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Kedves Olvasók! 

 

 A 2017-es év negyedik 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. nyár 

Július, akkor ÁGOTA Tábor 

Minden év nyarán megrendezésre kerül az ÁGOTA Tábor, azaz az Állami Gondoskodásban 

Élők Országos Találkozója. Idén 21. alkalommal, közel 500 fő számára biztosítottunk 

tartalmas és értékekkel teli, nyári szabadidő hasznos eltöltését eredményező országos 

tábort. Programunkat élményterápiás és pedagogikoterápiás elemekkel valósítottuk meg, 

a ránk bízott gyermekek és fiatalok traumáinak oldására, életállapotbéli sajátosságaikból 

adódó gyógyulásuk támogatására, valamint jövőjük, társadalmi integrációjuk 

elősegítésére. 

A megvalósult program szakmai eredményei 

Programrendszerünk segítségével támogatni tudtuk életállapotbéli sajátosságaikból 

adódó gyógyulásukat, valamint sikerült hatékonyan előre mozdítani sikeres társadalmi 

integrációjukat és realizált jövőképük kialakítását. Egészséges személyiségfejlődésük 

alakulásához hozzátartozik a megfelelő mentális kondíció is. A tábor ideje alatt arra 

koncentráltunk, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekeknél és fiataloknál 

megjelenő speciális nehézségeket orvosoljuk. Javítottuk konfliktuskezelési technikáikat, 

igyekeztünk gyarapítani megküzdési stratégiáik tárházát, fejleszteni problémamegoldási 

képességüket. Emellett minden gyereknél igyekeztünk egyénileg odafigyelni arra, hogy 

megtaláljuk azt az önkifejezési, önmegvalósítási formát, melyben a másik életterét és 

jogait természetesen tiszteletben tartva- kiteljesedhetett, azáltal megerősítve önbizalmát 

és önbecsülését. Fontos eleme volt programunknak a személyiségfejlesztés mellett az 

egyén önértékelésének, kommunikációjának, interperszonális kapcsolatkezelésének 

javítása is. 

Közvetlen eredmények: 

 Értékkel teli szabadidő eltöltés valósult meg, ezzel új alternatíva jelent meg 

célcsoportunk körében 

 Az oldáson túlmenően a gyerekek felismerték elsősorban saját és közösségük 

lehetőségeit, értékeit, és olyan attitűdök, szociális kompetenciák és készségek 

erősödtek bennük, amelyek hozzájárulnak a későbbi harmonikus vagy pótlólagos 

személyiségfejlődésükhöz és önérvényesítésükhöz. 

 A résztvevők kapaszkodót és reményt kaptak életükhöz. 
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 Jól használható megoldási módokat kaptak a hétköznapok feladatainak 

ellátásában épp úgy, mint átfogó életvezetési kérdésekben. 

 Építő jellegű értékek épültek be a gyermekek személyiségébe. 

 Egészségesebb én- képalakult ki, mely segítségével pozitív irányultságú élet- 

kilátás valósulhat meg. 

 Az állami gondoskodásban élõ fiatalok társas kapcsolati hálója bővült, erősödött 

közvetlen kapcsolati rendszerük feltérképezésével 

 A gyermekek közötti elfogadás jelentős mértékben javult. 

Közvetett eredmények: 

 Javult az ország távoli részein élő állami gondozott fiatalok kapcsolattartása 

 A gyermekek pozitív testi, lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésen mentek keresztül 

 Személyiség fejlődésüket egészségesebb, pozitív irányba befolyásoltuk módszer 

specifikus eszközzel 

 A fiatalok közösségében rejlő ön segítő erő aktivizálódott 

 A fiatalok közötti ,,bajtársiasság" egymás megsegítésének szolgálatába állt 

 Önkéntes munka népszerűsítésének hatására új önkéntesek jelentek meg százon 

felüli létszámban 

 Önkéntes tevékenység szakmai színvonala színesebbé vált és emelkedett 

 Csapatszellem alakult ki, a kohézió erősödött az ÁGOTA önkéntesei között 

 Szakmai együttműködések kialakulása, megerősödése adott gyermek- és 

lakásotthonokkal 

A program eredményeiből közvetetten részesülnek: 

 A gyermekkel foglalkozó munkatársak, önkéntesek; 

 A gyermekekkel foglalkozó intézményi nevelők; 

 A gyermekotthonokban élő gyermekek közösségei 

Megvalósított programunk bemutatása: 

A széleskörű előkészületeket követően 2017. július 21-31 között megvalósítottuk a XXI. 

ÁGOTA Tábort. Ez a rendezvény 21 év tapasztalatát ötvözve kiválóan segítette, hogy a 

programokon résztvevő gyermekeknél és fiataloknál olyan attitűdök, szociális 

kompetenciák és készségek erősödtek, amelyek segítségével önálló életüket meg tudják 

alapozni. Programunk hatására erősödött önbizalmuk, növekedett aktivitásuk az 

önrendelkezés területén. A tábori programstruktúrának köszönhetően fejlődött, alakult a 

gyermekek közötti szolidaritás. Személyes mintaadásunknak, valamint a segítői Alapkör 
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hiteles példamutatásának köszönhetően többen fogalmazták meg a résztvevők közül, 

hogy a későbbiekben, akár az alapítvány önkénteseiként segítenék tovább sorstársaikat. 

Projektünk során az alábbi, pedagógiai- terápiás hozadékú programelemeket valósítottuk 

meg.  

Programelemek: 

1. Megérkezés- Az ország minden területéről érkeztek táborunkba gyermekek és 

fiatalok a kora reggeli óráktól egészen délután két óráig. Az érkezés az első 

találkozás önkénteseinkkel, ahol a legelső pillanattól éreztetjük a gyerekekkel, hogy 

ez egy teljesen más tábor azokhoz képest, mint ahol eddig voltak. A legelső 

pillanattól ünnepeljük a gyerekeket, ujjongó sorfallal, tapssal, énekkel fogadjuk 

őket. Az érkező gyermekek és fiatalok gyakran hátra néznek ilyenkor, nem hiszik el, 

hogy ez a taps, ez az ujjongás, üdvrivalgás bizony nekik szól. Az alcsoportok 

önkéntesei azonnal szárnyaik alá veszik az érkező fiatalokat, segítenek 

berendezkedni, otthonukká tenni a tábort. Önkénteseink azonnal elkezdik 

motiválni a gyermekeket és fiatalokat a programokon való részvételre is. Előzetes 

információk birtokában (honnan, milyen körülmények közül érkezik a gyermek) 

tudjuk megvalósítani az azonnali, személyre szabott törődést. Az alcsoportok 5-6 fő 

önkéntesből- alcsoportvezetővel együtt,- és 12-15 gyermekből állnak. 
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2. Ismerkedés alcsoportszinten a KÁSZPEM Módszer segítségével (terápiás alapok) 

Az összes gyermek érkezését követően alcsoportos szinten kezdődött az 

ismerkedés, mely során zárt körben kezdődött a bizalom megalapozása is. A közös 

csoportszerződés megalkotása után a képzett trénerek a gyermek életkorának és a 

csoport képességeinek megfelelően válogattak ismerkedést segítő játékokat a 

KÁSZPEM Játéktárból. Az első közös együttlét jelentősége a közös alapok 

felderítésén túl abban rejlett, hogy a gyermek ráébredjen, hogy nincs egyedül, hisz 

a csoportban hasonló létállapotot megélt gyermekek vannak. A névtanulós, 

ismerkedős játékok sajátossága az indirektivitáson túl a pozitív megerősítésekre, 

visszajelzésekre való fókuszálás. Ez jelentős mértékben segíti a pozitívabb én- kép 

kialakulását. Az ismerkedés a tábor első két napján ment végbe, élménypedagógiai 

és terápiás játékok alkalmazásával. 

