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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.  

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 
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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

Tervezett Programjaink 

 

A könnyebb tervezhetőség érdekében naptárba rendeztük azokat a programokat, 

melyeket megvalósítani szándékozunk 2019. december 31-ig, az élménypedagógiai 

programjainktól kezdve a szakmai programokig. 

- 2019. október 30.  Konzultációs nap- Rezíliencia, avagy a változásokkal való 

 adaptív megküzdés 

- 2019. November 21. Szent Ágota- Jó gyakorlatok a gyermekvédelem területén 

- 2019. november 30. Szent Ágota - Tehetséggondozás az állami gondoskodásban. 

- 2019. december 14. Adventi szavaló verseny 

 

 

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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Programbeszámolók 

 

Ő ELŐBB SZERETETT MINKET! 
Szent Ágota Hit-tábor 2019 

 

„Ha mi hűtlenné válunk, Ő akkor is hű marad, 

mert önmagát meg nem tagadhatja. (2Tim 2,13) 

 

Az idén a Dél-Alföldön a magyar történelmi emlékhelyeken megtapasztalható 

spiritualitás világába vezettük be a Hit-tábor résztvevőit. A csapatot olyan görög- és római 

katolikus gyermekeink alkották, akik kifejezett érdeklődést mutatnak a lelkiség, a hit 

tapasztalata iránt. A cél pedig, hogy olyan új ismeretségre és tapasztalatokra tegyenek 

szert, melyek egyéni vallásosságukat még inkább elmélyítik és hogy további megerősítést 

kapjanak a kortárscsoportban megélt hit által.  A tábor bázisa Bácsalmáson volt, a 

gimnázium kollégiumában. 

 

Csapatokat alakítottunk ki és egy verseny is kezdetét vette. Első nap meglátogattuk a helyi 

plébániatemplomot. Ott Huszák Zsolt plébános atya várt bennünket. 

Kicsit rendhagyó volt a látogatás. Bementünk a sekrestyébe és felmentünk a kórusra is. Sok 

érdekes dolgot láthattunk, kitalálhattuk, hol, melyik szentet látjuk és honnan tudjuk, hogy 
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ki ő. Ezen kívül új dolgokat is megtudtunk róluk. A templom homlokzatán láttuk Szent 

Orbán a szőlőművesek- és Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát. 

 

 

Megtudtuk, hogy a török idők után szőlőművesek lendítették fel a térséget és az ő 

eredményeik tették lehetővé a mai templom megépítését. Sok fát és nádat használtak az 

építkezésekhez és eszközeikhez, s ezekre a tűz nagy veszélyt jelentett, ezért kérték Szent 

Flórián közbenjárását. 
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Közelről megcsodálhattuk a templomban őrzött Szent Kereszt ereklyét, ami egy kis darab 

abból a keresztből, amelyre felfeszítették Jézust. Így ez a fa megváltásunk eszköze, az élet 

fája lett. 

 A szállásunk mellett folyt a Kígyós patak a nagy Kossuth-parkban. Ott áll egy híd 

közelében Nepomuki Szent János háromszáz éves szobra is. 

A szent az egykori cseh király IV. Vencel feleségének gyóntatója volt. Mivel nem árulta el a 

királynak, mit gyónt a felesége, ezért az kivégeztette és a folyóba dobatta. A gyónási titok 

vértanújaként is tiszteljük. A király el akarta titkolni, hogy mit tett, de a legenda szerint 

Szent János teste a víz felszínén maradt és világított a sötétben(ezt úgy is értelmezhetjük, 

hogy mindenki megtudta a király tettét). A Szentjánosbogár a sötétben világít, ezért kapta 

Nepomuki Szent Jánosról a nevét. 

 

Egyik este helyi cserkészekkel egy nagy tábortűzi játékot és áhítatot rendeztünk. Az íjász 

gyakorlat legjobbika egy táborozó ministráns lány gyújtotta meg a tábortüzet égő 

nyílvesszővel. 

Miután Bácsalmáson sok érdekes helyet ismertünk meg, akadályverseny vette kezdetét. 

