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Kedves Olvasók! 

 

 A 2018-as év első 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 programterveket és egy 

pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

Szentek élete címet viselő sorozatunkban 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.  

Szeretnénk minél szélesebb körű pedagógiai pszichológiai- terapeutikus 

eszköztárat bemutatni partnereinknek, melyekhez gyűjtjük a Jó gyakorlatokat is. 

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 
  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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PROGRAMTERVEINK 

2018. július 31-ig 
 

A könnyebb tervezhetőség érdekében naptárba rendeztük azokat a programokat, 

melyeket megvalósítani szándékozunk 2018. július 31-ig, az élménypedagógiai 

programjainktól kezdve a szakmai programokig. Ezek a programok az Élménypedagógiai 

Csoport, valamint a Pasztorációs munkacsoport segítségével valósulnak meg. A 

Pasztorációs munkacsoport az egyházi évet tematizálva tevékenykedik valamennyi 

katolikus egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézményben. A Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató valamennyi gyermek és lakásotthonában, illetve nevelőszülői 

hálózatában célunk a keresztény értékek mentén, élménybe ágyazottan megismertetni a 

gyermekeket az evangéliummal. 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

Tervezett Program naptár- 2018. 07. 31. 
 

2018. Március 14.  Máriapócsi zarándoklat 

2018. Március 21.  Konzultációs Nap (Nevelés és érzelmi intelligencia) 

2018. Április 25.  Lakásotthonos munkacsoport 

2018. Május 16.  Országos Drogprevenciós Konferencia 

2018. Június 02.  Integrációs Gyermek-és Családi Nap, Szeged, Zápor- tó 

2018. Június 09.  Országos Focikupa-Gyula 

2018. Június 12.  Konzultációs Nap (serdülőkori problémák, drogprevenció, 

bűnmegelőzés) 

2018. Június 24-29. Pasztorációs munkacsoport kirándul (Magyar történelmi 

emlékhelyek és a spiritualitás- A pasztorációs munkacsoport a 

társ egyházmegyékkel együtt, egy hat napos gyermektábort 

szervez a Dunakanyarba, hogy a gyermekeket élményekkel 

segítse a hit útján. Az ötven fős csoportot, lelki vezetők, a 

pasztorációs munkacsoprt tagjai, és a gyermekkel közvetlenül 

foglalkozó kollégák kísérik valamennyi egyházmegyéből. 

Célunk, hogy bevezessük gyermekeinket a magyar történelmi 

emlékhelyek spirituális világába.) 

2018. július 21-31. XXII. ÁGOTA Tábor  
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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 

a negyedik szakasz jellemzőit, feladatait szeretném bemutatni. (Működés) 

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. 

4. Fejlődési szakasz neve: Működés (performing) 

Csoporttevékenység: Kialakul a személyes kapcsolatok és a csoportszerepek mintázata, a 

csoport végzi a feladatát, amire rendeltetett 

A csoportban megfigyelhető jelenségek: 

 A csoport tagjai számára a szerepek és viselkedési szabályok világosak, 

megszilárdultak. 

 A csoport tagjai már képesek a csoport feladatával foglalkozni, a hangsúly a 

személyes kapcsolatok építgetéséről a közös cselekvésre tevődik át. 

 Alkotás, együttműködés, közös produktumok létrehozása. 

 Közös nehézségekre közös megoldásokat keresnek. 

 Ki-ki a saját szerepe és képességei szerint járul hozzá a csoport munkájához. 

 A csoport egyre önállóbb, döntéseikben egyre kevesebbszer kérik a vezető 

iránymutatását 
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 Nem egyszer szívesen szerveznek valami közös, kötött foglalkozáson kívüli 

elfoglaltságot (csoportkirándulás, közös szórakozás), új közös célokat határoznak 

meg maguknak (projektek létrehozása, pénzgyűjtés egy új játékra, stb.) 

 

Vezetői feladatok: 

 A vezető egyre többször adhatja ki a kezéből a szoros irányítást, ha a csoport 

önszabályozása jól működik. A vezető gyakran inkább csak kíséri a csoportot, 

tanácsot és visszajelzést ad. Ilyenkor a csoportvezető csoportba vetett bizalma is 

próbatétel elé kerül. 

 Háttéradás: a közös feladat megoldásához az erőforrások biztosítása (pl. 

eszközellátás, pénzszerzés) 

 Alternatívák nyújtása a feladatok megoldásához. 

 Az egyéni képességek hangsúlyozása és erősítése a csoporttagok kapcsán: ki 

mivel járulhat hozzá a csoport teljesítményéhez 

 Sikeres feladatmegoldás esetén a csoport és a tagok egyenkénti megerősítése, 

pozitív visszajelzés adása. Ha a csoport kondíciói indokolják, esetlegesen újabb és 

magasabb csoportcélok meghatározása a csoporttal közösen. 

 Sikertelen vagy nem kielégítő feladatmegoldás esetén a csoport segítése a közös 

megoldás megtalálásában, a jó részmegoldások kiemelése, a bizonytalan 

csoporttagok megerősítése. 

