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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. 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 

Országos ÁGOTA Gyermekvédelmi és Drogprevenciós Konferencia 

2019.05.15. 

Program helyszíne: Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és 

Szakképző Iskolája Szeged, 6723 Gyík u. 3.  

Résztvevők száma: 529 fő 

 

Több, mint ötszáz gyermekvédelemben és a segítő szakmákban dolgozó szakember vett részt 

az uniós forrásból, az EFOP-1.8.9-17-2017-00017 kódszámú pályázati támogatásból 

megvalósuló országos, szegedi drogprevenciós konferencián, ahol a drogfogyasztás okairól, a 

megelőzés jelentőségéről hallhattak előadásokat. 

Az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közös szervezésében 

megvalósuló rendezvényen a tényszerű adatokat bemutató szakmai előadásokon vehettek részt 

a konferencia látogatói. 

Megdöbbentő képet festenek a kutatások a gyermek- és fiatalkorúak drogfogyasztásáról 

hazánkban. Egy 2015-ös felmérésen a megkérdezett 9–10. évfolyamos diákok 26,8 százaléka 

úgy nyilatkozott, hogy fogyasztott már életében valamilyen tiltott vagy legális drogot. Csaknem 

minden ötödik diák próbált már tiltott szert, minden hatodik vett be gyógyszert orvosi javaslat 

nélkül, és minden tizedik kipróbált már valamilyen, a piacon újonnan megjelenő 

dizájnerdrogot. 



 

 

Alapvető fontosságú, hogy a gyermekekkel foglalkozó felnőtteket ez a jelenség ne érje 

felkészületlenül, hiszen elsőként a szülők és a tanárok találkoznak a problémával. Ezért az 

ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató országos gyermekvédelmi 

és drogprevenciós konferenciát rendezett, amelyre a gyermekvédelem és a segítő szakmák 

területéről több mint ötszázan érkeztek.  

 

 



 

A Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános és Szakképző Iskolájában tartott 

rendezvényen Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkárságának főosztályvezetője előadásában hangsúlyozta, komoly feladat gyermekeink 

jövőjének meghatározása. Leginkább az, hogy melyek azok az eszközök, amelyek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekből egészséges felnőtt váljon. Hozzátette, mindenki 

egyforma eséllyel kell, hogy rendelkezzen, függetlenül attól, hogy az ország mely részén él. 

 

 

 

A drogprevenció területén megvalósuló jó gyakorlatokról hallhattak a konferencia résztvevői 

Kassai Szilviától, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Népegészségügyi Főosztály 

kábítószerügyi referensétől. A drogprevenció kapcsán a legfontosabb irányelv a korai kezelésbe 

vétel előmozdítása. – A cél az, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék azokat a fiatalokat, 

akik ki vannak téve a kábítószer-használat kockázatának, vagy már élnek vele – magyarázta 

Kassai Szilvia, az EMMI Népegészségügyi Főosztályának kábítószerügyi referense. Emellett a 

kormány célja az, hogy ne csak a kábítószer-használatra fókuszáljanak, hanem más, hasonlóan 

káros szenvedélyekre, mint az alkohol és a gyógyszerfüggőség. 



 

 

A konferencián az érdeklődők láthattak művészetterápiás színházi előadást, valamint 

bemutatkozott az ART-RAVALÓ szociális művészeti projekt is, amely az életre készíti fel a 

hátrányos helyzetű fiatalokat.  

A konferenciánk az Emberi Erőforrások Minisztériumának, valamint az Európai Unió 

támogatásának köszönhetően valósult meg. Hosszú távú célunk, hogy a gyermekvédelmi ellátás 

területén elősegítsük a droghasználat kialakulásának megelőzésére és visszaszorítására irányuló 

tevékenységeket. Mai rendezvényünkkel a gyermekvédelmi ellátásban dolgozók, valamint a 

nevelőszülők ismereteit kívántuk bővíteni. Ám az információnyújtáson túl az elgondolkodtatás 

is célunk volt, hiszen nagyon sok esetben gondoljuk mindannyian, hogy a mi gyerekünk nem 

válhat függővé. Pedig sokszor nagyon kevésen múlik, hogy sikerüljön nemet mondani a 

látszólagos trendiséghez tartozó csábításnak. Szerettük volna formabontó módon, 

életközelibbé, kézzelfoghatóbbá tenni a konferencia résztvevőinek a drogprobléma súlyosságát, 

illetve a saját felelősségvállalásunk fontosságát is a megelőzés területein. 