Szobrok, emlékek, különös dolgok voltak a vetélkedés helyszínei, amelyeket meg kellett 

találni a térképen, majd a kérdésekre választ adni.  

 

Mivel történelmi kalandozásokban is részt vettünk, ezért meghívtunk egy „ősmagyart”, aki 

bemutatót és íjász gyakorlatot tartott jámbor csapatunknak. Szent László példájára, aki 

egyszer, mikor népét halálos betegség kínozta, álmából egy angyal tanácsára felkelve 

kilőtte nyilát. Az egy gyógynövényt talált el, amit ma is Szent László füvének(Keresztesfű) 

hívnak, és az meggyógyította az embereket.  
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A táborral jártunk a közel háromszáz éves Bátaszéki keresztúton, Bátán a középkor 

leghíresebb kegyhelyén, Mohácson a törökkel vívott csata emlékhelyén, Pörbölyön a 

Gemenci erdőben. Itt megéltük, hogy a természet a teremtés temploma.  

 

Kalocsán az érseki könyvtárban, kincstárban is jártunk, és a székesegyházban láthattuk 

Asztrik, az első érsek csontjait is, aki a koronát hozta Rómából Szent István királynak. 
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Hajóson a templomba mentünk először, ahol felidéztük, hogy három évszázada kezdtek 

letelepedni itt az emberek a török kiűzése után. Megnéztük a kegyszobrot is, amit a svábok 

hoztak magukkal, és ami előtt sok csoda történt. Egymás kezét megfogva fohászkodtunk 

Égi Édesanyánkhoz, hogy sose felejtsük el: Ő mindig velünk van. 

 

Láthattuk az egykori érseki kastélyt is, amely sokáig otthont adott a Haynald Lajos érsek-

bíboros által alapított gyermekotthonnak is. Felidéztük azt is, hogy egykoron Comenius 

idézet állt ott egy kőtáblán: „Az ember minden, mert mindenné lehet.” Ez ma is a remény 

üzenete!  

Bibliodráma foglalkozásunkon a tékozló fiú történetét dolgoztuk fel kis csapatainkkal a 

Szentírásból. Az ő fantáziájukat is igénybe vettük, hogy személyes élmények révén 

megélhessék a Teremtő irántuk táplált szeretetét. Ez az a szeretet, mellyel a jóságos atya 

viseltetik gyermeke iránt Jézus példabeszédében. 
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Az utolsó vacsoránkon emlékeztünk Jézus utolsó vacsorájára, hogy végső üzenetének 

mekkora súlya van, és hogy mit adott nekünk, értünk. Mit jelent a kenyér és a bor, teste és 

vére. Az új és örök szövetségben nekünk is helyünk van, mert az közte és köztünk 

köttetett. Az éjszaka után a hajnal pirkadása következik. Legyőzte még a halált is, örök 

életet ad nekünk! Az Ő szeretete örök és megingathatatlan irántunk. Ezért van számunkra 

mindig remény! 

A tábor végén mindenkitől személyre szóló kis ajándékcsomaggal köszöntünk el. A kép, 

amit magunkkal vittünk, a kalocsai székesegyház Nagyboldogasszony oltárképe üzenettel: 

„Ő sohasem hagy el”, mert „Ő szeretet” és „Önmagát meg nem tagadhatja” – bármilyen 

viszontagságok érnek, ne feledjük soha! 

A táborozó gyerekek így látták az együtt töltött hetet: 

„Érdekes helyeken jártunk és sok új jó embert ismerhettem meg.” 

„A kosármeccsek és a focimeccsek tetszettek.” 

„Nagyon örülök, hogy jöhettem!” 

„Barátokat szereztem. Tetszett, hogy sok helyre elmentünk.” 

„Nekem az volt a legnagyobb élmény, hogy láttam állatokat és meg lehetett őket 

simogatni.” 

„A pincék gyönyörűek Hajóson.” 

„A templom Kalocsán érdekes volt, mert másabb, mint a megszokott falusi templomok.(Jó 

értelemben!)”  

