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Kedves Olvasók! 

 

 A 2019-es év utolsó hírlevelét 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


3 
 

Programbeszámolók 

Tehetséges fiatalok döntője Szegeden 
„Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.” 

(Lukács evangéliuma 12,48) 

 
2019 novemberének utolsó napján, 30-án sor került Szegeden a Csongor téren a 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fiataljainak országos tehetségkutató 

megmérettetésének döntőjére. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kiemelt 

fontosságúnak tartja a családjukból kiemelt gyermekek tehetségének felfedezését és a 

gondozását.  

A tehetség különböző elméleteinek és a tehetséggondozás számtalan 

szempontjának áttekintésekor jól látható, hogy a tehetség jelensége – csakúgy mint maga 

az ember személyisége – rendkívül összetett, és csak a környezetével összefüggésben 

vizsgálható. Ezért a jó tehetségfejlesztő programok mindig számolnak a tehetség 

komplexitásával, és törekednek arra, hogy a lehető legtöbb területen hassanak a gyermek 

fejlődésére. 

 
Ezért a tehetségfejlesztő programok megtervezésekor szükséges, hogy az alábbi 

szempontokra is választ adjon a program (Balogh – Mező- Kormos, 2011): 

 a tehetséges gyermek erősségeinek fejlesztése 

 a tehetséges gyermek gyengeségeinek kompenzálása vagy a gyenge terület 

megerősítése 

 kedvező társas légkör kialakítása (tanárokkal, kortársakkal, fejlesztő 

szakemberekkel, illetve szükség esetén a családdal is) 

 a pihenést és feltöltődést biztosító lehetőségek integrálása 

Bármilyen típusú tehetség fejlesztéséről legyen is szó, a fenti szempontok figyelembe 

vétele biztosíthatja azt, hogy a gyermek személyisége egészségesen, életkorának 

megfelelő dinamikával fejlődjön. 
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Mint arra már számos kutató és elméletalkotó rámutatott, a tehetséggondozás számára 

vannak nehezen hozzáférhető, tehetséggondozásban alulreprezentált csoportok, úgy 

mint: 

- szociokulturálisan hátrányos helyzetűek 

- etnikai kisebbségi csoporthoz tartozók 

- szocioökonómiai szempontból hátrányos helyzetűek 

- nők 

- többségi nyelvet nehezen beszélők 

- sérültek illetve képességdeficites gyerekek 

- óvodások és alsó tagozatosok 

- kétszeresen kivételes tehetségek (pl. tehetséges tanulási zavarosok, tehetséges 

ADHD-sek) 

- kreatív tehetségek (Harmatiné Olajos Tímea, 2015) 

 

 
Látható, hogy a családból kiemelt gyermekek nem csak egy, de több szempontból is 

alulreprezentáltak a tehetséggondozásban. E célcsoportok rendszerint nyelvi, kulturális, 

szocioökonómiai és iskolai szempontból hátrányos helyzetük miatt egyrészt kevéssé 

azonosíthatóak a klasszikus, teljesítményalapú mérésekkel, másrészt pedig motiválásuk, és 

tehetséggondozásba való bekapcsolódásuk is nehézségekbe ütközik.  
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„Gyarmathy (2013) a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel kapcsolatban 

kiemeli, hogy számukra a legjobb stratégia nem a képességmérésekre alapozó azonosítás, 

hanem a tehetségnek alkalmas háttér kínálása, azaz maga a tehetséggondozás. Amint a 

fenti áttekintésből is kitűnt az azonosítás kérdése valamennyi speciális tehetségcsoport 

esetén kényes és nem kellő hatékonysággal működő területnek tekinthető. Ezért van 

létjogosultsága annak a szemléletnek, mely szerint az a legcélravezetőbb, ha a 

gyermekek/fiatalok minél több lehetőséget kapnak képességeik kipróbálására.  

 
Ennek érdekében gazdag kínálat várja őket iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben való 

részvételre. Ebből az is következik, hogy az alulreprezentált csoportok számára 

kulcsfontosságú a hozzáférés kérdése.” 

(Harmatiné Olajos Tímea, 2015, p. 46.) 