 

 

 

  



 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. Jószolgálat-díj 2019/20 

Kiíró: Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány 

Határidő: 2019.11.30 

Pályázhat: bárki 

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

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

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

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

 életműdíj,  

 hivatásszerűen végzett szociális munka,  

 önkéntesen végzett szociális munka és új kategóriaként a  

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

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

A pályázatokat a joszolgalatdij.hu/jeloles oldal űrlapján keresztül lehet 
benyújtani 2019. november 30-ig. A felterjesztésekből a szakmai zsűri az 
életműdíjat, a hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiban, és a külhoni 
vándor-díjra választ díjazottakat. Az önkéntes kategóriákban a jelölések alapján 
2020 januárban online szavazással a közönség választja ki azokat a személyeket és 
civil közösségeket, akiket érdemesnek ítél a Jószolgálat-díj elismerésére 

A 2018/19-es évad díjazottjairól az Index.hu főtámogató médiapartner 
közreműködésével nyílt szabadtéri kiállítás, szeptembertől várja az érdeklődőket a 



 

budapesti Március 15-e téren október végéig, majd vidéki városok közterein kerül 
kihelyezésre. http://www.joszolgalatdij.hu/ 

2. Rajtad áll a jövőd! 

Kiíró: UNICEF 

Határidő: 2019.09.29 

Pályázhat: 14 és 24 év közötti magyar állampolgárságú és Magyarországon 

lakhellyel rendelkező fiatalokból álló 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk (az 

életkort 2019. szeptember 30. napja alapján vesszük figyelembe, tehát akkor 

jelentkezhetsz, ha 1994. október 1. és 2005. szeptember 30. között születtél). 

Fontosnak érzed, hogy majd megfelelő munkát találj?  

Hogy olyan tudás és képességek birtokába kerülhess, ami felkészít erre?  

Hogy olyan közösségben élhess, amelyben megbecsülnek és elismerik az 

értékeidet?  

Ahol a jót látják benned és nem a problémát?  

Ha igen, jelentkezz az UNICEF Rajtad áll a jövőd! elnevezésű magyarországi 

programjára.  

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 29. 17:00  

Az UNICEF Magyarország RAJTAD ÁLL A JÖVŐD! elnevezésű programja 

lehetőséget teremt számotokra, hogy saját jövőtöket aktívan alakíthassátok.  

Ha úgy érzitek, hogy hátránnyal indultok az életben, alakítsatok 3-5 fős csapatokat és 

egy olyan közös gondolkodásba vonódhattok be, amelynek során Ti mondhatjátok 

meg, hogy milyen Titeket és a körülöttetek lévő többi fiatalt érintő problémákat tartotok 

a legfontosabbnak. A program segítségével kreatív helyi megoldásokat dolgozhattok 

ki ezek megoldására. Ebben a folyamatban szakértők és mentorok segítenek 

Titeket, hogy elképzeléseiteket valóra válthassátok.  

A programra nyilvános pályázat útján jelentkezhetsz. Ha sikeresen pályáztok, a 

csapatotokkal egy országos műhelymunkában kezdhetitek meg gondolataitok formába 

öntését. Végül, ha a legígéretesebb kezdeményezések közé tartoztok, az új ötletetek 

kidolgozásához és megvalósításához pénzügyi és szakmai támogatást is adunk. 

2020 nyarán pedig a legjobb helyi projektek nemzetközi zsűri elé kerülnek és részt 

vehetnek az UNICEF által szervezett világméretű versenyben is, amelyen további 

anyagi támogatást, valamint mentori segítséget nyerhetnek.  

