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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. 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. 

 

  



 

Programbeszámolók 

 

Az egészségtudatosságra nevelés jegyében március 9-én egészségprevenciós 

programot tartottunk. Vendégeink és előadóink az Alföld Ambulacia munkatársai voltak. A 

programon a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató lakásotthonaiban élő gyermekek, 

a nevelőszülőknél élő gyermekek, és a játszóházba járó családban élő gyermekek együtt 

vettek részt. Az egészségprevenciós nap témája az evészavarok voltak, a témakörön belül 

pedig részletesen érintettük az anorexiát és bulimiát.  

 

Az előadást igyekeztünk figyelemfelkeltővé tenni. Mivel az egészségnap megvalósításában 

az Alföld Ambulancia volt a segítségünkre, első kézből, egészségügyi szakemberektől 

tudtak a programon résztvevők informálódni. A program célcsoportja a 12 éves korosztály 

felettiek voltak. 

 



 

Az előadások után minden gyermeknek, minden kísérő kollégának, és a 

nevelőszülőknek is lehetősége volt a következőkre: vérnyomás mérés, vércukor-

szintmérés, testtömeg index mérésre. 

 

 

Volt egy vitamin bárunk is, ahol zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszthattak a 

programon résztvevők. Örömmel kóstolták az egészséges finomságokat.  



 

  



 

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 
fotópályázatát, melyre várjuk minden olyan magyarországi, vagy határainkon túl élő 

https://www.kb8.hu/index.php/klipelj-videopalyazat


 

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 
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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/ 

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.muzsikalazerdo.hu/
http://www.facebook.com/muzsikalazerdo/
http://www.mosolyvirag.hu/


 

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


 

 

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
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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
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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


 

 

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 
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Szentek élete 

SZENT KÁZMÉR1 

Március 4. 

*Krakkó, 1458. október 3. +Grodnó, 1484.  

Kázmér IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született 1458. október 3-án a krakkói 

királyi várban. Édesanyja, II. Habsburg Albert Erzsébet nevű leánya nevelte kilencedik évéig. Akkor a 

híres történetíró, Dlugosz Jan kanonok, majd egy idő múlva az ismert humanista, Callimachus 

Buonaccorsi lett a tanítója. Így Kázmér és testvérei alapos és átfogó műveltségre tettek szert, amely 

egyformán kiterjedt a klasszikus és a kortárs irodalomra. Szellemi iskoláztatásával egy időben folyt 

kiképzése a lovagi szolgálatban is. A történeti források nem említik az ifjú herceg különösebb vallásos 

érdeklődését vagy jámborságát. Úgy látszik azonban, hogy nemeslelkűsége és jó emlékezőtehetsége 

révén kiemelkedett testvérei közül. Mivel szülei anyai örökösödés jogán igényt tartottak a cseh és a 

magyar koronára, 1471-ben Wladiszlávot, az elsőszülöttet Prágában királlyá tették, Kázmérnak pedig 

ugyanabban az évben a magyar koronát kellett volna megszereznie Magyarország erőszakos 

meghódításával. A magyar hadjárat azonban Korvin Mátyás ellen balul ütött ki, s a történtek mély és 

tartós benyomást tettek Kázmérra. Apja viszont egyre jobban bevonta a lengyel államügyekbe, és 

utódjául jelölte őt.  

Amikor 1481-ben leleplezték az orosz fejedelmek Jagelló-ellenes összeesküvését, a király egy időre 

Litvániába tette át székhelyét, hogy ott megszilárdítsa uralmát. Családja Lengyelországban maradt, és 

ennek következtében Kázmér mint királyi helytartó székelt Radomban Secundogenitus Regni Poloniae 

(Lengyelország királyának másodszülöttje) címmel. Fiatal kora ellenére két éven át ellátta ezt a hivatalt. 

Igazságossága és a rablóvilág fölszámolására irányuló tettei általános elismerést, sőt szeretetet és 

ragaszkodást váltottak ki a nép körében. 1483 tavaszán apja a litvániai Vilniuszba hívta és ott 

alkancellárrá tette. Néhány hónapig tartó lelkiismeretes hivatalviselés után azonban Kázmér kénytelen 

volt megromlott egészségi állapota miatt Grodnóba menni, hogy ott kezeltesse magát, mivel hosszabb 

ideje tuberkulózisban szenvedett. Az akkori gyógymódokkal nem tudták egészségét helyreállítani, s 

1484. március 4-én a krakkói püspök jelenlétében meghalt. A király Vilniuszba vitette holttestét, és az 

ottani dóm Mária-kápolnájában temettette el. Általános volt a gyász Kázmér felett, s tisztelete 

hamarosan kialakult, különösen a vilniuszi keresztények között. Litvánia lovagjai az ő közbenjárását 

kérték harcaikban.  

Szentté avatását I. Zsigmond lengyel király kérte Zaski János lengyel prímás közvetítésével az V. 

lateráni zsinat idején (1512-- 1517). 1521-ben ez már meg is történt, és a kanonizáló bullát az akkor 

éppen Rómában tartózkodó polocki püspöknek, Ciolek Erazmusnak adták at. Az okmány azonban 

sohasem jutott el Lengyelországba, mert Ciolek püspök Rómában pestisben meghalt. Minden akta és 

okmány elpusztult a kor zűrzavaraiban. A reformáció után III. Wasa Zsigmond király újra kérte Kázmér 

kanonizációját, és 1602-ben VIII. Kelemen pápától új okiratot kapott, mely X. Leó korábbi iratára 

hivatkozott. 1604. május 10-én Szent Kázmér ereklyéit egy új kápolnába vitték át Vilniuszban. Nem 

sokkal később ott épült föl az első templom a város és a keresztény Litvánia védőszentjének tiszteletére.  

