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Kedves Olvasók! 

 

 Soron következő hírlevelünket küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 
információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 
fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 
munkájukat.  

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.  

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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Júniusi programok 

Fejlesztő Tábor 2018. 

 

Idén második alkalommal szerveztünk fejlesztő nyári tábort, a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatában gondozott gyermekek számára. 

Tavaly egy turnust szerveztünk óvodás korú gyermekek számára, idén a legkisebbekre is 

gondoltunk, így 2,5 éves kortól egy mini csoportot is szerveztünk.  Nagy örömünkre 

szolgált, hogy idén a tábort két turnus számára is meg tudtuk valósítani, 2,5-3,5 éves, 

továbbá 5-6 éves korú gyermekek számára. A helyszín idén a Csongor téri ÁGOTA Kulturális 

és Közösségi Központ volt, ahol a nagyteremben hatalmas teret kaptunk a fejlesztő 

foglalkozások megvalósítására. 
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A tábor szakmai hátterét Kis Orsolya logopédussal hoztuk létre, amelyben pontosan 

megfogalmaztuk, hogy a tábor milyen fejlesztési területekre fókuszál, továbbá egyéni 

fejlesztési célokat is meghatároztunk, a táborban résztvevő összes gyermek számára. A 

szervezésében résztvevő kollégák, Kis Orsolya, Major Klaudia és egy önkéntes gyakorlatát 

töltő gyógypedagógus hallgató Rozmann Anna voltak. 

A tábor alatt változatos fejlesztő foglalkozásokkal készültünk a gyermekeknek, amelyben 

a mozgás, a nyelv és beszéd, kognitív funkciók, finommanipuláció, önellátás és szociális 

funkciók fejlesztése is megvalósult. A tábor témája Földünk, környezetünk, természet és 

állatvilág volt, amelynek keretében a ismeretek bővítését és saját élmény szerzést is 

szerettünk volna biztosítani, különböző tevékenységek megtapasztalásában.  

Fejlesztési céljaink: 

 nagymozgások (egyensúlyi és beállító reakciók, koordináció, bilaterális 

koordináció, reflexgátlás, motoros automatizmusok kialakítása, gyakorlása) 

 finommotorika: praxis, kirakózás, eszközhasználat fejlesztése 

 beszéd, nyelvi terület: artikulációs feladatok, expresszív és receptív beszéd 

fejlesztése 

 kognitív funkciók: figyelem, észlelés (auditív, vizuális, taktilis, proprioceptív), 

memória, szerialitás, irányok, rész-egész fogalma, testrészek, halmazalkotás, 

impulzus kontroll, gátló funkciók 
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 szociális készségek (szabálykövetés, érzelem szabályozás, viselkedés 

normalizálása, együttműködés) 

Mozgásfejlesztés: alapozó terápia, szenzomotoros fejlesztés 

Minden nap egy mozgásfejlesztő foglalkozással indult, amelyet csoportban végeztünk és 

összekapcsoltuk kognitív, nyelvi és beszédfejlesztő feladatokkal.  

 

Nagyszerű fejlesztő eszköz az ejtőernyő, amely szenzomotoros terápiák részeként 

egyszerre nyújt vizuális, mozgásos, taktilis és szociális ingert, az énekléssel, ritmussal 

összekötött mozgás auditív ingert is jelent a gyermekek számára. A szenzoros ingerek 

mellett nagyon élvezetes játékokat lehet vele bevetni, ami a gyermekek számára nagyszerű 

élményt nyújt. 