A program tehát a Ti aktív részvételetekre épül, és az új kezdeményezések 

elindításán túl legfőbb célja, hogy elsajátíthassátok azokat a képességeket, 

amelyek segítségével lehetővé válik később, hogy egyéni céljaitokat önállóan is 

megvalósíthassátok.  

Milyen feltételekkel jelentkezhetsz?  

- 14 és 24 év közötti magyar állampolgárságú és Magyarországon lakhellyel 

rendelkező fiatalokból álló 3-5 fős csapatok jelentkezését várjuk (az életkort 2019. 

szeptember 30. napja alapján vesszük figyelembe, tehát akkor jelentkezhetsz, ha 1994. 

október 1. és 2005. szeptember 30. között születtél).  

- Nem már meglévő ötleteket keresünk, hanem vállalkozni akaró fiatalokat. Nagyon 

fontos, hogy olyanok nem jelentkezhetnek, akik az ötletükre már kaptak támogatást 

vagy hivatalos formában (pl. hivatalos szervezetként, bejegyzett egyesületként, 

vállalkozásként stb.) dolgoznak az ötlet megvalósításán.  

Mit kell vállalnotok, ha jelentkeztek?  

http://www.joszolgalatdij.hu/


 

- A csapatnak részt kell vennie egy tájékoztató megbeszélésen 2019. október 12-én, 

szombaton, valamint az azt követő rövid kutatómunkában.  

- A csapat tagjainak jelen kell lenniük, és aktívan együtt kell működniük a társadalmi 

innovációs műhelymunka mindhárom napján, vagyis 2019. október 25-27-én.  

- Ha a csapat továbbjut és elnyeri a kapcsolódó anyagi és szakmai támogatást, akkor 

meg kell valósítania elfogadott tervezetét 2019. november és 2020. május között és 

részt kell vennie havonta egyszer képzéseken, mentori találkozókon. 

- Amelyik csapat a nemzetközi zsűri döntése alapján 2020. nyarán elnyeri a további 

támogatást, az egyszersmind vállalja, hogy tovább folytatja a megkezdett munkát.  

Az előkészítő egyeztetésre és a társadalmi innovációs műhelymunkára kiválasztott 

résztvevők utazási és szállásköltségeit az UNICEF Magyarország vállalja, illetve 

gondoskodik a csapatok tagjainak teljes ellátásáról.  

Kiket választunk ki?  

A probléma megjelölésénél elvárás, hogy az ne egyéni nehézség legyen csupán, 

hanem olyan többeket érintő jelentős társadalmi vagy generációs jelenség, ami fiatalok 

csoportjainak nehezíti meg az életét. Megnézzük azt is, hogy a problémára léteznek-e 

már kidolgozott megoldások és előnyben részesítjük azokat, amikre még nincsenek.  

A csapat által megadott problémának a magyarországi felhívás témájához a 

fiatalok foglalkoztathatóságához kell kapcsolódnia, de a pályázók bármit 

megnevezhetnek, ami gátolja álmaik megvalósulását. Így például a megfelelő tudás és 

képességek megszerzését, a lakókörnyezetetekkel kapcsolatos gondokat, az 

előítéleteket, a támogató család vagy közösség hiányát. A csapat összetétele, 

motiváltsága, a beadott jelentkezés minősége alapján ítéljük meg, hogy képes lehet-e 

megvalósítani céljait. Külön értékeljük a sokszínűséget és előnyben részesítjük azokat, 

ahol a csapat tagjait részben vagy egészben olyanok alkotják, akik valamilyen 

hátránnyal indulnak az életben.  

Jelentkezni az online űrlap beadásával vagy a jelentkezési lap kitöltésével és a 

rajtadallajovod@unicef.hu e-mail címre történő beküldésével lehet.  