A fenti gondolatok mentén a KÁSZPEM® által kínált megoldások a tehetséggondozásban 

alulreprezentált csoportok elérésére a következők: 

A. Identitás szempontjából könnyen befogadható programokkkal történő 

megszólítás 

B. Érdeklődésnek, képességeknek megfelelő, vonzó programokkal történő 

megszólítás 

C. A célcsoport családi, baráti, iskolai környezetének megszólítása 

D. A célcsoport felkeresése a lakóhelyén 

 
A fenti módszereknek több alapvető jellegzetessége is van: 
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- figyelembe veszik a családból kiemelt gyerekek sajátos élethelyzetét 

- elsődleges céljuk, hogy a gyermeknek lehetősége legyen találkozni olyan 

alternatívákkal, melyek az életét gazdagabbá és teljesebbé teszik 

- a KÁSZPEM® alapelveinek megfelelően indirektek, sosem toborzunk gyerekeket 

egyenesen tehetséggondozásra, hagyunk időt számukra arra, hogy 

megbarátkozzanak a gondolattal 

- gyakran élményprogramokba ágyazzuk bele az átadni kívánt üzenetet 

- ha a programon valamilyen módon megmérettetnek a gyerekek (pl. egy tábori Ki 

Mit Tud-on), ott nem csak azok kapnak elismerést, akik kiemelkedtek, hanem 

mindenki, aki egyáltalán megjelent az eseményen 

- mindig magukban rejtik a lehetőségét annak, hogy a gyermek személyes 

kapcsolatot alakíthasson ki jövendőbeli mentorával 

- alulról nyitottak: azaz nem szűrjük meg előre a gyerekeket tehetség 

szempontjából 

- felfelé nyitottak: azaz a kiugróan tehetségesnek bizonyuló gyerekek számára 

megkeressük a lehetőséget a specifikus tehetséggondozási formák elérésére 

 
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a „ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed 

megy a hegyhez” bölcsessége alapján a családból kiemelt gyerekek esetében sokkal inkább 

a gyerekek közvetlen megszólításával tudjuk őket bevonni a tehetséggondozásba, 

semmint olyan programokkal, amelyek számukra nehezen érthetőek, túl távolinak, 

elérhetetlennek tűnhetnek. Fontos megjegyeznünk, hogy tapasztalatunk szerint a 

tehetséggondozásból kimaradó tehetségekről saját környezetük tudomással bír, de 

önbizalomhiány, önértékelési problémák és a kapcsolati háló elégtelensége miatt ezek a 

gyerekek gyakran sohasem kerülnek a tehetséggondozók látókörébe, ha csak azt várjuk, 

hogy ők maguk kezdeményezzenek. 
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A tehetségfejlesztés a gyermekek pozitív énképének kialakulását, önismeretének és 
személyiségének fejlődését segíti.  

 
A Ki-Mit-Tud programunkban a vérszerinti családjukat nélkülöző fiatalok megmutathatják, 
hogy miben tehetségesek. A verseny országos szintű, a programon a döntőbe került 
tehetségek mérették meg magukat. Összesen 70 gyermek mutatta meg produkciókon 
keresztül azt, hogy miben érzi magát tehetségesnek. 

 
A saját verstől kezdődően a néptáncig nagyon színes produkciókat élvezhetett a zsűri. 

A színes nap végén komoly fejtörést okozott a zsűritagoknak az abszolút győztesek 
kiválasztása, mert nagyon tehetséges fiatalok mutatták be produkcióikat. 
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A programunk végén nagyon büszkén, ajándékokkal távoztak a résztvevők, egy igazán 
tartalmas és lélekmelengető napot töltve együtt. 
A programunkon 170 fő vett részt. 
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"Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogyan tanítjuk, 
akkor úgy kell tanítanunk, ahogyan ő tanulni tud." 

Ignacio Estrada 

 

Fejlesztőmunka a Tanodában 

 

 A fejlesztőpedagógus elsősorban normál intelligenciájú gyermekek fejlesztésével 

foglalkozik abban az esetben, ha a gyermek valamilyen oknál fogva teljesítményében 

elmarad korától, illetve kortársaitól. Feladata a lemaradás okainak feltárása és gyermek 

fejlesztő foglalkozásainak levezetése. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek 

fejlesztése már gyógypedagógus feladata.  

A tanulási kudarcban többféle, a tanulással kapcsolatos zavar összegződik. Az egyes 

típusokat külön kell választani ahhoz, hogy a velük kapcsolatos teendők 

megfogalmazhatók legyenek. Nehézségeik enyhítéséhez, felzárkóztatásukhoz egyéni 

tervre van szükség.  

A felzárkóztatás alapvető célja: 

- a megismerő, munkavégző és alkalmazási képességek kialakítása 

- a felkészültségbeli hiányok pótlása 

- a kudarcélmények csökkentése 

- a gondolkodási képességek fejlesztése 

- a tantárgyi tartalmak elmélyítése 

A tanulmányi munkában sikertelen tanulók magatartásában konfliktusok 

mutatkoznak, frusztráltakká válnak. A sikerélmény, az elismerés, a tudás motiváló 

tényezővé válásával a hátrányok jelentősen csökkenthetők. 

A pedagógus szerepe a lakásotthonban 

 Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy képességeihez mérten a legtöbbet tudja 

kihozni magából. Ehhez nyújtok segítséget a mindennapokban. 