Minden nap változatos akadálypályákkal készültünk, az életkornak és a fejlesztési céloknak 

megfelelő feladatokkal, a frontális foglalkozáshoz képest sokkal motiváltabbak a gyerekek, 

hiszen egyfajta problémamegoldást gyakorolnak, a változatosság pedig segíti a figyelmük 

fenntartását. Az akadálypályán megjelenő feladatok fejlesztik a gyermekek mozgását 

(egyensúly, koordináció, bilateralitás, rugalmasság, vizuomotoros koordináció, szem-kéz 

,szem láb koordináció, reflexintegráció, testtartás), továbbá javul a terhelhetőségük, 

feladattartásuk, figyelmük és szociális készségeik is fejlődnek. Mivel egy csoportban 

végezzük a feladatokat alapvető társas normák betartása elengedhetetlen, megjelenik a 

késleltetés, szabálykövetés, együttműködés és egymás segítése is.  
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A változatos akadálypályákon komoly munka folyik 
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Minden nap készültünk kognitív fejlesztő feladatokkal, természetvédelem témakörben 

szelektív hulladékgyűjtést gyakoroltuk, az akadálypályán különböző hulladékokat 

gyűjtöttek, amit az akadálypálya végén a megfelelő színű kukába kellett kidobniuk.  

 

Nyelvi és beszédfejlesztés 

Szókincs bővítés nyár témakörben 
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Artikulációs feladatok 
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Kutyával asszisztált terápia 
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Finommanipuláció fejlesztése, kézműves foglalkozások 
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Minden kedves segítőnknek köszönjük a részvételt, sok tapasztalatot szereztünk és 

készülünk a következő fejlesztő táborunkra! 

 

Annus-Tóth Beáta 

Konduktor, 

viselkedéselemző, TSMT 

terapeuta, alapozó terápiás 

fejlesztő 
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató  

Országos Labdarúgó Szemlét hirdetett június 09-én. 

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a családból kiemelt gyermekek képességeit 

felismerjük, fejlesszük, kibontakoztassuk. Úgy gondoljuk, hogy gyermekeink sikerhez 

jutásának egyik legalkalmasabb területe a sport, és azon belül is a labdarúgás. A sporttal 

igyekszünk egy olyan PREVENCIÓS alternatívát nyújtani gyermekeink részére, ahol a 

csoportkohézió mellett a gyermek/fiatal sikerekre, örömökre, tudásra és legfőképp a 

valahová tartozás élményére találhat. Alapítványunk nagyon komoly hangsúlyt fektet a 

labdarúgásra, élménypedagógiai csoportunk programjainak szerves részét képezik, az 

ország területén heti rendszerességgel lebonyolított edzések, selejtezők, elődöntők.  

A rendszeres évközi munka megkoronázásaképpen került megrendezésre az Országos 

Labdarúgó Szemle, mely a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA® 

Alapítvány szervezésében valósult meg.  

A szemle célja: A sport mellett az egészségmegőrzésre is nagy hangsúlyt fektetünk ezen a 

napon, különböző előadásokkal, és interaktív beszélgetésekkel hívjuk fel a gyermekek 

figyelmét az egészség fontosságára és annak megőrzésének módjaira, számukra is 

élvezhető módon. 

Időpont: 2018. 06. 09. 09:30 

Helyszín: Grosics Akadémia  

5700 Gyula, Kétegyházi út 3.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, évek óta kiemelt feladatának tekinti, hogy a 

sportot, és ezen belül a labdarúgást, mint a prevenció egyik leghatékonyabb eszközét 

alkalmazza és építse be a gyermekek mindennapi életébe. Az évközi sport tevékenységet 

minden évben egy nagyszabású labdarúgó tornával zárjuk, ahol a legjobb csapatok 

mérhették össze tudásukat az ország különböző pontjairól érkező csapatokkal.  

Idén 300 gyermeket vártunk, akik öt pályán, körmérkőzéseken focizhattak a gyulai Grosics 

Sport Akadémia kiváló pályáin. A 22 induló csapatból a 14 év alatti korosztálynál az 

Orgoványiak csapata győzött a , 14 év felett korosztálynál a Szent Lukács Görögkatolikus 

Gyermekvédelmi Központ csapata vitte el a kupát. A sportnap egyik legfontosabb témája 

az egészséges életmódra nevelés volt. 
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Szentek élete 

SZENT ANNA és SZENT JOACHIM 

Július 26. 

Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány 
névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő nevét 
nem tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját 
Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel 
áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.  

Az ünnep a 13--14. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, 
amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a 
keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán éledt föl, és kiterjedt Jézus 
szülőföldjére és rokonságára is. Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült.  

Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány 
ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszony háza a 
Bethesda-tó közelében állt. Az 5--6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, 
s ennek fölszentelési napja volt július 26.  

Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a következőket írja: ,,A hazai Szent Anna-tisztelet 
gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként 
tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása 
valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: a szövőmunkások, 
csipkeverők, seprűkötők.  

Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a 
mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő 
tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza... a kádárok is tisztelték, nyilván abból a 
megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a 
megváltás bora, (a megváltó Vér)... Védőszentje volt a bányászoknak is, nyilvánvalóan azért, mert 
ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről, a drágagyöngyöt kereső kalmárról szólt, 
és e hasonlatokat Szent Annára is lehetett vonatkoztatni. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt 
patrónája volt a haldoklóknak.''  

A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon 
Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól 
terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római 
naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony 
oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Szent 
Annával.  

 

A legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és 
Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda 
nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. 
A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a 
templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között.  
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Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek 
Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap 
visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim 
házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta.  

Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem 
marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. 
Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy 
imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell 
nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz 
Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni 
Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali 
jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Úgy is történt. Joachim és Anna az Aranykapunál 
találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, 
visszatértek otthonukba, Názáretbe.  

Anna az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Joachim ezután 
hamarosan meghalt. Anna másodszor is férjhez ment egy Kleofás nevű férfihoz, kitől ismét lánya 
született, és azt is Máriának nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez ment egy 
Salamon nevű férfihoz, akitől újra leánygyermeket szült, és e harmadik lányt is Máriának nevezték 
el.  

A legenda -- az apokrif szerzőktől vett értesülések alapján -- így részletezi Jézus rokonságát: az a 
Mária, aki Anna második házasságából született, később Alfeus felesége lett, és négy fiút szült: a 
fiatalabb Jakabot, Júdás Tádét és a Zelóta Simont, akik Jézus apostolai lettek, valamint a Justusnak 
nevezett Józsefet, aki Jézus tanítványa volt. A harmadik Mária, akit atyja után Szalóménak is hívtak, 
Zebedeus felesége, Jakab és János apostol anyja lett.  

Ezek az adatok természetesen nem fedik a történeti valóságot, de azt a hívő és szeretettel teljes 
gondoskodást jelzik, ahogy a hagyomány próbálta értelmezni az evangéliumokban is előforduló 
,,Úr rokonai'' kifejezést.  

A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szentcsalád Nagy Heródes halála után visszatért 
Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr 
Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.  

Illyés Andrásnál olvasható Szent Anna legendája végén: ,,Amiképpen a víz annyival tisztább, 
amennyivel a szép forráshoz közelebb meríttetik, úgy Szent Anna annyival nagyobb tisztasággal 
részesült a jóságos cselekedetekben, amennyivel közelebb volt a minden jóságos cselekedeteknek 
kútfejéhez, a Jézus Krisztushoz.  

Ily kedves lévén azért Szent Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólónk ő Szent 
Fölségénél, és minékünk nyerjen végig megmaradó szent malasztot, hogy holtunk után 
mindörökké örvendezvén, dicsérhessük az Úristent a mennyei boldogságban.''  

 

Istenünk, ki Szent Joachimot és Szent Anna asszonyt arra választottad, hogy tőlük szülessék 

Egyszülött Fiad édesanyja, az ő közbenjárásukra kérünk, add meg, hogy elnyerhessük az 

üdvösséget, melyet minden nép számára ígértél.1  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0726.html 
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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 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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