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Kedves Olvasók! 

 

 Idei első  hírlevelünket küldjük Önöknek, melyben reméljük, hasznos 

információkkal, ötletekkel szolgálunk mindazoknak, akik a katolikus egyház 

fenntartásában működő gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekben végzik 

munkájukat.  

Minden hírlevelünk részét képezi az aktuális programbeszámolókat, terveket és 

egy pályázati lehetőségeket bemutató ajánló.  

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.  

Kollégáink szakmai felkészültségét is szeretnénk támogatni Képzési ajánló 

rovatunkkal. 

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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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

Tervezett Programjaink 

 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

 
 

Tervezett Programjaink 
A könnyebb tervezhetőség érdekében naptárba rendeztük azokat a programokat, melyeket 
megvalósítani szándékozunk 2019. július 31-ig, az élménypedagógiai programjainktól kezdve a 
szakmai programokig.  
2019. április 14. Országos Gyermekkonferencia 
2019. május 15. Országos ÁGOTA Gyermekvédelmi és Drogprevenciós Konferencia  
2019. június. 01. Gyermek-Családi és Integrációs Nap, Szeged, Zápor tó  
2019. június. 22. Országos Labdarúgó Torna, Gyula  
2019. július 21-31. XXIII. ÁGOTA Tábor, Doboz-Szanazug  

 

A programok az Emberi Erőforrások Minisztériumának résztámogatásával, az EFOP-1.8.9-17-

2017-00017, valamint az EFOP-1.3.7-17-2017-00226 kódszámú projektek keretében valósulnak 

meg. 
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Programbeszámoló 

Szent Ágota Karácsony 

 

Ezer, saját családját valamilyen okból nélkülözni kénytelen gyereknek és fiatalnak tartott 

karácsonyi ünnepséget a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltatója és az ÁGOTA Alapítvány decemberben a csongrádi megyeszékhelyen. 

 

Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár azt 

mondta, sokan vannak, akik nem próbálnak csodát tenni, csak megteszik a magukét. Az 

ÁGOTA Alapítványnál is így van ez, ahogy egyre többen kapcsolódnak be munkájukba, úgy 

tevékenységük mégis csodává áll össze: több ezer gyermek számára biztosítanak mindig szerető 

közeget. 

 

Az államtitkár kitért arra, hogy a kormány ősszel országos figyelemfelhívó kampányt indított a 

nevelőszülői hivatás bemutatására. 
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Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára köszönetet mondott azoknak, akik egész éven át segítik az ÁGOTA közösségét. 

Az ünnepségen minden gyermek névre szóló ajándékot kapott a gyermekvédelmi szolgáltatótól 

és az alapítvány támogatóitól, mások mellett azoktól, akik adományaikkal hozzájárultak a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács csokigyűjtő kampányához. 

Kothencz János, a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója elismeréseket adott át a Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ezerkétszáz munkatársa közül annak a tíz szakembernek, 

akit a gyerekek javaslatai alapján választottak ki. 

 

Az esten a Szegedi Szimfonikus Zenekar is koncertet adott.  
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. Videoklip pályázat - Klip készítés 
Pályázat címe: Klipelj 
Pályázat kiírója: KB8 Film Production 
Beadási határidő: 2019.05.01. 
 
