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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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Augusztusi –szeptemberi programok 

Szeptemberben egy hétvégén az Egészséges Életmód Tábor lakói voltunk. A hétvégi 

drogprevenciós programsorozat célja, hogy felhívjuk a fiataljaink figyelmét az egészség 

fontosságára. Programjainkon általában a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, így most 

hétvégén is az egészséges életmódra való figyelemfelhívást helyeztük a fókuszba.  

 

Szombaton délben érkeztek a Csongrád megyei és a Bács-Kiskun megyei nevelőszülős 

családok csemetéi Zöldfásra, a Lelkigyakorlatos Házba. Miután a gyermekek elfoglalták a 

szálláshelyüket és ebédeltünk, megkezdődtek a programok. Először egy főzőműsorba 

csöppentünk. A séf folyamatosan mondta, hogy éppen mit csinál az asztalnál, beszélt arról, 

hogy egy-egy zöldség miben segíti a szervezetünket, ugyanakkor mesélt még sok minden 

másról is, érdekes sztorikról, főzési trükkökről, konyhai balesetekről, saját múltjáról és 

terveiről. Beszélt nekünk a szeretetnyelvekről, és arról, hogy a főzés is lehet a 

szeretetnyelvek egyike. Abba is belegondoltunk a főzőcske közepette, hogy minden nap 

történik velünk valami jó, még akkor is, ha úgy tűnik a nap végén, hogy elhagyott minket a 

szerencse.  
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A műsor után mindent körbekóstolhattunk, nem csak az elkészült finom ételeket, hanem 

az alapanyagokat is. Az elkészült menü fantasztikusra sikeredett, valóban sikerült 

megbizonyosodnunk arról, hogy az egészséges ételek is lehetnek finomak.  

 

Ebéd után a csapatjátékoké volt a főszerep. A csoportok összekovácsolásán túl bizonyos 

játékok közvetetten a drog káros hatásaira is felhívták a figyelmet. A játék során jobban 

megismertük egymást, közben barátságok születtek, és a bizalmat is gyakoroltuk a másik 

felé. Fejlesztettük az együttműködést, a verbális és nonverbális kommunikációt, a 

térlátást, a mozgáskészséget, a logikai gondolkodást, ugyanakkor játszottunk az 

érzékszerveinkkel, gyakoroltuk a tudatos tervezést is. Vacsora után választható program 
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következett. Ki-ki kedve szerint dönthetett abban, hogy filmet néz, vagy megmutatja a 

karaokéban a tehetségét. Mindkét programot nagyon élvezték a gyerekek. A Mennyei 

csodák című film története nagyon lekötötte a gyermekek figyelmét, elgondolkodtatta 

őket és útravalót is nyújtott számukra.  

 

Másnap, vasárnap a reggeli ébresztő nagyon vidámra sikeredett. Énekelve mentünk végig 

a táboron, és közösen ébresztettük az álomszuszék társakat. Reggeli után 

élménypedagógiai foglalkozások következtek. Az egészséges élet középpontjában most a 

környezettudatosság és a környezetvédelem állt. Különféle ügyességi játékokban kellett 

helyt állnunk, hogy teljesítsük a feladatokat. Néhány feladat megoldásán sokat kellett 

gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk kivitelezni.  
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Néhány sikertelen próbálkozás után újra kellett tervezni egy-egy feladatrészletet. 

Ugyanakkor csak a csapattal együtt, összhangban, együttműködve, egymást segítve 

tudtunk kizárólag átlendülni az akadályokon. Az időre is figyelni kellett, hiszen minden 

állomáson nyolc perc állt a rendelkezésünkre, hogy teljesítsük a feladatsort. Az 

élménypedagógiai programok után zumbáztunk egy nagyot, úgyhogy kellőképpen 

átmozgattuk magunkat a hétvégén. Ezután az oklevelek kiosztása következett, közösen 

ebédeltünk, majd elbúcsúzkodtunk egymástól.  

Köszönjük mindenkinek, akik segítették azt, hogy ez a tábor létrejöjjön, és ilyen formában 

megvalósulhasson. Külön köszönjük az ÁGOTA Alapítvány önkénteseinek is az aktív és 

felelősségteljes közreműködést. 
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Szentek élete 

SZENT BERTALAN APOSTOL 

Augusztus 24. 

Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla. Már a 

neve körül is nehézségek vannak, mert a négy apostolnévsorban (Mk 3,18; Mt 10,3; Lk 6,14; 

ApCsel 1,13) Fülöp mellett szerepel mint Bertalan; ugyanakkor Szent János evangéliumában 

ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natánael néven (Jn 1,45-- 50). Valószínűnek 

látszik, hogy a Bertalan -- ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia magyarosított 

formája -- a családi, a Natánael pedig a személyneve. Az ilyen kettős elnevezések akkoriban 

gyakoriak voltak (lásd Simon, Jónás fia).  

Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először Itáliában, majd Örményországban 

hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, 

majd lefejezték. A Sixtusi kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az Utolsó ítélet c. képen, 

hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja. Azt is mondják, hogy 

Michelangelo erre a bőrre az önarcképét festette rá.  

Bertalan apostol ereklyéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban III. Ottó császár 

Beneventóból Rómába vitette az ereklyéket, ahol a Tiberis szigetén templomot épített az 

apostol tiszteletére. E szigeten a pogány Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak 

volt a szentélye. A keresztény Rómában pedig Bertalan lett a gyógyítások égi pártfogója. 

Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik.  

A középkori naptárakban a 9. század óta június 24-én vagy augusztus 25-én említik az 

ünnepét. 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-re.  

 

A színes történetekkel teli legenda szerint Bertalan az apostolok szétoszlása után Indiába 

-- egyes legendák szerint Örményországba is - - ment. Itt talált egy templomot, amelyben 

egy gyógyító bálvány volt. Ez a bálvány beszélt és minden hozzá folyamodó betegnek 

gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba, nagyon sok beteg tartózkodott 

ott, és áldozatot akartak bemutatni a bálvány előtt. Ám a bálvány egyszer csak felkiáltott: 

,,Ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és ne ajánljátok fel nekem, nehogy az én 

szenvedésemből is részt kapjatok, mivel Bertalan lánca megkötöz engem!'', s e szavak után 

ezer darabra tört. Az apostol pedig imádságával meggyógyította az összes jelenlévő 

beteget. Útja közben elért Polinius királyhoz is, akinek a leánya lelki beteg volt. 

Meggyógyította, majd hirdette a királynak az evangéliumot, úgyhogy az megtért, egész 
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házanépével együtt megkeresztelkedett, sőt később püspöki tisztséget is viselt az 

Egyházban.  

Meghallotta ezt Asztragesz király, Polinius testvére, és haragosan elfogatta Bertalant. 

Ezekkel a szavakkal támadt rá: ,,Te vagy az, aki megtévesztette a testvéremet?'' Isten 

embere így válaszolt: ,,Én nem megtévesztettem, hanem megtérítettem!'' Akkor a király 

esküvel fogadta, hogy kényszeríteni fogja, áldozzon Baldach bálványának. Bertalan 

azonban így tagadta meg a parancsot: ,,Én megkötöztem a te istenedet; ha te megteszed 

ugyanezt az én Istenemmel, akkor teljesítem parancsodat. Ha nem, akkor összetöröm 

Baldach képét.'' Nem sokkal ezután jött egy hírnök, és jelentette, hogy Baldach képe 

összetörve fekszik a templomában. Erre a király megszaggatta a ruháját, Bertalant 

megvesszőztette, majd megparancsolta, hogy nyúzzák meg. Mikor megtörtént, keresztre 

feszítették, majd lefejezték. Miután meghalt, hogy végleg megszabaduljanak az apostoltól, 

koporsóba zárták a testét, majd négy másik vértanú koporsójával együtt a tengerre tették, 

hogy a víz sodorja el őket. A különös flottilla Lipari szigetén ért partot.  

Később Theodor apát így beszélt az apostolokról: ,,Az apostolok felosztották maguk 

között a világot, és a királyok Királyának helytartói lettek. Bertalanra Örményország jutott. 

Ott látod őt, amint nyelvének ekéjével felszántja a lelkek földjét, elveti Isten igéjének 

magvát a szívek barázdáiba, s telepíti az Úr szőlejét és paradicsomát. Az embereknek 

gyógyszert adott a betegségek ellen, kitépte a tudatlanság töviseit, kiirtotta a hitetlenség 

őserdőit, és a hittételek köveiből oltalmat adó házat épített nekik.''  

 

Kérünk Istenünk, erősítsd meg bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol őszinte 

szívvel ragaszkodott Fiadhoz, és add, hogy az ő könyörgésére Egyházad az üdvösség jele 

legyen minden népnek!1 

.  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0824.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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