 

 

3. Terápiás foglalkozás: Bizalom 

Kothencz János, az ÁGOTA Alapítvány alapítója, a tábor vezetője tartott 

témafelvezető előadást, melyben az állami gondozott gyerekek életét aktuálisan 

érintő bizalmi válság és bizalmi nehézségek kérdéskörét vázolta fel. Mint mondta, 

számos gyermek fogalmazza meg, hogy azok után, amiken élete során 

keresztülment, rendkívül nehezen bízik, borzasztó nehezen tud nyitni, gondot okoz 

számára eldönteni, hagyatkozhat-e másokra, és ugyanígy kétséggel fogadja, hogy 

vajon őbenne mások bíznak-e. Ezzel szorosan összefügg az önbizalom kérdése, 

hiszen ezek a gyerekek, ezek a fiatalok bizony a legtöbb esetben 

önbizalomhiányban szenvednek.  

A mély és intenzív témafelvezetés során az alapító rámutatott, miért fontos, 

hogy megtanuljanak újra bízni magukban, és bizalmat adni másoknak. Azt 

igyekezett tudatosítani a gyerekekben, hogy komoly szerepe van a kapaszkodás 

képességének, illetve nemcsak az az ajándék, ha mi bizalommal viseltetünk mások 

iránt, de az is, ha mások ránk hagyatkoznak, bíznak bennünk. “Egymás ajándékaivá 

kell tudnunk válni akkor, amikor egymást segítjük, amikor bizalmat adunk 

egymásnak” – üzente Kothencz János a táborlakóknak. Beszélt emellett a 

kiszolgáltatottság érzésének velejáróiról, és a gyerekek is megfogalmazhatták, mit 

jelent ez számukra.  
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A táborvezető demonstratív gyakorlatokon illusztrálta a zuhanásélményt, 

ahol maguk a sorstársaik kaphatták el azokat a gyerekeket, akik vállaltak a 

próbatételt. Kothencz János konklúziójában megerősítette a gyermekeket abban, 

hogy ők mind elfogadhatóak, értékes emberek, akiknek minden okuk megvan arra, 

hogy elfogadják a feléjük nyitott szívvel forduló társaik bizalmát, ám ehhez ők 

maguknak is befogadóvá kell válniuk. 

A témafelvezető előadást követően terápiás gyakorlatok indultak a bizalom és a 

kiszolgáltatottság témáiban. A KÁSZPEM, a szenzitív pedagogikoterápiás rendszer 

trénerei és terapeutái vettek részt a tábor mind a 42 alcsoportjának játékos 

foglalkozásaiban. Volt többek között bizalombölcső, bizalomharang, páros 

bizalomséta is. A foglalkozások végén nem maradhatott el az oly lényeges 

visszacsatolás: a segítőkkel a gyerekek méltán erősíthették meg egymást abban, 

hogy senki nincs egyedül a problémáival, a családjukat veszített gyermekek sebei 

természetesek, de ezen a sebek gyógyíthatóak, ám tagadhatatlan, hogy meg kell 

velük küzdeni. Ezután megerősítő gyakorlatok következtek, melyek során minden 

gyermek sikerélményhez juthatott, megtapasztalhatta, hogy remek érzés bízni, 

másokra hagyatkozni. A gyakorlatok során feltártuk – elsősorban önmaga előtt – 

bezárkózásának, a máshoz nem-tartozás tényét. A bizalom gyakorlatok végső 

kicsengése az a pozitív élmény volt: vannak mellettem, akik felé nyithatok úgy, 

ahogyan vagyok. 

 

4. Élményterápiás program: Koncertek, Strand és Nyári Mikulás 

Programunk egyik alapköve a felszabadultság-érzetet megcélzó élményprogramok 

alkalmazása, ahol önkénteseink a gyerekekkel együtt, közös élményeket élnek át. 

Az együttes élmény olyan az emberközi kapcsolatokban, mint csapadék a szomjas 

földnek. Jól működő családok közös élményekre törekszenek. Kialakul a közös 

akciók rendje, kultusza. Az együttes élmény újra és újra felidézhető az egyéni átélés 

közlése által. A közös élmény, tapasztalat színesedik, gazdagodik, ha nem csupán 

magam élem át, de átélem a másik élményét is. Ezen közös élmények hatására a 

gyerekek könnyebben nyílnak meg, traumáik oldása így válik lehetővé a projekt 

későbbi fázisaiban. Ezért kiemelten fontos önkénteseink szerepe, akik az évközbeni 

képzéseknek, felkészítéseknek köszönhetően nem felügyelő, hanem törődő, 

gondoskodó attitűddel vannak jelen a gyerekek mellett. Élményterápiás 
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programjainkba igyekeztünk egy kis kultúrát is csempészni indirekt módon, így 

fiataljainknak lehetősége volt egy sorstársuk könnyűzenei koncertjén is részt venni 

táborunkban.A tábor és környezetének adottságaival élve tudtak a gyermekek 

strandprogramon részt venni. A strand mindig nagy felszabadultságot 

eredményező program, épp ezért nagy óvatosságot és alaposságot igényel az 

előkészítése mind a táborvezetők, mind az önkéntesek részéről. Ez az egyik 

legkedveltebb program, ahol lehetőség nyílik spontán személyes beszélgetésekre 

is, mely során az indirekt megközelítés, a figyelmes, értő hallgatás és az együttérzés 

segíti a gyermekeket és a fiatalokat lelkük megnyitásában.Táborunkba megérkezett 

a gyerekekhez a Nyári Mikulás is, a helyi tűzoltóság segítő közreműködésével. 

Mindamellett, hogy rengeteg édességet is hozott, a gesztus külön pluszt hozott a 

gyerekeknek. Odafigyelőbbek, törődőbbek lettek egymással- és az önkéntesekkel 

is, valamint megtanultak osztozni is. Nagyon gyakran tapasztaltuk, hogy 

célcsoportunk körében a szeretetlenség érzése mellett nagyon nagy hiány, hogy ők 

sem tudják szeretetüket kifejezni. A résztvevők belső küzdelmének egyik kérdése, 

az elutasítottság állapota. Ez nem csupán annyit jelent, hogy nem kaptak szülői 

szeretetet, gondoskodást Ez csak az egyik hiány-tényező. Legalább ilyen súlyos 

sérülést okozott, hogy nem adhattak gyermeki szeretet! Erről az utóbbi 

„veszteségről” legtöbb nevelési program, gondoskodás megfeledkezik. A Nyári 

Mikulás egyik hozadéka ennek a szeretet- adásnak ad teret és lehetőséget indirekt 

módon, szavak nélkül, a lehetséges tetteik által.  

5. Megnyitó nap 

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is megnyitó napot tartottunk, ahol püspök, 

államtitkár, kormánymegbízott, polgármester és támogatók vettek részt. A 

társadalmi szerepvállalók jelenléte táborunkban a „fontos vagy” érzést erősítette a 

gyermekekben és fiatalokban. 
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6. Élményterápiás program: Toldi verseny 

Ez a verseny egy erőpróba, ahol indirekt pedagógiai célként az önmagunkért való 

küzdés próbálása, fontossága jelenik meg. A résztvevő fiatalok különféle erő- 

feladatokban mérettethetik meg magukat, miközben társaik a sportszerűség 

jegyében szurkolnak nekik, biztatják, erősítik őket. Az egyéni teljesítmény, kitartás 

mellett az összetartozás élménye is megjelenik a versenyen. Hatalmas 

kohézióalakító szerepe van ennek a programelemnek. Csoportdinamikai 

szempontból a normázás, működés határán alkalmazzuk, értékközvetítő hatása 

miatt. A versenyen való részvétellel lehetővé válik az alcsoportból való nyitás, 

melynek segítségével a fiatalok kapcsolati hálója bővül, új ismeretségek, barátságok 

születnek, melyek a másik tiszteletére, elismerésére alapoznak. Így 

interiorizálódnak ezek az igen fontos értékek- szavak nélkül.  

