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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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Júliusi programok 

XXII. ÁGOTA Tábor 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA – Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett 

Fiatalok Támogatásáért – Alapítvány közös szervezésében valósult meg idén is az „Állami 

Gondozottak Országos Találkozója”, azaz a XXII. ÁGOTA Országos Tábor. 

 

A széleskörű előkészületeket követően 2018. július 21-31 között került megrendezésre a XXII. 

ÁGOTA Tábor, Békés megyében, Doboz- Szanazugban, 600 fő részvételével. 

Az ország minden pontjáról, lakásotthonokból, nevelőszülői hálózatból érkező 

gyermekek tábori találkozóján komoly színvonalú élményprogramokkal, élményprogramokba 

ágyazott szakmai, számos esetben terapeutikus foglalkozással teremtettünk lehetőséget 

fiataljaink számára egymás mélyebb megismerésére, saját értékeik tudatosítására- a prevenció 

és a hátránykompenzáció jegyében. 

A tábor 10 napjában az ÁGOTA® Alapítvány önkéntesei teljesítettek karitatív 

szolgálatot a gyermekek és fiatalok mellett. Az alapítvány segítői alapköre több száz 

programmal készült a tíznapos találkozóra. A legnagyobbak között volt a Roma est, az ÁGOTA 

Bál, a Toldi verseny, a Ki Mit Tud, a Szépségverseny, de lesznek játékos és sportvetélkedők, 

futball-, asztalitenisz-, csocsóbajnokság, valamint kézműves- és készségfejlesztő 

foglalkozások, strand, kommandósbemutató és lovasprogramok és rendőrautón érkező nyári 

mikulás – hogy csak párat említsünk a színes kínálatból. 

A tábori programstruktúra részét képezik azok a témakiértékelő beszélgetések is, 

melyek a gyermekek saját életének aktuális problémáit és az ezekre adható válaszokat 

tematizálják. A bizalom jelentőségéről, kapcsolataikról, értékrendjükről, a saját jövőjük 

fontosságáról és az oly gyakran elhallgatott szeretetreméltóságuk jelentőségéről 

gondolkodtatják el őket, segítve ezzel is a társadalomba való hazatalálásukat. Ezt a magukról 

való elgondolkodást segíti elő, illetve emeli magasabb szintre a tábori programstruktúrába 

beépített szentmise is. Ezen az össztábori programon a résztvevő gyermekek saját 

elfogadhatóságukra, szerethetőségükre kapnak visszajelzést, megerősítést, melyet egy, a biblia 

üzenetét a gyerekek nyelvén interpretálni tudó pap celebrál.  

Ez a nagyszabású rendezvény 22 év tapasztalatát ötvözve kiválóan segíti, hogy a 

programokon résztvevő gyermekeknél és fiataloknál olyan attitűdök, szociális kompetenciák és 

készségek erősödjenek, amelyek segítségével önálló életüket meg tudják alapozni. 

Programstruktúránk hatására erősödik önbizalmuk, növekedik aktivitásuk az önrendelkezés 
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területén. A tábori programstruktúrának köszönhetően fejlődik a gyermekek közötti 

szolidaritás. 

 

A cél minden esetben ugyanaz: megtapasztaltatni a fiatalokkal, hogy a korábbi életük 

során tapasztalt nehézségeik ellenére, érdemeiktől függetlenül, elfogadható és szeretetreméltó 

emberek. A tíz nap során olyan önmegtapasztaláshoz segítik őket, ami saját önbecsülésük 

újraértékelését hozhatja, és mindez egy reménytelibb jövőt kínálhat számukra.  

Ez a minden évben megrendezésre kerülő országos találkozó az ÁGOTA 

szívdobbanása, ahol a Szeged-Csanádi Egyházmegye által gondozott, család nélkül élő 

gyermekek százai mellett az ország összes megyéjéből hívunk meg fiatalokat. 

