
 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
 

Módszertani 
Hírlevél 

 

 

2019/4  



 

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 
  

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


 

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 

ÁGOTA Drogprevenciós gyermekkonferencia 

2019. 04. 14. 

 

Több mint száz nevelőszülőnél vagy lakásotthonokban élő gyermek vett részt Pest, 

Szabolcs-Szatmár, Hajdú Bihar, Bács- Kiskun és Csongrád megyéből a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány drogprevenciós konferenciáján, mely 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, az EFOP-1.8.9-17-2017-00017 

kódszámú projekt keretében valósult meg. A rendezvényen 12-20 éves gyermekek és 

nevelőik számára tartottak interaktív előadásokat a droghasználóvá válás lehetséges 

okairól, a drogfogyasztás káros következményeiről, és emellett a megküzdés 

fontosságáról, a kudarcok kezeléséről, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséről. 



 

 

 

Első körben arról serkentettük gondolkodásra a fiatalokat, hogy mi vezethet oda egy 

sorstársukat, hogy kipróbálja a drogot, esetleg el is mélyüljön a fogyasztásukban. Nagyon 

sokféle dolgot fogalmaztak meg a fiatalok, melyeket három nagy csoportra tudunk 

rendszerezni: 

 feldolgozatlan családi traumák, önbizalomhiány (múltban gyökerező) 

 valahová tartozni akarás, elfogadás iránti vágy, szeretetvágy (jelen) 

 kilátástalanság, reménytelenség (jövő felé irányuló) 

 



 

Miután közösen felfedeztük az elgondolkodtató okokat, saját történetével motiválta a 

családjukat nélkülöző gyermekeket Kótai Mihály, profi ökölvívó világbajnok is. Bár a nap fő 

témája a drogprevenció volt, a bajnok arról is mesélt, hogyan lehet a mély szegénységből 

küzdeni akarással kitörni. Minden helyzetből fel kell tudni állni, lehetőleg 10 másodperc 

alatt – utalt nevetve boksz pályafutására Kótai Mihály profi ökölvívó világbajnok Szegeden 

vasárnap délelőtt. A sportoló az ÁGOTA Alapítvány Országos Gyermekkonferenciájának 

vendége volt, saját életét mesélte el a tiniknek, motiválva őket arra, mindig van megoldás.  

 

– Ők jobban ki vannak téve veszélyeknek, a kilátástalanság, a hovatartozás hiánya miatt 

könnyebben befolyásolhatók. Olyan gyerekeket hívtunk, akiknek van véleménye erről és 

kortárs segítőként ott tudnak lenni társaik mellett – magyarázta Szabóné Szívós Ildikó, a 

Szent Ágota Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani vezetője. 



 

 

Ezt követően az ART-ravaló Projekt mutatkozott be. A projekt utógondozásban élő, vagy 

gyermekvédelmi gondoskodásból már kikerült fiatalok számára nyújt biztonságos 

útkeresési lehetőséget 9 hónapon keresztül. Célja a fiatalok művészeti tevékenységén 

keresztül történő személyiségfejlesztése, mely hosszabb távon a társadalmi beilleszkedést 

és a munkavállalást segíti elő. 

 

A konferenciát egy megerősítő összegzés zárta, mely során a szervezők felhívták a 

résztvevő fiatalok figyelmét a saját erőforrásaik folyamatos monitorozására, a helyes 

döntések fontosságára, valamint arra is, hogy helyzetükből adódó bizalmatlanságuk 



 

ellenére meg kell próbáljanak nyitott szemmel és szívvel járni, hogy észre vehessék a segítő 

szándékot. 

 

 

  



 

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 
 

mailto:muzsikal.foto@gmail.com


 

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. 
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Képzési ajánló 

 

T-04/201834 

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

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

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

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

Leírás: 

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

rendszerezése és célzottan a kommunikációval összefüggésben, a gyermekvédelemre 

jellemző sajátosságok számbavétele, másrészt a gyermekvédelemben dolgozó 

szakemberek számára konkrét technikák bemutatása, amelyekkel kommunikációs 

képességeik fejleszthetők. Hangsúlyozzuk, hogy a hatékony kommunikáció 

alkalmazásának feltétele, hogy a segítő beszélgetést és az erőszakmentes kommunikációt 

megalapozó szemléletmóddal is azonosulni tudjon használója, ezért a szakmai tanfolyam 

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

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

megközelítéssel rendelkezzenek. A szakmai tanfolyamon megismert, konkrét, 

kommunikációs készség- és képességfejlesztő technikák, módszerek a továbbképzési 

rendszerben kiscsoportos, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozások keretében lesznek 

aztán begyakorolhatók. 

