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Kedves Olvasók! 

 

 A 2017-es év hatodik 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.  

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. október 

A Szeged – Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Országos Egyházi Módszertani Nevelőszülői Hálózata és Dr. Foltán József Módszertani 

Lakásotthona, valamint az ÁGOTA Alapítvány (Állami Gondoskodásban Élő és 

Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) szervezésében szakmai konzultációs 

nap valósult meg 2017. október 14-én, Szegeden, 117 fő részvételével.  

A szociálterápiás szerepjátékkal, egy széles körben alkalmazható, terápiás 

csoportmódszerrel ismerkedtek szakemberek Szegeden, mely a személyiség 

utóérlelésének szelíd módszere. A szociális szférában dolgozó szakemberek, az ország 

több megyéjéből mintegy kétszázan regisztráltak. A Csongor téri közösségi házban 

„Ifjúság – kihívás. Ifjúság – kihívás?” címmel tartott programon előbb három előadás 

részesei lehettek az érdeklődők. Darida Zsuzsa, az MSZTSZJE elnöke bemutatta a 

szociálterápiás szerepjáték (németül STR – Sozialtherapeutisches Rollenspiel) 

módszerének elméletét, Gyurkó Pál STR csoportterapeuta a módszer alkalmazásának 

sokszínűségére világított rá, míg Inges Zsófia és Márton Andrea terapeuták a kamaszoknál 

alkalmazott módszer tapasztalatairól számoltak be. Ezt követően csoportfoglalkozásokat 

tartottak a közösségi házban, illetve az Eötvös József Gimnáziumban a szakemberek, ahol 

a programot már alkalmazók, vagy azzal most ismerkedők gyakorlati úton szerezhettek 

élményeket a bemutatott játékok útján. 
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Darida Zsuzsa, az MSZTSZJE elnöke elmondta, az STR egy önállóan használható 

terápiás tréningmódszer, amely a szociális munka bármely területén alkalmazható, így 

többek között az ifjúságsegítésben és az idősgondozásban is. A módszert eredetileg a 

szenvedélybetegek megsegítésére dolgozták ki a 70-es években Németországban. Azóta 

továbbfejlesztették, széles körben hatékonyan alkalmazható. „Tartottunk foglalkozásokat 

börtönben élőknek a társadalmi visszailleszkedésüket segítve, továbbá munkanélküliek 

csoportjának, a fiatalok körében önismereti tréning gyanánt alkalmaztuk a terápiát, 

emellett főiskolai képzésekben vagyunk benne szintén az önismeretre alapozva, illetve 

léteznek az időseknek készült játékaink, amelyek a speciális igényeiknek megfelelően az 

élettörténet feldolgozását szolgálják. Külön csoportot képez a hit és az identitás témaköre. 

Teológusok, pasztorális tevékenységet végzők is bekapcsolódhatnak a munkába, a 

képzést követően saját híveik körében alkalmazhatják a tréningmódszert” – emelte ki 

Darida Zsuzsa. A Magyarországi Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület elnöke elmondta, 

három nagy képzési blokk áll azok rendelkezésére, akik részt kívánnak venni a munkában. 

Három 150 órás képzési egységben lehet elsajátítani, hogyan lehet a szociálterápiás 

szerepjátékot klienskörben alkalmazni, emellett van a pedagógusképzésben is akkreditált 

képzésük, továbbá jelen vannak a kötelező közigazgatási képzések rendszerében, az 

egészségügyben, illetve a szociális ágazatban is. 

 

„A fantázia a leggyakrabban használt eszközünk. Természetesen vannak olyan 

használati tárgyak is, amelyek a foglalkozások alkalmával segítenek elindítani a 

képzelőerőnket, de legfőképpen a saját emlékeinkkel, történeteinkkel dolgozunk. A 

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/10/szocialterapias_szerepjatek_konferencia26.jpg
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játékok során merítünk múltbéli eseményekből, rávilágítunk arra, hogyan állunk ezzel az 

élménnyel a jelenben, végül pedig a jövőre irányítjuk a figyelmünket” – ismertette Darida 

Zsuzsa, hozzátéve, a terápiás foglalkozások egymásra épülnek. A módszer szelíd 

utóérlelési folyamata akkor is szerepet játszik a személyiségfejlődésben, amikor már nem 

csoporttag az illető. A csoportvezető feladata feltérképezni, hogy az adott csoporthoz 

tartozók hol tartanak, melyek az őket foglalkoztató problémák. A játékokat úgy válogatja 

a foglalkozásokra, hogy a résztvevők élethelyzetéhez igazodjon, ő maga is részese a közös 

játéknak. 

Kothencz János, a módszer képzője, csoportvezető terapeuta elmondta, a szegedi 

esemény a szociálterápiás szerepjáték népszerűsítésének is lehetőséget adott. Hatékony, 

segítő módszer a pszichoszociális ellátás területén, amely széles körben alkalmazható. A 

konzultációs nap résztvevői megtapasztalhatták saját élményeiken keresztül, hogy 

mennyire eredményes mindez. „Húsz éve gyakorlom, elsőgenerációs terapeutája vagyok a 

módszernek, az elnökségben is sok feladatot vállaltunk annak érdekében, hogy minél 

többekhez juthasson el. Az ÁGOTA Alapítvány KÁSZPEM rendszerében is használjuk a 

szociálterápiás szerepjátékot. A konzultációs nap középpontjába az ifjúságot emeltük. A 

módszer többek között a szenvedélybetegek, gimnazista diákok, veszélyeztetett fiatalok 

körében is hatékonyan alkalmazható, a konferenciaközönségnek hasznosnak 

bizonyulhatnak az elhangzottak, valamint a saját élményen alapuló játékok bemutatása is 

segítette megismertetni a módszer lényegét” – emelte ki Kothencz János, hangsúlyozva, 

noha a szegedi esemény középpontjába a fiataloknak segítő szociálterápiás 

szerepjátékokat állították, azonban a módszer hasonlóképpen eredményesen 

alkalmazható az idősellátás területén, vagy akár a büntetésvégrehajtásban érintetteknél is. 