Fogj egy zenészt vagy egy zenekart, forgass klipet, és nevezz pályázatunkra! 
Nevezési határidő: 2019. május 1. 24:00. 
Pályázatunkra még meg nem jelent videoklipeket várunk. A zenei műfaj kötetlen, 
nevezési díj nincs. 
NEVEZZ EGYSZERŰEN 
Nevezésed a regisztrációs felület kitöltésével adhatod le. A nevezéskor 
felületünkön egyszerűen megosztod velünk a pályaműved elérési linkjét, így 
alkotásod eljut hozzánk. 
ZSŰRI 
A klippeket szakmai zsűri válogatja és értékeli, tagjait Facebook-oldalunkon és 
weboldalunkon is bemutatjuk a nevezési időszak alatt. 
DÍJÁTADÓ GÁLA 
A legjobb 10 videoklipet a pályázatot lezáró díjátadó gálán mutatjuk be, ahol 
eredményt hirdetünk és beszélgetünk a zsűritagokkal. Gyere el, találkozz szakmai 
zsűrinkkel, ismerj meg minket! A díjátadó gála időpontját és helyszínét később 
pontosítjuk. 
KÖZÖNSÉGDÍJ 
A legjobb videoklipeket a díjátadó gála után feltöltjük Facebook-oldalunkra, így ha 
nem tudsz ott lenni velünk a gálán, a videoklipeket online is megnézheted. 
Közönségszavazásra a díjátadó gála utáni 30 napos időszakban lesz lehetőség. A 
legtöbb lájkot kapott alkotás nyeri el a közönségdíjat. 
DÍJAZÁS 
Fődíj: 300 000 Ft (bruttó) 
Közönségdíj értékes tárgynyereménnyel 
https://www.kb8.hu/index.php/klipelj-videopalyazat 
 

2. Fotópályázat  
Pályázat címe: Muzsikál az erdő fotópályázat - 2019 
Pályázat kiírója: Muzsikál az Erdő Alapítvány 
Beadási határidő: 2019.05.24 
Pályázhat: bárki 
 
"Muzsikál az erdő" fotópályázat - 2019 
A "Muzsikál az erdő" rendezvénysorozata 2019. évi eseményeihez kapcsolódóan a 
Muzsikál az Erdő Alapítvány ezévben is fotópályázatot hirdet. Az idei évben, 
immáron 16. alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény ismét három helyszínen 
jelentkezik: Kecskemét vonzásában, a Mátra vidékén és a Körösök völgyében. A 
zenei és kulturális programok mellett idén is meghirdetjük a rendezvény 

https://www.kb8.hu/index.php/klipelj-videopalyazat
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fotópályázatát, melyre várjuk minden olyan magyarországi, vagy határainkon túl élő 
magyar amatőr, vagy profi fotós munkáit, akinek az alkotásai összhangban vannak 
a rendezvény szellemiségével. 
A rendezvényünk szellemisége és céljai: 
A "Muzsikál az erdő" alapgondolata a természeti környezettel való együttélés 
fontosságából, e harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. "Hosszútávon 
fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el. 
Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját - 
a társadalmat, a gazdaságot, a környezetet és a kultúrát-művészetet - 
összehangoljuk." 
A "Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat fő célja, hogy az embereket egy 
fenntartható, környezettudatos életforma irányába fordítsa az erdő, a zene és a 
művészet erejével. Kiemelt célunk a klasszikus zene, az irodalom, a vizuális 
alkotóművészet támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi 
természeti és kulturális értékek, valamint az erdő, a természet védelme, a 
környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi 
közösségek építése. Szeretnénk, ha az eseményekre látogatók új impulzusokat 
meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez. 
Milyen fotókat várunk a pályázatra: 
Olyan fotókkal lehet pályázni, melyeken a fenti szellemiség gondolatai, érzései 
jelennek meg, akár a művészetek felől, akár a természet, az erdő felől megközelítve. 
Az alkotások témája ezen feltételek mellett szabadon választható, kötetlen. A 
honlapunkon - inspiráció gyanánt - a korábbi díjazott fotók megtekinthetők.  
A pályázati feltételek: 
Egy alkotó maximum 6 fotóval pályázhat. A képek készítési idejére vonatkozóan 
nincs időbeni megkötés, de javasoljuk, hogy friss, az elmúlt évek során készített 
felvételekkel pályázzanak. A pályázatra kizárólag digitális fotókat fogadunk, analóg 
technikával készült képek esetén jó minőségű szkennelés, vagy egyéb digitalizálás 
a feltétel. A képrögzítő eszköz tekintetében nincsen megkötés. A digitális fotók 
felbontásánál a hosszabb oldalnak legalább 3000 pixelnek kell lennie, ennél kisebb 
felbontású képeket nem áll módunkban befogadni. A beküldött képformátum 
kizárólag JPG lehet.  
A fő pályázat mellett két külön pályázati kategóriát is indítottunk. Az "ifjú fotós" 
kategóriában az a gyermek indulhat, aki 2019. december 31-ig még nem tölti be a 18. 
életévét. A gyermekek fotói külön elbírálás alá esnek, de itt is fontos a jó kompozíció 
és a képi mondanivaló, a látvány. Külön pályázati szekciót nyitottunk a mobil 
telefonnal, vagy tablettel készített képeknek is. Aki a fő mezőnyben méretteti meg 
magát, az is beküldhet ebbe a kategóriába fotókat, de a két kategóriába küldött 
fotók között nincs átjárási lehetőség. A mobil eszközzel készített fotóknál is 
minőségi és szép kompozícióval készített képeket várunk. A külön kategóriákban 
egy pályázó maximum 4 fotót küldhet be. (Az ifjú fotós kategóriánál írásban kell 
nyilatkozni a születési dátumról. A mobilos kategóriába való nevezés esetén pedig a 
fotó EXIF adataiból egyértelműen kiolvashatónak kell lenni a készülék típusának!) 
A fotókat kizárólag a pályázat email címére megküldve fogadunk, egyéb módon: 
adathordozón, postán, linket megosztva, más email címre küldve stb. nem tudunk 
pályázati anyagot befogadni. A fotópályázat email címe: muzsikal.foto@gmail.com 
 