7. Élményterápiás program: ÁGOTA Bál és Szépségverseny 

Az alcsoportokban kialakított biztonságos, elfogadó légkör után elérkezett az 

egyén, az egyéni szépség megmutatásának az ideje. Az ÁGOTA Bálon az épp aktuális 

zenei trenden túl igyekszünk másfajta táncokat, trendeket bemutatni, megtanítani 

a gyerekeknek és fiataloknak. Értelemszerűen a társastáncokkal együtt „kötelező” 

illemoktatás is együtt jár. Programgazda önkéntesünk tánctörténeten túl azt is 

bemutatta, hogyan illik felkérni egy hölgyet, milyen tartással, hogyan kell táncolni, 

mire kell és érdemes figyelni. A bálon úrhölgyek és úriemberek mutatták be a bécsi 

keringőt, az angol keringőt, és a dinamikus társastáncokat. Rendkívül tanulságos 

volt mindezt megtapasztaltatni a csemetéinkkel, hiszen ilyenkor a megszokott 

valóságélményhez képest más világba vezetjük be őket, ahol Kiss Mihály, egy régi 

ÁGOTA-s munkatárs kalauzolásával olyan kultúrát, etikettet tanulhatnak, ami nem 

hétköznapi számukra. Örömünkre idén is rengetegen kapcsolódtak be aktívan a 

programba, de természetesen a nézők is nagyszerűen szórakoztak. Kiváló mintát 

jelentett ez a bál a gyermekek számára a tekintetben, hogy nemcsak a techno 

zenékre lehet táncolni, hanem van helye és tere az életükben a klasszikus 

kultúrának, a klasszikus táncnak és zenének, a keringőnek és mindannak, amitől az 

ember emberi a világban. A bált követően került megrendezésre az ÁGOTA 

Országos Szépségversenyre, ahol fiúk- lányok indultak korcsoportonként. Az 

önkénteseknek nagyon fontos szerepe volt a buzdításban, motiválásban. Tábori 

szállóigéink egyike: „A szépség belülről fakad.” Ennek megfelelően szinte az egész 
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tábor felvonult a szépségversenyen, és egyesével mindannyian dörgedelmes tapsot 

kaptak, mely önbecsülésüket nagy mértékben javította. Sikerült szerepléssel 

kapcsolatos traumákat feloldanunk, szorongó gyermeket megerősítenünk. A 

szépségversenyen hatalmas csodák történnek minden évben, idén sem volt ez 

másként. Évek óta pedagógiai elv a zsűri számára, hogy a csendesebb, szerényebb 

gyermekek és fiatalok közül kerülnek ki korcsoportonként a szépségkirálynők és 

szépségkirályok. Fantasztikus érzés volt látni, hogy sok, a táborba érkezéskor 

szorongó fiú és lány nyílt meg ezúttal is, mert felállni a színpadra, mutatta meg 

szépségét. Természetesen ezen alkalommal mindenki nyertes, ezen az estén 

mindenki királlyá és királynővé válik 
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8. Szentmise 

Ezen az össztábori programon a résztvevő gyermekek saját elfogadhatóságukra, 

szerethetőségükre kaptak visszajelzést, megerősítést, melyet egy, a biblia üzenetét 

a gyerekek nyelvén interpretálni tudó pap celebrált. Podmaniczki Imre páhi plébános 

érkezett meg a táborba, és tartott szentmisét. Podmaniczki atya az irgalmasságról 

írottakat magyarázta a gyerekeknek szentmiséje homíliájában. A fiatalok láthatóan 

rendkívül fogékonyak voltak a hallottakra, a szentmisét követően sokan 

beszélgettek még a plébánossal és az ÁGOTA munkatársaival is az irgalmasság 

szerepéről. A beszélgetések középpontjában a „Jóisten nem teremt selejtet”, 

valamint a saját jövőképünkkel kapcsolatos aktivitás lehetősége állt. Az adás 

lehetőségének jegyében a gyerekek megköszöntötték az Atyát 70. születésnapja 

alkalmából egy meglepetés- zsúr keretében. 

9. Élményterápiás program: Roma Fesztivál 

Az állami gondozott gyerekek nagyon sok esetben nemcsak állami gondozott 

mivoltukat, de roma származásukat is egyfajta szégyenbélyegként élik meg. A 

Roma fesztivállal minden évben ugyanaz a fő célunk, mint az ÁGOTA-bállal: azt 

szeretnénk elérni, hogy a gyerekek megértsék és megérezzék, hogy ők igenis is 

rendkívül értékes emberek. Az ÁGOTA önkéntes közössége azon igyekszik, hogy 

megmutassa nekik, a roma származásnak is rengeteg előnye van, a roma 

hagyományok, kultúra, nyelvi világ és zenei folklór mind-mind csodás kincseket 

rejtenek magukban. Ezek mind-mind olyan értéket képeznek, melyet erényként is 
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megélhetnek a gyerekek, ezért érdemes tájékozódniuk a roma gyökerekben rejlő 

csodákról, és ápolniuk a roma tradíciókat.  
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Nagymértékben segít nekik az identitásuk megtalálásában, építésében is. Ennek 

érdekében a táborlakók bevonásával a roma tánc- és zenei világ, nyelviség és 

történetiség elemeit, érdekes mozzanatait villantjuk fel a Roma estünkön, mely idén 

is páratlan élményekkel ajándékozta meg a tábor lakóit. Úgy gondolom, országosan 

is egyedülálló az ÁGOTA Alapítvány romasággal foglalkozó önkéntes közösségének 

ez a nemes és úttörő kezdeményezése, ez a valóban fergeteges és parádés 

fesztivál. 

10. Élményterápiás program: Ki-Mit-Tud 

E program keretében a gyermekek egyéni és csoportos produkciókban is 

megmutathatták tehetségüket. Ez a program lehetőséget biztosít annak 

megtapasztalására, hogy elismerik tehetségüket. A produkciókban való 

készülődéskor nagyon sok biztatást kaptak a gyerekek az önkéntesektől, 

uyanakkor, a leválás szakasza miatt ilyenkor már jól működik, hogy hisznek a fiatalok 

magukban, illetve egymást is példaértékűen motiválják. Több, mint 70 produkcióval 

készültek a táborlakók vers, tánc, ének, színdarab, akrobatikus elemek 

bemutatásával. Hatalmas hangulat, elismerő tapsvihar jutalmazta a fellépőket.  

11. Terápiás program: Jövőkép 

A leválás szakaszának megfelelően rendkívül érzelmes, ember és ember közötti 

ölelkezésekben, szeretetnyilvánításokban gazdag napot éltek meg az utolsó kerek 

egész tábori napon, szombaton Doboz-Szanazugon a XXI. Állami Gondoskodásban 

Élő Fiatalok Országos Találkozóján. Délelőtt számos különböző terápiás 
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gyakorlattal, mint például a jövőbe futás erősítették meg egymást a gyerekek, ismét 

megmutatták neki a pozitív jövő lehetőségét, a reménységet. Fontos fókuszkérdés 

volt az alcsoportokban a saját, cél elérését szolgáló erőforrások monitorozása. Ezek 

a buzdító gyakorlatok azt szolgálták, hogy vasárnap majd úgy térjenek haza, hogy 

magukkal vigyék az országos találkozóról a legfontosabb igazságokat, hogy ők 

mind remek és nagyszerű emberek, és minden okuk megvan bízni önmagukban. 