„Este a szórakozás volt a legjobb, a tábortűz és közben a bohóckodás, meg a botos játék!” 

„Nekem az volt a legjobb, amikor meg kellett találni a szobrokat.” 

„A legjobb élményem volt a filmezés, amit közösen néztünk, meg a kirándulások.” 

„Jó volt az íjászkodás, főleg mikor tűzzel lőttem.” 

„Csapaton belül nagyon jókat lehetett beszélgetni.” 

„Érdekes volt, amikor a Mohácsi csatáról beszélt a bácsi.” 

„A tábortűz melletti játékok, mondókák, énekek és csatakiáltások is jók voltak. A park is 

nagyon szép, ahol tábortüzeztünk.” 

„Remélem jövőre hosszabb lesz a tábor.” 

 

Indíttatásunk elsősorban a saját személyes hit tapasztalata volt, mely által az Úr 

kegyelmével átsegít az életben mindenen és örömtelivé teszi a mindennapokat.  
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Meggyőződésünk, hogy ennek az élményvilágnak a megmutatásával lehet 

gyermekeink számára az életben a legnagyobb perspektívát nyújtani.  

Kezdettől fogva szem előtt tartjuk azt a célt a Szent-Ágota Hit-táborok tervezése során, 

hogy a történelmi keresztény hagyományok tapasztalatával is találkoztassuk a 

gyermekeinket. Azzal az élménnyel, hogy őseink nemzedékek óta keresztény hitük által 

élnek. Ezt a tapasztalatot kézzelfoghatóvá tenni történelmi helyszíneken lehet igazán.  

Az elmúlt évben Esztergom környékén gyűjtöttük be ezeket az impulzusokat. 

Esztergom a Szent István által alapított északi érseki tartomány központja, mely egyben az 

ország prímási székvárosa is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az első, legnagyobb katolikus 

egyházi méltóság itt működik. Az érseki tartományok több egyházmegyét foglalnak 

magukban. Az érsek saját egyházmegyéjének püspöke is egyben.  

A másik érseki tartományt Kalocsán alapította Szent István. Asztrik érsek, aki a 

szentkoronát hozta a pápától, itt működött. Abban az időben ez a két érsekség létezett. 

Mivel ezeknek a központoknak van a legtartalmasabb hagyománya Magyarországon, ezért 

elsőként, rangsoruknak megfelelően ezekre a helyszínekre mindenképp el akartuk juttatni 

azokat a gyermekeinket, akik szemlátomást értelmükkel és szívükkel nyitottak az itt 

megélhető élmények befogadására. Ezért tavaly elsőként Esztergom környékén 

mozogtunk, idén pedig Kalocsa térségében. 

 
 A Szent Ágota Hit-táborok a klasszikus tábori együttlét által képesek megfelelő 

érzelmi mélységben találkoztatni a hívő fiatalokat, akik így egymás hitéből merítve is 

hatékonyan gazdagodni tudnak.  

 Az általánosan alkalmazott akadályversenyek, vetélkedők, kézműves 

tevékenységek; filmklubok, az íjászat, mint az egyéni célorientáltság támogatása és a foci 

meg a kosárlabda, mint csapatjáték, túrák a természetben, kirándulások, találkozás 

érdekes állatokkal mind hasznosak. Ezeken túl segítik még munkánkat a bibliodrámák, 

közös imák, bibliakörök, múzeum- és templomlátogatások, kegyhelyek, keresztutak, a kis 

csapatok összetartozás élménye, de még a gyertyafényes utolsó vacsora is. A szentek vagy 

ismert emberek példája, személyes tanúságtételek, közös móka vallásos fiatalok, 

cserkészek csoportjával, szerzetesek és papok aktív részvétele és az ajándékozás is mind 



11 
 

olyan elemei eszköztárunknak, melyekkel szerves egységbe építjük fel intenzív lelkiségi 

táborunkat. Személyes aktív részvételükkel, önálló szerepeikkel nemcsak kézzelfoghatóvá 

válik számukra, hanem reményeink szerint életük részévé is, amit ilyenkor 

megtapasztalnak. A hitben való újjászületés lehetősége felé terelgetjük őket. Ez maga a 

pasztoráció.  

