni elfoglaltságom a foci és a kézilabda volt, sportban 

jeleskedtem versenyszerűen kezdtem űzni. Eljött a kamasz - és a lázadó korszakom. Fiúzás, 

csavargás, esti kimaradozás, a tanulás elhanyagolása: kezdtem nagyon rossz útra térni, 

leromlottak a jegyeim is. Nem voltam minta gyerek lány létemre. 2002-ben befejeztem a 8 

általánost. Jelentkeztem középiskolába, tovább tanulásra. Nem pályáztam meg sok iskolát, 

úgy voltam vele, nem sok esélyt látok magam részéről, hogy felvesznek bárhová is. De 

lebecsültem magamat. Rájöttem, bármennyire is nehéz leülni tanulni, akarom - nem 

akarom, nemszeretem kérdése, de valójában az embernek a jövője múlhat rajta, ezért kell 

keményen tanulni, hogy ne csak elvárjunk mindig valamit, hanem tegyünk is érte. Ezért kell, 

hogy legyen az embernek életcélja, hogy tudjunk mire büszkén visszatekinteni.  

Felvettek az egyik Szegedi középiskolába: Krúdy Gyula Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari Szakközép és Szakiskolába, melynek nagyon örültem. Kereskedelmi 

szakon belül az Élelmiszer-és Vegyiáru kereskedő szakra esett a választás. 2002. 

szeptember 01.-jén középiskolás lettem, majd 2004.Június 26-án megismerkedtem egy 

fiúval. 18. életévemet betöltve úgy döntöttem, megpróbálok saját lábra állni, önállósulni. 

 Elköltöztem az akkori párom családjához, bár utólag belegondolva rossz ötlet volt. 

Nem hallgattam a tanácsadómra, se a nevelőszülőre, csak mentem a saját fejem után. 

Nagyon keményen tanultam, mert szakma lesz a kezemben, amivel el tudok helyezkedni, 

és remélhetőleg lesz állásom. Bekerültem a nagy betűs életbe. 2006-ban meglett a 

bizonyítványom és Élelmiszer-és Vegyiáru Kereskedő lettem. Kemény négy év volt, de 

sikerült és megérte.  

Ha van célod, akkor nincs lehetetlen, lehet, hogy többet kell küzdeni. Míg nem 

találtam munkát, addig a párom szüleinek segítettem a gazdaságban. 2007. július 17-én 

állást kaptam egy nagy Kereskedelmi Áruháznál árufeltöltő munkakörben állandó éjszakai 

műszakban. Nem is olyan egyszerű a felnőtté válás. Letelt a próbaidőm és nagy dologra 

szántam el magam: veszek magamnak egy kertes családi házat. Otthonteremtési 

támogatásomat felhasználva és némi banki hitellel megvettem a házamat egyedül 2008. 

március 31-én. Az akkori párom nem segített sem a ház megvételében, sem a törlesztésben. 

Nehéz feladatnak bizonyult egy házat fenntartani egyedül de én, akartam. Némi felújításra 

szorult, de ezt is megoldottam.  

Sajnos kiderült: van rossz oldala is a kapcsolatunknak kezdtek romlani a dolgok 

sokat éjszakáztam és a közös jövőnknek vége szakadt.  Máshol kereste a boldogságot. Én 
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nem tudtam elköltözni tőle, mert nem engedett el, erőszakos lett, agresszívvé vált. Én csak 

menekülni akartam-e helyzetből. Egy nap betelt a pohár és elszöktem éjszaka, amikor nem 

volt otthon, és amit tudtam magammal vittem: a ruháimat összecsomagolva, ágynemű, 

tisztasági csomag, meg amit kézben elbírtam.  

A házam akkor félkész és szétvert állapotban volt fűtés nélkül, az ablakok huzatosak 

voltak és szinte üres minden helyiség. Se ételem, se pénzem nem volt a hiteltörlesztés 

miatt, akkor kilátástalan volt a helyzetem, de beköltöztem éjszaka. Kemény időszak volt 

számomra, de ami nem öl meg az megerősít. 

A kapcsolat 8,5 évig tartott, de nem bánom, hogy vége lett. Egyedül éltem 1,5 évig 

az üres házban, de ahogy volt pénzem úgy csinálgattam, szépítgettem kicsiny házamat. 

2014. június 20-án megismerkedtem jelenlegi párommal. Az üres házat felváltotta az otthon 

melege. Együtt szépítettük és befejeztük az felújítást. Úgy döntöttünk ideje a 

családalapításnak.  