12. Táborzáró 

A szentmisén bemutatott evangéliumi részlethez fűződő homíliára építette a 

táborvezető a mondanivalóját, a szeretet fontosságáról Pál apostolnak a 

korinthosiakhoz írt levelét idézte, illetve az ÁGOTÁsok, mint a jóra törekvők 

közösségéhez való tartozásra helyezte a hangsúlyt. Még egyszer nyomatékosította, 

hogy a gyermekek szívében megragadható jóság a kiváltó oka annak, hogy több 

száz munkatárs, önkéntes jött el, és töltött el velük, velünk közösen itt tíz napot, 

hogy együtt éljük meg ennek minden élményét. A táborzárókon hagyomány, hogy 

kimondatik, amit addig nem mondtunk ki, és úgy bocsátjuk útra a gyerekeket, hogy 

tudatosítjuk bennük, ők mind feltétlenül elfogadhatóak. Egy ilyen csemete 

alakíthatósága elsősorban azon múlik, miként nyúlunk a sebeihez, hogyan tudjuk 

azokat gyógyítani. A teljes programstruktúra, az önkéntesek felkészítése, a tíz nap, 

de maga a táborzáró is arról szólt, hogyan tudom a bizalom sebeit gyógyítani, jövőt 

mutatni, reményt ébreszteni a közösségnek, ahol a kiszolgáltatottság az úr. Persze 

gondozni is kell ezt a reményt, továbbvezetni a gyerekeket ezen az úton. 

13. Állandó programelemek: 

A tábor programja több alkalommal tartalmazott sportprogramokat, melyek 

jellemformáló hatásával maradéktalanul élni tudtunk. Sikerült hasznos 

időtöltésként alkalmaznunk a sportprogramokat- egyéni és csoportos szinten is, 

valamint sikereket értünk el a sport építő, gyógyító, közösségformáló ereje által. Az 

önuralom fejlődésével és a sportszerű viselkedés megjelenésével igazi kohéziót 

sikerült teremtenünk. Népszerű sportprogramjaink az alábbiak voltak: asztalitenisz, 

asztalifoci, futball, strand röplabda, labdajátékok, úszás, sárbirkózás, sorjátékok, 

sárcsúzda, csapatjátékok, kör- és szabályjátékok. Ártalomcsökkentő és preventív 

programjaink kiváló alternatívát kínáltak a szabadidő hasznos és értékkel teli 

eltöltésére.  
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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. 10. 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 

Teamépítéshez szükséges kompetenciák, feladatok az intézmény alapelvei mentén 

 

Az alábbiakban egy összeállítás olvasható a teljesség igénye nélkül-különösen 

lakásotthon-vezető nevelők, valamint a szakmai vezetők részére. Olyan alapokat 

gyűjtöttem össze, melyek nálunk jól működnek a team-építés során, és mely segítségére 

lehet minden teammel foglalkozó, teamben dolgozó kollégánk számára.  

 Szent Ágota célja, küldetése 

o Cél: állami gondoskodásban élő gyerekek támogatása – nem csak anyagilag, 

hanem szakmailag, emberileg  

o Küldetés: „Reményt ébreszteni, jövőt mutatni. A bizalom sebeit gyógyítani 

ott, ahol a kiszolgáltatottság az úr.” 

 Célmeghatározás 

o Indirekt, nem kimondott célunk: Önbizalom építése és szociális 

kompetenciák erősítése a gyerekeknél- élményprogramokba ágyazva. 

Ennek Te vagy a varázslója. Az eszközeid ezen cél eléréséhez: 

 a mosolyod, 

 a fáradhatatlanságod, kitartásod, 

 a figyelmed, 

 a fegyelmezettséged és kitartásod, 

 a humorod, a rugalmasságod, 

 a gyerekekbe vetett hited, 

 a színes személyiséged. 

o Választható alternatívákat nyújtunk, értékorientációt valósítunk meg, azaz 

megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy  

 van választásuk, ne mondjanak le magukról 

 hogy mi az igazán értékes és mi nem… 

o Program dömping!- Ne unatkozzon a gyerek. 

 Lehetőségeink- feladataink 

o Állandó szeretetteljes jelenlét. Nem a gyerekekre felügyelni hívtunk. 

Törődni, gondoskodni, nevelni 
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o Partneri viszonyt kell kialakítanunk a gyerekekkel. Nem felülről okoskodó 

felnőttekre, hanem a gyerekkel közös élményeket megélő felnőttre van 

szükség. A közös élmények megteremtik azt a bizalmi, partneri viszonyt, 

amelyben értékeket, normákat, hiteles példákat, mintákat tudunk adni a 

gyerekeknek ezzel nyújtva egy másik, választható alternatívát. 

o Higgyetek magatokban, a kollégáitokban, és mindenekelőtt a gyerekekben! 

Higgyétek el, hogy Ti vagytok azok, akik olyan mértékben tudjátok 

megerősíteni a gyerekeket, hogy a bennük való hitetek által képesek lesznek 

nemet mondani a rosszra és a jót választani. (nyugodtan mondhattok 

példákat a személyes kötődés, elfogadás erejéről. Éreztessétek meg a 

kollégákkal, hogy képesek rengeteget adni a gyerekeknek.  

o Hiánypótló tevékenység a miénk. A megerősítést az elfogadásunk, a 

feltételek nélküli szeretetünk és a pozitív hozzáállásunk varázsolja elő. 

o Megmutatni a kollégáknak, hogy milyen nagy szükség van rájuk, és arról is 

meggyőzni őket, hogy minden képességük megvan ahhoz, hogy adni 

tudjanak a ránk bízott gyerekeknek. 

 Rendszerstruktúra, az abban elfoglalt helyünk (www.szentagota.hu) 

o gyermekfelügyelők 

o nevelő 

o szakmai vezető 

o Területi igazgató 

o Főigazgató- helyettes 

o Főigazgató 

 Lakásotthon, mint működési egység: Egyéni jellemzői, indulói, normái, belső 

szabályai vannak, melyek azonban szervesen illeszkednek a teljes Szent Ágota 

rendszerbe, szabály- és normarendszerbe. 

o Lakásotthon-vezető nevelő feladata, felelőssége:  

 koordinálnod, vezetned kell a rád bízott gyerekeket és kollégákat. 

 Adj élményt, sikerélményt a gyerekeknek és a kollégáknak! 

(Szeretnénk megtartani a kollégákat, bontakoztasd ki a 

képességeiket!) 

 közösen részt venni a programokon- örömmel 

 Figyelemmel kell lenni minden apró rezdülésre, hogy 

http://www.szentagota.hu/
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 meg tudd előzni az esetleges kellemetlenségeket a legnagyobb 

tapintattal, a gyerek (és a kollégák) méltóságát is megőrizve. 

 Tudd észrevenni a csendes tagokat is és visszább húzni a 

hangosabbakat.  

 Kovácsolj csapatot az kollégákból, majd a gyerekekből is. Bátoríts, 

dicsérj, légy határozott és magabiztos, ugyanakkor rugalmas és 

figyelmes. (Azt hiszem, ez az egyik legnehezebb feladatunk: 

megtalálni azt az egyensúlyt, amiben mindannyian jól érezzük 

magunkat, biztonságosan, együttműködően.) 