mailto:muzsikal.foto@gmail.com
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Az alkotó a pályázati kiírás alapján köteles a beküldött fotók filenevét a következők 
szerint megadni: az alkotó neve (alulvonás) a kép sorszáma (alulvonás) a kép címe. 
Példaként Kiss János fotós harmadik fotója, Erdei nyugalom címmel a következő 
fájlnevet kapja: KissJános_03_Erdeinyugalom.jpg  
A képek beküldése mellett a pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a 
honlapról letölthető, vagy a fotópályázat email címén bekérhető pályázati 
adatlapot kinyomtassa, kitöltse, eredetiben aláírja(!), majd beszkennelve, vagy 
befotózva csatolja JPG formátumban. Az adatlap tartalmazza a fotós nevét, 
lakcímét, e-mail címét, telefonos elérhetőségét és a fotók sorszámozott 
felsorolását kép címekkel. A pályázónak kötelessége nyilatkozni, hogy a fotók saját 
alkotásai és annak teljes körű felhasználási jogával rendelkezik.  
Amennyiben az alkotó a beküldött pályázati anyagánál bármely formai 
követelménynek nem felel meg, úgy a pályázat kiíró egy esetben emailben értesíti 
a hiányosságról, melyet korrigálhat. Amennyiben a felszólítástól számított max. 10 
napon belül (de a pályázati határidőt betartva) nem javítja ki a pályázati anyagát, 
úgy a kiíró külön értesítés nélkül jogosult az érintett fotó, vagy a teljes nevezés 
elutasítására. A pályázati határidőn belül a pályázó jogosult a 6 illetve 4 db-os 
kereten belül további fotókat beküldeni vagy a már megküldött képet másikra 
cserélni. Ezekben az esetekben a pályázati adatlapot is cserélni kell.  
A pályázat benyújtásával az alkotó elfogadja, hogy a fotóiról készített papírképeket 
a Muzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényein és kiadványaiban, valamint digitális 
formában a honlapján és a közösségi médiában - a fotós nevének megjelölésével - 
az Alapítvány jogszerűen felhasználhatja, de azért az Alapítvány pénzbeli 
megváltásra nem kötelezhető.  
 
Nevezési díj: A nevezés díjtalan. 
A fotók beküldési határideje: 2019. május 24. péntek - éjfél. 
 