 A lakásotthonba bekerülő gyerekek rendszerint teli vannak iskolai kudarcokkal. 

Gyakran haragszanak mindezért korábbi tanítóikra, tanáraikra. Legtöbbször a tanulás iránti 

vágyuk, motivációjuk igen alacsony, nem képvisel értéket számukra a tudás. A pedagógus 

az ellenséget jelenti. Ezért is olyan sokoldalú és kihívásokkal teli a munka ezekkel a 

gyerekekkel. 

 A pedagógus legerősebb fegyvere a személyisége. A pedagógus az a személy, aki 

az ismeretlen, új helyzet okozta szorongásokat, bizonytalanságokat a gyermekekben 
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csökkentheti, a kínos feszültségek és félelmek eloszlatója lehet. Kiemelkedő szociális 

érzékenységgel kell rendelkeznünk, hogy megtaláljuk a ránk bízott gyerekekhez vezető 

utat. Mert minden gyermekhez vezet út!  

Amennyiben érzik az odafigyelést, az előítélet-mentességet, a segítő szándékot, 

bátrabba nyílnak meg és mernek segítséget kérni. Többször tapasztaltam, hogy 

egyszerűen szégyellik, hogy nem tudnak bizonyos tananyagokat, butának érzik magukat, 

meg sem merik próbálni elvégezni az adott feladatot. Ezért is tartom nagyon fontosnak, 

hogy elhitessem a velük, hogy ők is értékesek, sikeresek lehetnek az iskolában és az életben 

is a korábbi kudarcaik ellenére is.  

 Egyéni fejlesztés keretein belül találkozom a gyerekekkel, így minden figyelmem az 

övék. Már önmagában ez is újdonság sokszor számukra, hogy valaki tényleg figyel rájuk. 

Ismerkedés 

 Nagyon fontosnak tartottam, hogy először ismerjem meg őket. Az első néhány 

találkozás alkalmával nem tanultunk, csak beszélgettünk. Beszélgettünk az iskoláról, az 

eddigi sikertelenségek okairól, a céljaikról, az álmaikról, illetve arról, hogy ezeket hogyan 

lehetne megvalósítani. Vannak, akiknek határozott elképzeléseik vannak a jövőjükről, de 

nem látják az ahhoz vezető utat. Néhányan tanácstalanok, keresik még az őket igazán 

érdeklő dolgokat. A mindennapi tanulás mellett ezekkel a fontos kérdésekkel is 

foglalkozunk. 

Felmérés 

Az ismerkedéssel eltöltött napok után mindenki kitöltött egy feladatlapot, mellyel a 

tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges képességeiket, készségeiket mértem fel. A 

feladatlap több részből áll: 

1. Értő olvasás mérése – az értő olvasás a mindennapi élethez is nélkülözhetetlen. 

Felmérések sokasága mutatja, hogy a tanulók nagy százaléka az általános iskolából 

úgy kerül ki, hogy funkcionális analfabéta, azaz nem érti azt, amit olvas. Ezért tartom 

nagyon fontosnak, hogy ez a terület minden gyermeknél fejlesztve legyen, 

függetlenül a tananyagtól. 

2. Matematikai kompetencia mérése – a matematika az egyik legtöbb problémát okozó 

tantárgy. A gyerekek számára nehezen érthető, nem látják az összefüggéseket, 

hiányoznak a legfontosabb alapismeretek. Rengeteg hiányossággal érkeznek az 

iskolából, nagyon sok pótlásra, gyakorlásra van szükség, hiszen amíg az alapvető 
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számolási, gondolkodási és rendszerező képességeknek nincsenek birtokában, addig 

nem lehet továbblépni. 

3. Angol nyelv mérése – minden tanítványom az angol nyelvet tanulja idegen nyelvként 

az iskolában. nagyon változatos képet mutatott a feladatlap, nagyon eltérő szinten 

vannak a gyerekek. Legtöbbször már a szavak megtanulásával, alapos 

begyakorlásával fejlődés látható a teljesítményükbe, ezért itt a hangsúlyt erre 

fektetem. 

A diagnosztizáló mérések kiértékelése után minden gyermeknek elkészítettem az egyéni 

fejlesztési tervét. Ehhez alapot adott a pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői 

vélemény, melyeket többször áttanulmányoztam.  

Ezután a gyerekek tudásszintje alapján különböző csoportokba soroltam őket, hogy milyen 

jellegű segítséget igenyélnek: 

- néhányan a napi lecke megírásában, különböző beadandó dolgozatok elkészítésében 

kérik a segítségemet. Ők azok a diákok, akik önállóan is képesek tanulni, az iskolában 

jó eredményeket érnek el, de néha szükségük van segítségre, bátorításra. 