 Szeretnénk méltó rangra emelni a család nélkül élő gyermekek szolgálatában vállalt, 

huszonkettedik évi rendezvényünket. Szeretnénk, ha támogatottjaink éreznék az érdekükben 

történő összefogást, az elfogadást és a személyes törődést is.  

A tábor mottója az ÁGOTA Alapítvány alapítójának, Kothencz Jánosnak a hitvallása: 

 

„Reményt ébreszteni, jövőt mutatni… A bizalom sebeit gyógyítani ott,  

ahol a kiszolgáltatottság az úr” 

 

A megvalósult program tartalma 

Programunkat élményterápiás és pedagogikoterápiás elemekkel valósítottuk meg, a ránk 

bízott gyermekek és fiatalok traumáinak oldására, életállapotbéli sajátosságaikból adódó 

gyógyulásuk támogatására, valamint jövőjük, társadalmi integrációjuk elősegítésére. 
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A megvalósult program szakmai eredményei 

Programunk során sikerült a ránk bízott gyermekek és fiatalok traumáinak oldását 

megvalósítani. Programrendszerünk segítségével támogatni tudtuk életállapotbéli 

sajátosságaikból adódó gyógyulásukat, valamint sikerült hatékonyan előre mozdítani 

sikeres társadalmi integrációjukat és realizált jövőképük kialakítását 

Egészséges személyiségfejlődésük alakulásához hozzátartozik a megfelelő mentális 

kondíció is. A tábor ideje alatt arra koncentráltunk, hogy az állami gondoskodásban élő 

gyermekeknél és fiataloknál megjelenő speciális nehézségeket orvosoljuk. Javítottuk 

konfliktuskezelési technikáikat, igyekeztünk gyarapítani megküzdési stratégiáik tárházát, 

fejleszteni problémamegoldási képességüket. Emellett minden gyereknél igyekeztünk 

egyénileg odafigyelni arra, hogy megtaláljuk azt az önkifejezési, önmegvalósítási formát, 

melyben a másik életterét és jogait természetesen tiszteletben tartva- kiteljesedhetett, 

azáltal megerősítve önbizalmát és önbecsülését. Fontos eleme volt programunknak a 

személyiségfejlesztés mellett az egyén önértékelésének, kommunikációjának, 

interperszonális kapcsolatkezelésének javítása is. 

Közvetlen eredmények: 

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

célcsoportunk körében 
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 Az oldáson túlmenően a gyerekek felismerték elsősorban saját és közösségük 

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

erősödtek bennük, amelyek hozzájárulnak a későbbi harmonikus vagy pótlólagos 

személyiségfejlődésükhöz és önérvényesítésükhöz. 

 A résztvevők kapaszkodót és reményt kaptak életükhöz. 

 Jól használható megoldási módokat kaptak a hétköznapok feladatainak ellátásában 

épp úgy, mint átfogó életvezetési kérdésekben. 

 Építő jellegű értékek épültek be a gyermekek személyiségébe. 

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

valósulhat meg. 

 Az állami gondoskodásban élõ fiatalok társas kapcsolati hálója bővült, erősödött 

közvetlen kapcsolati rendszerük feltérképezésével 

 A gyermekek közötti elfogadás jelentős mértékben javult. 

Közvetett eredmények: 

 Javult az ország távoli részein élő állami gondozott fiatalok kapcsolattartása 

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

 Személyiség fejlődésüket egészségesebb, pozitív irányba befolyásoltuk módszer 

specifikus eszközzel 

 A fiatalok közösségében rejlő ön segítő erő aktivizálódott 
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 A fiatalok közötti ,,bajtársiasság" egymás megsegítésének szolgálatába állt 

 Önkéntes munka népszerűsítésének hatására új önkéntesek jelentek meg százon 

felüli létszámban 

 Önkéntes tevékenység szakmai színvonala színesebbé vált és emelkedett 

 Csapatszellem alakult ki, a kohézió erősödött az ÁGOTA önkéntesei között 

 Szakmai együttműködések kialakulása, megerősödése adott gyermek- és 

lakásotthonokkal 

A program eredményeiből közvetetten részesülnek: 

 A gyermekkel foglalkozó munkatársak, önkéntesek; 

 A gyermekekkel foglalkozó intézményi nevelők; 

 A gyermekotthonokban élő gyermekek közösségei 

Megvalósított program bemutatása: 

A széleskörű előkészületeket követően 2018. július 21-31 között megvalósítottuk a XXII. 