A fotópályázat zsűrizése: Az alkotásokat fotóművészekből és természetvédelmi-
erdészeti szakemberekből álló zsűri bírálja el. 
Díjazás: Felajánlások alapján a helyezettek egyéni és kollekció díjakat, értékes 
tárgyjutalmakat nyernek. 
Különdíjak: Az "ifjú fotós" és a "mobilos képek" kategóriákban a legkiemelkedőbb 
fotók külön kategória díjban részesülnek.  
Díjkiosztás: Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről, idejéről tájékozódjanak a 
rendezvény honlapján. Az érvényes pályázattal rendelkező alkotók emailben is 
értesítést kapnak a rendezvényekről, a díjazásról és a kiállításokról. 
A fotók bemutatása: A zsűri által kiválasztott, legkiemelkedőbb alkotásokat 
bemutatjuk a 16. "Muzsikál az erdő" - Mátrai Művészeti Napok, illetve az ország más 
régióiban szervezett rendezvényeinken, valamint közzétesszük azokat 
honlapunkon. A díjazásban részesült alkotásokból az idei rendezvénysorozaton is 
kiállítást rendezünk. Az alkotásokat az Alapítvány saját költségen dolgoztatja ki 
20x30 cm-es méretben, mely nyomatok ezt követően az Alapítvány tulajdonában 
maradnak, és későbbi rendezvényeik helyszínein is kiállításra kerülhetnek.  
A fotópályázat szervezője: Kalácsi René muzsikal.foto@gmail.com  
Egyéb tájékoztatás a rendezvényről: http://www.muzsikalazerdo.hu 
http://www.facebook.com/muzsikalazerdo/ 

  

http://www.muzsikalazerdo.hu/
http://www.facebook.com/muzsikalazerdo/
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3. Életmesék 
Pályázat címe: Életmese írói pályázat 
Pályázat kiírója: Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 
Beadási határidő: 2019.04.30 
Pályázhat:  

1. 10 éves kor alatt 
2. 10-14 éves kor között 
3. 14-33 éves kor között 
4. 33 éves kor felett 

 
A "Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debrecen Egyesülete az idén 11. alkalommal írja ki 
Életmese írói pályázatát. 
Téma: "Szülők, nagyszülők életmeséi", "Amikor kicsi voltam...", "Amikor kicsi 
voltál..." 
Olyan igaz történeteket, történetcsokrokat várunk, amelyeket szülők-nagyszülők 
meséltek, illetve családi pillanatok felelevenítését, vicces gyermekkori események 
leírását tartalmazzák, műfaji kötöttség nélkül. 
A pályázók műveit négy korcsoportban bíráljuk el: 
1. 10 éves kor alatt 
2. 10-14 éves kor között 
3. 14-33 éves kor között 
4. 33 éves kor felett 

A pályaműveket elektronikus úton max. 20 oldalban, .doc vagy .rtf 
formátumban az eletmese2019@gmail.com címre kérjük beküldeni. A nevezés 
díjtalan. 
Díjazás: 
Minden kategóriában az első három helyezettet díjazzuk. A zsűri által legjobbnak 
ítélt írásokat kötetbe foglaljuk, melyből minden pályázó részesül. A pályázat 
beküldése egyben hozzájárulást jelent a kötetben való megjelenéshez. 
 
Beküldési határidő: 2019. április 30. 
Eredményhirdetés: 2019. május 15. 
Díjkiosztó: 2019. június 
Az előző évek írásai, illetve bővebb információ a http://www.mosolyvirag.hu 
honlapon olvashatók. 

 

 

 

  

http://www.mosolyvirag.hu/
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Képzési ajánló 

 

T-04/201834 

Kommunikáció (segítő beszélgetés, erőszakmentes kommunikáció) 40 óra, 34 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea  70/668-7498, 70/668-7497 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A szakmai tanfolyam célja kettős, egyrészt cél a kommunikációról való elméleti tudás 

rendszerezése és célzottan a kommunikációval összefüggésben, a gyermekvédelemre 

jellemző sajátosságok számbavétele, másrészt a gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberek számára konkrét technikák bemutatása, amelyekkel kommunikációs 

képességeik fejleszthetők. Hangsúlyozzuk, hogy a hatékony kommunikáció 

alkalmazásának feltétele, hogy a segítő beszélgetést és az erőszakmentes kommunikációt 

megalapozó szemléletmóddal is azonosulni tudjon használója, ezért a szakmai tanfolyam 

fókuszába a szemléletformálást helyeztük, a tananyagot egymásra épülő tudás- és 

gyakorlati elemekből építettük fel, így lehetővé válik, hogy végül a résztvevők egységes 

megközelítéssel rendelkezzenek. A szakmai tanfolyamon megismert, konkrét, 

kommunikációs készség- és képességfejlesztő technikák, módszerek a továbbképzési 

rendszerben kiscsoportos, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások keretében lesznek 

aztán begyakorolhatók. 