 A csoport által megtervezett, csoporton kívüli programokban a vezető nem 

feltétlenül vesz részt akkor sem, ha külön meghívják. A csoport így önállóbb lesz, 

és elkülönülhetnek a szerepek. Ám mindig tegyük mérlegelés tárgyává, hogy a 

csoporttal tartunk-e egy ilyen programon, mivel éppúgy hátráltathatja, mint 

segítheti a csoportmunkát a részvételünk. E programokon fokozottan kell ügyelni 

a csoporttitok betartására, és senki sem használhatja e szabadidős programokat 

egy kvázi párhuzamos csoportfolyamat kialakítására. 

 

Családból kiemelt gyermekek specifikumai 

 A tanult tehetetlenség jelensége, illetve a gyerekeket általában körülvevő 

ingerszegény környezet miatt gyakran kevésbé mernek, vagy tudnak e gyerekek 

kezdeményezni, kreativitásukat, önállóságukat érvényre juttatni. 

Csoportvezetőként kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerekek motiválására. 
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Játékok felvezetésénél, feladatok meghatározásánál (ha a helyzet szükségessé 

teszi) gyakran segíthet, ha néhány kezdeti jó ötlettel katalizáljuk a 

feladatmegoldást. Ám semmiképpen nem szabad engedni, hogy kész sémákat 

kérjenek és kapjanak a gyerekek a feladatmegoldásokra, vagy hogy a vezető 

átvegye a vezetést a megoldásban. 

 A családból kiemelt gyermekek számos magánéleti hátránytól szenvednek, és 

gyakrabban találkoznak a kudarc jelenségével, ezért frusztrációs toleranciájuk és 

kudarctűrésük sokszor alacsony. Sikeres feladatmegoldás esetén rendkívül 

fontos az őszinte, egyéni és csoportteljesítményt is elismerő dicséret. Kudarc 

estén viszont aktívan kell csökkenteni a gyermekben felgyülemlő feszültséget, és 

hozzá kell segíteni őt a sikerhez. 

 Nagyon sok tehetséges alkotó, sportoló, előadóművész igen nehéz gyermekkort 

ért meg korábban. A kiskorban elszenvedett nehézségek tették e kiemelkedő 

embereket különösen fogékonnyá. Igyekezzünk a gyerekben felfedezni és 

erősíteni az önkifejezés formáit, melyek személyiségfejlődését és akár 

gyógyulását is segíthetik. 

 

 

 
 
Sisákné Krizsán Valentina 

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

       nevelő  
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Roma pasztoráció 

 

2018- ban a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kiszélesíti pasztorációs 

tevékenységét a cigány pasztorációval is. A roma pasztorációs pedagógiai és kateketikai 

tevékenység az országos katolikus módszertani intézmény keretei között működik. Egy fő 

roma származású, szociálpedagógus végzettségű munkavállalónk, és egy fő roma 

pasztorációs munkatárs szervezik a munkát együttműködve a módszertani intézmény 

munkatársaival és a tevékenységet összehangolva a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató élménypedagógiai munkatársaival, vezetőivel és más szakterületeken működő 

kollégákkal (konduktor, pszichológus fejlesztőpedagógus, állatasszisztált terápiát végző 

munkatárs).  

A roma pasztoráció a pasztorációs munkacsoport és a módszertani intézmény 

célkitűzéseivel összhangban, teammunkában történik. A roma pasztoráció több 

tevékenységi kört ölel fel komplex módon. 

 Legfontosabb eleme az evangelizáció, a hit terjesztése, a vallásos lelki élet 

elmélyítése, megerősítése. Ezt a célt szolgálják a pasztorációs 

munkacsoporttal közösen megvalósított tevékenységeink. (romák számára 

szervezett zarándokutak, cigánybúcsúk) 

 A lelki élet elmélyítése mellett a cigánypasztoráció a legkülönfélébb 

formákban tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos helyzetű 

csoportjainak társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük 

javításában.  

 A hagyományos cigány kultúra elemeinek ápolása, a roma identitás 

erősítése szintén fontos eleme a pasztorációs tevékenységnek. Ilyenek az 

anyanyelvi szakkörök, a cigány hagyományőrző együttesek, kézműves 

műhelyek működtetése.  

 A cigányok és nem cigányok számára szervezett közös események alkalmat 

adnak a két közösség számára egymás közelebbi megismerésére, így az 

egymással szemben táplált előítéletek lebontására, enyhítésére. 

Tervezett tevékenységek: 

 Roma kultúrát bemutató események szervezése 

 Roma nevelőszülők ismereteinek bővítése 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Evangeliz%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cig%C3%A1ny_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/El%C5%91%C3%ADt%C3%A9let
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 Roma gyermekeket nevelő, velük foglalkozó kollégák ismereteinek bővítése 

(lakásotthonos kollégák, nevelőszülői tanácsadók, stb) 

 Igény esetén közvetítés a roma gyermekeket nevelő családok és az iskola, az 

önkormányzat stb. között. 

 Interaktív gyerekprogramok szervezése. 

 Zarándoklat szervezése.  

 Ünnepség, találkozó szervezése. 