6 
 

 

„Bezárkózunk, nem figyelünk egymásra, beszűkülnek a kapcsolataink, emellett nem 

foglalkozunk eleget önmagunkkal. Nem tudjuk feldolgozni a problémákat, a stresszt, a 

krízishelyzeteket, mert nincs meg az a fórum, hely, ahol ezt megtegyük. Csoportos 

foglalkozásra a férfiakat nehezebb rávenni, elutasítóbbak, mint a hölgyek, nem mernek 

kinyílni mások előtt. Többségében „keménykötésű” férfiakkal dolgozom, parancsnokok, 

egyéb vezetők, sokkal nehezebb volt elérni náluk, hogy megnyíljanak, őszintén beszéljenek 

a problémáikról” – ismertette Gyurkó Pál, STR csoportterapeuta. Tapasztalatai szerint a 

szociálterápiás szerepjátékok által a résztvevők rátalálnak önmagukra, például 

meríthetnek a gyökereikből, gyermekkori emlékeikből, így könnyen ráeszmélnek arra, 

hogy a csoport többi tagja is hasonló problémákkal küzd, csak nem volt róla tudomásuk. 

Úgy gondolja, hogy egy munkahelyi közösségben sincs idő egymásra, alapvető 

információkat sem tudnak a másikról a munkatársak. A szociálterápiás szerepjáték ezen 

segíthet, a játékok élménye sokkal inkább megrögzül, a csoportos foglalkozásokon kitárul 

az a világ, ami korábban beszűkült, barátságok is szövődhetnek a résztvevők között. 

 A konzultációs nap nagy érdeklődéssel zárult, egy újabb hatékony módszer 

megismerésével.  

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2017/10/szocialterapias_szerepjatek_konferencia41-1.jpg
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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 

 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel való foglalkozás során szakmai 

magabiztosságunkat adhatja a megfelelő kiindulási pont meghatározása, ahonnan a 

fejlesztés irányai is meghatározhatóak. Ehhez nyújtanak hasznos segítséget a módszertani 

gyermekotthonunkban alkalmazott tudásbővítő teamek. Ezen alkalmakkor a szakmai 

programunk szerint haladva a csoport fejlődési szakaszaihoz hozzárendeljük (szakmai 

vezető, nevelő) az adekvát pedagógiai- pszichológiai ismereteket, speciálisan az állami 

gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságaira fókuszálva. Ebben a hírlevélben 

az első szakasz jellemzőit, feladatait szeretném bemutatni. (Alakulás) 

A csoportok életének sajátos íve van a keletkezéstől a csoport működésének végét 

jelentő felbomlásig. Ha jól ismerjük a csoport fejlődésének állomásait, illetve az ahhoz 

kapcsolódó csoportvezetői feladatokat, cselekvési lehetőségeket, akkor nem csak 

megérteni és kontrollálni, de aktívan alakítani is tudjuk a csoportunkban zajló 

eseményeket. A csoportfejlődés szakaszai a csoport méretétől, összetételétől, 

rendeltetésétől, élettartamától függetlenül bármely közösségben nyomon követhetők. 

Családból kiemelt gyermekek csoportjában, különösen a gyakran változó gyermekotthoni 

csoportban kiemelt jelentősége van e szakaszok pontos ismeretének. 

1.Fejlődési szakasz neve: Alakulás (forming) 

Csoporttevékenység: A csoport feladatának és a csoporttagoknak a megismerése 

A csoportban megfigyelhető jelenségek:  

 Ismerkedés 

 Tapogatózás, szabályok, reakciómódok kipuhatolása, közös jellemzők keresése 

 Benyomáskeltés: gyakran jelennek meg „álarcok” a viselkedésben. Pl. legjobb 

benyomás keltése, feltűnő szembenállás a csoporttal, a vezetővel vagy a 

szituációval. 

 Tartózkodás, látszólagos passzivitás, inkább csak figyel a csoporttag, de nem aktív 

 Igénylik a határozott vezetést, a keretek vezető általi megadását 

 Szorongás az új helyzettől (nonverbális jelek, szünet gyakori emlegetése, stb.) 

 Ekkor történik a csoport feladatának meghatározása, az új csoporttag befogadása 

 Szerződés kötése a csoportban az alapvető szabályokról, keretekről 
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Vezetői feladatok: 

 Az ismerkedés elősegítése 

 Világos, határozott keretrendszer, csoportszerződés kialakítása és 

elfogadtatása (pl. mettől meddig tart egy találkozás, ki meddig maradhat a 

csoportban, mikor lehet dohányozni, hogyan lehet részt venni a játékban vagy 

épp „passzolni”) 

 Bizalomépítés és biztonságadás 

 Nyitottság a csoporttagok javaslataira, szabályötleteire 

 Jó élmények előrevetítése 

 A csoporttagok félelmeinek eloszlatása 

 A csoport megalakulásának deklarálása (akár befogadási rituáléval is. Pl. a 

csoportszerződést mindenki aláírja) 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 Jobban igénylik és elfogadják a szabályok vezető általi megadását, mivel 

intézményi struktúrában ezt szokták meg. 