Költség: 

68.000 Ft/fő; az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: térítésmentes 

Helyszín: 

országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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T-05/201832 

Gyermekprostitúció visszaszorítása, gyermekkereskedelem, 30 óra, 32 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea  70/668-7498, 70/668-7497 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A szakmai tanfolyam egy kevéssé ismert témakörbe enged bepillantást: a prostitúció 

általános jelenségébe, problematikájába. Ismereteket ad a gyermekprostitúcióban való 

érintettség jellemzőiről. Segítséget nyújt a résztvevőknek abban, hogy felismerjék a 

veszélyeztetett, valamint a már áldozattá vált gyermekeket, azonosítja az elkövetőket, 

bemutatja a nemzetközi egyezmények és a magyarországi jogszabályok elvárásait, az 

intézményi lehetőségeket, a gyermekvédelemben tapasztalt speciális megnyilvánulási 

formákat és folyamatokat. 

Költség: 

51.000 Ft/fő; az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: térítésmentes 

Helyszín: 

országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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T-06/201834 

Gyermekbántalmazás (felnőtt általi, kortárs) 40 óra, 34 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea  70/668-7498, 70/668-7497 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy a szakemberek felismerjék a gyermekbántalmazásra utaló 

gyanújeleket, hatékonyan tudják alkalmazni a gyermekbántalmazás kezelésére és 

kivizsgálására vonatkozó módszertanban foglaltakat, továbbá saját munkakörük 

nézőpontjából azonosítani tudják azokat a feladatokat, tevékenységeket, lépéseket, 

amelyek hozzájárulhatnak a bántalmazott gyermek, fiatal megsegítéséhez. A szakmai 

tanfolyam a gyermekbántalmazás különböző formáinak meghatározását, rizikótényezőit, 

rövid és hosszú távú következményeit ismerteti meg a résztvevőkkel. Továbbá hangsúlyt 

fektet az együttműködés lehetőségének módszereire és kitér arra is, hogy a szakemberek 

mit tehetnek a bullying, cyberbullying megelőzése érdekében. 

Költség: 

68.000 Ft/fő; az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: térítésmentes 

Helyszín: 

országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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T-07/201832 

Nevelési kihívások a kamaszkorban (fegyelmezés, kamaszok kezelésének speciális 

módszerei) 40 óra, 32 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Szilágyi Szilvia, Merkl Tímea  70/668-7498, 70/668-7497 

szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu , merkl.timea@szgyf.gov.hu 

Leírás: 

A szakmai tanfolyam célja, hogy a résztvevők részletesen megismerjék a kamaszkorral járó 

testi, lelki, szellemi változások, folyamatok, a kamaszkori krízisek (identitáskrízis, 

teljesítménykrízis, autoritáskrízis), az evészavar, alvászavar, drogfogyasztás, és a szuicid 

tartalmak (fantáziák, szándék, kísérlet, cselekedet) tüneteit.  Megismerik továbbá a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő kamaszok viselkedésének sajátosságait, a 

különböző gondozási helyek lehetőségeit a gyermek és környezetének illeszkedésében. A 

programban helyet kapott az együttműködés, a kommunikáció, az önkéntesség vs. 

kényszer kérdéskörének tárgyalása is. 

Költség: 

51.000 Ft/fő; az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, 

Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: térítésmentes 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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T-12/201830 

Felismerés és támogatás – a kora gyermekkori intervencióról, 30 óra, 30 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja a szociális ágazgatban dolgozó szakemberek szemléletformálása, az 

ágazaton belüli és az ágazatok közötti szakmai kapcsolatok, szakmai együttműködés 

fontosságának megértetése, elősegítése, egységes szemlélet kialakítása. A továbbképzést 

azoknak az alap- és szakellátásásban az iskoláskor előtti gyermekekkel és családjaikkal 

foglalkozó szakembereknek ajánljuk, akik a mindennapokban az intézményi tartózkodás 

alatt a kisgyermekekkel legtöbb időt töltik, ugyanakkor tanulmányaik során nem, vagy csak 

érintőlegesen tanultak a kora gyermekkori intervencióról, illetve ismereteik eltérőek a 

különböző életkorból, a középfokú végzettség vagy szakképesítés megszerzésének 

idejéből fakadóan is. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 

 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu
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Szentek élete 

ISTEN ANYJA, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 1 
Január 1. 