 Integrációs napok szervezése 

 

A tevékenység egyházi keretei 

Roma pasztorációs tevékenységünk az „Irányelvek a cigánypasztorációban- 

Vándorlók és Utazók Lelkigondozásának Pápai Tanácsának dokumentumának 

(Róma, 2005. december 8.) prioritásait, irányelveit követi, innovatív elemekkel 

ötvözve. A cigánypasztoráció, éppen sajátos mivolta következtében, figyelmes és 

elmélyült felkészülést kíván mindazoktól, akik részt vesznek benne, míg a 

keresztény közösségeknek a befogadókészség jeleit kell mutatniuk.  

Tevékenységünk egyházi alapjai 

II. János Pál pápa Pastor Bonus kezdetű apostoli konstitúciójával a Vándorlók 

és Utazók Lelkigondozásának Pápai Tanácsára bízta azt a feladatot, hogy „hatékony 

és megfelelő lelkipásztori segítséget nyújtson – ha szükséges akár bizonyos 

pasztorális egységek felállításán keresztül –mind a száműzötteknek, a 

vándorlóknak, a nomádoknak s minden úton lévő embernek”. A cigányok egyfajta 

speciális lelkipásztori gondoskodást igényelnek az Egyház véleménye szerint, 

amelynek az evangelizálásukra és emberi támogatásukra kell irányulnia1.  

A hagyományos cigány élet- és gondolkodásmód világában a fejlődés számos 

örömteli jele tapasztalható, mint például a tanulás és a szakképzettség iránti egyre 

növekvő igény. Az elmúlt évtizedekben a Katolikus Egyház oldaláról mutatott 

igyekezetet, hogy előmozdítsa a cigányok társadalmi helyzetét és lelkipásztori 

ellátását. Különösen is köszönhető ez VI. Pál és II. János Pál pápák 

megnyilatkozásainak. Büszkeséggel töltötte el az egész cigány társadalmat, amikor 

1997. május 4-én részt vehettek Ceferino Jiménez Malla[3] spanyol vértanú 

boldoggá avatásán, aki az első oltárra emelt cigány. (Boldog Ceferino- Ceferino 

                                                           
1 http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=445#CPR 

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=445#J3
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=445#CPR


9 
 

Giménez Malla, cigány nevén el Pelé 1861-ben született Spanyolországban. Szülei 

vándorcigányok voltak, ő maga nem tudott írni-olvasni. Sokszor ment koldulni is, és 

sokat éhezett. Miután apja elhagyta családjukat, Ceferino lett a családfő, ő nevelte 

fel a kisöccsét, el Menino-t is. Sokat segített a cigány származásúaknak, amiért 

lassan vezérük, a „polgármesterük" lett. Ceferino Giménez Mallát II. János Pál pápa 

1997. május 4-én, az első roma származású emberként, negyvenezer hívő 

jelenlétében avatta boldoggá.) 

Az Egyház elismeri a cigányok saját identitáshoz való jogait, és azon fáradozik, hogy 

igazságosabb bánásmódot tudjon kivívni a számukra, tiszteletben tartva a kultúrát 

és az egészséges hagyományokat. A jogok és kötelességek azonban szigorúan 

együtt járnak, így a cigányoknak is vannak kötelességeik a többi népekkel szemben. 

Az inkulturáció folyamata a cigányok és a nem cigányok közötti kiengesztelődés és 

közösség a kultúrák törvényes egymásra hatását is elősegíti. 

Ezenkívül a nevelés, a szakképzés, a személyes kezdeményezések és a felelősség, 

amik az emberi fejlődés elemei, mind elengedhetetlen előfeltételei annak, hogy a 

cigányok méltó életszínvonalra jussanak. A cigány közösségekben is elő kell 

mozdítani a férfiak és nők közti jogegyenlőséget a diszkrimináció minden 

formájának kiirtásával. A fejlődés megkívánja a nők méltóságának tiszteletét, a női 

kultúra felemelését, megőrizve azt az erős családi szellemet, amely jelen van a 

cigányok között.  

A cigánypasztoráció, éppen sajátos mivolta következtében, figyelmes és elmélyült 

felkészülést kíván mindazoktól, akik részt vesznek benne, míg a keresztény 

közösségeknek a befogadókészség jeleit kell mutatniuk.  

A cigányok életében fontos szerepe van a zarándoklatoknak, amennyiben ideális 

lehetőséget nyújtanak a családok számára, hogy összejöjjenek. Gyakran a „szent 

helyek”, a zarándoklatok céljai a család történetéhez kötődnek. Ezért egy 

eseményt, egy fogadalmat, egy imádságos utat úgy élnek meg, mint „az (ő) 

Szentjük Istenével” való találkozást, amely megerősíti egy-egy csoport hűségét is. 

A zarándoklatok ezenkívül még a katolicitás élményét is nyújták a résztvevőknek, 

amely a „Szenttől” elvezeti őket Krisztushoz és az Egyházhoz 

(folytatás a következő hírlevélben) 

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

SZENT JÓZSEF 
Március 19. 

 
 

Józsefről hosszabban csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt 1--2 és Lk 1--2; 3,23). 