 Figyelembe kell venni az esetleges figyelmet akadályozó tényezőket, és ehhez 

igazítani a játékok, beszélgetések hosszúságát, a foglalkozások ritmusát (pl. 

dohányzás, koncentrációs nehézségek, éhség, túlmozgásosság, 

gyógyszerszedés) 

 Fokozottan kell ügyelni a titoktartásra, a bizalom és biztonság légkörének 

megteremtésére. A családból kiemelt gyermekek közül sokan kötődési 

nehézségekkel küzdenek. Vagy túl könnyen, vagy túl nehezen fogadnak másokat 

a bizalmukba. Ebben az első perctől kezdve törekedni kell az egészséges 

egyensúly megteremtésére. 

 Egy új csoport a megszokott környezethez képest esetleg kezelhetetlenül 

ingergazdag lehet a gyermek számára. A kezdeti benyomáskeltés eszközeire 

tekintettel kell lenni, de nem szabad túlértékelni (pl. a legvagányabb vagy a 

látványosan unatkozó gyerek imázsa). Ez gyakran védekezés az új benyomások, 

és a gazdagon áradó ingerek ellen. 

 A családból kiemelt gyermek a többi gyermekhez képest sokkal 

hangsúlyozottabban éli meg a kiszolgáltatottságot. Sorsáról, életének 

alakulásáról gyakorta csak igen korlátozott mértékben dönthet. Rugalmasan és 
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támogatóan kell kezelni a javaslatokat és észrevételeket, mert a gyerek gyakran 

itt találkozik először azzal, hogy van választási lehetősége. 

 Első pillanattól kezdve résztvevőként is be kell kapcsolódnia a játékokba a 

csoportvezetőnek és a teamtagoknak, ezzel különböztetjük meg a helyzetet a 

hagyományos felnőtt-gyermek felállástól, amelyben a felnőtt nem partnerként, 

hanem autoritásként jelenik meg. 

 

 
 
Sisákné Krizsán Valentina 

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

       nevelő  
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Szentek élete-6/12 

Szent Ágoston 

Augusztus 28. 
*Tagaste, 354. november 13. +Hippo, 430. augusztus 28. 

 
Aurelius Augustinus 354. november 13-án született Észak-Afrikában, egy numídiai 

kisvárosban, Tagastéban (a mai Algéria keleti részén). Valószínűnek látszik, hogy a 

kisbirtokos család római eredetű volt, sorsuk azonban egyre rosszabbra fordult, mert a 

birodalom egyre súlyosabb terheket rótt rájuk is az adókkal. Ágoston ezért a tanulmányait 

csak egy jótevő támogatásával fejezhette be, ami önérzetében nagyon sértette.  

Atyja, Patricius nem volt keresztény, egész haláláig katechumen maradt, s csak közvetlenül 

a halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt ritkaság. Indulatos, féktelen 

természetével nagyon sok bánatot okozott a feleségének, Mónikának, aki talpig 

keresztény asszony volt.  

Ágoston szellemének elevensége nagyon korán megmutatkozott. Rendkívül 

temperamentumos természetet örökölt, nagy volt a fogékonysága is, s ennél csak 

fegyelmezetlensége volt nagyobb. Diákkorában túlságosan tudatában volt annak, hogy 

neki a tanulás nem okoz nehézséget. Az első éveket Tagastéban töltötte, később 

Madaurában egy grammatikus iskoláját látogatta, hogy majdan rétor lehessen belőle. 

Homérosz és a görög szerzők általában nem hagytak benne mély nyomokat, Vergilius 

azonban elindította képzeletének szárnyalását. Úgy együtt érzett a hőseivel, hogy Dido 

királynő szomorú sorsát megsiratta.  

Amikor tizenhat éves lett, elfogyott a pénz, és haza kellett térnie Tagastéba. A tétlenség, 

amelybe kényszerült, nem volt rá jó hatással: rossz baráti körbe került. 371-ben folytathatta 

tanulmányait: Karthagóba ment, ahol retorikai és jogi előadásokat hallgatott. Itt 

ismerkedett meg egy számunkra ismeretlen nővel, akivel életközösséget kezdett, és 

született egy fiuk, akit Deodatusnak neveztek el. Az asszony miatt Ágoston sokáig 

Karthagóban maradt. A tanulásban elért sikerei felfuvalkodottá tették, anyja vallásosságát 
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,,dajkamesének'' tartotta. De a hitetlenségben soha nem talált nyugalmat: a szíve mélyén 

állandóan valami alapvető nyugtalanság élt, ez hajszolta, anélkül, hogy észrevette volna 

benne Isten kezének működését. Miközben Cicerót olvasta, felébredt benne a bölcsesség 

szeretete. Majd kezébe került a Szentírás, de ezt is, mint a többi egyházi szerzőt, köztük 

Jeromost, bárdolatlan nyelvezete miatt félretette.  