 Legyél folyamatosan szinkronban és képben a vezetőkkel - pontos 

információk! 

 Mindig tudd pontosan felmérni, mennyi információt oszthatsz meg a 

gyerekekkel, kollégákkal 

 Mindig tudd pontosan, hogy hol van a gyereked és mit csinál, hogy 

érzi magát. (Mivel – sajnos- még nem vagy klónozva, ebben nagy 

segítségedre lesznek a kollégáid.) 

 Kérj bátran segítséget a vezetőidtől (ehhez az kell, hogy jól mérd fel 

az erődet, a megoldó képességedet. Segítséget kérni NEM szégyen!) 

És még egy fontos szempont ehhez: ne akkor kérj segítséget, mikor 

már nagy a baj! 

o Kollégák feladata, kötelessége 

 Hagyatkozni a vezetőkre 

 Mindig tudni, hol van a gyerek. 

 Adj élményt, sikerélményt a gyerekeknek 

 Kérj bátran segítséget a vezetődtől 

 Közösen részt venni a programokon- örömmel 

 motiválni, lelkesíteni, valóban figyelni 

 A lakásotthoni team, mint csapat, mint biztonságot nyújtó háló 

Azért kell csapatként működnie a teamnek, mert TI lesztek azok, akik biztonságot 

tudtok nyújtani a gyerekeknek, akik feltételek nélkül elfogadjátok a gyerekeket, és 

akik varázslóként teljesítik a legfőbb célkitűzést: mosolyt varázsoljunk a csemeték 

arcára és reményt a szívébe.  

Ahhoz, hogy csapatként funkcionáljatok:  
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o ismernetek kell egymást. Színről színre, álarcok nélkül 

o Tudnotok kell egymásról, mik az erősségeitek, mik a nehézségeitek. 

o Tudnotok kell figyelni egymásra 

o nagyon jól, világosan, pontosan kell tudnotok kommunikálni egymással. Ez 

alatt azt is értem, hogy ugyanazt értitek ugyanazon a dolgon. 

 Személyiségjegyek- erősségek, nehézségek 

A rendelkezésre álló időben: beszéljétek át az erősségeiteket és 

nehézségeiteket. Neked is őszintének kell lenned, de kérlek, ne mondj olyat a 

kollégáidnak, amivel elbizonytalanítanád őket. Mivel már az első pillanattól kezdve 

mintaadó vagy, érdemes olyan erősségeket elmondanod, melyek alapján 

támaszkodhatnak rád és megbízhatnak benned, tisztelhetnek téged, azaz el tudnak 

fogadni vezetőjükként. Tudnod kell, hogy mi hiszünk és bízunk Benned, azért 

választottunk alcsoportvezetőnek. Minden képességed, készséged megvan ahhoz, 

hogy jó alcsoportvezető legyél. Ha megengeded, mondok pár példát erősségre- 

nehézségre, amivel jól megalapozhatod az alcsoportvezetői erényeidet: 

 Erősségek: terhelhető, kitartó, határozott, magabiztos, jó kapcsolatteremtő 

készségű, rugalmas, mindent meg lehet veled beszélni, hiszel a 

gyerekekben, tudsz több dologra is figyelni, jó a kommunikációd, a 

megfigyelőképességed, a helyzetfelismerő képességed, igyekszel a legjobb 

tudásodat nyújtani, őszinte vagy, tudsz segítséget kérni,…stb. (Merd 

bemutatni magad, ezt nem kell szégyellni, merni kell beszélned az 

erősségeidről!) 

 Nehézségeid: ha elfáradsz, akkor türelmetlenebb vagy, segítséget jelent ha 

te is támaszkodhatsz, nem szereted a sumákolást, stb… 

 Elvárások- oda és vissza 

Amiket MINDENKÉPPEN fogalmazz meg SAJÁT elvárásként: 

o hagyatkozás 

o őszinteség 

o empátia 

o csapatszellem 

o közös munka, együttműködés 

o mindig tudják, hol a gyerek 

o kérdezzenek, ha valami nem tiszta 
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o kommunikáljanak- egymással is meg veled is! 

o RUGALMASSÁG 

o osszanak meg minden gyerekkel kapcsolatos dolgot 

o lelkesedés 

o visszajelzés 

Amit TŐLED elvárhatnak: 

o megbízhatóság 

o infóáramlás 

o visszajelzés 

o magyarázat 

o őszinteség 

o empátia 

o csapatszellem 

o közös munka, együttműködés 

o RUGALMASSÁG 

 

 

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

       nevelő 
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Szentek élete-4/12 

Bosco Szent János 

 

Január 31. 

*Becchi tanya (Torinó mellett), 1815. augusztus 16. +Torinó, 1888. január 31.  
XI. Pius pápa, aki szentté avatta Bosco János áldozópapot, így nyilatkozott róla: ,,Az ő életében természetesek 

voltak a természetfeletti dolgok, s ami másnál szokatlan, az nála megszokott volt.'' Csodái megszámlálhatatlanok, 

a rábízottak lelkében úgy olvasott, mint egy könyvben, látta a jövendőt, és olyan hihetetlen szeretet és öröm 

sugárzott belőle, hogy az utcagyerekek nemcsak a parancsát teljesítették, hanem lesték a kívánságait, hogy eleget 

tehessenek neki.  

Ez a rendkívüli ember, akit Isten a múlt század forradalmainak időszakában ajándékozott az Egyháznak, Torino 

mellett egy szegény tanyán, Becchiben látta meg a napvilágot 1815. augusztus 16-án. Apja, Bosco Ferenc 

másodszor nősült, mert első felesége Antal nevű fiúk születése után hamarosan meghalt. Második feleségétől, 

Occhiena Margit asszonytól két fia született: József és János. A fiúkat édesanyjuknak kellett fölnevelnie, mert 

apjuk 1817-ben meghalt.  

Margit mama mélyen vallásos, dolgos, jámbor asszony és nagyszerű édesanya volt. Nevelési módszerének igen 

nagy szerepe volt abban, hogy János később sokak atyja lehetett. Gyermekeit kicsi koruktól arra nevelte, hogy 

Isten jelenlétében járjanak, mert ,,Isten mindenütt jelen van, mindent lát, a legtitkosabb gondolataitokat is.'' 

Ugyanakkor állandóan a jótettekre sürgette őket. Azt szokta mondogatni: ,,Aki alszik, nem fog halat!'' János pedig 

különösen megszívlelte egy másik intését: ,,Lásd csak, oly rövid az életünk, hogy nagyon kevés időnk van jót 

tenni. Minden óra, amit felesleges alvással töltünk, elveszett idő a mennyország számára. S minden perc, amit 

elveszünk a nélkülözhető éjszakai nyugalomtól, meghosszabbítja az életünket.'' Don Bosco ezért aludt oly keveset.  

Amikor János hat éves lett, nagyon szeretett volna tanulni, Isten ugyanis rendkívüli képességekkel áldotta meg: ha 

valamit figyelmesen elolvasott, megmaradt az emlékezetében. Testi ügyessége és ereje is átlagon felüli volt, 

kézügyessége pedig olyan fokot ért el, hogy könnyedén elleste a vásári bűvészek fogásait. Ennek ellenére a bátyja, 

Antal, aki nála tizenkét évvel volt idősebb és a tanulást naplopásnak tartotta, hallani sem akart a taníttatásáról. 

Számára csak a munka létezett, a földdel és az állatokkal való törődés. Így Jánosnak csak este volt módja arra, 

hogy az egyik szomszéd parasztbácsitól olvasni tanuljon.  