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

programokon résztvevő gyermekeknél és fiataloknál olyan attitűdök, szociális 

kompetenciák és készségek erősödtek, amelyek segítségével önálló életüket meg tudják 

alapozni. Programunk hatására erősödött önbizalmuk, növekedett aktivitásuk az 

önrendelkezés területén. A tábori programstruktúrának köszönhetően fejlődött, alakult a 

gyermekek közötti szolidaritás. Személyes mintaadásunknak, valamint a segítői Alapkör 



8 
 

hiteles példamutatásának köszönhetően többen fogalmazták meg a résztvevők közül, 

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

Projektünk során az alábbi, pedagógiai- terápiás hozadékú programelemeket valósítottuk 

meg. 

Programelemek: 

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

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

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

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

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

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

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

önkéntesei azonnal szárnyaik alá veszik az érkező fiatalokat, segítenek 

berendezkedni, otthonukká tenni a tábort. Önkénteseink azonnal elkezdik 

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

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

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

önkéntesből- alcsoportvezetővel együtt,- és 12-15 gyermekből állnak.  

 

2. Ismerkedés alcsoportszinten a KÁSZPEM Módszer segítségével (terápiás alapok) 
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Az összes gyermek érkezését követően alcsoportos szinten kezdődött az 

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

csoportszerződés megalkotása után a képzett trénerek a gyermek életkorának és a 

csoport képességeinek megfelelően válogattak ismerkedést segítő játékokat a 

KÁSZPEM Játéktárból. Az első közös együttlét jelentősége a közös alapok 

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

a csoportban hasonló létállapotot megélt gyermekek vannak. A névtanulós, 

ismerkedős játékok sajátossága az indirektivitáson túl a pozitív megerősítésekre, 

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

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

és terápiás játékok alkalmazásával. 

 

3. Terápiás foglalkozás: Bizalom 

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

témafelvezető előadást, melyben az állami gondozott gyerekek életét aktuálisan 

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

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

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

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

vajon őbenne mások bíznak-e. Ezzel szorosan összefügg az önbizalom kérdése, 
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hiszen ezek a gyerekek, ezek a fiatalok bizony a legtöbb esetben 

önbizalomhiányban szenvednek.  

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

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

igyekezett tudatosítani a gyerekekben, hogy komoly szerepe van a kapaszkodás 

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

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

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

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

kiszolgáltatottság érzésének velejáróiról, és a gyerekek is megfogalmazhatták, mit 

jelent ez számukra.  

A táborvezető demonstratív gyakorlatokon illusztrálta a zuhanásélményt, 

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

próbatételt. Kothencz János konklúziójában megerősítette a gyermekeket abban, 

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

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

maguknak is befogadóvá kell válniuk. 

A témafelvezető előadást követően terápiás gyakorlatok indultak a bizalom és a 

kiszolgáltatottság témáiban. A KÁSZPEM, a szenzitív pedagogikoterápiás rendszer 

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

foglalkozásaiban. Volt többek között bizalombölcső, bizalomharang, páros 

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

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

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

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

velük küzdeni. Ezután megerősítő gyakorlatok következtek, melyek során minden 

gyermek sikerélményhez juthatott, megtapasztalhatta, hogy remek érzés bízni, 

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

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

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

ahogyan vagyok.   
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4. Élményterápiás program: Koncertek, Strand és Nyári Mikulás 

Programunk egyik alapköve a felszabadultság-érzetet megcélzó élményprogramok 

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

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

földnek. Jól működő családok közös élményekre törekszenek. Kialakul a közös 
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akciók rendje, kultusza. Az együttes élmény újra és újra felidézhető az egyéni átélés 

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

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

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

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

képzéseknek, felkészítéseknek köszönhetően nem felügyelő, hanem törődő, 

gondoskodó attitűddel vannak jelen a gyerekek mellett. Élményterápiás 

programjainkba igyekeztünk egy kis kultúrát is csempészni indirekt módon, így 

fiataljainknak lehetősége volt egy sorstársuk könnyűzenei koncertjén is részt venni 

táborunkban. 