2015. május 26-án megszületett a kisfiunk. 2016. június 11-én megvolt az 

eljegyzésünk. Jelenleg várandós vagyok a második kisfiunkkal, aki március 04-ére 

várhatóan megérkezik.  

Rossz kapcsolatból is talpra lehet állni. Lehet a semmiből várat építeni. Merni kell 

nagyot álmodni, csak akaraterő, elszántság és kitartás kell. Nem szabad feladni, legyen 

célod, mert az álmok valóra válnak. Hisz én, amit akartam munkát, párt, családot és házat: 

megvan mindenem, amire vágytam. Nekem sikerült, a Sz. család a mai napig szülőként áll 

mellettünk és gyermekünknek nagyszülőként. 

 

 

 

M. Betti 
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Fejlesztő foglalkozások a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóban 

Pszichopedagógus a fedélzeten 

 

Tavasz óta pszichopedagógus is tevékenykedik gyermekeink körében. Foglalkozásai az 

alábbiak mentén és céllal épülnek fel: 

A pszichopedagógiai foglalkozások célja, a nehezen kezelhető, személyiség- 

viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok, társadalmi 

beilleszkedésük elősegítése. Munkám célkitűzése, hogy elősegítsem mindent a gyermek 

számára, ami szükséges képességeinek kibontakoztatásához, a lehetőségekhez képest 

elérhető maximális szocializáció, beilleszkedés eléréséhez.  

A fejlesztést az alábbi ütemezés szerint végeztem: 

- a pszichés fejlődés zavar lényegének, kiindulási pontjának meghatározása, 

- a köré és ráépülő másodlagos károsodások jellegének és okának tisztázása, 

- a környezet hozzáállásának felderítése, 

- a környezet esetleges káros nevelői magatartásának átalakítása, 

- a megfelelő fejlesztési módszerek, eljárások kiválasztása, 

- fejlesztő tevékenység a kiválasztott módszerek alapján. 

A pszichopedagógiai foglalkozások alatt a gyermekek tevékenykedtetése során 

igyekeztem megismerni a viselkedés-és teljesítményzavarok kialakulásának ok-okozati 

összefüggéseit, tüneti megnyilvánulásait, kidolgoztam kezelésének, terápiájának 

módszereit, eljárásait.  

Arra törekedtem, hogy módszereimmel, alkalmazott munkaformákkal elsegítsem: 

 az önálló életvitelre való felkészítést, 

 az adekvát kommunikációra kész, hatékony, problémamegoldó és önérvényesítő 

viselkedés megtanulását, 

 a teljes értékű mindennapi élethez szükséges készségek és képességek kialakítását. 

 

Fejlesztő munkám főbb területei: 

1. Szociális készségek fejlesztése: 

A szociális készségek fejlesztésére szolgáló foglalkozásaim az önálló életvitelre való 

felkészítést szolgálták az alábbi problémákkal küzdő gyermekeknél: 

- pervazív fejlődési rendellenességekkel rendelkező gyermekek szociális deficitjei, 

- agresszív antiszociális viselkedés, 

- szorongásos és fóbiás állapotokkal sújtott gyermekek szociálisan elkerülő viselkedése, 

- tanulási és nyelvi rendellenességekkel rendelkező gyermekek szegényes nyelvi készségei, 

- szociálisan visszavonult viselkedés, szegényes kortárs csoport kapcsolatokkal rendelkező 

gyermekeknél. 

 

2. Kommunikációs készségek fejlesztése: 

A mindennapi élethelyzetekben szokásos kommunikációs sémák gyakorlása, csiszolása 

(pl.: ismerkedés, randevúzás, társalgás, társakkal való kapcsolat, tanulótársakkal való 
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kapcsolat, utazás, nyaralás, stb.) A tréning során a hatékony interperszonális 

kommunikációt tanítottam meg a készségfejlesztés szokásos módszereivel.  

 

3.  Önérvényesítést támogató kommunikációs feladatok: 

Olyan kommunikációs feladatokat is végeztünk az általam ellátott gyermekekkel, amelyek 

ötvözték az önérvényesítést és a mások érdekeinek figyelembe vételét, ezáltal 

elősegítették az erőszakmentes kommunikációt és hosszú távon a szociális hatékonyságot.  