„A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. 

Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” (Jn 3,8)  

Rajtunk is múlik, rajtuk is. Mi törekedtünk mindent megtenni. Segíteni őket is, hogy 

akarják az örök életet. Az ő döntésük lesz. Mindehhez az Úr ajándéka is szükséges, mivel 

megváltásunk csak kegyelemből, hit által lehetséges.(Ef 2.8) 

 

 

Daám Tibor és Dlubala Róbert 
     Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 

 

1. Jószolgálat-díj 2019/20 

Kiíró: Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 

Határidő: 2019.11.30 

Pályázhat: bárki 

A Jótékonyság Világnapján tett sajtóbejelentésen a Twickel-Zichy Mária 
Terézia Alapítvány megnyitotta a Jószolgálat-díj 2019/20-as évadát. Kibővített 
kategóriával, már a határon túlról is lehet pályázni a cselekvés díjára november 30-
ig. A negyedik éve futó kezdeményezés a szociális munkát és a rászorulók iránti 
felelősségvállalás fontosságát kívánja népszerűsíteni a budapesti Március 15-e téren 
kihelyezett szabadtéri kiállítással. 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében tartott 
megnyitón a 2018/19-es évad díjazottjaival és pártfogoltjaikkal közösen nyitották 
meg az új jelölési időszakot. Freiherr von Twickel Georg Albert, a Twickel-Zichy Mária 
Terézia Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke a Jószolgálat-díj alapításakor 
olyan elismerést hívott életre, mely édesanyja, Twickel-Zichy Mária Terézia grófnő 
életművének kíván méltó emléket állítani. A 2016-ban létrehozott emlékdíj a grófnő 
munkásságához kapcsolódóan, és az elmúlt évek jelöléseinek tapasztalatai alapján 
kibővült a külhoni vándor-díjjal. Az idei első évben a Kárpátalján élő 
szórványmagyarság segítőit kívánja támogatni az alapítvány. 

A 2019/20-as évad nagykövetei Barabás Évi műsorvezető és Molnár Ferenc 
'Caramel' énekes, akik a civil életükben is sokszor csatlakoznak jótékonysági 
akciókhoz. A díj nagyköveteiként saját eszközeikkel támogatják azt, hogy 
társadalmunk látásmódja formálódjon, észrevegyük azt, hogy milyen sokan és 
sokféleképpen segítik a hátrányos helyzetű embertársainkat. 

Gáspár Judit, a Jószolgálat-díj szóvivője elmondta, szeptember 5-től lehet 
jelölni a díj honlapján keresztül a négy főkategóriában:  

 életműdíj,  

 hivatásszerűen végzett szociális munka,  

 önkéntesen végzett szociális munka és új kategóriaként a  

 külhoni vándor-díjra. 
A külhoni elismerést a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek 

számára ajánlják, akik kiemelkedő munkát végeznek a rászoruló családokért, 
fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért. A határon túli 
díjat minden évadban más szomszédos ország részére ajánlják a jószolgálati 
tevékenységet végző egyének részére. 

A pályázatokat a joszolgalatdij.hu/jeloles oldal űrlapján keresztül lehet 
benyújtani 2019. november 30-ig. A felterjesztésekből a szakmai zsűri az 
életműdíjat, a hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiban, és a külhoni 
vándor-díjra választ díjazottakat. Az önkéntes kategóriákban a jelölések alapján 
2020 januárban online szavazással a közönség választja ki azokat a személyeket és 
civil közösségeket, akiket érdemesnek ítél a Jószolgálat-díj elismerésére 
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A 2018/19-es évad díjazottjairól az Index.hu főtámogató médiapartner 
közreműködésével nyílt szabadtéri kiállítás, szeptembertől várja az érdeklődőket a 
budapesti Március 15-e téren október végéig, majd vidéki városok közterein kerül 
kihelyezésre. http://www.joszolgalatdij.hu/  

http://www.joszolgalatdij.hu/
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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ bemutatkozása 

Terápiás tevékenységeink 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fél évtizede indította útjára konduktív- 

és gyógypedagógiai fejlesztő tevékenységét. A fejlesztő foglalkozások új otthont kaptak 

Szegeden a Szolgáltató Csongor téri decentrumában. A Konduktív és Gyógypedagógiai 

Fejlesztő Központ felújított épületének ünnepélyes átadója 2019. szeptember 24-én volt. 