A tábor és környezetének adottságaival élve tudtak a gyermekek strandprogramon 

részt venni. A strand mindig nagy felszabadultságot eredményező program, épp 

ezért nagy óvatosságot és alaposságot igényel az előkészítése mind a 

táborvezetők, mind az önkéntesek részéről. Ez az egyik legkedveltebb program, 

ahol lehetőség nyílik spontán személyes beszélgetésekre is, mely során az indirekt 

megközelítés, a figyelmes, értő hallgatás és az együttérzés segíti a gyermekeket és 

a fiatalokat lelkük megnyitásában.   

 

Táborunkba megérkezett a gyerekekhez a Nyári Mikulás is, a helyi tűzoltóság segítő 

közreműködésével. Mindamellett, hogy rengeteg édességet is hozott, a gesztus 
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külön pluszt hozott a gyerekeknek. Odafigyelőbbek, törődőbbek lettek egymással- 

és az önkéntesekkel is, valamint megtanultak osztozni is. 

 

Nagyon gyakran tapasztaltuk, hogy célcsoportunk körében a szeretetlenség érzése 

mellett nagyon nagy hiány, hogy ők sem tudják szeretetüket kifejezni. A résztvevők 

belső küzdelmének egyik kérdése, az elutasítottság állapota. Ez nem csupán annyit 

jelent, hogy nem kaptak szülői szeretetet, gondoskodást Ez csak az egyik hiány-

tényező. Legalább ilyen súlyos sérülést okozott, hogy nem adhattak gyermeki 

szeretet! Erről az utóbbi „veszteségről” legtöbb nevelési program, gondoskodás 

megfeledkezik. A Nyári Mikulás egyik hozadéka ennek a szeretet- adásnak ad teret 

és lehetőséget indirekt módon, szavak nélkül, a lehetséges tetteik által.  

5. Megnyitó nap 

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

államtitkár, kormánymegbízott, polgármester és támogatók vettek részt. A 

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

gyermekekben és fiatalokban.   
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6. Élményterápiás program: Toldi verseny 

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

küzdés próbálása, fontossága jelenik meg. A résztvevő fiatalok különféle erő- 
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feladatokban mérettethetik meg magukat, miközben társaik a sportszerűség 

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

mellett az összetartozás élménye is megjelenik a versenyen. Hatalmas 

kohézióalakító szerepe van ennek a programelemnek. Csoportdinamikai 

szempontból a normázás, működés határán alkalmazzuk, értékközvetítő hatása 

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

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

születnek, melyek a másik tiszteletére, elismerésére alapoznak. Így 

interiorizálódnak ezek az igen fontos értékek- szavak nélkül. 

 

7. Élményterápiás program: ÁGOTA Bál és Szépségverseny 

Az alcsoportokban kialakított biztonságos, elfogadó légkör után elérkezett az 

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

zenei trenden túl igyekszünk másfajta táncokat, trendeket bemutatni, megtanítani 

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

illemoktatás is együtt jár. Programgazda önkéntesünk tánctörténeten túl azt is 

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

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

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

volt mindezt megtapasztaltatni a csemetéinkkel, hiszen ilyenkor a megszokott 

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

ÁGOTA-s munkatárs kalauzolásával olyan kultúrát, etikettet tanulhatnak, ami nem 
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hétköznapi számukra. Örömünkre idén is rengetegen kapcsolódtak be aktívan a 