Történeti dokumentumokból és kortársak tanúvallomásaiból elég anyag van birtokunkban, amely 

világosan megrajzolja a szent lelki képét. Minden forrás egyhangúan bizonyítja, hogy Kázmérnak olyan 

jellembeli és lelki vonásai voltak, amelyeket az udvari élet körülményei közt sem megszerezni, sem 

megőrizni nem volt könnyű.  

Kázmér jámborságát, minden mélysége mellett, jótékony rejtőzés jellemezte. Az államvezetéssel járó 

sokféle elfoglaltsága mellett mindig talált alkalmat, hogy feltűnés nélkül visszavonuljon az imádság 

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0304.html 



 

csendjébe. Különös szeretettel és tisztelettel volt a Szűzanya iránt. A Szent Bernátnak tulajdonított Omni 

die dic Mariae... (Minden nap mondj Máriának...) kezdetű imát saját kezűleg írta pergamenre, és 

ismételten megtette imádsága és elmélkedése tárgyává. Ettől a pergamentől sohasem vált meg, még a 

halálos ágyán sem. Amikor 1604-ben fölnyitották a koporsóját, ezt az írást találták a feje alatt. 

Jámborságában távol állt tőle minden magamutogatás. A tanúk állítása szerint szívesen használta föl az 

éjszaka vagy a kora reggel csendes óráit, hogy észrevétlenül imádkozhasson a templomban. Istennel 

való együttélése személyes, kimunkált, következetes és mély volt. Odaadásából merítette az erőt az 

állandó önneveléshez és mások vezetéséhez. Különösen fontosnak tartotta az erkölcsi tisztaság 

megőrzését és szeretetben való elmélyítését. Abból a tényből, hogy Kázmér nem követte orvosai 

tanácsát és nem hagyta abba az önmegtartóztatást, egyes életrajzírói azt a következtetést vonták le, hogy 

tisztasági fogadalmat tett. Élete utolsó éveire vonatkozóan ez nem is látszik valószínűtlennek, de 

mindannak megfelelően, amit róla tudunk, Kázmér számára a tisztaság nem erkölcsi alapon álló 

testellenes tüntetés volt, hanem szívének egyszerű tette, amely a hit és a szeretet odaadásából fakadt.  

Kázmér lelkületére elsősorban jellemző -- az összes dokumentumban hangsúlyozott -- szeretete és 

igazságossága az emberek iránt. Amikor egy alkalommal Boroszló polgárai segítségét kérték a csapássá 

lett rablóvilág leküzdésére, mivel az már az egész tartományukban elhatalmasodott, levélben azt 

válaszolta nekik (1482. február 11.), hogy megteszi a kellő intézkedéseket az igazságosság érdekében, 

melynek gyakorlására egész életében törekedni akar. Nemcsak a lengyel életrajzírók festenek Kázmérról 

kiváló képet, hanem még egy kortárs porosz krónika is kiemeli eyyéniségét. Ez a forrás is nyomatékosan 

és félreérthetetlenül dicséri a régens Kázmér igazságosságát és bölcsességét. Targowiczki János, a 

királyi kancellária titkára ugyanebben a szellemben megállapítja, hogy Kázmér jellemének említett 

tulajdonságaival ,,sok nép szívét'' megnyerte. Szent Kázmérnak oly gyakori, jámborkodó elrajzolása 

ellen hatásosnak tetszik mindenekelőtt az a tárgyilagos és lelkes dicséret, amelyet Callimachus, a nagy 

humanista talált a lengyel királyfira: ,,Vagy nem kellett volna megszületnie, vagy örökké kellett volna 

élnie.''  

Ünnepét 1621-ben vették föl a római naptárba, március 4-re.  

Szentünk, akit a lengyel nép oly mélyen szeretett és tisztelt, -- amint mondják -- hercegi ruhája alatt 

állandóan vezeklő inget viselt, a földön hált, s amennyire csak lehetséges volt, megtagadta magától a 

fejedelmi élet kellemességeit. Egy óra az örökmécses fényénél többet jelentett neki, mint az udvari 

népnek egy ünnepi éjszaka a csillárok ragyogásában. Ha nem találták a lakásán, tudták, hogy a 

várkápolnában vagy a város valamelyik templomában kell keresni. Aki segítséget kérve hozzá fordult, 

megtapasztalhatta Kázmér nagy igazságosságát és szelídségét, melynek forrása elmélyült vallásossága 

volt.  

Kázmér előre megmondta halála napját és teljes buzgósággal készült rá. Haldokolva azt a kívánta, hogy 

a Minden nap mondj kezdetű Mária- imádságnak, amelyet annyira szeretett, másolatát tegyék a 

koporsójába.  

Amikor elérkezett halálának órája, teljes áhítattal megcsókolta a Megfeszített sebeit és Istennek ajánlotta 

lelkét. Halála után százhúsz évvel fölnyitották a sírját. Teste a sírbolt nedvessége ellenére ép volt, sőt a 

leplet, amelybe burkolták, a Mária-himnusszal együtt sértetlenül találták. Három napon át -- így tudja a 

jámbor hagyomány - - kellemes illat áradt a sírból. A seregestül odasiető hívek tisztaságának jelképét 

látták benne.  

  



 

 

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.  

 

 

 

Szili- Balog Mária 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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