 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál különösen nagy hangsúlyt fektetünk 

az innovatív terápiás fejlesztésekre. Ennek megfelelően a gondoskodásban élő, különleges 

bánásmódot igénylő gyermekeknek rendelkezésére áll: egyéni és kiscsoportos 

pszichopedagógiai fejlesztés, kutyával asszisztált terápia, logopédiai ellátás és 

szűrővizsgálat, komplex gyógypedagógiai vizsgálat és képességfejlesztő foglalkozás, 

Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG), egyéni és kiscsoportos Tervezett 

Szenzomotoros Tréning (TSMT) és szenzomotoros fejlődésvizsgálat. 
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Terápiás tevékenységre a nevelőszülői tanácsadók ajánlásával lehet jelentkezni. Ezt 

követően szakértőink szűrő- és felmérő vizsgálatot végeznek, ahol javaslatot tesznek a 

gyermek érdekének, fejlődési előmenetelének legmegfelelőbb terápiás foglalkozásra. 

A következőkben szeretném részletesen bemutatni az állatasszisztált terápiát. 

Kutyával asszisztált terápiás tevékenységet 2016 óta folytatunk. 2019-ben Csongrád 

megyében, Bács-Kiskun megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében valósultak meg 

fejlesztő csoportok. A fejlesztés során a kutya, mint motivációs társ van jelen, az állat 

munkájára helyeződik a hangsúly. A terápiás kutya kellő képzettséggel és rutinnal képes 

arra, hogy bizonyos szituációkat a felvezető segítsége nélkül is megoldjon, így juttatva 

sikerélményhez a gyermeket. 

 

A terápia legfőbb feladatai közé tartozik a megelőzés (prevenció), a gyógyítás 

(korrekció), a képességfejlesztés, a nevelés, a hátrányok csökkentése és kompenzációja, 

valamint az életminőség javítása. A terápiás csoportokat életkor és kitűzött fejlesztési 

célok szerint szerveztük. A foglalkozások során a gyermekek fejlődését nyomon követjük. 

Hatással van a pszichés funkciók - mint az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 

gondolkodás - fejlesztésére. 
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Megvalósul a motoros funkciók fejlesztése. Ide tartozik a nagy mozgások, 

finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások 

kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék és ritmusérzék fejlesztése. 

Segít az önállóságra való nevelésben. Pozitív irányúan befolyásolja az érzelmi-, 

akarati életet, a viselkedést, a magatartást. Megvalósuló fejlesztési területek közé tartozik 

még a célcsoport életkorának megfelelő fegyelem, kitartás, céltudatosság, 

felelősségérzet, és kötelességtudat kialakítása. 

Mindemellett a kutyával való foglalkozás spontán hatásai közé tartozik az ismeretek 

bővítése, a stressz enyhítése, a társra találás, az empátiás készségek fejlesztése, a 

biztonságérzet kialakítása és az irányító szerep gyakorlása. 

 

 

 

 

Bakaity Anna 
          gyógypedagógus 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
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Képzési ajánló 

  T-06-023/2019   

Drogprevenciós tanfolyam KÁSZPEM® Módszerrel- 30 óra, 35 pont 

Kapcsolat: 

ÁGOTA Alapítvány 

Pálinkó Krisztina 30/959-1135; krisztinapalinko@gmail.com 

Leírás: 

A továbbképzés fókuszában a hatékony drogprevenció áll. Napjainkban egyre nagyobb 
teret hódít a serdülők körében a drog kipróbálása, majd a droghasználat elmélyülésével a függőség 
kialakulása. Szülők, gyermekvédelmi szakemberek érzik tehetetlennek magukat a beáramló új 
szerek miatt, melyek gyakran zombit, roncsot képesek csinálni a gyermekeinkből.  