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

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

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

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

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

Országos Szépségversenyre, ahol fiúk- lányok indultak korcsoportonként. Az 

önkénteseknek nagyon fontos szerepe volt a buzdításban, motiválásban. Tábori 

szállóigéink egyike: „A szépség belülről fakad.” Ennek megfelelően szinte az egész 

tábor felvonult a szépségversenyen, és egyesével mindannyian dörgedelmes tapsot 

kaptak, mely önbecsülésüket nagy mértékben javította. Sikerült szerepléssel 

kapcsolatos traumákat feloldanunk, szorongó gyermeket megerősítenünk. A 

szépségversenyen hatalmas csodák történnek minden évben, idén sem volt ez 

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

gyermekek és fiatalok közül kerülnek ki korcsoportonként a szépségkirálynők és 

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

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

szépségét. Természetesen ezen alkalommal mindenki nyertes, ezen az estén 

mindenki királlyá és királynővé válik. 
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8. Szentmise 

Ezen az össztábori programon a résztvevő gyermekek saját elfogadhatóságukra, 

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

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

érkezett meg a táborba, és tartott szentmisét. A fiatalok láthatóan rendkívül 
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fogékonyak voltak a hallottakra, a szentmisét követően sokan beszélgettek még a 

plébánossal és az ÁGOTA munkatársaival is. A beszélgetések középpontjában a 

„Jóisten nem teremt selejtet”, valamint a saját jövőképünkkel kapcsolatos aktivitás 

lehetősége állt.  
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9. Élményterápiás program: Roma Est 

Az állami gondozott gyerekek nagyon sok esetben nemcsak állami gondozott 

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

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

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

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

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

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

rejtenek magukban. Ezek mind-mind olyan értéket képeznek, melyet erényként is 

megélhetnek a gyerekek, ezért érdemes tájékozódniuk a roma gyökerekben rejlő 

csodákról, és ápolniuk a roma tradíciókat. Nagymértékben segít nekik az identitásuk 

megtalálásában, építésében is. Ennek érdekében a táborlakók bevonásával a roma 

tánc- és zenei világ, nyelviség és történetiség elemeit, érdekes mozzanatait 

villantjuk fel a Roma estünkön, mely idén is páratlan élményekkel ajándékozta meg 

a tábor lakóit. Úgy gondolom, országosan is egyedülálló az ÁGOTA Alapítvány 

romasággal foglalkozó önkéntes közösségének ez a nemes és úttörő 

kezdeményezése, ez a valóban fergeteges és parádés fesztivál. 
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10. Élményterápiás program: Ki-Mit-Tud 

E program keretében a gyermekek egyéni és csoportos produkciókban is 

megmutathatták tehetségüket. Ez a program lehetőséget biztosít annak 

megtapasztalására, hogy elismerik tehetségüket. A produkciókban való 

készülődéskor nagyon sok biztatást kaptak a gyerekek az önkéntesektől, 
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uyanakkor, a leválás szakasza miatt ilyenkor már jól működik, hogy hisznek a fiatalok 

magukban, illetve egymást is példaértékűen motiválják. Több, mint 100 

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

bemutatásával. Hatalmas hangulat, elismerő tapsvihar jutalmazta a fellépőket.  

11. Terápiás program: Jövőkép 

A leválás szakaszának megfelelően rendkívül érzelmes, ember és ember közötti 

ölelkezésekben, szeretetnyilvánításokban gazdag napot éltek meg az utolsó kerek 

egész tábori napon, Doboz-Szanazugon a XXII. Állami Gondoskodásban Élő Fiatalok 

Országos Találkozóján. Délelőtt számos különböző terápiás gyakorlattal, mint 

például a jövőbe futás erősítették meg egymást a gyerekek, ismét megmutatták 

neki a pozitív jövő lehetőségét, a reménységet. Fontos fókuszkérdés volt az 

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

buzdító gyakorlatok azt szolgálták, hogy úgy térjenek haza, hogy magukkal vigyék 

az országos találkozóról a legfontosabb igazságokat, hogy ők mind remek és 

nagyszerű emberek, és minden okuk megvan bízni önmagukban. 
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12. Táborzáró 