Kilenc éves korában álmot látott, amely meghívásának első jele volt. Ebben az álomban parancsot kapott: ,,Állj a 

fiúk élére!'' Szó szerint véve a parancsot, kezdte maga köré gyűjteni a környékbeli fiúkat. Tanította őket a 

katekizmusra, elismételte nekik a templomban hallott prédikációt. Amikor pedig látta, hogy hallgatói fáradnak 

vagy unatkozni kezdenek, egy anyjától tanult történettel vagy bűvészmutatvánnyal szórakoztatta őket. Nem 

egyszer versenyre is kiállt -- hallgatósága nagy tetszésére -- a mutatványosokkal, és mindig ő nyert.  

Mindezt már tíz éves korában gyakorolta! Ekkor járulhatott először szentáldozáshoz, és hitoktatójának is föltűnt 

értelmességével és jámborságával, de a bátyja csak nem akart hallani a tanulásról. Sőt addig gúnyolódott vele, míg 

1828-ban édesanyja is jobbnak látta, ha János elmegy otthonról: elindult, hogy szolgagyereknek szegődjék egy 

tanyára.  

Két év múlva végre megkezdhette a rendszeres iskolába járást Castelnuovóba. Eleinte naponta járt be az iskolába, 

később különböző házaknál kapott szállást házimunkák elvégzése fejében. Így alkalma nyílt sorban 

megismerkedni a szabó, lakatos, asztalos mesterséggel. Egy kávéháztulajdonos mellett főzni tanult, egy kántortól 

megtanult zenélni. Mindezeknek később, amikor már fiúk serege vette körül, igen nagy hasznát látta.  

Tizenhat évesen, némi gondolkodás után, hogy ferences legyen-e, vagy világi pap, -- jólelkű papok pártfogásával 

-- beléphetett a chieti szemináriumba. Olyan szegények voltak, hogy minden ruhadarabot mástól kapott ajándékba. 

Társai hamarosan fölfigyeltek képességeire, ő pedig olyan szorgalommal tanult, hogy minden évben elnyerte az 

évfolyam számára kitűzött tanulmányi jutalmat.  

1841-ben szentelték pappá. Utána még két évig továbbtanult egy torinói konviktusban, amelyet 1820-ban 

alapítottak fiatal papok számára, hogy erkölcstani és szónoki tudásukat elmélyíthessék. Miközben ezt a konviktust 

látogatta, rabok, betegek, szegények lelkipásztori gondozásában vett részt. Az utcákat járva megdöbbenve látta, 

milyen sok fiú csatangol szerte a városban. Torinó ugyanis tele volt otthontalan és család nélkül élő fiúkkal, akik 

vidékről jöttek, hogy munkát találjanak, de csak keveseknek sikerült elhelyezkedniük.  

1841. december 8-án Don Bosco éppen misézéshez öltözött, amikor a sekrestyében föltűnt egy ilyen fiú. Kiderült, 

hogy nemcsak ministrálni nem tud, hanem vallásilag is teljesen tudatlan. A sekrestyés ki akarta kergetni, de Don 

Bosco visszahívta, s mise után megtanította a keresztvetésre és beszélt neki a Teremtőről, aki életünk végső célja 

is. Ezzel a fiúval kezdődött az ,,oratorium'', Don Bosco műve. A fiú ugyanis egy hét múlva öt társát hozta magával; 

február másodikán már húszan, március huszonötödikén már harmincan voltak, akik mise után hallgatták Don 

Bosco tanítását, s utána is vele maradtak. Öt évvel később négyszáz lett a fiúk száma!  

Eleinte különböző templomokban vettek részt a szentmisén, s jó időben kinn a szabadban, rossz időben valahol 

tető alatt töltötték a napot. A szentmisét katekizmus-oktatás követte, majd játékok, versenyek, éneklés. Don Bosco 

1843-ban elvállalta a leánynevelő intézet mellett működő Szent Filoména kórház lelki irányítását, s a kórház 
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mellett ki tudott alakítani egy kis kápolnát, amelyet 1844. december 8-án Szalézi Szent Ferenc tiszteletére 

szenteltek. A fiúk száma azonban oly mértékben sokasodott, hogy nem fértek el, és zajongásukat a környék sem 

tűrte.  

Ezért 1835 júliusában áttelepültek a Szent Márton-templomba, de fél év múlva itt sem volt maradásuk. Ekkor egy 

pap kínálta föl a télre való tekintettel három szobáját, hogy fedél alatt lehessenek. Tavasszal azonban a szomszédok 

közölték, hogy tovább nem tűrik a ,,rendetlenkedést'', ezért Don Bosco kibérelt egy rétet, ahol szentmise után az 

oktatást tartotta és felügyelete alatt szabadon játszhattak a fiúk.  

1846-ot írtak, s a politikai légkör egyre feszültebbé vált. A nemzeti eszme és a szabadságvágy Torinóban is 

éreztette hatását. Don Bosco pedig angyali egyszerűséggel távol tartotta magát és a fiait is minden politikai 

nyilatkozattól és megnyilvánulástól. Ennek ellenére följelentették őket. Don Boscót ismételten beidézték 

kihallgatásokra, egy ideig rendőri felügyelet alá is helyezték, sőt, előadásaira rendőröket küldtek ki, nehogy valami 

rendbontást készíthessenek elő. Emellett a papok között is voltak olyanok, akik nem jó szemmel nézték az 

oratóriumot. Féltek ugyanis attól, hogy Don Bosco, aki nem tartozott plébániai kötelékbe, elvonja a híveket a 

plébániáktól. Hiába magyarázta a plébánosoknak, hogy ezek a fiúk vagy nála vannak, vagy az utcán, hiszen nincs 

családjuk, amely szerint bármelyik plébániához tartozhatnának. Nem hallgattak rá, sőt két pap összefogott, hogy 

mint bolondot, elmegyógyintézetbe juttassák.  

Egy hónap elteltével a gazda fölmondta a rét bérletét, s ekkor égi ajándékként egy Pinardi nevű háztulajdonos 

fölajánlotta házának fészerét. Don Bosco csak arra kérte, hogy kicsit magasítsa meg a helyiséget, hogy kápolnának 

használhassák. Mikor ez egy héten belül megtörtént, bérbe vette a fészert abban a reményben, hogy majd az egész 

házat is bérelheti, ha a lakók elhagyják. Májusban viszont Barolo őrgrófné, aki a Szent Filoména kórházat 

fenntartotta, választás elé állította: vagy a kórház alkalmazottja marad, de akkor hagyja abba a fiúkkal való 

felesleges vesződést, vagy azonnal elbocsátja. És Don Bosco a fiait választotta. Utána hamarosan súlyos beteg lett, 

úgyhogy egy időre haza kellett menni Becchibe. Amikor már elég erősnek érezte magát, novemberben édesanyját 

is magával hozta, és együtt költöztek be a Pinardi-házba. Margit mama ettől fogva haláláig (1857. november 25.) 

az összes fiú édesanyja is lett.  

A következő évben némi könnyebbséget hozott az érsek rendelkezése amellyel az oratóriumot az elhagyott 

gyermekek plébániájává tette. Ezáltal legalább a plébánosok zaklatásai ellen védve voltak. Az oratóriumból, amely 

a mi fogalmaink szerint napközi otthon volt, lassan éjszakai menedékhely is lett, mert egyre több olyan fiú 

jelentkezett, akiknek semmifajta szállása sem volt. Don Bosco megosztotta velük a házat.  