Joggal merülnek fel kérdések a nevelőszülőkben, a lakásotthonban dolgozó nevelőkben, 
gyermekfelügyelőkben: 

 Képesek lehetünk a droghasználat elleni gátló- védő tényezőket megerősíteni? 
  Ellenállóvá (rezilienssé) tudjuk tenni a fiatal személyiségét a káros behatások 

ellenére? 
 Mit tehetünk mi, gyermekvédelmi szakemberek, hogy válsághelyzetben, nehézség 

esetén ne törjön a fiatal, hanem személyes és környezeti erőforrásait monitorozva 
rugalmasan tudjon átlendülni az útjába kerülő akadályokon?  

Van megoldás. Ehhez szeretne hatékony segítséget nyújtani képzésünk. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák, a képzés témái:  

 Addiktológiai alapismeretek (történet, jelen, kutatási eredmények, addiktológiai 
alapfogalmak) 

 A droghasználattal kapcsolatos veszélyeztető és védő faktorok ismerete 

 A drogprevenció sajátosságainak ismerete családból kiemelt gyermekek és fiatalok 
esetében 

 Drogismeret 

 A KÁSZPEM® adta lehetőségek a drogprevencióban 

 Segítő kommunikációs technikák a drogprevencióban KÁSZPEM® Módszerrel 
 
Időtartam: A tanfolyam óraszáma 30 óra, melyből 22 elmélet, 8 óra gyakorlat. 20% hiányzás 
megengedett. 
A tanfolyam tesztírással és kommunikációs gyakorlat megoldással zárul. 

 

Költség: 

60.000 Ft/fő,  

Helyszín: 

Országos 

 

 

  

mailto:krisztinapalinko@gmail.com
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B-03/20198 

A gyermekek érdekében álló kapcsolatok erősítése, családtörténet fotóelemzéssel, 

családi legendárium, 14 óra, 8 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 fő fókuszában a gyermek szakellátásba kerülését követően, a már 

meglévő, valamint az új kapcsolatai ápolásának jogszabályi háttere, és a jogszabályban 

meghatározott feladatok ismertetése áll.  

A továbbképzés feladata továbbá, hogy egyértelműsítse, hogy a szakellátás elsődleges 

feladata a nevelésbe vett gyermekek esetében hazagondozásuk – erre pedig csak akkor 

van esély, ha a szülővel/szülőkkel való kapcsolatban nem okoz áthidalhatatlan törést a 

családon kívüli nevelés. 

Költség: 

17.000 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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B-04/20198 

Örökbefogadás hatékony és szakszerű előmozdítása, 14 óra, 8 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 gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakembereknek tudniuk kell, hogyan 

segíthetik elő a gyermekek örökbefogadhatóvá válását, valamint az örökbefogadhatóvá 

vált gyermekek örökbefogadását milyen módon, eszközökkel és mely szakemberekkel 

együttműködve mozdíthatják elő, megtartva kompetenciahatáraikat.  

Költség: 

17.000 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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B-05/201918 

Aktivitás-, figyelem-, magatartászavar felismerése, kezelésének módszerei, 34 óra, 18 

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 a résztvevők nevelési kompetenciájának megerősítése úgy, hogy a 

szakemberek az ismeretanyag elsajátításával szakértőbbé válnak a gyermekek/fiatalok 

magatartásának kezelésében. 

A továbbképzés segítséget nyújt a magatartászavarok formáinak felismeréséhez és 

differenciált kezeléséhez, a csoportos és egyéni személyiségfejlesztő módszerek által 

pedig a szakemberek további ismeretek, módszerek, eszközök birtokába jutnak. 

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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B-06/20198 

Gyermekekkel való bánásmód integrált elhelyezés esetén, a gyermekek intézménybe 

történő befogadása, az adaptáció folyamata, 14 óra, 8 

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 megismerkedjenek az integrált elhelyezés 

során adekvát fogalmakkal, valamint a különféle ellátási szükségletű gyermekek esetében 

segítséget kapjanak az integrációs terv elkészítéséhez. 