A szentmisén bemutatott evangéliumi részlethez fűződő homíliára építette a 

táborvezető a mondanivalóját, a szeretet fontosságáról Pál apostolnak a 

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

közösségéhez való tartozásra helyezte a hangsúlyt. Még egyszer nyomatékosította, 

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

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

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

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

tudatosítjuk bennük, ők mind feltétlenül elfogadhatóak. Egy ilyen csemete 

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

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

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

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

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

13. Állandó programelemek: 

A tábor programja több alkalommal tartalmazott sportprogramokat, melyek 

jellemformáló hatásával maradéktalanul élni tudtunk. Sikerült hasznos 

időtöltésként alkalmaznunk a sportprogramokat- egyéni és csoportos szinten is, 
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valamint sikereket értünk el a sport építő, gyógyító, közösségformáló ereje által. Az 

önuralom fejlődésével és a sportszerű viselkedés megjelenésével igazi kohéziót 

sikerült teremtenünk. Népszerű sportprogramjaink az alábbiak voltak: asztalitenisz, 

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

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

programjaink kiváló alternatívát kínáltak a szabadidő hasznos és értékkel teli 

eltöltésére.  
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Szentek élete 

SZENT TAMÁS APOSTOL 

Július 3. 

Mint az első idők sok szentjéről, Tamásról is csak néhány vonást őrzött meg számunkra a 

hagyomány. Alakja úgy áll előttünk, mintha valami régi festmény volna: ha a festő nem írta 

volna fölé a nevét, vagy nem festett volna rá egy szalagot, amiről leolvasható a kiléte, nem 

tudnánk megállapítani, kit ábrázol, annyira általánosak a vonások. Bizonyos mértékig így 

van ez minden szent esetében, aminek az az oka, hogy nem annyira a személyük a fontos, 

mint inkább az, amit az életük mutat nekünk, s amit az Egyház a szentté avatásukkal és az 

ünnepükkel elénk akar állítani.  

Tamásról nem tudunk sokat. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak 

Mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép 

vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni 

lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Jézus meghívta apostolnak, így Jézus legszorosabb baráti 

köréhez tartozott -- egyike volt a tizenkettőnek, akiket Jézus arra szemelt ki, hogy Izrael 

tizenkét törzsét képviseljék, s akik már Istennek új népe, a jövendő Egyház voltak. Az 

apostolok listájában Tamás neve Alfeus fia, Jakab (Mk 3,18), Máté (Mt 10,3; Lk 6,15), 

illetőleg Fülöp (ApCsel 1,13) mellett szerepel. Az első három evangélistánál tehát, akik 

egyébként nem is akartak a tanítványokról beszámolni, nincs állandó helye az apostolok 

listájában.  

Jóval nagyobb szerepe van Tamás alakjának János evangéliumában. Szent János 

megörökítette azokat a vonásokat, amelyek ezt az apostolt minden nemzedék számára, 

akiknek nem volt módja a Krisztussal való személyes találkozásra, annyira rokonszenvessé, 

szimpatikussá teszik: Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember.  

Tamás azokkal a szavaival, amelyekkel felszólította a többi apostolt: ,,Menjünk mi is, 

haljunk meg vele együtt!'' -- bár a küszöbön álló események miatt egy kissé lemondóan --, 

megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját: a keresztre feszített Krisztus 

követését. Innen érthető, hogy egy apokrif irat, a Tamás- akták -- amely arról tudósít, hogy 

csodálatos eredményeket ért el az evangélium hirdetésében, egészen a távoli Indiáig -- 

Jézus rokonát látja benne, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá.  