Máshol csak futólag említik, mikor Jézusról a nép véleményét idézik az evangélisták: ,,Nem 

József fia ez?'' (Jn 6,42; Lk 4,22; Jn 1,45) Az evangéliumok egyébként hallgatnak róla. Jézust 

így nevezték meg: ,,József fia Názáretből'', s ez megfelelt az általános zsidó szokásoknak. 

Názáretben tehát úgy ismerték Józsefet, mint Jézus atyját. Azon sem lehet csodálkozni, 

hogy János kétszer is megemlíti József nevét, hiszen Mária hosszabb ideig élt szülei 

házában (Szaloménál), s biztos, hogy Józsefről nemegyszer beszélgettek. Az általános 

elnevezés a nép körében mégis csak annyi volt Jézusról, hogy ,,a Názáreti Jézus''. József 

nem játszott szerepet Jézus nyilvános működésében, ebből arra következtethetünk, hogy 

még mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, József már meghalt.  

Nézzük csak, mit mondanak el a gyermekségtörténetek Józsefről. Názáretben 

lakott, de ,,Dávid házából és nemzetségéből származott'' (Lk 2,4). Ez a kifejezés 

valószínűleg azt jelenti, hogy a dávidi család jelentősebb ágához tartozott. Jegyességre 

lépett a fiatal, dávidi származású Máriával, az akkori szokások szerint 18--24 éves kora 

között. Még mielőtt a házasságkötésük megtörtént volna, Máriát áldott állapotban találta. 

Megrendült, aztán egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye csak feleségül Máriát, és 

vállalja a születendő gyermeket. Atyai szerepe abban nyilvánult meg, hogy a Jézus nevet ő 

adta a gyermeknek.  

Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll 

Jézus életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyjának: ,,Atyja és anyja elcsodálkozott'', 

,,szülei'', ,,atyád és én'' (2,33.41.48). Jogilag József Mária férje volt, de Jézushoz való 



11 
 

kapcsolata nem ilyen egyszerű. Nem volt apa a biológiai értelemben, de Mária a 

nyilvánosság előtt nem tudott más apát megnevezni gyermeke számára, mint Józsefet, 

részben mert az apaság a biológiai származáson kívül az adopciós kapcsolatot is felölelte, 

részben, mert egyszerűen nem volt megfelelő kifejezés arra a kapcsolatra, ami József és 

Jézus között volt. Hogy az emberek egyszerűen József természetes fiának tartották 

Jézust, ezt sem Mária, sem József nem tudta megakadályozni. Mi azonban szeretnénk, ha 

lehet, a József és Jézus közötti kapcsolatról valami többet, pontosabbat tudni.  

Józsefet Jézus nevelőapjának nevezzük. Amit ez a kifejezés tartalomként hordoz, igaz, de 

túlságosan keveset mond ebben az esetben. Talán többet tudunk meg a 

gyermekségtörténetek családfáiból (Mt 1., Lk 3. f.). Ábrahámtól Dávidig megegyezik a két 

családfa, a továbbiakban azonban csak két név: Szalatiel és Zorobábel egyezik. A 

névjegyzék szerint még József közvetlen ősei is különböznek. Sajnos nem lehet a 

problémákat azzal megoldani, hogy Máté József családfáját, Lukács meg Máriáét közli. 

Lukács is Józseffel fejezi be a családfáját, is nincs lehetőség arra, hogy Máriáéval 

kapcsoljuk, bármennyire biztos, hogy Mária családjában is megvolt a családfa. Valószínű, 

hogy Lukács József családfáját úgy adja vissza, ahogyan forrásaiban megtalálta. Ebben a 

változatban is fordultak elő adopciók, ahogyan Szalatielnél és Zorobábelnél látjuk. 

Hasonlóképpen magyarázható, hogyan lehet Máténál Jákob, Lukácsnál Héli a közvetlen 

elődje Józsefnek. Valószínűleg Héli volt József vér szerinti apja; a gyermektelen Jákobnak, 

hogy családja továbbszármazhassék, fiává kellett fogadnia valakit, s ez éppen a dávidi 

családból származó József volt. Erről az örökségről azonban néhány dolgot el kell 

mondanunk.  

A Máténál olvasható családfa, amelyben majdnem negyvenszer ismétlődik a 

nemzette'', a mi fülünkben meglehetősen unalmasnak és monotonnak hat. Nem így 

azoknak, akik egy kicsit jobban ismerik a zsidó gondolkodást és jártasak a zsidó 

történelemben. Nekik föltűnik, hogy a ,,nemzette'' nem ugyanazt jelenti mindenütt. Néhol 

közvetlen leszármazást, másutt közvetett származást jelöl generációk kihagyásával, ismét 

másutt adopciós kapcsolatot. Ezen utóbbi esetben azonban a dávidi családban 

törvényszerű volt, hogy a gyermekké fogadott szintén dávidi családból származzék, 

legalábbis, ha a királyság örökléséről volt szó. Hiszen isteni ígéretre alapuló 

trónjogosultsága volt ennek a családnak: ,,Így szól az Úr: Nem fogy el Dávid házából az 

utód, aki Izrael házának trónján üljön'' (Jer 33,17). Ha nem volt test szerinti leszármazott, 
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örökbe fogadtak egy fiút, aki az öröklésben semmiben sem különbözött a természetes 

gyermektől.  