- többen megfelelő képességekkel és készségekkel rendelkeznek az iskolai tananyag 

elsajátításához, csak gyors nekik a tempó, gyakran lemaradnak. Őket igyekszem 

felzárkóztatni, pótolni a hiányosságokat. 

- Vannak közöttük, akiknél az alapvető képességek és készségek szorulnak 

fejlesztésre. (pl.: figyelem, emlékezet, feladattartás, megoldási sebesség, 

absztraháló és strukturáló képesség, analizáló és szintetizáló képesség, stb.) Velük a 

napi tananyagon túl fejlesztő feladatlapokat oldunk meg.  

Ezeken kívül fejlesztem az önbizalmukat, meghallgatom a mindennapi örömeiket-

bánataikat, próbálok jó tanácsokat adni nekik a boldogabb, sikeresebb élethez. 

 

Szeged, 2019. december 

 

Görbe Tünde 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

fejlesztő- pedagógus 
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Adventi ajándékok egy lakásotthonban 

(Egy gyermekfelügyelő tollából…) 

 

Mostanában sokat tűnődöm a hivatásomon. 

Mi visz minket gyermekfelügyelőket előre? Mi motivál bennünket a 

mindennapokban? 

Visszatekintek az első napjaimra, hogyan is éreztem magam, mikor a gyerekekkel 

ismerkedtem. 

Láttam egy szőke, kíváncsi természetű kisfiút, amint az udvaron játszott, 

folyamatosan beszélt és én csak hallgattam a történeteit. Kíváncsi voltam mindenre. 

Láttam két fiatal lányt (kislányt), akik engem méregettek nem túl barátságosan…. Láttam 

fiatal srácokat, akik történeteket meséltek egymásnak - tudomást sem véve arról, hogy én 

ott vagyok. Idegen voltam az ő otthonukban… 

Nem túlzok: fogalmam nem volt hogyan fogom én őket nevelni, helyes útra terelni. 

Minden nap izgalommal jártam be dolgozni. Minden nap új dolgokat tanultam meg (a 

gyerekektől is). 

Telt az idő, és úgy éreztem: végre befogadtak. Nem mondom, hogy könnyű volt…. 

- megküzdöttünk, megvívtuk a mi kis csatáinkat. 

Változtak… Folyamatosan változtak. Pici apró lépésekkel haladtunk előre.  

A fiúk, akik történeteket meséltek anno,  már engem is bevontak egy- egy beszélgetésbe. 

Hallgattam szerelmi drámákat, adtam tanácsot udvarláshoz. Gyógyítottam szíveket, 

töröltem könny áztatta arcokat.  

Láttam szorongó, szégyenlős gyereket, aki társaságban enni sem volt hajlandó…. Mára 

igazi belevaló szépfiú, aki nagyon sokat fejlődött és tanult, igazi „nagyszájú” lett, kinyílt, 

mint egy rózsabimbó.  

Láttam valódi rosszcsontot….. ártatlan, nagy, barna őzike szemekkel. Igazi nagydumás 

kemény kiskölyköt, aki imádni való és energiabomba… aki, ha meséről volt szó tátott 

szájjal, ámulattal nézte csendben és nyugalomban akár órákig. 

Érkezett hozzánk egy igazán karakán fiatalember, aki rengeteg feladatot adott 

számunkra. Hangos volt és vezető típus. Hangjával és érveivel sokszor betöltötte a házat. 

Kihívás volt neki és nekünk is a beilleszkedése. De sikerült. Néha még most is hangos, de 

belátja és változtat a viselkedésén, ha érzi túl messze ment. Sosem alszik el haraggal jön és 

őszinte bocsánatot kér. (akár hajnali kettőkor is) Csupa szív és egy nagyon jó lelkű fiúvá 

változott. 

Megismertem egy kis csiszolatlan gyémántot. Zárkózott volt és elvonult a maga kis 

csillagok közötti világába. Teltek a napok, hetek és kimerészkedett kis odújából. Szépen 

fejlődött. Jött sütni- főzni tanulni. Egyre többször kérte: segíthessen a házi munkában. 

Érdeklődő és segítőkész nagylány lett belőle. Sok éjszakát beszélgettünk át egy- egy 

lekváros kenyér mellett.  Egyszer azt mondta én vagyok a barátnője. A zárkózott kislány 

megnyílt-kinyílt a világra. Mindig lehet rá számítani. 

A lányok (kislányok)… Rengeteg dolgot megtanultak, átvettek tőlünk, belőlünk.  

Volt, hogy együtt szomorkodtunk, ha valami nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Volt, 

hogy hangosan kinevettük egymást is. Előfordultak viták is, sértődések is, megbántások és 
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megbánások is. Megtanultunk bocsánatot kérni. Ők is és én is.  A kislányok szépen lassan 

nővé cseperedtek. 