A város vezetősége szünet nélkül kapta a följelentéseket. 1848-ban fegyveres merényletet követtek el ellene: valaki 

rálőtt, miközben a kápolnában magyarázott a fiúknak, de csak a reverenda ujját találta el a merénylő.  

1850-ben két magas rangú tisztviselő jelent meg, hogy ellenőrzést tartson és véget vessen ennek a kényelmetlen 

ügynek. De teljesen megváltozott véleménnyel tértek vissza a városi tanácsba, és sikerült elérniük, hogy a fiúk a 

kormánytól támogatást kapjanak.  

Don Boscónak ugyanis semmiféle jövedelme nem volt. Övéivel együtt élt, mint az ég madarai: alamizsnából. 

Ismételten sorsjátékot rendezett, amelynek bevétele segített rajtuk. Nincstelenségük ellenére 1851-ben 

megvásárolhatta a teljes Pinardi-házat, és letették a Szalézi Szent Ferenc-templom alapkövét. A templom egy év 

múlva teljesen készen állt.  

Közben nagyon kemény támadások érték Bon Boscót, főleg a protestánsok részéről. Igaz, írt egy szókimondó 

könyvecskét, amely sok ezer példányban forgott a katolikusok kezén, s amelyre az volt a válasz, hogy ismételten 

az életére törtek. Ezért ha olyan útjai voltak, amelyeken veszélyben érezte magát, mindig vitt magával néhány erős 

fiút, akik megvédték.  

Az 1854. évi kolerajárványban először ő maga tűnt ki helytállásával, majd a fiai is egymás után bátorságot kaptak, 

és segítettek a város betegeinek ápolásában.  

1859-ben Don Bosco elérkezettnek látta az időt, hogy munkatársait társulatban fogja össze, és megalapította a 

Szalézi Szent Ferenc Társulatot, az egyháztörténelem egyik leghatásosabb szerzetesrendjét. Közben az 

oratóriumból iskola, majd iskolarendszer fejlődött ki. Már nem csak hitoktatás folyt Don Bosco iskolájában, hanem 

egyik műhelyt a másik után állította föl, hogy a növendékek mesterséget is tanulhassanak, s ha az ő keze alól 

kikerülnek, becsületes munkásemberként élhessenek. 1872-ben megalapította a rend női ágát, amelyet a Segítő 

Szűzanyáról nevezett el. A pápai jóváhagyást 1874-ben kapták meg. Egy év múlva már olyan híre volt a rendnek, 

hogy Dél- Amerikából kaptak meghívást, és Don Bosco el is indította az első missziós csoportot.  

Életének utolsó éveiben sokat szenvedett. Állandóan fájt a háta, a szeme és a feje, s mindehhez krónikus 

álmatlanság társult. Tevékeny életét, amelyben oly kevés időt hagyott tétlenül, s oly sok jót tett a kicsinyekért, 

1888. január 31-én fejezte be itt a földön.  

XI. Pius pápa 1929-ben boldoggá, 1930-ban szentté avatta. A római kalendáriumba 1936-ban vették föl ünnepét.  

 
Don Bosco a rendalapítás és a nevelés mellett harminc kisebb nagyobb könyvet is írt, elsősorban fiai épülésére és 

oktatására. IX. Pius pápa, aki nagyon kedvelte őt, megparancsolta, hogy belső tapasztalatait is foglalja írásba. 

Megtette, de ezt a naplót csak halála után találták meg, s ezt a címet viseli: ,,Oratóriumbeli emlékek 1825--1855. 

Csak a szalézi tagoknak. A Szalézi Társaságnak.'' Életrajzát húsz nagy kötetben Lemoyne szalézi atya dolgozta 

föl. Néhány morzsa a ránk maradt hatalmas anyagból:  

Meghívásának látomását így írja le maga a szent: ,,Kilenc éves koromban álmot láttam, amelyet egész életemben 

soha el nem felejtettem. Álmomban úgy éreztem, hogy egy igen tágas udvaron álló ház közelében vagyok, ahol 

egy sereg gyermek tolongott. Egyesek nevetgéltek, mások játszottak, de voltak köztük olyanok is, akik 
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káromkodtak. Amint ezeket az istentelenségeket meghallottam, közéjük rohantam, s rábeszéléssel és ütlegekkel 

akartam őket elhallgattatni. Ebben a pillanatban egy javakorabeli, tiszteletreméltó, előkelő öltözetű férfi jelent 

meg. Egész alakját fehér köpeny burkolta, arca azonban olyan fényes volt, hogy nem tudtam rátekinteni. Nevemen 

szólított és megparancsolta, hogy álljak a fiúsereg élére, miközben hozzátette:  

-- Nem veréssel, hanem szelídséggel és szeretettel teheted ezeket barátaiddá. Kezdd el tehát azonnal a munkát! 

Tanítsd meg őket a bűn utálatosságára és az erény szépségére!  

Én ijedten jegyeztem meg, hogy tudatlan ifjú vagyok, tökéletesen képtelen arra, hogy a fiúkat vallásos oktatásban 

részesítsem. Amint ezt kimondtam, a fiúk abbahagyták a veszekedést, a zajongást és a káromkodást, és mind a 

férfi köré sereglettek. Majdnem öntudatlanul kérdeztem:  

-- Kicsoda ön, hogy ilyen lehetetlenséget kíván tőlem?  

-- Éppen azért mert lehetetlennek látszik, végre kell hajtanod engedelmesség és tudomány által!  

-- Hol és milyen eszközökkel fogom megszerezni ezt a tudományt?  

-- Adok melléd egy tanítónőt, akinek védelme alatt bölcs leszel, akinek befolyása nélkül miden bölcsesség csak 

balgaság.  

-- De hát kicsoda Ön, hogy így beszél velem?  

-- Annak vagyok a fia, akit napjában háromszor üdvözölni tanított a te édesanyád.  

-- Édesanyám azt parancsolta nekem, hogy az ő engedelme nélkül semmiféle idegen emberrel szóba ne álljak; 

mondja meg tehát a nevét!  

-- Azt kérdezd meg az én anyámtól!  

Abban a pillanatban egy asszonyt láttam a férfi oldalán, igazi, fenséges alakot, olyan ruhában, amelyből pazar 

fényesség sugárzott, mintha csupa ragyogó csillaggal lett volna telehintve. Mikor megbizonyosodott növekvő 

zavaromról, közelebb hívott magához, jóságosan kézen fogott, és így beszélt:  

-- Nézz ide!  

Föltekintve észrevettem, hogy a fiúsereg eltűnt, és helyébe nagy tömeg kecske, kutya, macska, medve és egyéb 

állatokból álló nyáj került. A felséges Asszony tovább beszélt:  

-- Ez a te munkaköröd, itt működj. Légy alázatos, erős és férfias, és az átváltozást, amelyet ezeken az állatokon 

most látni fogsz, csináld meg később az én fiaimnál.  

Megint odatekintettem, és a vad állatok helyén ugyanannyi szelíd bárányt láttam. Ezek örömmel bégetve 

ugrándozták körül a férfit és az asszonyt, mintha hódolnának nekik. Ahogy ezt észrevettem, álmomban sírva 

fakadtam, és kértem a dicsőséges Asszonyt, magyarázza meg nekem, amit láttam, mert nem értettem, mit jelent 

mindez. Ő azonban csak a fejemre tette a kezét, és azt mondta:  

-- A kellő időben mindent meg fogsz érteni.  

Alig ejtette ki ezeket a szavakat, valami zörej fölébresztett az álomból, és minden eltűnt.''  