Költség: 

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

Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: térítésmentes 

Helyszín: 

országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu


 

 

T-05/201832 

Gyermekprostitúció visszaszorítása, gyermekkereskedelem, 30 óra, 32 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

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

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

Leírás: 

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

általános jelenségébe, problematikájába. Ismereteket ad a gyermekprostitúcióban való 

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

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

bemutatja a nemzetközi egyezmények és a magyarországi jogszabályok elvárásait, az 

intézményi lehetőségeket, a gyermekvédelemben tapasztalt speciális megnyilvánulási 

formákat és folyamatokat. 

Költség: 

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

Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: térítésmentes 

Helyszín: 

országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu


 

 

T-06/201834 

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

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

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

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

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy a szakemberek felismerjék a gyermekbántalmazásra utaló 

gyanújeleket, hatékonyan tudják alkalmazni a gyermekbántalmazás kezelésére és 

kivizsgálására vonatkozó módszertanban foglaltakat, továbbá saját munkakörük 

nézőpontjából azonosítani tudják azokat a feladatokat, tevékenységeket, lépéseket, 

amelyek hozzájárulhatnak a bántalmazott gyermek, fiatal megsegítéséhez. A szakmai 

tanfolyam a gyermekbántalmazás különböző formáinak meghatározását, rizikótényezőit, 

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

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

mit tehetnek a bullying, cyberbullying megelőzése érdekében. 

Költség: 

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

Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: térítésmentes 

Helyszín: 

országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu


 

 

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 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu


 

Szentek élete 

SZENT MÁRK EVANGÉLISTA 

Április 25. 

+Alexandria, 100 körül  

Márk gyermek volt, amikor Keresztelő János föllépett és Jeruzsálemben az Úr Krisztus meghalt és 

föltámadt. A hagyomány úgy tudja, hogy a tanítványok közé tartozott. Az Apostolok 

Cselekedeteiből tudjuk róla a következőket:  

Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, ,,elment Máriának, a Márknak 

nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak''. Márk anyja özvegy 

lehetett, mert a férjéről soha nincs szó. Házát az első jeruzsálemi keresztények rendelkezésére 

bocsátotta. Pétert a háznép is jól ismerte, mert az ajtónálló szolgáló, Rodé a hangjáról ráismert 

(ApCsel 12,11--17).  

Vannak tudósok, akik valószínűnek tartják, hogy ugyanebben a házban volt az utolsó vacsora, és itt 

készültek az Apostolok a Pünkösd ünnepére is. A Getszemáni-kert is Márk anyjáé lehetett, így 

alhatott Márk az Úr elfogatásának éjjelén ebben a kertben. Amikor ugyanis az Urat elfogták, és 

minden tanítványa elmenekült, ,,egy ifjú követte, meztelen testét csak egy gyolcslepel fedte. 

Amikor meg akarták fogni, otthagyta a gyolcsleplet, és meztelenül elfutott'' (Mk 14,51--52). Ez a 

részlet magára a szerzőre, Márkra vall.  

Ezek után érthető, hogy a föltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása, s hogy az ifjú 

Márk az elsők között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek. Péter ezért mondhatja őt 

a fiának (1Pét 5,13).  

Az Apostolok Cselekedeteiben három néven is találkozunk Márkkal: előfordult mint ,,Márknak 

nevezett János'' (12,12.25), mint ,,János'' (13,5.13) vagy egyszerűen mint ,,Márk'' (15,39). Fölmerült 

emiatt a gyanú, hogy vajon nem két tanítványról van-e szó. E föltételezés szerint Márk Péter 

tanítványa, az evangélista, János pedig Pál tanítványa lett volna. A pontosabb vizsgálatok azonban 

kiderítették, hogy ugyanarról a személyről van szó mindhárom név esetében, s ugyanolyan kettős 

névvel állunk szemben, mint Saul-Pál és Simon-Péter nevénél. János a zsidó, Márk a görög neve 

annak a tanítványnak, aki három apostolnak is -- Barnabásnak, Pálnak és Péternek -- segítőtársa volt.  