Gyakorolt önérvényesítési technikák a verbális kommunikációban:  

 a szándék, a cél határozott megfogalmazása,  

 az érzések nyílt kifejezése,  

 egyenes, világos állítások,  

 tárgyszerű szavak, kifejezések használata,  

 nincs kertelés, mellébeszélés. 

Gyakorolt önérvényesítési technikák a nonverbális kommunikációban:  

 magabiztosságot sugalló testbeszéd,  

 a hang határozott, meleg, nyugodt,  

 szemkontaktus, nyílt, őszinte szemek,  

 egyenes, kihúzott, nyugodt testtartás. 

Az önérvényesítés megtanulása megoldást adhat, ha valaki úgy érzi, sokszor nem éri el, 

amit szeretne, ha konfliktushelyzetekben gyakran tapasztal szégyenérzetet, vagy 

ellenkezőleg, túlzott indulatokat, amelyeken nem tud úrrá lenni.  

 

4. Problémamegoldást segítő foglalkozások  

során a konfliktushelyzetek megoldási technikáit gyakoroltuk, az alábbi lépésekben: 

- a probléma megfogalmazása, 

- megoldásra vonatkozó összes lehetséges ötlet, 

- ezek elemzése: előnyök, hátrányok, 

- döntés, 

- aprólékos terv a végrehajtásra, 

- végrehajtás. 

 

5. Stresszkezelés technikák gyakorlása: 

 a probléma pontos meghatározása,  

 megoldási lehetőségek összegyűjtése,   

 alternatívák előnyeinek és hátrányainak értékelése,  

 optimális megoldás kiválasztása,  

 megoldás kivitelezése megtervezése és a kivitelezése, végrehajtása 

előrehaladásának folyamatos értékelése. 

 

6. Életviteli készségek fejlesztése  

során a gyermek mindennapi élethelyzetben mutatott, a személyes céljainak 

megvalósulásához szükséges meglévő készségeinek fejlesztésére, hiányzó készségeinek 
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kialakítására került sor helyzetgyakorlatok segítségével - különös tekintettel az önellátásra, 

a tanulásra, a munkára, a kapcsolatok kialakítására és a szabadidős tevékenységekre.  

 

7. A szülői tanácsadás  

során a szülők érzéseinek és attitűdjeinek meghallgatását és felderítését követően 

megoldási javaslatokat dolgoztunk ki közösen a szülőkkel az egyes nevelési problémákra. 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. Szentek élete- képzőművészeti pályázat 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 

Intézménye képzőművészeti pályázatot hirdet a működési területén lévő 

partnerintézmények gyermekei/ fiataljai számára.  

A pályázat célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok- 

választható alternatívaként- jobban megismerjék a szentek életét, meríthessenek 

belőle. A gyerekeket, fiatalokat körülvevő szakemberekkel együtt (nevelőszülők, 

nevelők, gyermekfelügyelők, tanácsadók, stb.) közös beszélgetések 

szerveződhetnek, melyek során a fiatalok az őket leginkább megragadó részt 

bármilyen képzőművészeti alkotásban fejezhetik ki.  

Pályázók köre: nevelőszülőnél/ lakásotthonban élő gyermekek és fiatalok 

(utógondozottak is) 

Ez lehet bármilyen technikával elkészített képzőművészeti alkotás/rajz A5- A4- A3 

méretben legfeljebb.  

Az elkészült alkotásokat az alábbi módokon juttathatják el hozzánk: 

- postai úton: 6723 Szeged, Csongor tér 8. 

- lefotózva, jpg formátumban email-ben: modszertanmarcsi@gmail.com 

Beküldési határidő: 2017. 08.31. 

Korcsoportonként alapítottunk ki kategóriákat az alábbiak szerint: 

1. kategória: 3-7 éves korig 

2. kategória: 8-13 éves korig 

3. kategória: 14-18 éves korig 

4. kategória: 18 éves kor felett 

A beérkezett pályamunkákat neves zsűri bírálja el, és korcsoporti kategóriánként 

hirdetünk nyerteseket. (I.- II.- III. helyezett) 

Díjak: korosztálynak megfelelően ajándékcsomagok: 

III. helyezett: 5 000 Ft értékben 

II. helyezett: 10 000 Ft értékben 

I. helyezett: 15 000 Ft értékben 

Szeretettel várjuk az elkészült műveket, melyekből a későbbiekben szeretnénk 

kisebb kiállítást is szervezni, illetve mindegyik alkotás fel fog kerülni a szentagota.hu 

weboldalra is. 