Ez az álom -- mint később összes prófétai álmai -- szóról szóra beteljesedett, amikor a vad utcagyerekekből és 

suhancokból becsületes, vallásos fiatalokat nevelt, akik családjukban vagy az Egyház szolgálatában kamatoztatták 

mindazt, amit tőle kaptak.  

A fiatal szívek fölötti hatalmának jellemző megnyilvánulása volt az az eset, amikor a torinói fiatalok börtönébe 

hívták húsvéti lelkigyakorlatra. A háromszáz fiú kivétel nélkül meggyónt és megáldozott. Don Boscót annyira 

meghatotta a hitük, hogy jutalmazni akarta őket, és egy napra el akarta vinni a fiúkat kirándulni, minden őrizet 

nélkül. A börtön parancsnoka hallani sem akart róla, mert attól félt, hogy egy szálig megszöknek. Don Bosco 

azonban addig érvelt, míg miniszteri engedélyt nem kapott a kiránduláshoz. És csodák csodája: a fiúk közül egynek 

sem jutott eszébe, hogy éljen a szökési lehetőséggel!  

1850 körül, amikor oly sokszor életére törtek, titokzatos védelmet kapott. Egy alkalommal, amikor éjszaka egyedül 

kellett hazatérnie a Pinardi-házba, az egyik sarkon két férfi támadta meg, agyon akarták verni. A sötétből azonban 

hirtelen egy hatalmas szürke farkaskutya rohant rájuk, és majdnem széttépte őket. Ez a titokzatos kutya -- Don 

Bosco csak Szürkének hívta -- éveken át a legnehezebb pillanatokban megjelent, de senki nem tudta, kié.  

Amikor két paptársa eljött, hogy mint bolondot intézetbe szállítsák, humorral vágta ki magát. Ártatlan jóindulatot 

színlelve látogatták meg a szobájában, de Don Bosco az első mondatukból tudta, hogy csapdát állítanak neki. Ezért 

hagyta, hogy hosszasan győzködjék, végül hajlandónak mutatkozott rá, hogy kocsiba szálljon velük. A 

beszállásnál udvariasan maga elé engedte a két papot, majd hirtelen mozdulattal rájuk csapta a kocsi ajtaját, és 

odakiáltott a kocsisnak, hogy sürgősen vigye az urakat az általuk megadott címre, azaz a bolondok házába. Ott 

csak kínos magyarázkodások után bocsátották szabadon őket.  

Prófétai lelkének különös megnyilvánulása volt a királynak küldött figyelmeztetés. Viktor Emmánuel hosszasan 

készült arra, hogy eltörli a szerzetesrendeket. Don Bosco álmában látott egy királyi apródot, aki gyászt hirdetett a 

királyi család számára. Ismételten írt a királynak, és figyelmeztette, hogy bajt hoz a saját fejére, ha a rendeket 

bántalmazza. Ennek ellenére a király 1855. május 29-én aláírta az eltörlő rendeletet, s ezzel harmincöt 

szerzetesrendet szüntetett meg Piemontban. Utána négy hónap leforgása alatt meghalt az anyja, a nagybátyja, a 

felesége és a kisfia.  

A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal terjedt Itáliában és külföldön is, ami jelezte, hogy Don Bosco a kor 

nyomorúságát ismerte föl és azon segített, amikor az elhagyott fiúkat fölkarolta. Halála évében, 1888-ban a 

szalézieknek 250 háza volt 130.000 növendékkel. Élete folyamán hatezer pap került ki intézeteiből, akik közül 

1200 szalézi szerzetes lett. 1980-ban világszerte 1341 házban 16.900 rendtag, közülük 11.000 fölszentelt pap, 

1990-ben 1597 házban 17.191 szalézi szerzetes, köztük 10.884 pap foglalkozott a fiúneveléssel. A szalézi nővérek 

száma 1980-ban 1438 házban 17.500, 1990-ben 1505 házban 17.090 fő volt.   
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Nevelési alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben  
(4. 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) 

11 Minden embernek joga 
van a méltósághoz 

Kölcsönös tisztelet 
Önmagát és másokat is tiszteletben tartó 
felnőtt nevelése. 

A gyermeket tiszteljük, és elvárjuk azt is, 
hogy tiszteljen bennünket, és önmagát 
is. 
Egyenrangú félként kezeljük a 
gyermeket- érettségének, életkorának 
figyelembevételével. A felelősség a 
miénk. 
Tapintatosan hívjuk fel a gyermek 
figyelmét az esetlegesen zavarba ejtő 
viselkedésére, szokására. 

12 

Minden gyermeknek 
egyenlő joga van az 
érvényesüléshez és az 
ahhoz kapható 
támogatáshoz. 

Hit abban, hogy a 
gyermekek 
megfelelő 
támogatással 
képesek 
csökkenteni 
kiindulási 
hátrányaikat. 

Lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb 
mértékben segíteni kell a gyermekeket, hogy 
hátrányaikat kompenzálhassák. 

Esélyegyenlőség biztosítása. 
Nincsenek kedvencek, vagy bűnbakok. 
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13 
Eredményes nevelés 
csak kölcsönös bizalmi 
kapcsolat esetén 
valósulhat meg. 

A gyermek felé 
bizalommal 
közelítünk, és 
alapvetően hiszünk 
abban, hogy a 
gyermek is képes 
lesz bizalmat adni 
nekünk. Bízunk a 
gyermekben, ezért 
merünk kockázatot 
is vállalni. 

Bizalomteljes kapcsolat kiépítése. 

Biztonságos, stabil, következetes 
érzelmi-nevelési környezetet teremtünk 
a gyermeknek. 
A bizalom azonban nem a magára 
hagyást, hanem a folyamatos oltalom 
melletti önálló cselekvést jelenti. 

14 

A gyermek 
kiszolgáltatottságából, 
sebezhetőségéből 
fakadó helyzet 
kihasználása: 
SZENTSÉGTÖRÉS! 

A kiszolgáltatott 
gyermeket védjük, 
óvjuk és tiszteljük. 

A gyermek kiszolgáltatottságának csökkentése. 

A felnőtt az erejét és befolyását nem a 
gyermek kiszolgáltatottságára alapozza. 
Nem szégyenítjük meg mások előtt 
A gyermeket élete minden területén a 
kiszolgáltatottság elkerülésére, aktív 
leküzdésére és konstruktív kezelésére 
neveljük. 

15 

Az embernek 
veleszületett igénye és 
joga van a békességre és 
érdekei érvényesítésére, 
mások érdekeinek 
megsértése nélkül. 

Bízunk abban, hogy 
a gyerekek képesek 
önállóan és minden 
fél számára 
kielégítően 
rendezni 
konfliktusaikat. 
Külső segítség csak 
ahhoz kell, hogy 
konfliktuskezelési 
képességüket és 
eszköztárukat 
fejlesszük. 

Olyan felnőttek nevelése, akik konfliktusaikat a 
lehető legkevesebb agresszióval, kreatívan és 
mások tiszteletben tartásával képesek 
megoldani és érdekeiket érvényesíteni. 
 

Konfliktuskezelési képességük és 
eszköztáruk fejlesztése minták és 
alternatívák nyújtásával. 
Pozitív értékrendet tükrözünk, melyben 
a konfliktusok, problémák elől nem 
elbújni, hanem elsimítani, azokat 
megoldani tanítjuk a gyermeket. 
Egészséges versenyszellem kialakítása, 
mely megtanítja küzdeni a céljaiért. 
A gyermeket saját maga határozott, ám 
tiszteletteljes és lehetőleg 
erőszakmentes védelmére tanítjuk 

 

(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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