A Boldogságos Szűz -- akit nyelvünk nem egyszerűen szentnek, hanem Szentségesnek mond -

- a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült 

Igének. Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz szükséges 

kegyelmeket, addig a Boldogságos Szűz ugyanebből a Forrásból megkapott minden kegyelmet, 

amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a ,,kegyelemmel teljes''. Szűz anyasága öröktől fogva ott 

volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idők teljessége, megtörtént az, ami a 

természet rendjében sem azelőtt, sem azóta nem fordult elő: anya lett a szűz és fia született: 

Jézus, a mi Megváltónk.  

Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a 

négy alapigazságot el kell fogadnia Máriáról:  

1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk 

magyarul a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit Máriáról 

hiszünk és hirdetünk, e misztériumban gyökerezik. Ezt ünnepeljük ma, január elsején.  

2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már az apostoli 

hitvallás mondja: ,,Születék szűz Máriától''.  

3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben 

hirdette ki IX. Pius pápa. Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe december 8-a.  

4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben 

hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Ünnepe Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e.  

Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. Mindezzel együtt Mária, a Boldogságos Szűz 

valóságos ember, akinek története, sorsa, életrajza, élete van. Élete, amely teljesen Istenből 

ered, Őérte van, és Őbenne van.  

A Ószövetségi Szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:  

-- Kígyótipró asszony lesz:  

A bűnbeesés után a kígyó vereségét jelzi előre az isteni szó: ,,Ellenségeskedést vetek közéd és 

az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka köze. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát 

veszed célba'' (Ter 3,15). -- Ez a kígyótipró asszony Mária.  

-- Szűz anya lesz:  

Ácház király kapta a jövendölést, ami a szabadulás jele: ,,Íme, anya lesz a szűz és fia születik, 

és Emmánuelnek fogják hívni''(Iz 7,14-- 16). -- Mária ez a szűz anya, akinek fiában Velünk az 

Isten (ez az Emmanuel szó jelentése).  

-- Betlehemben fogja szülni a fiát:  

,,És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik 

nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy 

vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael 

fiaihoz vissza nem tér a maradék'' (Mik 5,1--5). - - Mária az a Szűz, akinek Betlehemben kell 

majd világra hoznia Őt, akinek származása, mert Isten Fia, az örökkévalóságból való.  

-- A Megváltó anyja egy lesz az Úr szegényei közül:  

A Messiás országa ugyanis a kicsinyeké, a szegényeké lesz, akik nem hadakozással, hanem 

engedelmes szolgálatukkal nyerik el részüket ebben az országban (vö. Szof 3,12; Zsolt 149). 

Mária, a Messiás édesanyja, ,,az Úr szolgáló leánya'' az első a kicsinyek között, akinek alázatos 

szolgálata megnyitotta az utat a megváltás előtt.  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0101.html 
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-- Ujjongani fog a boldogságtól:  

Jövendölések szólnak Sion leányának, Jeruzsálem leányának boldogságáról, ami abból fakad, 

hogy benne lakik az Úr (vö. Szof 3,14- -15; Mik 4,8,10; Jer 31,22). Ez a Szűz anyaságában vált 

valóra, akit ezért mond boldognak minden nemzedék, s hívjuk így mi is: Boldogságos!  

A Újszövetségi Szentírás a következőket mondja el:  

Születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják el. Az evangéliumokban először 

élete nagy fordulópontján tűnik fel a názáreti szűz, kinek neve Mária.  