Szinte azt hihetjük, hogy János Tamással mindnyájunk ,,ősmintáját'' iktatta az 

evangéliumba. Neki köszönhetjük Krisztusnak azokat a szavait, amelyeket nem szívesen 

nélkülöznénk; azokat a szavakat, amelyek közvetlenül neki s nekünk is szólnak. És miként 
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ő, mi sem válhatunk úgy szentté, hogy legyőzzük -- mi magunk! -- a hitetlenségünket, 

hanem csak úgy, hogy Krisztus az ő mindenható szavával és kegyelmével úrrá válik 

hitetlenségünkön: ,,Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely 

van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek 

nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök és magammal viszlek 

benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahova 

megyek'' (Jn 14,1--4). Így beszélt az Úr a tanítványaihoz. És Tamás vajon nem mindnyájunk 

nevében beszélt, amikor bátorságot vett, és megfogalmazta kételyeinket, és feltárta 

szívünk sötétségét? Ahogy neki, úgy nekünk is ezt mondja feleletül Krisztus: ,,Én vagyok az 

út, az igazság és az élet!'' (Jn 14,6). Tamás azáltal vált szentté, hogy hittel fogadta Krisztus 

szavát.  

János evangéliuma végén még egyszer szerepelteti Tamást. Egy egész perikópát szentel 

neki, amely az eredetileg 20 fejezetből álló evangéliumnak mintegy a csúcspontja és a 

záróakkordja volt: ,,A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem 

volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: ťLáttuk az Urat!Ť De ő 

kételkedett: ťHacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, 

nem hiszem!Ť Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is ott volt velük. 

Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, és köszöntötte őket: ťBékesség 

nektek!Ť Aztán Tamáshoz fordult: ťNyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy 

hitetlen, hanem hívő.Ť Tamás felkiáltott: ťÉn Uram, én Istenem!Ť Jézus csak annyit 

mondott: ťHittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!Ť'' (Jn 20,24--29).  

Tamás ismét kételkedik: ,,Ha csak nem látom!'' És újra azt mondja neki az Úr, hogy higgyen. 

És most ünnepélyes hitvallást tesz: ,,Én Uram, én Istenem!'' Ennek ellenére nem marad el 

Jézus szemrehányása: ,,Hittél, mert láttál.'' Igen, az Újszövetség nem szépíti a dolgokat: 

Péter tagadása, a tanítványok gyáva megfutamodása a szenvedés éjszakáján és Tamás 

kétkedése -- ez mind benne van. Mégpedig a mi számunkra, a mi okulásunkra van benne, 

ahogy a szenteket is azért emeli oltárra az Egyház, hogy nekünk mutasson velük példát. A 

Tamásnak tett szemrehányás nekünk is szól: Hittél, mert láttál. De mit kezdjenek azok, akik 

majd ezután élnek, így eleve nem láthatnak, csak arra lesznek utalva, amiről ti, a 

tanítványok tanúságot tesztek? Nem, te nem azért vagy boldog Tamás, mert láttál. Azért 

vagy boldog, azért vagy szent, mert hittél! Mert boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.  

A Jeromos-féle martirológium július 3-án emlékezik meg Tamás testének Edesszába való 

átviteléről. Rómában a 9. században december 21-re tették az ünnepét. 1969-ben annak 
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érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg Ádvent utolsó hetét, visszahelyezték 

július 3- ra.  

 

A 2. századból való apokrif irat, a Tamás-akták arról tudósít, hogy az apostol Indiában 

hirdette az evangéliumot. Előadásmódjában sok a legendás elem és az allegória. Az mégis 

hitelt érdemlően kirajzolódik belőle, hogy Tamás különösen hű volt az Úrtól kapott 

küldetés teljesítésében: ,,Hirdessétek az evangéliumot egészen a föld végső határáig!''  

Tamásnak Cézáreában látomása volt, így tudta meg, merre kell indulnia. Ezt mondta neki 

az Úr: ,,India királya, Gundaphar elküldte követét, hogy keresse meg neki a legjobb 

építészt, aki számára palotát építsen. Ezért kelj föl, téged küldelek neki.'' Az indiai követ 

rátalált Tamásra, és felismerte benne a világ legjobb építőmesterét. Hajóra szálltak tehát, 

és átkeltek a tengeren. Amikor megérkeztek a királyhoz, Tamás pompás palotát tervezett 

neki. Gundaphar tömérdek aranyat bízott rá azzal, hogy a palotát -- a tervnek megfelelően 

-- építse is fel, és elment messze idegenbe. Tamás az aranyat szétosztotta a szegények 

között, prédikált, és rengeteg embert elvezetett Krisztushoz.  