Nem sokkal ezután a manicheus tanítás hálójába került. A manicheusok a világban 

tapasztalható sok rosszat azzal magyarázták, hogy két alapvető elve van mindennek: egy 

jó és egy rossz, és ez a két elv magyarázza az egész világot. Ez a Közép-Ázsiából származó, 

vallásos színezetű filozófia kétszáz évvel korábban szivárgott be a Földközi- tenger 

medencéjébe, és súlyos összecsapások történtek képviselői és a kereszténység között. 

Ágoston eleinte lelkesedett a manicheizmusért, aztán egyre inkább szabadulni próbált 

belőle, mert hamarosan észrevette a manicheus elméletek mágikus homályosságát és 

erkölcsi romlottságát. Nyugtalan szelleme sokkal igényesebb volt és az emberi létre 

vonatkozó kérdései sokkal inkább a lényegre irányultak, semhogy egy ilyen mitikus 

elgondolásban hosszasan megnyugvást lelt volna. Közben tanár lett Tagastéban, ahol 

tizenhárom éven át tanított. Karrierje gyorsan ívelt fölfelé: a kis provinciabeli városból 

előbb Karthagóba, majd Rómába, végül 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba 

került. Tanítványai csodálták, ő pedig értett hozzá, hogyan bilincselheti magához a 

hallgatóságot. Ez természetesen nem zárta ki, hogy olykor ki ne fütyüljék a diákjai. 

Ágostonban semmi nem hiányzott abból a kelléktárból, ami az ifjúság vonzásához 

szükséges: koraérett, képzett, mesteri szónok volt, és nagyon éles elmével volt megáldva. 

Tanári sikerei feledtették korábbi szegénységét, sőt, egyre büszkébb lett önmagára. 

Rómában már azért kilincselt, hogy valahol kormányzói hivatalt kapjon. De mindezek 

ellenére sem nyugalmat, sem megelégedettséget nem érzett, csak hányódott titokzatos 

vágyai és várakozásai, a test és a lélek között. ,,Két ember van bennem...''  

Milánó lett Istenhez vezető útjának döntő állomása. Mónika utánajött és rávette, hogy 

szakítsa meg kapcsolatát Deodatus anyjával. Vajon Ágoston valóban szerette ezt az 

asszonyt? Vallomásaiban sehol nem ejt róla egy gyengéd szót -- ámbár ez még nem bizonyít 

semmit. Úgy tűnik azonban, hogy a férfi és a nő kapcsolatában csak a testi oldalt látta, s ez 

mindvégig képtelenné tette arra, hogy a házasság teológiájával részletesen foglalkozzék, 

és megadja az igaz szerelemnek azt az értékelést, amelyet megérdemel. A szerelemről csak 

saját ifjúkorának tapasztalatai alapján tudott szólni.  
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Akkoriban Ambrus püspök (lásd december 7-én) Milánóban naponta prédikált. Ez a római 

arisztokrata, aki a kicsinyek és szegények pásztora lett, magával ragadó szónoki 

képességét és kiemelkedő műveltségét püspökként is megőrizte, és ezzel nagy hatással 

volt Ágostonra. A rétor-tanár Ágostont először a püspök nyelvezete ragadta meg, emiatt 

kezdte rendszeresen hallgatni. Micsoda szónok! Ám a szónok szavai által az evangélium 

szólt, és behatolt az ifjú afrikai szívébe. Lelki-szellemi fejlődésére végül Plotinosz olvasása 

volt még nagy hatással, de egyelőre a siker, a pénz és a házasság még mindig erősebben 

vonzotta.  

Közben egyre szaporodtak a jelzések, amelyek Isten felé terelték lépéseit. Mélyen 

megrendítette Remete Szent Antal élete (lásd január 17-én), amelyet Szent Atanáztól 

olvasott, és meglátta benne a szerzetesség ideálját. Egyre inkább érlelődött benne a 

megtérés gondolata, de az utolsó lépést Istennek kellett megtennie. Ágoston ezt soha nem 

felejtette el, akkor sem, amikor később püspökként a pelagiánusokkal vitatkozott.  

A Vallomásokban így olvashatjuk a jelenetet: Kereste a magányt, ezért egyik milánói 

barátjának kertjébe húzódott vissza. Sírt, mert a szívét egymással ellentétes erők 

feszítették, és imádkozott, sőt kiáltozott kilátástalanságában: ,,Meddig még, Uram?'' A 

zsoltáros szavában újra meg újra magára ismert. És akkor váratlanul meghallott egy vékony 

gyermekhangot, amely ezt ismételgette: ,,Tolle-lege, tolle- lege'', azaz ,,Fogjad-olvasd, 

fogjad-olvasd''. Kezébe vette az előtte fekvő Szentírást és ennél a helynél ütötte fel: 

,,Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. 

Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy 

bűnös kívánságokra gerjedjen'' (Róm 13,13).  

Ez Isten válasza volt a kiáltozásokra és békét, megnyugvást adott Ágoston szívének: ,,Úgy 

áradt szívembe a szó, mint az erős fény, amely elűzött minden bizonytalankodást és 

sötétséget.'' Az út, amely harminckét évig tartott, elvezette az Úrhoz. Hosszúnak tűnt, de 

a felfedezést, Krisztus megtalálását úgy őrizte a szívében ezek után mint a hála 

kiapadhatatlan forrását. Ez vallomásainak alaptémája: ,,Oly későn szerettelek meg Téged, 

te mindig új és régi Szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez: Te 

bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a 

süketségemet; felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat; illatod felhője 

felgomolygott és belélegeztem, és most epedek utánad; megízleltelek, és most éhezem és 

szomjazom Rád; megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely Tőled való.''  
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Előadásait ezután még néhány hétig folytatta, aztán lemondott tanári állásáról. 