Az a lány, akinek a válasza mindenre az volt:  „biztos hogy nem”, kérés nélkül is meglátta 

egy idő után, hogy mi a feladata, mit kell tennie. 

Az otthon vezéregyénisége, akivel bizony nem volt könnyű dolgom, igazi nővé és anyává 

fejlődött. 

A szőke kisfiú….  Még mindig nagyon sokat beszél…. Rengeteget fejlődött sokat tanult. 

Nem tudok úgy belépni az ajtón, hogy ő ne vegye észre. Mert vár. Tudja, hogy megyek és 

ő akar lenni az első, aki üdvözöl és megölel.  

Az a szőke kisfiú…. Aki most már lassan leeszi a cseresznyét a fejemről. 

Változnak…. 

Ezek a változások nem varázsütésre történnek. Nincs varázspálcánk, se 

varázsigénk…Amink van, azok mi vagyunk. Egy csapat, egy nagy család, különböző 

egyéniségek különböző életkorban. 

Együtt változunk. Ők tanulnak tőlünk, és mi tanulunk tőlük.  

Így, adventben EZ a valódi ajándék. 

 

 

Fodor Adrienn 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

gyermekfelügyelő 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 

1. Rajzold le! 
Kiíró: Virágozz és Prosperálj Alapítvány 
Határidő: 2020. 04. 17. 
Pályázók köre: óvodások, általános és középiskolások 
 
Rajzolj vagy Cselekedj! 
Rajzold le! 
Rajzold le, hogy hogyan vagy barátságos és ezzel hogyan tudsz örömöt csempészni saját 
magad és a környezeted életébe. 
A rajzpályázatra bármely technikával készített rajz, festmény, ragasztott kép, batikolás, 
montázs, vegyes technika stb. beküldhető. 
Cselekedj és légy barátságos a környezeteddel! 
Mutasd vagy csoportos pályázás esetén mutassátok meg, hogy miként vagy/vagytok 
barátságos(osak) és így hogyan válnak szebbé a hétköznapok. 
Természetesen tanári, nevelői, vagy szülői segítséget is igénybe vehetsz a kitalált feladat 
jellegétől függően. 
Ebben az esetben fényképekkel vagy videóval megörökített, CD lemezre kiírt, vagy e-
mailben elküldött pályázati anyagot várunk. 
A legjobb pályamunkákat különdíjjal jutalmazzuk. 
Fontos! 
Ne egy korábbi rajzot, vagy cselekedetet küldjél be nekünk, hanem találj ki valami újat és 
most rajzold le, vagy most láss hozzá és vidd véghez! 
Legjobbak a jók között díjak és Legjobbak a jók között kiemelt díjak 
A korosztályokat figyelembe véve külön kategóriánként díjazzuk: 
- általános iskolai alsó, felső 
- óvodai, 
- középiskolai pályamunkákat. 
Rajzpályázat esetén "Legjobbak a jók között díjakat" osztunk ki, ami kategóriánként 
több is lehet. 
"Legjobbak a jók között kiemelt díjakat" pedig azok között osztunk ki, akik cselekedettel 
mutatják meg a pályázat témáját. Természetesen kategóriánként itt is több kiemelt díj 
kiosztására kerülhet sor, hiszen nagyra értékeljük mindazokat, akik cselekedettel pozitív 
hatást, örömöt varázsolnak mások számára. 
Pályamunkák beküldése 
Az elkészült pályamunkákat, regisztrálást követően, a következő elérhetőségekre várjuk 
2020. április 17-ig: 
Virágozz és Prosperálj Alapítvány 
1625 Budapest, Pf. 67. 
palyazat@azutaboldogsaghoz.hu 
Mielőtt elküldöd a pályázatot regisztrálj az alábbi linken. A regisztráció nagyon fontos, 
mert ez alapján tudjuk azonosítani a pályamunkákat, az eredményeket jelezni Neked és 
elhívni az ünnepélyes díjátadóra. 
http://azutaboldogsaghoz.hu/gyerekpalyazat/ 
Eredményhirdetés 2020. május 15. 
(E-mailt küldünk minden pályázónak.) 
Ünnepélyes díjátadó 2020. június 6. szombat 
Ha bármi kérdés merülne fel a pályázattal kapcsolatban, várjuk megkeresését a 
következő e-mail címen: palyazat@azutaboldogsaghoz.hu, vagy telefonon, a 06 70 
7761917 számon. 

  

http://azutaboldogsaghoz.hu/gyerekpalyazat/
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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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Szentek élete 

SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA1 
December 27. 

Az Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség: Péter után ő a legfontosabb az 
apostolkollégiumban. Az apostolok közül csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai 
gondolkodás mélysége tekintetében.  
A négy evangélista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelő 
tekintete jól kifejezi János sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint ,,a 
tanítvány, akit Jézus szeretett'', s ez olyan jelző, amelyet a tanítványok közül senki más nem visel.  