Kr. u. 44-ben, amikor Júdeában éhínség volt, az antiochiai egyház a jeruzsálemiek segítségére 

sietett, s Pál és Barnabás hozta az adományt. Nyilvánvalóan Márk anyjának házában szálltak meg, 

mert Barnabás Márk nagybátyja volt, talán épp édesanyjának a testvére. Amikor visszaindultak 

Antiochiába, magukkal vitték Márkot, akit immár elég érettnek tartottak arra, hogy segítségükre 

legyen az apostoli munkában.  

Egy évvel később Pál és Barnabás Ciprus szigetére indult, és magukkal vitték Márkot is. Befejezvén 

ciprusi küldetésüket, Pál vezetésével Asia tartománya felé vették útjukat és Pergében kötöttek ki. 

Mikor azonban Pál úgy határozott, hogy elindulnak a tartomány fővárosa, a piszídiai Antiochia felé, 

Márk megriadt a nehézségektől és visszatért Jeruzsálembe.  

Ennek az első apostoli útnak a végén, 49-ben Pált és Barnabást a szíriai Antiochiából Jeruzsálembe 

küldték, hogy tisztázzák a zsidók által fölvetett kérdéseket. Ezek ugyanis azt tanították, hogy csak 

Mózes tanítványai lehetnek Krisztus követői, ezért mindenkit körül akartak metéltetni a keresztség 

előtt. Pál és Barnabás Jeruzsálemben a többi apostollal, Jakabbal és Péterrel zsinaton tisztázták a 



 

dolgot. Bizonyára ismét Márk anyjának házában szálltak meg, és Márk hallhatta apostoli útjuk 

elbeszéléseit. Amikor pedig a két apostol visszatért Antiochiába, ismét csatlakozott hozzájuk.  

Hamarosan elindultak a második apostoli útra, és Barnabás magával akarta vinni Márkot is. Pál 

azonban nem helyeselte, s emiatt nézeteltérés támadt a két apostol között, melynek 

végeredményeként elváltak egymástól: Pál Szilással Asia felé, Barnabás Márkkal Ciprus felé indult.  

A következő tíz évből (50 és 60 között) Márkról nincs adatunk. 60 körül Szent Péter mellett 

Rómában (1Pét 5,13), 61-ben Pállal van. Ezt onnan tudjuk, hogy Pál a Kolosszeieknek és a Filemonnak 

írt levelében mint mellette lévő munkatársról emlékezik meg róla. Ezek után Rómából keletre ment, 

mert Pál második fogságában, röviddel a halála előtt, arra kéri Timóteust, hogy siessen hozzá, és 

hozza magával Márkot is, mert ,,jó szolgálatot tenne nekem''. Ha Timóteus és Márk időben 

megérkezett, Márk jelen lehetett Pál vértanúságánál.  

A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, mint 

,,Péter tolmácsáról''. Ezzel függ össze evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, látván, hogy Péter 

megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter hirdetett nekik. Márk 

ezt meg is tette (50--60 között), és Szent Péter prédikációiból összeállította az evangéliumot.  

Ha Szent Márk evangéliumát olvassuk, nem nehéz meghallani Péter szavát, aki a résztvevő 

szemtanú elevenségével mondja el a Keresztelő Szent János keresztségétől a mennybemenetelig 

történt dolgokat. Ezért találhatunk apró részleteket Márknál -- és csak nála! -- amelyek csak 

szemtanútól származhatnak. Pl. hogy Kafarnaumban az egész város ott tolongott az ajtó előtt (Mk 

1,33), vagy hogy Jézus a hajó végében egy párnán aludt (4,38).  

Ha ezt az evangéliumot a másik hárommal összehasonlítjuk, Máté logikusabb rendszert alkotott, 

Lukács pontosabb időrendet követ, János pedig mintha ki akarná egészíteni az előtte készült 

három művet. Máté ugyanis 40 körül, Márk 50--60 között, Lukács 62 körül, János pedig a század 

végén, 90--100 között írt.  

A hagyomány Márkot mint az alexandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Ő volt a város első 

püspöke, és valószínűleg Traianus császár idejében (98--117) szenvedett vértanúságot. Velencei 

kereskedők 828-ban megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől 

kezdve Szent Márk Velence védőszentje. Ünnepét a keleti egyház kezdettől fogva, Róma a 11. 

századtól, április 25-én üli meg.  