Édesanyjával, a fiával és néhány barátjával együtt visszavonult Cassiacumba, amely 

Milánótól északra fekszik mintegy harminc kilométernyire. Egyik barátjának volt ott 

birtoka. 387. április 23-án, húsvét vigiliáján Ambrus püspök megkeresztelte.  

Édesanyja, Mónika a hazafelé vivő úton meghalt Ostiában. Maga Ágoston a következő év 

őszén látta meg újra a szülőföldjét. Mindenét eladta és barátaival szerzetesi életet kezdett, 

éppen úgy, mint Nagy Szent Vazul. Életük elmélyült imádságból, aszkézisből, filozófiai és 

vallásos tárgyú beszélgetésekből állt. Ez a szakasz három évig tartott (388--391). Jelet várt 

Istentől, hogy hogyan folytassa tovább az életét, s olyan jelet kapott, amit nem várt.  

Egy napon Hippóban (a mai Bone) a templomban volt. A város öreg püspöke, Valerius 

éppen arról beszélt a híveknek, hogy válasszanak ki maguk közül egy férfit, aki papként a 

segítőtársa legyen, főként a prédikálásban. A jelenlévők észrevették Ágostont, s egyszer 

csak felhangzott és egyre erősebben zengett a szó a hívek körében: ,,Ágoston legyen a 

pap!'' A jelölt tiltakozott, mentegetőzött, sírt, de hiába, a szentelése eldöntött kérdés volt.  

Ezzel az aszkézisnek egy olyan formája jelent meg az életében, amelyre a sokféle lehetőség 

között töprengve egyedül nem vágyott. Azt jelentette ugyanis a papsága, hogy fel kellett 

adnia kedvelt tanulmányait, a szemlélődő életet, el kellett búcsúznia a barátaitól - - mindezt 

egy nagyon fáradságos szolgálat kedvéért. De éppen ez a lemondás tette számára 

lehetővé, hogy a testvérek szolgálatában mélyebben megértse Krisztus misztériumát, 

Krisztusét, aki ezzel a kicsi, lármás hippói emberekből álló egyházzal is egy testet alkot.  

Új feladata arra ösztökélte, hogy szemlélődését és tanulmányait a Szentírásra, a 

Hagyományra, teológiai és lelkipásztori kérdésekre irányítsa. Harmincöt éves volt ekkor.  

Öt évvel később meghalt Valerius püspök, és Ágoston követte őt a püspökségben. Hippó 

akkor Észak-Afrika második legjelentősebb városa volt. Ágoston hatása pedig messze 

túlsugárzott a város határán: hamarosan ő lett az egész észak-afrikai püspökkollégium feje, 

sőt, az egész Egyház teológiai öntudata és lelkiismerete. De azért mindenekelőtt a hippói 

egyház szolgálatában élő püspök volt. ,,Nem elnökölni, hanem szolgálni'' -- így határozta 

meg többször is a püspöki hivatalt. Papjaival, diákonusaival és klerikusaival szigorú 

szabályzat szerint, kolostori közösségben élt. A szerzetesi élet mindvégig a szeme előtt 

lebegett, ez az életmód pedig bizonyos aszkézist, szegénységet és elzártságot követelt. 

Ezért mindazok, akik vele együtt éltek, vagyonukról lemondtak, és átadták a közösségnek.  

Napról napra végezte a liturgiát és szolgáltatta ki a szentségeket. Vasárnaponként és 

ünnepeken prédikált, gyakran naponta kétszer is. Közel ezer ilyen beszéde maradt ránk, és 
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valamennyi arról tanúskodik, hogy Ágoston rendkívüli módon ismerte a Szentírást. 

Emellett a katechumenokat fel kellett készítenie a keresztségre, gondoskodnia kellett a 

hippói egyház javainak kormányzásáról, igazságot is kellett szolgáltatnia peres 

kérdésekben, foglalkoznia kellett a szegények és árvák gondjaival, és meg kellett 

szerveznie a városban a karitatív tevékenységet. Gyakran emlegette, hogy ,,összeroskad a 

püspökség gondjai alatt''.  

A püspöki teendők ellátása mellett nem hanyagolta el a teológiát sem. Mikor meghalt, 113 

könyv és 218 levél maradt utána. Ezekben az írásokban követni lehet az egyetemes és az 

afrikai egyház összes korabeli vitáját. Különösen sok nyomot hagyott bennük a donatista 

szakadás és a pelagianizmus eretneksége. Az előbbi az afrikai egyház egységét bontotta 

meg, az utóbbi a kegyelemtan területén hirdetett tévtanításokat. A teológiai művek írása 

közben is az a cél vezette Ágostont, hogy korának és a jövendő Egyháznak szolgálatára 

legyen. Igaz, saját kora teológiai problémáit oldozgatta, de mindenütt olyan szellemi-lelki 

tapasztalatok mutatkoznak meg műveiben, amelyek minden kor hívőihez szólnak.  