A szentírásmagyarázókat sokáig foglalkoztatta a kifejezés: ,,a tanítvány, akit Jézus 
szeretett''. Kétségtelen, hogy János Péterrel és Jakabbal együtt kiemelkedő szerepet vitt az 
apostolok körében. Ők hárman alkotják azt a legszűkebb kört az Úr körül, akik vele lehetnek 
kiváltságos pillanatokban: a színeváltozás hegyén, Jairus házában és az Olajfák hegyén a vérrel 
verítékezéskor. De még e három közül is János áll a legközelebb az Üdvözítő szívéhez, mert az 
utolsó vacsorán nem Péter, nem is Jakab, hanem ő hajthatta a fejét Jézus keblére. És húsvét 
vasárnapjának reggelén, amikor Mária Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres az Úr sírja, Péterrel 
együtt futásnak eredt, látni a mondottakat, s ő, a fiatalabb ért oda elsőnek.  
És János valóban fiatal volt, ha meggondoljuk, hogy az evangéliumot 90--100 között írja, Krisztus 
nyilvános működése pedig 28--30 közé esett. Így János volt az apostolkollégiumban a Benjamin, 
akit az Úr a legjobban szeretett.  
Élete utolsó időszakáról sajnos keveset beszélnek a hiteles történeti források. Sőt, e forrásokban 
megjelenik egy János nevű presbiter alakja, akiről nem lehet biztonsággal megállapítani, hogy 
azonos-e az apostollal, vagy másvalakiről van-e szó. A hagyomány azonban azt mondja, hogy János 
Efezusban munkálkodott, és igen magas korban halt meg. Az evangéliuma utolsó részéből is erre 
lehet következtetni (21,22 skk.).  
Abból azonban, hogy ő volt a ,,kicsi'', s hogy az Úr annyira szerette, nem szabad a kényeztetés felé 
szabadjára engedni a képzeletünket. Már akkor kemény munkásélet állt mögötte, amikor Jézus 
hívó szava hangzik feléje, hiszen halász volt a testvérével, Jakabbal együtt. A szülői házban, 
Zebedeus és Szalóme házában sem a puha kényelem uralkodott. Ugyanazt a nem is veszélytelen 
foglalkozást űzte napról napra, mint a másik testvérpár, Simon és András. Az evangélium elején 
pedig kiderül, hogy János már talált is magának egy szigorú mestert, és csatlakozott Keresztelő 
Jánoshoz, annyira szíven találta a mennyek országa közeledtét hirdető prófétai szó.  

Nem sokkal később az Üdvözítő maga is kinyilvánította, hogy Jánost nem puhafából 
faragták: a bátyjával, Jakabbal együtt a ,,mennydörgés fiainak'' nevezi őket (Mk 3,17). Ez a név jelzi, 
hogy nagyon is a cselekvés emberei voltak mindketten, s olykor dühös türelmetlenséggel ki is 
törtek. ,,Mester -- jelentette az egyik napon János az Úrnak --, láttunk valakit, aki a nevedben 
ördögöt űzött, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk!'' (Mk 9,37). Vagy-
vagy: ilyen radikálisan érti János a tanítványok jogait és kötelességeit.  
Egy másik eset még jellemzőbb. Jézus tanítványaival együtt a szamaritánusok egyik falujához 
közeledett. A falubeliek, amikor látták, hogy Jeruzsálem felé tartó zarándokok, nem adtak nekik 
szállást. Akkor Zebedeus két fia megszólalt: ,,Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az istennyilát, hadd 
pusztítsa el őket!'' (Lk 9,54). Mindjárt ott helyben Isten büntető ítéletével akarja megtorolni a 
Mester irányában megmutatkozó ellenséges magatartást.  
Azon sem csodálkozhatunk, hogy egy szép napon éppen ez a két tanítvány áll oda Jézus elé, hogy 
személyes várakozásuk és reményük beteljesedését kérjék tőle. A vágyuk pedig az, hogy Jézus 
intézze úgy, hogy egyikük a balján, másikuk a jobbján kapjon helyet dicsősége országában (Mk 
10,30--37). De a megdicsőüléshez az út a szenvedésen át vezet, ezért a Messiásnak vissza kell 
utasítania a tanítványok kérését, akik még mindig a nép körében élő, harcos Messiás várásában 

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/1227.html 
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gondolkodnak. A válasz most is a mennydörgés fiaira jellemző buzgóság: a szívükben égő szeretet 
meggondolatlanságával, nem számolva a következményekkel, föltétel nélkül hajlandónak 
mutatkoznak arra, hogy igyanak az Úr kelyhéből, a szenvedések kelyhéből, és részt vállaljanak a 
keresztségben, melyet Krisztus magára vesz (Mk 10,38--40).  