Az első, akit Máriának, héberül Mirjamnak hívnak az Ószövetségben, Mózes nővére. Később 

kedvelt női név, Mária kortársai közül is sokan viselték. A név jelentést hordoz, de ma már 

nehéz pontosan meghatározni, mert közel 60 lehetőség kínálkozik. A legvalószínűbb jelentések 

a következők:  

Mária = szép (a héber márá = kövér szóból. Keleten, pl. az araboknál a női szépség egyik 

feltétele);  

Mária = lázadás (a héber máráh szóból, Mária a Sátán ellenlábasa);  

Mária = keserves (a héber márar = keserű, fájdalmas szóból);  

Mária = Istentől szeretett (az egyiptomi mri = szeretett és a héber iam = Isten szavakból) -- Ez 

nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb 

neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül, mert a legszebb, s épp ezért a 

legszebb.  

Az evangélium tanúsága szerint Mária jegyese volt már a Dávid házából való Józsefnek, amikor 

Isten elküldte hozzá Gábor angyalt a Megtestesülés örömhírével.  

Az angyali üdvözlet után Mária sietve útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet. Három hónapig 

maradt ott, majd visszatért Názáretbe.  

József az álmában kapott angyali intés szerint magához vette őt, majd hamarosan útra keltek 

Betlehembe, hogy a népszámlálás császári parancsa szerint a származási helyükön írják össze 

őket. Miközben ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai és megszülte a Fiút. Így teljesedett az 

Úr szava: a Megváltó Betlehemben, Dávid városában született.  

Nyolc nap múlva körülmetélték a Gyermeket és miként Mária is, József is hallotta az angyaltól, 

Jézusnak nevezték el.  

Amikor Jézus hat hetes lett, a törvény előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe, ahol Mária a 

tisztulásáért, József az elsőszülött fiú megváltásáért áldozatot ajánlott fel. Mária ekkor hallotta 

Simeon ajkáról a jövendölést Fiáról és a maga sorsáról.  

Az Úr megmutatta az ő üdvösségét, nemcsak a pásztoroknak, nemcsak Simeonnak és Annának, 

hanem a pogányságot képviselő napkeleti bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve látták meg a 

csillagot, mely elvezette őket Betlehembe, a házba, ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E 

látogatás következménye lett a betlehemi gyermekgyilkosság, amelyben Heródes megölette a 

2 év alatti fiúgyermekeket Betlehemben és környékén (lásd december 28-án, Aprószentek 

ünnepén).  

Józsefet azonban az Úr angyala időben figyelmeztette: ,,Fogd a gyermeket és anyját, és 

menekülj Egyiptomba...''  

Mikor pedig Heródes meghalt, a Szentcsalád visszaköltözött, de nem Betlehemben, hanem 

Názáretben telepedtek meg. Amikor Jézus 12 éves lett, szülei fölvitték magukkal Jeruzsálembe, 

ahol a Gyermek elveszett. Hosszasan keresték, mert nem tudták, hogy Jézus ,,Atyja dolgaiban 

van'', végül megtalálták a templomban. Hazatért Máriával és Józseffel Názáretbe és engedelmes 

volt nekik.  

Ezután eltelt közel 20 év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt. József halála után 

Mária Jézussal együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti 

ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus 30 éves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, 

aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét (lásd június 24-én), Jézus elbúcsúzott Máriától és 

megkezdte nyilvános működését. Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus Krisztusról 

írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:  
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-- Mária ott van az első csodánál: a kánai menyegzőn;  

-- az emberek tudnak róla: ,,Boldog a méh.....'';  

-- a háttérben kíséri Jézust: ,,...anyád és rokonaid beszélni akarnak veled...'';  

-- ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett;  

-- ott van a pünkösd várásában;  

-- ő a Napba öltözött asszony (Jel 12), kinek mennybevétele a bűn és a halál fölötti győzelem 

teljessége (lásd augusztus 15-én).  

A Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és nagyszerűségével példaképünk és 

reménységünk. Példaképünk a hitben, reménységünk abban, hogy ami vele történt, az velünk 

is -- az Egyházzal és az Egyház minden tagjával -- megtörténik: részünk lehet a bűn és a halál 

fölötti teljes győzelemben.   
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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 2019- es év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb 

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk!  

 
 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 

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