426-ban Ágoston segédpüspököt vett maga mellé. A vandálok már három hónapja 

ostromolták Hippót, amikor meghalt 430. augusztus 28-án. A város eleste után holttestét 

először Szardínia szigetére vitték, majd Luitprand 722-ben átvitette Páviába.  

Kevés olyan alakja van a keresztény ókornak, aki annyira ismerős lehetne számunkra, mint 

a Vallomások szerzője, Szent Ágoston. Ennek magyarázata az, hogy ritka a 

világirodalomban az olyan mű, amely annyira hűséges képet rajzol alkotójáról, mint a 

Vallomások.  

Későbbi aszketikus szigorát és jámborságának néhány kevésbé érthető megnyilvánulását 

az a hosszú út magyarázza, amellyel rátalált az Igazságra. Ifjúkorának szerelmi kapcsolata 

magyarázza szinte haragos indulatát, amellyel haláláig szembefordult az érzékiséggel és a 

testtel. Utolérhetetlen módon írta le Istenhez vezető útját. Vázolja Istennek azt a 

felfedezését, amely ,,abban a mélységben történik, amely mélyebb, mint minden bennem 

lévő mélység, és magasabb, mint minden bennem lévő magasság.''  

Misztikus tapasztalatait olyan formulába foglalta össze, amely később Pascalnál 

visszhangzik: ,,Isten és a lélek! Más semmi? Igen, más semmi!''  

Gondolkodásának és jámborságának végső gyökerei személyes tapasztalatába mélyednek. 

Isten iránti szeretete abban a finom szeretetben fejeződik ki, amellyel ,,Krisztusnak szolgál 

a tagjaiban'', de e tagokat azzal a szeretettel szereti, amellyel Krisztus szerette őt. 

Mindeneket Istenért szeret, aki maga a szeretet. Önmagát úgy írja le, mint aki Isten 
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sátorában áll, ,,magával ragadja egy belső muzsika és annak csodálatos összhangja'', 

amelytől a test és a vér háborgása elcsendesül, és ,,az Isten házába vivő útra vezérli''. Azt 

azonban tudja, hogy az elragadtatás csak egy pillanatig tart, ezért sóhajtozik törékeny 

testének terhe alatt, és mégis szárnyal a remény. Gyakran mondta: ,,Menj és énekelj, mert 

Isten áll ennek az útnak a végén!''  

Ezek ennek a rendkívüli embernek a lényeges vonásai, akiről tudnunk kell, hogy lehetetlen 

formulákba szorítani, mert sokkal gazdagabb minden formulánál; túlságosan őszinte és 

lebilincselő ahhoz, hogy meg ne bocsátanánk neki korlátait és túlzásait.  

Victorius Vitensis az 5. század végén tanúskodik arról, hogy Szent Ágostont Hippóban 

augusztus 28-án temették el. Rómában legkésőbb a 8. század óta ezen a napon ülik 

ünnepét.  

 

A keresztény ókor kimagasló egyháztanítója különösen akkor válik vonzóvá, amikor 

felfedezzük, hogy milyen sokban hasonlítunk hozzá mi, mai emberek. Személyének 

varázsa: fáradhatatlanul kutató és töprengő elméje, boldogságvágya és az igazság utáni 

szomjúsága főleg a Vallomásokban mutatkozik meg.  

Ő, aki megfogalmazta a sokszor idézett tételt: ,,Nyugtalan a mi szívünk, mert csak Istenben 

talál nyugodalmat'', a megtérése előtti időről így ír: ,,Mindig lázadoztam, sóhajtoztam és 

sírtam, indulatba jöttem, és nem találtam sem békét, sem megoldást. Megtépett, vérző 

szívet hordoztam a keblemben, amely nem talált nyugalmat, de még helyet sem leltem, 

ahol nyugodtan lehajthattam volna a fejemet. A testi gyönyör, a játékok, az ének, a 

feldíszített termek és lakomák, az éjszaka örömei, de még a könyvek és a versek sem tudtak 

megnyugtatni. Minden ijesztett, még a világosság is. Mindent, ami hamis volt, 

iszonyatosnak találtam. Csak a sóhajtozás és a könnyek hoztak egy kis időre enyhülést. Ó, 

Uram, hozzád kellett volna emelnem a lelkemet!''  

A híres tanárt egyszer felkereste egyik honfitársa, a keresztény Ponticianus. Miközben 

beszélgettek, megakadt a szeme egy könyvön, amely ott hevert Ágoston asztalán: Szent 

Pál levelei voltak. Ponticianus szerencsét kívánt e levelek olvasásához, majd szemmel 

látható lelkesedéssel mesélte Ágostonnak, hogy két trieri barátja hogyan tért meg a 

kereszténységre Szent Antal életrajzának olvasásától. Ágoston lelkében felviharzott az 

indulat. Alighogy a látogató elhagyta a házat, megragadta barátjának, Alypiusnak a karját 

és azt mondta neki: ,,Hallottad ezt, Alypius? A tanulatlan szerzetesek a pusztában 

fölkelnek, és belépnek a mennyek országába, mi pedig a tudományunkkal egyetemben 



17 
 

nyomorult szenvedélyeinkben fetrengünk!'' Azzal kirohant a kertbe, levetette magát a 

földre egy fügefa alatt... és ekkor hallotta meg azt a gyermekhangot, amely elindította a 

megtérését.  