Ilyen örökbefogadásokat a Máté által leírt családfában föl lehet fedezni. Jekoniás 

királyt azzal büntette Isten, hogy saját fiát kizárták a trónöröklésből (Jer 22,30). ,,Jekoniás 

nemzette Szalatielt'', tehát azt jelenti, hogy Jekoniás gyermekévé fogadta őt, hogy mégis 

legyen trónörököse. Szalatiel ismét ,,nemzette Zorobábelt''. A Biblia királynemzetség-

tábláiból viszont tudjuk, hogy Zorobábel Jekoniás vér szerinti unokája volt, valamelyik 

fiának gyermeke és nem Szalatielé. Szalatiel ezzel az adopcióval újra visszaszármaztatta a 

trónöröklés jogát Jekoniás utódaira. Mindez bepillantást ad arra, mennyire komolyan vette 

a dávidi család a trónöröklést. Évszázadokon át őrizték, és Máté föl tudta dolgozni József 

családfájában.  

Máté a családfa közepén (2,6--11) azoknak a nevét hozza, akik Dávid és Salamon után 

Izraelben örökölték a királyságot. A babiloni fogsággal Dávid háza elveszítette hatalmát, 

de tagjai jog szerint továbbra is a trón örököseinek tekintették magukat. Máté a harmadik 

részben azok nevét sorolja föl, akikre a jog szerint szállott volna a trón. Ez a trónigény 

jelentette a dávidi örökség egyik oldalát. A családfa első részében (2,2--6) ellenben azok 

szerepelnek, akik Dávidot Ábrahámmal kötik össze. Ez adja a dávidi örökség másik oldalát.  

E másik oldal nem az Izrael fölötti uralomra vonatkozik. Ábrahámtól származik Izrael, de 

neki nem volt királyi trónja. Az ő öröksége az az isteni ígéret volt, hogy rajta keresztül 

áldatik meg a föld minden nemzetsége, azaz megkapta a Megváltó ígéretét, még ha 

nagyon sokáig tartott is, amíg ezt világosan fölismerték. Máté a névjegyzék első 

harmadában azokat a személyeket sorolja föl, akik az Ábrahámnak tett ígéretet örökölték. 

Ez az ősibb és szentebb örökség később összekapcsolódott az Izrael fölötti tényleges, vagy 

legalább jog szerinti uralkodás örökségével. Az Ábrahámtól származó örökség alapján az 

örökség hordozói a Megváltó ősei lettek, a Dávidtól eredő örökség alapján pedig a trón 

várományosai. Az egész sor Jézusban fejeződik be, ,,akit Krisztusnak (Felkentnek, 

Messiásnak) neveztek''.  

Jézus közvetlen elődje az örökségi sorban József. Politikailag jelentéktelen, és 

szegénysége miatt törzsének gazdagabb családjai között eléggé megvetett volt. És mégis 

Máté genealógiája szerint József lett korának összes dávidi leszármazottai között az, 

akinek az előző korok szent öröksége jutott. Nemcsak a dávidi trón jogos igénye, hanem 

az a kiváltság is, hogy ha nem is vér szerinti apja, de elődje és nevelője legyen a Messiás-
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Megváltónak. Ezen örökség továbbadásánál pedig teljesen mindegy volt, hogy valaki vér 

szerinti apja-e a gyermeknek, vagy csak adopciós alapon nevezik apjának.  

Igazában József sem egyik, sem másik nem volt. Kapcsolata Jézussal annyira egyedülálló, 

hogy Máté fontosnak látta, hogy erről a kapcsolatról többet is mondjon. Ezért vezeti 

tovább Jézus családfáját: ,,Jézus születése pedig így történt'' (1,18). József nem édesapja 

Jézusnak, hiszen Jézus emberségét Isten csodával szólította létbe. De József nem is 

fogadta gyermekévé Jézust. Újra csak Isten az, aki József fiává tette Jézust, amikor Mária 

méhében fogant, abban a Máriában, akire egyedül Józsefnek volt joga az eljegyzés címén. 

Az angyal álomban világosította föl arról, hogy Jézus apja lesz, és neki kell majd nevet adnia 

Mária fiának. József helyzetét Jézussal szemben Isten határozta meg. S bár helyzete 

hasonló volt az adoptív apáéhoz, mégis több volt ennél. Az adopció régen is, most is az 

örökbe fogadó akaratától függ, és nem vérségi, hanem jogi apa--fiú, vagy apa-- gyermek 

viszonyt hoz létre. József és Jézus kapcsolata viszont egyedül Istentől származott. A 

hasonlóság annyiban áll fenn, hogy egy dávidi trónvárományos csak dávidi ivadékot 

adoptálhatott: József Dávid utóda volt, és Jézus a szintén dávidi családból való Mária fia. 