Krisztus a maga Messiás voltának kinyilatkoztatását a kereszt felé vezető úton nyilvánította 
ki. A készség pedig, amelyet János mutatott, nem volt üres szólam. Szeretete hősies és hűséges 
volt, s ennek legszebb bizonyságát az evangélium akkor szolgáltatja, amikor elmondja, hogy a 
szeretett tanítvány követte Mesterét végig a keresztúton. Ott állt a kereszt alatt is Jézus anyja 
mellett, és ott hallotta a szót: ,,Asszony, íme a te fiad!... Íme, a te anyád!'' (19,26).  
Krisztus megváltó halála és föltámadása a mennydörgés fiainak temperamentumos 
tettrekészségét is megkeresztelte és megtisztította. Ettől kezdve János minden erejével és 
képességével a megfeszített, de megdicsőült Messiás örömhírét hirdeti.  
Szent Pál oszlopnak nevezi Jánost Péterrel és Jakabbal együtt, amikor arról beszél, hogy ők hárman 
a kéznyújtásukkal fejezték ki egyetértésüket a pogányok közötti evangelizációval, és hitelesítették 
a Pál által hirdetett evangéliumot (Gal 2,9).  
A Tizenkettő közül Péteren kívül csak Jánost említi név szerint Szent Lukács az Apostolok 
Cselekedeteiben: ,,Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok 
hallgassunk, mint Istenre!'' -- így válaszolt Péter, Jánossal együtt bátran a főtanácsnak arra a 
parancsára, hogy többé nem beszélhetnek Jézusról (3,1--11; 4,13--22; 8,14--25).  
Mindarról, amit látott és hallott, János akkor sem hallgatott, amikor kitört a zsidó--római háború, 
és Jeruzsálem, valamint a templom pusztulása megpecsételte Izrael sorsát (Kr. u. 70). Annyi 
bizonyos, hogy mindaddig, amíg Szent Pál Efezusban működött, János nem járt ott (54--57 között). 
Annak azonban semmi nem szól ellene, hogy a zsidó háború kitörésekor János sok más 
kereszténnyel együtt elhagyta Palesztinát, és az akkori világ egyik nagyvárosában, Efezusban 
telepedett meg, ahogy ezt a hagyomány mondja.  
Ünnepét a nyugati egyházban a 6. század óta, december 27-én ülik.  
Igaz, hogy Szent János apostol életének megismeréséhez a legfontosabb forrás az általa írott 
evangélium, de ezen kívül is őriz a hagyomány epizódokat az életéből.  
A Szűzanya halála és mennybevitele után János Efezusba költözött, és atyja lett ennek a nagy 
kikötővárosnak, ahol Pál apostol és annak tanítványa, Timóteus működött. Ebben a városban 
találkozott János a császár keresztényüldöző gépezetével.  
Az öreg apostolt is elfogták, és a bírói ítélet alapján Rómába vitték Domitianus császár elé. 
Rómában halálos ítéletet hoztak ellene, s a kivégzés módjául azt határozták, hogy egy forró olajjal 
teli üstbe kell dobni. A Porta Latina mellett tehát fölfűtötték az üstöt és beledobták az apostolt, de 
János, aki a tanítványok közül egyedül szenvedte végig Mesterével a kereszthalál kínjait, sértetlenül 
lépett ki a gyilkos fürdőből. Akkor méregkelyhet itattak vele, s mivel az sem ártott neki, Pathmosz 
szigetre száműzték.  

E szigeten, egy viharos éjszakán, amikor a tenger dübörögve és tajtékozva ostromolta a 
sziklás partot, Isten egy hatalmas látomásban megnyitotta előtte a menny és a föld titkait, és 
föltárta neki az Egyház jövőjét. A látottak olyan félelemmel töltötték el, hogy ájultan rogyott a 
látomást mutató angyal lábához. Sokáig maradt elragadtatásban, s mikor magához tért, már fényes 
nappal volt, a látottakat pedig kővel jegyezte föl a sziklafalba. Mikor később végre egy halász 
hozott neki írószerszámokat, akkor pergamentekercsre írta a látomásait, és elküldte a kisázsiai 
egyházaknak. Így beszéli el a hagyomány a Jelenések Könyvének születését.  
Amikor Domitianus császár meghalt, János visszatérhetett Efezusba. A városba érve épp egy 
Drusiant nevű asszonyt temettek, aki életében nagyon sok jót tett, ezért sokan siratták. Életében 
sokszor mondogatta, hogy úgy szeretné megérni az apostol visszatérését. János megkérte a 
halottvivőket, hogy álljanak meg, tegyék le a hordágyat és bontsák ki pólyáiból a halottat. Ezután 
Jézus nevében parancsolt neki, hogy keljen föl, és Drusiant úgy ébredt, mintha mély álmából térne 
magához.  