Egyszer -- mondja a legenda -- a tudós Ágoston a tengerparton sétált föl és alá, és azon 

töprengett, hogyan tudná megragadni az Isten lényegét. Egyszer csak meglátott egy 

kisgyermeket, aki kagylóval merte a tenger vizét a mélyedésbe, amelyet a fövenybe ásott. 

,,Mit csinálsz?'' -- kérdezte Ágoston. ,,Kimerem a tengert'' -- válaszolta teljes komolysággal 

a gyermek, és folytatta tovább a meregetést. ,,És gondolod, hogy sikerülni fog?'' -- kérdezte 

nevetve a szent. ,,Nekem ez biztosan előbb fog sikerülni, mint neked az, hogy megragadd 

az Isten lényegét!'' -- felelt a gyermek, és ezzel eltűnt.  

Egy beszéde, amelyet a püspökké szentelése évfordulóján mondott, elárulja, hogy mennyi 

gondja volt, és mi mindent kellett tennie a pásztornak a nyájáért: ,,A lázítókat dorgálni, a 

kislelkűeket vigasztalni, a gyengéket ölbe venni, az ellenfelekkel megküzdeni, a 

rágalmazóktól óvakodni, a tudatlanokat tanítani, a resteket serkenteni, a vitatkozó 

kedvűeket fékezni, a beképzelteket kijózanítani, a kötekedőket megbékíteni, a 

szegényeken segíteni, az elnyomottakat kiszabadítani, a jókat bátorítani, a rosszakat 

elviselni, és -- ó -- mindenkit szeretni... Újra meg újra prédikálni, vitatkozni, inteni, építeni, 

mindenki számára készen állni -- nagy teher, nyomasztó és fáradságos munka. Senki nem 

kívánhatja annyira a gondoktól és fáradalmaktól való szabadulást, mint én. Hiszen nincs 

annál szebb és kívánatosabb, mint távol minden lármától Isten titkait kutatni... 

Mondhatom: Mi hasznom abból, hogy untatom az embereket, és figyelmeztetem a 

rosszakat: ezt ne tedd, azt jól tedd, hagyd abba ezt!? Mire jó, hogy mindenkiért felelősnek 

érzem magam? De ez az evangélium, amely engem megrettent.''  

Egyszer a püspök prédikáció közben hirtelen elvesztette a gondolatmenet fonalát, és 

egész más irányban folytatta beszédét, mint eredetileg tervezte. Mikor az asztalnál ez 

szóba került, Ágoston úgy vélte, az Úr azért engedte meg ezt az emlékezetkihagyást, hogy 

az előre meg nem fogalmazott mondatok valakinek különösen szóljanak a hallgatóságban. 

És valóban: nem sokkal később jött valaki, egy kereskedő, leborult Ágoston előtt, és 

megvallotta, hogy eddig ő a donatisták hitét vallotta, de az előbb elhangzott prédikáció 

második fele úgy meggyőzte, hogy visszatér a katolikus hitre.  

Apró dolgokban is megnyilvánult, hogy milyen jó gyakorlati érzéke volt a 

lelkipásztorkodáshoz. Közös asztaluk lapjára ráíratta a következőt: ,,Ha valakinek a nyelve 

szívesen köszörülődik távollévők életén, az tudja meg, hogy ez az asztal nem neki való!'' 
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Amikor pedig Hippóban éhínség volt, beolvasztatta a templom arany felszerelési tárgyait, 

a kelyheket is, és eladva az aranyat az árával segítette a nyomorúságban lévőket, az 

oltárnál pedig fából készült kehellyel misézett, mondván: ,,az Úr vére is fán ontatott 

értünk!''  

Ágoston kora történelmileg nyugtalan korszak volt: hanyatlása korát élte a római 

birodalom, az Egyházat pedig különféle tévtanítások osztották meg. Amikor Marinus 

hadvezér diktatúrát vezetett be Észak- Afrikában, Ágoston kihirdette, hogy az Egyház újra 

az üldözés állapotába került. Ő maga így írta le a helyzetet: ,,Akkoriban könnyen lehetett 

embert találni a rágalmazásra. Könnyen akadt valaki, aki bármit bizonyított, amit 

parancsoltak neki, ha megígérték, hogy ezzel megmentheti az életét. És egyetlen tanú 

vallomása alapján úgy távolítottak el embereket az útból, mintha közönséges gonosztevők 

lettek volna.''  

Ágoston a maga igaz tanításával különösen a donatisták szemében volt szálka. Fennen 

hirdették a szószékeiken, hogy üssék agyon Ágostont, mint egy farkast, mert zavarja a 

nyájat. Néhányszor útja közben rá is támadtak, hogy megöljék, de mindannyiszor sikerült 

megmenekülnie. Mikor azonban a donatisták zsinatra jöttek Karthagóba, alaptételének 

megfelelően -- gyűlöld a tévedést, de a tévedő embert szeresd! -- mérsékletre intette híveit: 

,,Betegekkel van dolgotok! Begyulladt a szemük, ezért nagyon óvatos és gondos ápolásra 

szorulnak. Most senki nem keresheti a vitát, még csak nem is védheti a maga hitét 

vitatkozással, mert abból szikra pattanhat ki. Lehet, hogy azt mondjátok: ťAttól tartunk, 

hogy egyáltalán nem lehet segíteni ezen a bajon.Ť Megengeditek, hogy javasoljak valamit? 