A továbbképzés az integráció, inklúzió, szegregáció fogalmának gyermekvédelmi 

szempontú megismerése mellett a gyakorlati munka során különféle ellátási típusú 

(különleges ellátási szükségletű, speciális ellátási szükségletű stb.) gyermekekre 

vonatkozó integrációs tervek elkészítésére nyújt lehetőséget. 

Költség: 

17.000 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-20/201932 

Kamaszkori problémák kezelése (függőség, engedély nélküli eltávozás), 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 továbbképzés célja, hogy erősödjön a résztvevők szenvedélybetegséggel/függőséggel 

kapcsolatos prevenciós tevékenységének hatékonysága, megalapozott ismereteket 

szerezzenek, ismerjék meg kompetenciahatáraikat, ismerjenek meg saját szolgálati 

helyükön is alkalmazható megelőzési modelleket, szerezzenek tudomást a 

problémamegoldásban igénybe vehető egyéb szolgálatok tevékenységéről, a velük való 

kapcsolatfelvétel módjáról, valamint kapjanak módszertani segítséget az engedély nélküli 

eltávozások megelőzése, illetve csökkentése érdekében végzendő feladatokhoz. 

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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Szentek élete 

SZENT VENCEL1 

Szeptember 28. 

*903/905. +Altbunzlau, 929/935. szeptember 28.  

Vencel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született 903- ban vagy 

905-ben. Atyja, Vratiszláv herceg volt a csehek második keresztény uralkodója; anyja, 

Drahomira hercegnő keresztény volt ugyan, de lelkületében még a pogány szellem élt. 

Vencel fejlődésére igen nagy hatással volt Vratiszláv édesanyja, Ludmilla, akit később 

szentként tisztelt az Egyház.  

Vratiszláv herceg 921-ben, mindössze harminchárom esztendős korában meghalt. Az 

uralkodást felesége, Drahomira vette át, mert idősebbik fiát, Vencelt még túl fiatalnak 

tartotta, de maga is vágyott a trónra. Ezt a hatalomvágyat, úgy tűnik, kisebbik fia, Boleszláv 

örökölte. Drahomira úgy vélte, anyósa, Ludmilla összeesküvést sző ellene, hogy Vencel 

számára szerezze meg a trónt, ezért orgyilkosokat küldött, és tetini várában megfojtatta 

az öreg Ludmillát. Uralkodása azonban erőszakos volt, ezért általános elégedetlenség és 

zavargás támadt. Ekkor I. Henrik német király tudtával Bajor Arnulf avatkozott be, és arra 

kényszerítette Drahomirát, hogy adja át a trónt Vencelnek.  

922-ben Vencel átvette az ország vezetését. Tizenhét vagy legfeljebb tizenkilenc 

éves volt, és mindössze hét évig uralkodhatott, hogy aztán vértanúként adja életét 

Krisztusnak.  

Politikájában Nyugat felé hajlott, hogy a nyugati kultúrából minél többet át tudjon plántálni 

országába. Nyugatról jött papokkal és szerzetesekkel népesítette be udvarát, akik 

magukkal hozták a német királyság kormányzásának mesterfogásait is. A nyomor és 

műveletlenség enyhítésén fáradozott. Egyházalapításai a kereszténység terjesztésével 

együtt a műveltség terjedését is széles körben elősegítették.  

Egyházpolitikájában a clunyi reform mellé állt, s szerette volna elérni, hogy a még 

meglevő pogányság végleg eltűnjön. Magánéletében példás keresztény volt: ítéleteiben 

igazságos, felebarátai iránt irgalmas, önmagával szemben szigorú. Valószínűleg nem is 

nősült meg. Az általa alapított templomok szentelési évfordulóját rendszerint a helyszínen 

ünnepelte.  

Népe örömmel vette szent királya vezetését, ellenségei azonban egyre nyíltabban fejezték 

ki gyűlöletüket.  