Amikor húsz esztendő elteltével a király hazatért, sem a palotának, sem a Tamásra bízott 

aranynak nem találta nyomát, ezért Tamást a börtön mélységes fenekére vetette, és meg 

akarta büntetni. De meghalt a király testvére. Néhány nap múlva azonban -- élve -- a király 

elé járult, és ezt mondta neki: ,,Tudd meg, hogy az az ember, akit te meg akarsz kínozni és 

el akarsz égetni, Isten barátja. Az angyalok elvezettek a Paradicsomba, és ott mutattak 

nekem egy pompás palotát. ťEzt a palotát építette Tamás a testvérednek -- mondták --, de 

méltatlanná vált rá, hogy benne lakjon!Ť'' Gundaphar tüstént szaladt a börtönbe, és arra 

kérte Szent Tamást, bocsásson meg neki, és fogadjon el tőle ajándékot. Azt is megkérdezte 

Tamástól, miként lehetne az övé az égi palota. Tamás elmondta neki: ,,Nagyon sok palota 

áll az égben készen, hittel és alamizsnával lehet őket megszerezni. Hagyd hát, hogy 

megkereszteljelek, a kincseid pedig használd fel helyesen. Engedd, hogy előtted menjenek 

mennyei otthonodba.''  

Másutt, India északi részén is hirdette Tamás az evangéliumot. Főleg az istenfélő 

asszonyok hallgatták szívesen. Nagy hatással volt rájuk Tamás képekben gazdag beszéde, 

mert sok mindenhez hasonlította az Isten szavát: olyan, mint valami szemkenőcs, amitől 

lelkünk szeme látóvá válik; olyan, mint az orvosság, amelytől akaratunk megtisztul a bűnös 

vágyaktól; olyan, mint a sebtapasz, amelytől begyógyulnak bűneink okozta sebeink; olyan, 

mint az étel, mert isteni szeretettel táplál bennünket.  
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A férfiak megharagudtak hitük miatt az asszonyokra, akik közt egy királynő is volt, és a 

király elé hurcolták az apostolt, s különféle kínzásoknak vetettek alá. Szent Tamásnak 

azonban nem lett semmi baja az izzó vaslemezen, mert Isten hűs forrást fakasztott; a tüzes 

kemencében is hűs szellő lengedezett, amikor belevetették. Végül arra akarták Tamást 

kényszeríteni, hogy egy ércbálvány előtt mutasson be áldozatot. Ő letérdelt, és ezt 

mondta: ,,Imádlak, Jézus Krisztus!'' Ebben a pillanatban elolvadt a bálvány, mintha csak 

viaszból lett volna. A szentély papja azt gondolta, hogy bosszút kell állnia istene nevében, 

ezért kardjával átszúrta az apostolt.  

A hívők -- a hagyomány szerint azoknak a Tamás-keresztényeknek az ősei, akik Indiában 

még ma is élnek -- eltemették Tamás holttestét. Később a szír keresztények engedélyt 

kértek rá, hogy ereklyéit a maguk városába, Edesszába vihessék, azzal az indoklással, hogy 

nekik levelük van Krisztustól, amelyben az olvasható, hogy ők Szent Tamás különös oltalma 

alatt állnak. Valahányszor Edesszát ellenség fenyegette, lakói a város kapuja elé állítottak 

egy gyermeket, hogy olvassa fel ezt a levelet. Erre az ellenség minden alkalommal elvonult.  

 

Mindenható Istenünk, kérünk, add, hogy örömmel üljük meg Szent Tamás apostol 

ünnepét, és benne közbenjáróra találva, a hit által életünk legyen Fiadban, Jézus 

Krisztusban, akit ő Urának vallott1.  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0703.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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