Amennyiben kérdése, javaslata van pályázatunkkal kapcsolatban: 

Kapcsolattartó:  

Szili-Balog Mária (modszertanmarcsi@gmail.com, vagy 0620/9458482) 

 

 

  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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Jó Gyakorlatok Példatára 

Esetmegbeszélések a lakásotthonban 
 

 
A szakmai vezető és a nevelő koordinálásával, kétheti rendszerességgel team 

megbeszéléseket tartunk, ahol lehetőségünk van arra, hogy minden gyermekünk ügyét és 

esetleges problémáit átbeszéljük. A megbeszélések során azt tapasztaltuk, hogy az az idő 

intervallum, amely rendelkezésre áll, - sok más téma között - kevésnek bizonyul ahhoz, 

hogy módszeresen megvitatásra kerüljenek a problémák illetve azokra megoldási 

alternatívákat keressünk. Ezt kiküszöbölve hívtuk életre az esetmegbeszéléseket, amelyek 

lehetővé teszik, hogy időkorlátok nélkül, célirányosan tudjunk foglalkozni egy-egy 

gyermeküggyel. 

Ezeken a szakmai konzultációkon olyan team vesz részt, amely team tagjai egyúttal 

a lakásotthon dolgozói, és akik szorosabb kapcsolatban vannak a gyermek, adott, aktuális 

problémájával. Az esetmegbeszéléseken, minden esetben részt vesz a szakmai vezető, a 

nevelő, a mentor és minden más esetben, szükség szerint a fejlesztő pedagógus illetve a 

pszichológus, természetesen a probléma természetétől függően.  

Az esetmegbeszéléseket vagy a mentor vagy a nevelő kezdeményezi, általában 

amikor egy- egy gyermek életében összetettebb probléma jelentkezik, ezért annak 

átbeszélése mélyebb és körültekintőbb odafigyelést igényel, vagyis módszeres 

esetvezetés szükségeltetik. Ily módon, lehetőségünk van arra, hogy a megbeszélések 

során egy szakmailag reálisan átgondolt problémamegoldó folyamatot dolgozzunk ki. 

Ehhez igazodva, lépésről lépésre tudjuk megvalósítani szakmai elgondolásainkat, segítve 

ezzel a gyermek életének rendezését.  

A folyamatot rendszeresen értékeljük oly módon, hogy megvitatjuk a haladás 

tempóját, a gátló tényezőket, a nehézségeket és azt, hogy milyen eredményeket tudtunk 

elérni. Nem utolsó sorban azt analizáljuk, hogy a gyermek milyen mértékben volt 

aktív/motivált, elgondolásainkhoz képest mennyire vette komolyan feladatait, és milyen 

nehézségekbe ütközött. Abban az esetben, ha valamiben elakadásunk van, akkor élünk 

azzal a lehetőséggel, hogy újra gondoljuk a célokat és teendőket, új alternatívákat kínálva 

a gyermek számára. 

Munkatársaink a mindennapokban lelkiismeretesen és odaadóan végzik 

munkájukat, megannyi teendő és kötelezettség terheli őket. Éppen ezért igyekszünk 
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minden segítséget megadni a számukra, ahhoz, hogy gyermekeink lelki és mentális életével 

is a megfelelő módon, kellő odafigyeléssel tudjanak foglalkozni. Az esetmegbeszéléseken, 

az előirányzott célokhoz rendelt feladatokat pontosan, egyértelműen és nem utolsó 

sorban, konkrét személyekhez/mentorokhoz/munkatársakhoz rendelve határozzuk meg, 

azokhoz időbeli határokat is kitűzve. Ez értelmezési keretet ad a munkatársak számára, 

lehetővé teszi a tervezést, biztosítja a visszacsatolást, amely által képesek biztonságos 

környezetben, szakmai iránymutatással végezni munkájukat.  

Az esetmegbeszélések lehetőséget adnak arra is, hogy a munkatársak/mentorok és 

a gyermekek közötti kapcsolatra a megfelelő módon lássunk rá. Adott esetben fel tudjuk 

tárni a nehézségeket és képesek leszünk segítséget nyújtani a számukra. Egy – egy ilyen 

tanácskozás során, rá tudunk világítani a gyermek és munkatárs közötti segítő, támogató 

kapcsolat milyenségére és minőségére, hiszen a munkatársak alkalmat kapnak arra, hogy 

beszéljenek az esethez illetve a gyermekhez fűződő személyes problémájukról és érzelmi 

viszonyulásukról.   