 
Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a következőket beszéli el Szent Márk 

evangélistáról:  

Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus második 

eljövetelét. Azon a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba merült nép lakott. 

Márk Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és gonosz lelkeket 

űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és megkeresztelkedtek az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek nevében.  

Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. A testvérektől búcsút vett, 

azok pedig így köszöntek el tőle a kikötőben: ,,Az Úr tegye szerencséssé utadat!'' Harmadnap meg 

is érkezett Alexandriába. Amikor azonban beért a városba, elszakadt a saruja. Ő ezt intő jelnek 

vette, hogy vándorlása véget ért, de azért keresett egy cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, 

amikor munkába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk nyállal sarat csinált, rákente a sebre 

és meggyógyította az embert. Az megkérdezte, honnan van csodatévő ereje? Márk akkor tanítani 

kezdett Krisztusról, és a cipész egész házanépével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában, 

Anianusnak hívták.  



 

A hívők száma pedig egyre nőtt, mert egyre többen hallgatták a Galileából jött embert. Ezért a 

pogányok üldözni kezdték. Márk akkor Anianust püspökké, Meliust, Sabinust és Kerdont pappá, 

hét férfit diákonussá szentelt, tizenegy más férfit egyéb szolgálatokkal bízott meg, maga pedig 

visszament Pentapoliszba.  

Pentapoliszban örömmel látta a hívők életét, s bejárva a környéket mindenütt püspököket, 

papokat és diákonusokat szentelt. Két év elmúltával azonban ismét visszatért Alexandriába. 

Megérkezve örömmel látta, hogy az egyház él, sőt a várostól keletre, a sziklák között fekvő kis 

faluban, Bucoliban templomot is építettek. Márk jelenléte tovább erősítette az alexandriai 

egyházat, ezért a pogányok elhatározták, hogy megölik.  

Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25-e. Márkot a liturgia közben az oltárnál 

támadták meg és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a sziklás ösvényeken 

maguk után. Vére megfestette a sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták egy börtönbe, hogy 

megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek vele.  

Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala, és így szólt hozzá: ,,Márk, Isten 

szolgája, aki az Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme, a neved fölvétetett az élet 

mennyei könyvébe, és emlékezeted nem halványul el soha. Mert társa lettél az égi erőnek, amely 

lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz az örök világosságban.'' E látomás vigasztalásával a szívében 

Márk égre tárt karokkal így imádkozott: ,,Uram, Jézus, hálát adok neked, mert nem hagytál 

magamra, hanem szentjeid közé számláltál engem. Kérlek, Uram, Jézusom, békességben vedd 

magadhoz a lelkemet, és ne engedd, hogy kegyelmedtől elszakadjak!'' Amikor ezt kimondta, 

megjelent neki az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése előtt, és így szólt hozzá: 

,,Békesség veled, Márk, mi evangélistánk!'' Ő pedig így válaszolt: ,,Uram, Jézus Krisztusom!'' -- azzal 

az Úr elment tőle.  

Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a börtönből, ismét kötelet kötöttek a nyakára, s 

közben gúnyolódtak: ,,Vezessétek a marhát Bucoliba!'' Márk, miközben a földön vonszolták, így 

fohászkodott: ,,Uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet!'' -- és kilehelte lelkét.  

A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de hirtelen fergeteges szélvész és 

felhőszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. Akkor jöttek a keresztények, 

és eltemették.  

A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is ad a vértanú evangélistáról: ,,Az orra 

hosszú, szemöldöke fölfelé áll, a szeme szép, a homloka felett kopasz. Hosszú szakállú, gyors 

mozgású, termetre formás, középkorú, őszes, érzelmeiben tartózkodó, Isten kegyelmével teljes 

férfi volt. Miután imádkoztak, eltemették, ahogy abban a városban szokás. Sziklába vágott sírba 

fektették, és dicsőséggel őrizték az emlékezetét, örvendezvén, hogy elsőként érdemelte ki 

Alexandriában az igazi trónust.''1  

  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0425.html 



 

 

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.  

Áldott HÚSVÉTOT kívánunk! 

 
 

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

modszertanmarcsi@gmail.com 
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