De hogy Jézus az ábrahámi és dávidi örökség birtokosa legyen, ezt nem kaphatta Máriától; 

Mária nem adhatta azt, amije nem volt. Tőle Jézus csak a vér szerinti dávidi származást 

kaphatta, a szent örökséget Józseftől kellett kapnia. Ez az örökségátadás automatikus volt: 

mikor József meghalt, Jézusra szállt át az ábrahámi és dávidi örökség.  

Ebből az következik, hogy József Jézus számára sokkal több volt, mint egyszerű nevelőapa. 

A szó szoros értelmében nagy üdvtörténeti szerep jutott neki. Az ő közvetítésével lépett 

kapcsolatba üdvtörténetileg Jézus az Ószövetséggel, mivel ennek az ószövetségi 

üdvrendnek a lényege az ábrahámi örökség volt.  

Jézus átvette Józseftől ezt az örökséget, amennyiben ő lett az ószövetségi üdvrend 

beteljesedése. Máté genealógiájából ez a gondolat is kitűnik, de számunkra idegen módon. 

Ennek kifejezésére Máté szimbolikus számokat használ. A családfa fölsorolását a 

következő megállapítással zárja: ,,Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni 

fogságig 14 nemzedék, s a babiloni fogságtól Jézusig 14 nemzedék'' (1,17). A 14-es szám 

önmagában nem volt szimbolikus jelentésű, de mint a 7-es, a szent szám megduplázása, (14 

= 2 x 7) a számmisztikában hangsúlyt, aláhúzást jelent. Máté ezért alkalmazza a 14-es 

számot. Szent számok voltak a 3-as és a 7-es, nem mint számok, hanem mint szimbólumok 

jelentették a Szentet, a Tökéletest, az Istenit. Nem járunk messze az igazságtól, ha a 

háromszor megismételt 14-es számban az abszolút tökéletesre, az Istentől szándékolt 
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Teljességre gondolunk. Jézus az Ószövetség üdvtörténetének abszolút zárópontját, 

beteljesedését jelenti. Más beteljesedés nem lesz, más Messiás-Megváltót nem várhatunk.  

Máté a 14-es szám alkalmazásával még egy másik módon is utal erre a beteljesedésre. A 

zsidóknál sokáig csak a mássalhangzókat írták le, a magánhangzókat nem, s nem voltak 

külön számjegyeik, hanem a mássalhangzóknak számértéke is volt. A Dávid szó 

mássalhangzóinak számértéke: d = 4, v = 6, d = 4, tehát 4 + 6 + 4 = 14. A nevek számértékére 

érzékeny Máté bizonyára nem kerülte el ezt a lehetőséget, hogy a 14-es számmal így is 

kihangsúlyozza az Ószövetség zárópontjának, Jézusnak dávidi eredetét.  

Ezzel még egy gondolatot kimondtunk. Jézus mint a nemzetségtábla záró tagja többé nem 

egyszerűen egy láncszem a sok közül egy genealógiában, aki továbbadja az Ábrahámtól és 

Dávidtól származó örökséget, hanem Ő maga az örökség. Jézus, aki a kezdet és a vég, már 

nem abban az értelemben lesz ,,leszármazottak ősé'', mint a genealógia tagjai voltak, 

hiszen Ő maga a megígért és várt Megváltó, aki személyesen hozza a világnak a megígért 

üdvösséget. Igaz, hogy Ő Dávid trónjának utolsó örököse, de messze fölötte áll minden 

politikai játéknak. Vallási-szellemi és egészen természetfölötti módon lesz az egész 

teremtés királyává, és ,,uralmának nem lesz vége!'' Benne beteljesedett az Ábrahámnak 

tett ígéret: benne nyert áldást a föld minden népe.  

A nyugati Egyház legtöbb naptárának tanúsága szerint a 10. század óta március 19-

én ünnepelték Szent Józsefet. Róma is ezt a napot vette át, és először 1479-ben, majd 1621-

ben vették föl az általános naptárba.  
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Nevelési alapelvek a gyermekvédelmi rendszerben  
(9. 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) 

36 
Az egészség csak test, 

lélek és szellem egységben 

valósul meg 

A gyermek holisztikus 

megközelítése 

A testi- lelki-szellemi egészség harmonikus 

állapotának kialakítása 

A gyermek egészsége visszaállításának, 

megőrzésének és javításának sokoldalú 

támogatása 

37 
A szolidaritás az emberek 

közötti esélyegyenlőség 

alapja 

Önzés és közöny 

helyett az odaadást, a 

segítségadást, 

másokért való 

felelősségvállalást 

részesítjük előnyben 

A rászorulókkal szolidaritásra képes felnőttek 

nevelése 

 

Személyes példamutatás. 

Biztassuk a gyermeket arra, hogy mindazt a 

jót, amit másoktól kapott, adja tovább 

annak, akinek szüksége van rá. 

38 

Az ember sajátossága, 

hogy önreflektív 

képességekkel bír, és ezek 

mentén is képes a 

fejlődésre 

Alapoznunk kell az 

önreflektív 

képességekre 

Az önreflektív képességek fejlesztése, megerősítése 

Önbizalom, önbecsülés erősítése. 

Önreflexió és építő önkritika támogatása. 

Objektív, építő jellegű visszajelzések adása, 

annak megszervezése a gyermek számára, 

felnőttől, kortársaktól egyaránt 
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Személyes példamutatás. 