Az esetmegbeszélés lépéseit az alábbiak szerint építettük fel: 

1.) Az eset ismertetése, a probléma jelzése 

2.) A probléma okainak a feltárása 

3.) Brainstorming megoldási alternatívák – a gyermek szükségleteinek megfelelően 

4.) Intézkedések, konkrét feladatok meghatározása 

5.) Szakemberek és határidők kijelölése 

6.) Visszacsatolás 

 

Gyermekeink pontosan tudják, hogy ezeken a konzultációkon a munkatársak értük 

dolgoznak, ezért maximálisan partnerek abban, hogy saját fejlődésük érdekében együtt 

működjenek velünk. A megbeszélések után, a nevelő és a mentor közös beszélgetésre 

hívják a gyermekeket, amikor tudatják velük, hogy kinek, milyen feladatokat határoztak 

meg azzal kapcsolatban, hogy az ő személyes fejlődésüket elősegítsék. Elmondhatjuk, 

hogy gyermekeink nyitottak arra, hogy saját sorsuk alakításában aktív résztvevők legyenek. 

Annál is inkább, mert módot adunk arra, hogy érzéseiket, meglátásaikat, véleményeiket 

szabadon jelezhessék, és következetes közreműködésünkkel ugyan, de alakíthassák saját 

vállalásaikat a problémamegoldás folyamatában. 

Két hét elteltével nem csak a team értékeli a folyamat eredményeit, de a gyermekeknek 

is biztosítjuk azt, hogy méltassák az elmúlt időszak eseményeit saját vállalásaik 
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tekintetében. Természetesen a gyermekek, a nevelőtől is kapnak visszajelzést illetve 

megerősítést arra vonatkozóan, hogy a megállapodásban foglaltak hogyan teljesültek és 

melyek azok a területek, amelyeken változtatni szükséges. 

 

 

Sisákné Krizsán Valentina 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  
Országos Egyházi Módszertani Intézmény  
Dr. Foltán József Módszertani Gyermekotthon 

       nevelő 

 

 

  



31 
 

Szentek élete-2/12 

Szent Lukács evangélista 

(Október 18. Szíria, Antiochia, ? - Görögország, Patrasz, 70 k.) 

 

Pogány származású orvos volt, aki Antiochiában nőtt fel és orvosként is ott kezdett 

működni. Mint pogány ifjú, Pál és Barnabás tanítványaként ismerkedett meg Jézus 

tanításaival. Ezután lett tagja az első jelentős Palesztinán kívüli keresztény közösségnek, az 

antiochiai egyháznak. 50 körül csatlakozhatott Szent Pálhoz és ettől kezdve hosszú időn át 

volt a munkatársa. Még fogságában is hűségesen kitartott mellette. Könyvéhez elsődleges 

forrásul a páli igehirdetés szolgált.  

Ám a foglalkozásából adódó pontosság- és hitelességigénytől hajtva útra kelt, hogy 

utána járjon mindannak, amit Jézusról hallott. Sok, közvetlenül az apostoloktól eredő 

anyagot gyűjtött össze. Palesztinai tartózkodása során valószínűleg Máriát, Jézus anyját is 

felkereste. Találkozott gyógyult betegekkel, szemtanúkkal is. Írásában van néhány 

jellegzetesség a másik három evangéliummal szemben. A többieknél erőteljesebb 

történelmi szándékkal és jól átgondolt terv szerint szerkesztette meg könyvét. Az 

újszövetség egyetlen történeti könyve, az Apostolok Cselekedetei is az ő munkája. Pál 

vértanúsága után Dél-Görögországban működött püspökként, majd Patrasz városában őt 

is megölték. 

Orvos létére remek festő is volt. Neki tulajdonítják a római Maria Maggiore-

bazilikában őrzött Mária-képet. Állítólag megfestette Jézus portréját is. Bár ez nem 

bizonyított, ennek ellenére az orvosok mellett - többek közt - a festők védőszentje is. 

Földi maradványait 357-ben Konstantinápolyba szállították. 

Szent Lukács Jézus missziós parancsát úgy teljesítette, hogy megírta az 

evangéliumot, és az apostolok cselekedetét. Engedelmeskedett a Szentlélek sugallatának, 

és maradandót alkotott. 