Mi (a zsinati atyák) tárgyalunk értetek, ti pedig imádkozzatok értünk!''  

Amikor 410-ben Alarich gót katonái elfoglalták Rómát, Észak- Afrikában is rémület tört ki. 

A keresztények azon keseregtek, Isten hogyan engedhette ezt megtörténni; a pogányok 

pedig elkeseredve mondták, hogy mindaddig, amíg Róma a maga isteneit imádta, nagy és 

sebezhetetlen volt, most pedig a keresztények miatt romlásnak indult. Ezek a panaszok 

arra indították Ágostont, hogy megírja De civitate Dei, 'Az Isten városáról' című művét. De 

ahelyett, hogy általános panaszba kezdett volna Róma pusztulása miatt, a hódítók iránti 

elismerésével indítja a művet: a régi háborús szokásoktól eltérően ezek az észak felől jött 

barbárok emberségesen bántak a keresztényekkel, és nem bántották azokat, akik a 

templomokban kerestek menedéket. De vajon a római kultúra, a római birodalom valóban 

olyan értékes, hogy vigasztalhatatlannak kell lenni a pusztulása miatt? A hagyomány úgy 

tudja, hogy Nagy Károly szívesen hallgatta, ha a De civitate Deiből olvastak fel neki, és a 
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szerző iránti elismeréstől indítva egyszer elragadtatással így kiáltott: ,,Bárcsak volna 

tizenkét ilyen ember a birodalomban!'' Alcuin pedig, a császár lelki tanácsadója, így 

válaszolt: ,,Felség, miért kívánsz te tizenkét ilyen embert, ha az ég és föld Ura 

megelégedett azzal, hogy egyetlen ilyen szentje legyen!'' 1 

 

  

                                                           
1 http://www.katolikus.hu/szentek/0828.html 
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Nevelési alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben  
(6. 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) 

21 
Az ember a 

szabadsággal együtt 

felelősséget is birtokol. 

Döntéseinkért, 

hibáinkért 

felelősséggel 

tartozunk, és ebből 

tanulhatunk is 

Döntéseiért, hibáiért felelősséget vállaló felnőtt 

nevelése. 

Tükröt tartunk a gyermeknek, hogy saját 

tetteinek következményét fel tudja 

mérni. 

Felelősséget vállalunk döntéseinkért, 

hibáinkért, cselekedeteinkért, minden 

esetben, és erre tanítjuk a gyereket is, 

személyes példamutatással. 

Nem állítjuk magunkat piedesztálra, 

merjük saját személyiségünket használni. 

(hibáinkból olykor többet tanul a 

gyermek, mint a szónoklatokból.) 

Belátjuk, ha hibáztunk, ha igazságtalanok 

voltunk és nem szégyen bocsánatot 

kérni a gyerektől. 
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Ha büntetünk, vagy jutalmazunk, azt a 

gyermeknek mindig pontosan 

megmagyarázzuk, mit, miért kap. 

A tettnek és a büntetésnek vagy 

jutalmazásnak időben kapcsolódnia kell 

egymáshoz, és arányosnak kell lennie. 

22 

Az embernek 

ingergazdag 

környezetre van 

szüksége az egészséges 

fejlődéshez 

A felnőttnek fontos 

szerepe van a 

gyermek 

ingergazdag 

környezetének 

kialakításában. 

Egészségesen, sokoldalúan fejlett személyiségű 

felnőttek nevelése. 

Ingergazdag, értékes, a szabadidő 

eltöltésére sokoldalúan alkalmas 

környezetet teremtünk a gyermek 

számára, és motiváljuk annak minél jobb 

kihasználására. 

23 

Az ember társas lény, a 

gyermek alapvetően 

kedveli mások 

társaságát. 

A gyermekkel 

együtt lenni nem 

csak kötelesség 

lehet, hanem 

szórakoztató, 

örömteli társas 

együttlét is. 

Olyan ember nevelése, aki kedveli mások 

társaságát. 

A gyerek érdeklődésének, 

személyiségének megfelelő közös 

élmények megélésére törekszünk 

A felnőtt is lehet játszótársa a 

gyermeknek, ám felelősségét mindvégig 

szem előtt kell tartania. 

A gyermekkel való közös tevékenység 

általában nagymértékben erősíti a 

felnőtt elfogadását, megbecsülését, 

partnerként való kezelését a gyermek 

részéről, és nem veszélyezteti a felnőtt 

tekintélyét. 
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24 

Az embernek a 

fejlődéshez 

megerősítésre van 

szüksége. 

Pozitív, megerősítő, 

objektív 

odafordulás a 

gyermekhez. 

A gyermek a képességeihez mérten a lehető 

legjobban teljesítsen. 

Megdicsérjük, ha jót tett, vagy egy 

feladat részét jól elvégezte, és 

folyamatosan bátorítjuk, ösztönözzük a 

folytatásra, kitartásra. 

A megerősítés rendszerint tárgy vagy 

eszköz nélküli legyen, és arányos legyen 

a teljesítménnyel. 

25 

Az emberi tanulás egyik 

leghangsúlyosabb módja 

az utánzás és 

mintakövetés 

A gyermek számára 

a felnőtt követendő 

minta kell, hogy 

legyen 

A sikeres szociális tanulás folyamatának 

gyorsítása, és egyszerűbbé tétele. 
Személyes példamutatás 

 

(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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