39 
Bizonyos helyzetekre csak 

a megbocsátás adhat 

megnyugtató megoldást 

Megbocsátásra és 

bocsánatkérésre való 

hajlandóság 

Megbocsátást adni, kérni és elfogadni tudó felnőtt 

nevelése. 

Támogassuk a gyermeket abban, hogy 

megtapasztalja a megbocsátás feloldozó, 

megnyugtató hatását, illetve az ahhoz 

vezető utat. 

Támogassuk a gyermeket abban, hogy meg 

tudjon bocsátani önmagának, illetve a neki 

fájdalmat okozó embereknek (akár a 

legközelebbi hozzátartozónak is). 

Merjünk bocsánatot kérni a gyermektől, és 

szükség esetén mutassunk példát arra, hogy 

hogyan kell ezt elfogadni.  

40 
Minden embernek joga 

van a szabad választáshoz. 

A másik ember 

választási 

szabadságának 

tiszteletben tartása. 

Olyan emberek nevelése, akik képesek érett módon 

élni választási szabadságukkal, és felelős módon 

vállalják annak következményeit 

Törekedni kell arra, hogy a gyermeket a 

szabad választásban a lehető legkevésbé 

befolyásolhassa a kiszolgáltatottsága. 

A gyermeket támogatjuk döntése 

megfontolásában, kötelességünk felhívni a 

figyelmét a döntésével járó esetleges 

veszélyekre, a döntést azonban rábízzuk 

 

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk! 

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

modszertanmarcsi@gmail.com 
 

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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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: 2018. 07.31. 

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 0630/5574508) 

 

2. HÉTKÖZNAPI HŐSÖK 
Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat és a Szepes Gyula Művelődési Központ alkotói 
pályázatot hirdet, street art témakörben mindazok számára, akik kedvet és 

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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elhivatottságot éreznek a műfajjal kapcsolatban, van mondanivalójuk egyénileg 
vagy csapatban. 
Jelentkezés módja, feltételei: 
o Jelentkezéskor a megvalósítani kívánt pályamunkáról grafikai tervet kérünk 
beadni digitális formában vagy papír alapon, legalább A3 méretben. 
o A jelentkezési lap kitöltése kötelező! Letölthető a www.szepesmk.hu honlapról 
vagy igényelhető e-mailben a lenti címen. 
o A jelentkezők egyéniben vagy csapatban nevezhetnek. 
o A határidőre beérkezett pályamunkákból, szakmai zsűri által a 10 legjobbnak ítélt 
alkotást, az alkotók Érd központjában, a Főtéren a Live Street Art rendezvény 
attrakciójaként, egy erre kijelölt falfelületen elkészíthetik. Előreláthatóan 5-6 óra áll 
majd rendelkezésükre az alkotások elkészítésére.  
Időpont: 2018. május 5. szombat 
Falfelület: 3 méter széles, 2 méter magas (a kivitelezéshez szükséges festékekről és 
eszközökről a pályázónak kell gondoskodnia) 

o Díjazás: 
I. helyezett bruttó 150 000 Ft 
II. II. helyezett bruttó 100 000 Ft 
III. III. helyezett bruttó 50 000 Ft 

A jelentkezés módja: kitöltött jelentkezési lap és grafikai terv beküldése a 
streetart.erd@gmail.com email címre vagy a Szepes Gyula Művelődési Központ - 
2030 Érd, Alsó u. 9. postacímre.  
Beadási határidő: 2018. április 13.  
Kiértesítés (e-mailben): 2018. április 23-ig. 
http://www.szepesmk.hu 

 
3. MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 2018. VERSPÁLYÁZAT 

A poet.hu irodalmi portál pályázatot hirdet a magyar költészet napja alkalmából. A 
pályázaton minden regisztrált tag részt vehet maximum egy verssel. 
A pályázat mottója: "kendőbe kötve" 
A pályázó verset a főoldalra várjuk, tehát még ott nem szereplő, új vers legyen, nem 
átírt, illetőleg a felkerülés után ne módosítsátok. Utóbbi feltétel is a ti javatokat 
szolgálja, ugyanis nem tudhatjátok, a zsűri értékelte-e már a műveteket vagy sem, 
és egy esetleges későbbi módosítás döntően befolyásolhatja a helyezést.  
Versek beküldése:https://www.poet.hu/vers-bekuldese.php 
A versek soron kívül kerülnek publikálásra. Formai és terjedelmi megkötés nincs, de 
a versnek valamilyen módon kapcsolódnia kell a mottóhoz. A téma tehát eléggé 
sokrétű lehet, rajtatok áll, hogy mit ábrázoltok vele. A mottó nem számít kötelezően 
megadott szónak, nem muszáj szerepelnie a versben, de mindenképpen 
kapcsolódjon hozzá a mondanivaló. 
A pályázat beküldési határideje 2018. március 20. 23 óra 59 perc, hogy az utolsó 
pillanatban beküldött versek is publikálásra kerüljenek még abban a hónapban. A 
megjegyzés rovatba (ahova a datálást szoktátok írni) kéretik feltüntetni a: "pályázat 
- kendőbe kötve” megjegyzést, valamint a vers felkerülése után a "kendőbe kötve” 
címkét is adjátok hozzá, természetesen idézőjelek nélkül, mivel a zsűri ezek alapján 
keres rá a versre és bírálja el azt. A cimkézésről: 
https://www.poet.hu/gyik.php#cimkek  