A pogányságot még mindig ápoló és féltő párt egyre növekvő haraggal látta, hogy 

Vencel keze nyomán a kereszténység tért hódít és megerősödik. A fanatikus, nacionalista 

gondolkodású urak pedig azt rótták föl Vencelnek, hogy a német királyság felé húzó 

politikájával elárulja a cseh nemzetet. Mindkét párt Vencel öccsében, Boleszlávban találta 

meg a vezért, aki örömmel kapott a lázadók által fölkínált hatalom után, s végül oka lett 

testvére meggyilkolásának is.  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0928.html 
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Vencelt halála után vértanúként tisztelték nemcsak Csehországban, hanem 

hamarosan egész Európában is. Holttestét még I. Boleszláv uralkodása alatt vitték át 

Prágába, az általa alapított Szent Vitus- templomba. A csehek nemzeti patrónusként 

tisztelik, sőt Szent Vencel családjának tekintik magukat, és Vencel koronája a nemzet 

szimbóluma számukra.  

Ünnepét halála napján, szeptember 28-án ülték, a római naptárba 1670- ben vették föl.  

A középkori szokás szerint hét éves korában egyházi szertartás keretében lépett ki 

a kisgyermekkorból. A család jó barátja, Tuto regensburgi püspök jött el, hogy a szertartást 

elvégezze. Az oltár előtt megáldotta a kis Vencelt: ,,Uram, Jézus, áldd meg e gyermeket 

áldásoddal, amellyel a te igaz híveidet szoktad megáldani'', majd levágott egy tincset a 

gyermek hosszú hajából. Ezt követően a jelenlévő urak léptek oda a gyermekhez, és 

mindegyikük egy-egy hajtincs lenyírásával jelezte, hogy többé már nem kisgyermek 

Vratiszláv herceg idősebbik fia, akinek egykor majd örökölnie kell atyja trónját.  

A kereszténységet nagyanyjától, Szent Ludmillától sajátította el, miközben latin 

iskoláit Budecben végezte. Legendája szerint a latinban olyan jártas volt, mint a papok vagy 

a püspökök, de nem volt tőle idegen a görög nyelv sem. A zsoltárokat könyv nélkül tudta 

imádkozni. Ifjúkorának nagy megrázkódtatása volt nagyanyja, Ludmilla asszony halála. 

Később ő vitette át holttestét Prágába, a Szent György- templomba.  

Mint király személyesen is gondozta a betegeket és a nyomorultakat, és éjszakánként 

mezítláb járta a templomokat, ahol virrasztani és zsoltározni szokott. Az Oltáriszentség 

iránti tiszteletét azzal is kifejezte, hogy apródaival ő maga aratta, csépelte és őrölte a búzát, 

amiből ostyát sütöttek, és szüretelte, préselte és gondozta a bort, ami az oltárokra került. 

Később emiatt lett a szőlők kedvelt és tisztelt patrónusa.  

929 vagy 935. szeptember 27-én az öccse, Boleszláv meghívására Vencel Altbunzlauban 

ünnepelte a Szent Kozma és Damján-templom dedikációs ünnepét. A templomot ő 

építtette a két szent tiszteletére. Az ünnep végeztével vissza akart térni Prágába, de az 

öccse tartóztatta és este nagy vacsorát adott a tiszteletére.  

A vacsora emelkedett hangulatban zajlott, és a végén Vencel áldást mondott, majd 

Szent Mihály arkangyal tiszteletére ürítette a poharát, és nyugovóra tért. Másnap reggel 

misén akart részt venni, ám a templom kapuja előtt ott várta Boleszláv és néhány embere. 

Boleszláv nyájasan üdvözölte Vencelt, majd hirtelen kardot rántott, és a fejére sújtott. 

Vencel nem vesztette el lélekjelenlétét, a csapást kivédte, és megragadván öccsét, a földre 

taszította, és ezt mondta: ,,Bocsássa meg neked az Úr, öcsém!'' De nem tudott 

elmenekülni, mert a Boleszláv kíséretében lévő urak mind rárontottak és megölték.  
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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