Éber lélekkel nekünk is keresnünk kell, hogy miként teljesíthetjük a küldetésünket, 

hisz Isten országában továbbra is sok az aratni való, de a munkás kevés. Kérnünk kell az 

aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába.  Mi is megtapasztalhatjuk, amit Szent 

Lukács megtapasztalt, amikor a mai szent leckében így fogalmaz: „az Úr mellém állt és erőt 

öntött belém.” Biztosak lehetünk abban, hogy keresztény feladat teljesítésünkben az Úr 

mellettünk áll és erőt önt belénk. Így bátran járhatunk az Ő útján.   
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Nevelési alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben  
(2. rész) 

 
Induló új rovatunkban azokat az alapelveket szeretnénk felfrissíteni, melyek mindennapi nevelési tevékenységeink alapjait jelentik. Ezek az 

alapelvek segítenek bennünket a megfelelő irányok megtalálásában, illetve abban is, hogy saját hivatásvállalásunk célját ne tévesszük szem elől. 

Némelyikük triviálisnak tűnik, de időről időre nem árt szemünk- szívünk magasságába emelni újra ezeket az alapelveket. 

Az alábbi táblázatban a nevelési kiindulóponthoz illesztve találhatóak a kívánatos nevelői attitűdök, a nevelési célok, feladatok, valamint a 

célok eléréséhez szükséges nevelési módszerek is.  

 

 A nevelés KIINDULÓ 
PONTJAI 

Nevelői 
ATTITŰD 

Nevelési CÉL, 
IRÁNY, FELADAT 

Nevelési MÓDSZER 
(fogás, cselekvés) 

6 
A legtöbb gyermek 

ösztönösen szereti a 

zenét. 

A zenét építésre, 

fejlesztésre, 

gyógyításra is 

használjuk 

élményjellege 

mellett. 

A gyermek életének természetes részévé tenni a 

zenét, melyet élvezeti értékén túl önkifejezésre, 

öngyógyításra, önfejlesztésre is használhat. 

 

Nagyon fontos eszközünk a zene. A gyermek 

által leginkább kedvelt zenéből indulunk ki. A 

zenét nevelésre, ízlésformálásra, 

önkifejezésre és kommunikációra is 

használjuk. 

7 
Az embernek igénye van 

saját személyes tulajdonra 

és térre. 

A gyermek személyes 

tulajdonát és terét 

tiszteletben tartjuk. 

A gyermek tudja egészségesen kezelni a saját és 

mások személyes tulajdonát és terét: 

A személyes tér védelmére képessé kell tenni 

A gyermeknek lehet saját személyes 

tulajdona és tere, amit nem kell megosztania 

másokkal, ha nem akarja. Ugyanígy kell 

tiszteletben tartania a másik ember 

személyes tulajdonát és terét is. 

8 
A gyermekkor örömteli, 

fejlődésbeli állapot. 

Elfogadjuk, hogy a 

gyermekkor és 

gyermeklét 

örömforrás. 

Támogatni a gyermeket abban, hogy gyermekként 

élhesse meg a gyermekéveit. 

Szabad bolondoznia, viccelnie, játszania, 

felszabadultnak, koszosnak és gondtalan 

gyermeknek lennie. A felnőttnek teret és 

időt kell adnia a gyermeki lét megélésére. 
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9 

Az emberi alapérzelmek 

(harag, öröm, bánat, 

félelem, undor, 

csodálkozás, kíváncsiság) 

az ember érzelmi életének 

alapvető, természetes és 

elválaszthatatlan 

alapkövei, melyek az 

egészséges érzelmi 

fejlődést biztosítják. 

 

A gyermeknek 

SZABAD a 

közösségben kifejezni 

érzelmeit, 

meglátásait- önmaga, 

társai és a felnőttek 

tiszteletben 

tartásával, 

biztonságuk 

veszélyeztetése 

nélkül. 

Érzelmeit differenciálni, helyén kezelni tudó felnőtt 

nevelése 

Teret adni a gyermeknek érzelmei, elvárásai 

kifejezésére. 

10 

Hiszünk az alapvető 

emberi jóságban. 

 

Mindig a lehető 

legjobbat feltételezve 

fordulunk a gyermek 

felé. 

A gyermek legyen tisztában a jó tulajdonságaival, 

értékeivel. Legyen képes és hajlandó azokat 

használni. 

A gyermek jó tulajdonságainak megőrzése, 

megerősítése, gazdagítása. 

A jót erősítjük benne, a kevésbé jót 

igyekszünk jóra fordítani- vele együtt! 

 

 

(Folytatás a következő hírlevélben) 
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Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2017- es év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb 

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

 

 

 

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

 
 
 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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