http://www.szepesmk.hu/
https://www.poet.hu/vers-bekuldese.php
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Az előzsűrizés alapján kiválasztott 15 verset zsűritagonként 1-15 pontig terjedő 
értékeléssel rangsoroljuk. Tehát maximum 45 pontot lehet elérni. Az esetleges 
pontegyezés esetén szederfalu szavazata dönt. 
Eredményhirdetés: 2018. április 5. 
A zsűri tagjai: 
Péter Éva Erika - https://www.poet.hu/tag/Pera76 
Portörő Kátya - https://poet.hu/tag/katya 
Dorkó László - https://www.poet.hu/tag/denton 
 
A pályázat díjai: 
1-5. hely: vers kiemelése az oldalon, oklevél, rövid, szöveges értékelés a műről, 
illetve fejenként 3 később beküldött vers soron kívüli elbírálása 
6-15. hely: oklevél, rövid, szöveges értékelés a műről. 
A rövid kritika a sikeres pályázat után a vers alatt fog megjelenni, az én (szederfalu) 
hozzászólásomban, bár nem én írom, hanem a zsűri tagjai. A célunk ezzel, hogy 
megismerjétek, milyen szempontok vezetnek egy vers pozitív megítélésénél. 
A zsűri nevében a kiíró: Bogdán Mária (szederfalu) https://www.poet.hu/tag/szederfalu 

 
4. MARIECLAIRE FOTÓPÁLYÁZAT 

A Marie Claire hisz a fotók erejében, a cikkeinket illusztráló képeknek mindig fontos 
üzenete van. Szeretnénk lehetőséget adni profi, illetve amatőr fotósoknak, hogy 
egy fotópályázat keretén belül megmutassák tehetségüket, és olyan fotósorozatot 
készítsenek, amelynek témája a női lét sokszínűsége. A sorozat maximum öt képből 
állhat, lehet portré-, divat- vagy riportfotó.  
A szakmai zsűri által kiválasztott 20 SOROZATOT EGY NAGYSZABÁSÚ KIÁLLÍTÁSON 
mutatjuk be az ALLEE-ban. A kiállított munkák közül a legjobbak díjazásban 
részesülnek. 
Pályázati feltételek 
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central 
Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett 
http://www.marieclaire.hu weboldalon elérhető és a kiadott Marie Claire című 
magazin 2018/márciusi lapszámában megjelenő, A női lét sokszínűsége elnevezésű 
pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel. 
A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: 
Central Média). A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további 
jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, 
és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 
A Pályázaton részt vehet minden magyar állampolgársággal rendelkező 
természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel 
rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek 
maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő 
kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó). 
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 
- a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 
valamint azok közeli hozzátartozói; 
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény 
felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, 
valamint azok közeli hozzátartozói. 

https://www.poet.hu/tag/Pera76
https://poet.hu/tag/katya
https://www.poet.hu/tag/denton
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Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes 
lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési 
hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően 
visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót. 
A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai 
megfelelnek a valóságnak. 
A sorozat maximum öt képből állhat, lehet portré, divat-, vagy riportfotó. A fotók 
felbontása minimum 300 dpi. A pályaműveket a http://www.marieclaire.hu 
weboldalon kell feltölteni. A feltöltés a pályázati oldalon való regisztrációhoz 
kötött.  
A Pályázatra kész pályaművekkel jelentkezni 2018. március 15. 00.00 ig lehetséges. 
A fotók felbontása minimum 300 dpi   
A pályázat elbírálása és a legjobb 20 pályamű kiválasztása 2018. MÁRCIUS 16. és 
2018. MÁRCIUS 23. között zajlik. 
A közönség a http://www.marieclaire.hu online felületen március 26. és április 4. 
között szavazhat a 20 legjobb pályamunka közül a kedvencére. A közönségtől a 
legtöbb szavazatot begyűjtő Pályázó tárgynyereményben részesül. 
A Pályázat nyereménye: 
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 20 pályamű egy kiállítás keretein belül kerül 
bemutatásra az Allee Bevásárlóközpontban. A kiállítás ideje: 2018. április 24-29. 
A VOLVO támogatásával a szakmai zsűri által a legjobbnak ítélt 20 pályamunka 
közül, 3 pályamunka pénznyereményben részesül: 
1. helyezett bruttó 300 000 Ft 
2. helyezett bruttó 200 000 Ft 
3. helyezett bruttó 100 000 Ft 
Közönségdíj - Samsung Galaxy csúcskészülék 
A legeredetibb pályázatot az Allee különdíjjal jutalmazza. A különdíj 50.000 Ft 
értékű Allee vásárlási utalvány. 

  

http://www.marieclaire.hu/
http://www.marieclaire.hu/


21 
 

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 2018- as 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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