Egyszer odament Jánoshoz egy pogány pap, és így szólt hozzá: ,,Ha azt akarod, hogy 
higgyek a te Istenedben, adj nekem jelet az ő erejéről. Kínálok neked egy próbát: mérget készítek, 
ha megiszod és nem esik bajod, akkor a te Istened az én Istenem is lesz!'' Az apostol tétovázás 
nélkül beleegyezett. Akkor a pap odavitetett két halálra ítélt gyilkost. Először azoknak nyújtotta a 
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méregpoharat, hogy lássák, János valóban mérget iszik. Előbb az egyik, majd a másik halálraítélt 
itta ki a kelyhet és esett össze holtan. Ezután János vette át a poharat minden félelem nélkül, 
keresztet vetett, és kiitta. A körülállók lélegzetüket visszafojtva nézték, mikor rogyik össze... a 
méreg azonban hatástalan maradt. Ez a pogány papot megdöbbentette, de még nem tért meg, 
hanem azt mondta: ,,Még mindig kételkedem a te Urad hatalmában. De ha ezt a két halottat is 
vissza tudod hívni az életbe, akkor megtagadom isteneimet, és megkeresztelkedem!'' Akkor János 
levette a köpenyét, és fölszólította a papot, hogy takarja be vele a halottakat, ő pedig térdre borult 
és imádkozott. Imádságát befejezve szólt, hogy vegyék le a köpenyt az emberekről. Levették, és 
azok talpra álltak! Akkor a pap megtért és megkeresztelkedett.  

A hagyomány azt is elbeszéli, hogy János egy alkalommal megtérített egy vadóc ifjút, és 
nevelését egy presbiterre bízta. Az ifjú azonban hamarosan föllázadt, otthagyta védnökét és rablók 
közé állt. János nem sokkal ezután keresni kezdte a presbiternél, akire eleven kincs gyanánt rábízta, 
s annak szomorúan meg kellett vallania, hogy a kincs elveszett. János megdorgálta hanyagságáért, 
majd lóra pattant és a hegyek közé vágtatott, hogy megkeresse elveszett gyermekét. Rablók közé 
került, akik a vezérük elé vitték. Mikor a vezér meglátta Jánost, szégyenében futni kezdett előle, 
mert ő volt a keresett ifjú. János azonban, az ősz öreg, utána futott, és kiáltozott neki: ,,Fiam, miért 
menekülsz atyád elől, aki öreg is, fegyvertelen is? Ne félj! Nekem rólad is számot kell adnom Krisztus 
előtt. Térj meg, édes fiam, mert Isten küldött hozzád!'' Ez szíven találta az elvadult embert, és 
bánattal a szívében visszajött. János a kiengesztelődés csókjával fogadta, sőt később püspökké is 
szentelte.  

Egyszer az öreg János apostolnak valaki egy eleven fogolymadarat ajándékozott, s ő 
szeretettel simogatta és becézte az állatot. Meglátta ezt egyik tanítványa, nevetett rajta, és így 
szólt a társához: ,,Nézd csak, az öreg úgy játszik ezzel a madárral, mint egy gyermek!'' János akkor 
odafordult hozzá: ,,Mit viszel a kezedben, fiam?'' ,,Egy íjat.'' ,,És mit művelsz vele?'' -- hangzott az 
újabb kérdés. ,,Madarakra és vadakra vadászom vele!'' -- mondta a tanítvány. ,,Hogyan csinálod?'' -
- kérdezte János. Akkor a tanítvány megfeszítette az íjat, kis ideig feszesen tartotta, majd 
ellazította. János megkérdezte tőle, miért nem tartja állandóan feszesen. Azt felelte rá, hogy azért, 
mert elfáradna, s mikor lőnie kellene, nem volna erő a karjában. Az apostol akkor így tanította: 
,,Látod, így van ez az emberrel is. Nem nézheti állandóan Istent, hanem néha pihennie is kell. A sas 
ugyan minden madárnál magasabban szárnyal, de neki is le kell szállnia a földre. Ha az emberi lélek 
kipihente magát, új lángolással tud fölemelkedni az égbe.''  
Mikor már nagyon öreg volt, egyre csak ezt ismételgette: ,,Gyermekeim, szeressétek egymást!'' Aki 
ezt teszi -- biztosította tanítványait --, megtette, amit tennie kellett.  
Halála közeledtével az oltár mellett ásatta meg a sírját. Leszállt a sírgödörbe, imádságra tárta a 
karját. Ekkor vakító fény villant, s mire a körülállók újra láthattak, a szent teste eltűnt a szemek elől.  
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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! 

 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk! 
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