További információ a rajtadallajovod@unicef.hu e-mail címen. Érdemes 

elolvasni a Gyakran Ismételt Kérdéseket (GYIK), amiben választ találhattok sok 

kérdésetekre. 

https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod/ 
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Képzési ajánló 

 

T-13/201840 

A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai 

életkorban – ágazatközi együttműködést segítő képzés, 40 óra, 40 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

Az ágazatközi együttműködést és a kora gyermekkori intervenciót fókuszba helyező 

tanfolyamunk a szociális alapszolgáltatásokban, a gyermekjóléti alapellátásban és 

szakellátásban dolgozó szakembereket célozza. Olyan elméleti és gyakorlati ismereteket 

szeretnénk a szociális szakemberek számára átadni, melyek segítik a születéstől az iskolába 

lépésig tartó életszakaszban lévő gyermekekkel és családjaikkal végzett szociális segítő 

tevékenységet. A perinatális időszaktól az iskolába lépésig számtalan olyan tipikus és 

atipikus fejlődési fókuszpont van, melyek felismerése fontos az egyéni esetkezelés és a 

családokkal végzett szociális munka során. A rendszerszemléletű segítői munkát 

támogatja, hogy a pedagógiai és gyógypedagógiai szakmaterületek kifejezéseit 

megismerjék a szociális szférában dolgozók, valamint rálátást kapjanak az intézmények 

működésére, specialitásaikra és felismerjék a kapcsolódási lehetőségeket. A bentlakásos 

képzésen a kora gyermekkori intervenció más szakterületén (pl.: gyógypedagógusok, 

pszichológusok, pedagógusok, védőnők, gyermekorvosok) dolgozó szakemberek is részt 

vesznek, így lehetőség nyílik a gyermeki fejlődésmenet komplex megközelítését segítő 

szakmaközi párbeszéd, közös nyelv kialakítására. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu


 

 

T-14/201830 

A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris 

megközelítésben, 30 óra, 30 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy a szociális ágazatban dolgozó szakemberek a megszerzett 

ismeretek és az elsajátított tudás révén minél hatékonyabban támogassák az érintett 

szülőket, családokat, növelve ezáltal a szülők kompetenciaélményét és segítsék a szülő-

szakember kapcsolat tudatos alakítását. Az ellátottak segítése ne csak a gyermek 

készségeinek, képességeinek fejlesztésére terjedjen ki, hanem a családi működésbe 

ágyazottsága révén közvetve is hatást gyakorolhasson a gyermek fejlődésére. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 
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T-15/201830 

A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban, 30 óra, 30 pont 

Kapcsolat: 

Családbarát Ország Nonprofit Közhaszú Kft. 

Kereki Judit 

kereki.judit@csbo.hu 

Leírás: 

A különböző elméletalkotók, mind a pszichológia mind a neveléstudomány területén 

egyetértenek abban, hogy a kora gyermekkori fejlődésnek az egész személyiségfejlődést 

befolyásoló, meghatározó szerepe van. A szülők azonban nagyon ritkán kapnak 

felkészítést arra, hogy mit tehetnek azért, hogy ebben a szenzitív periódusban a 

legmegfelelőbb személyi és tárgyi környezetet biztosítsák gyermekük számára, illetve 

hová fordulhatnak, ha valami problémát észlelnek. A kora gyermekkori neveléssel 

foglalkozó szakemberek szakértői annak, hogy hogyan lehet a kora gyermekkori fejlődést 

támogatni, optimális esetben a kiemelt figyelmet igénylő gyermekcsoportok ellátásáról is 

vannak információik. Fontos, hogy ezt a szakmai tudást a szülőkkel is meg tudják osztani, 

képesek legyenek a családi nevelés segítésére. A hagyományos képzések erre a segítő, 

támogató szerepre még nem készítették fel a kora gyermekkori neveléssel foglalkozó 

szakembereket, képzésünk célja ezt a hiátust csökkenteni, módszertani tudással 

támogatni a szakembereket, hogy minél hatékonyabban tudják a szülőket támogatni. Cél 

továbbá, hogy konkrét tudáshoz segítse a képzés résztvevőit a korai intervenciós munka 

gyakorlati témakörében, hozzásegítse őket szakmai tudatosságuk és kompetenciájuk 

megéléséhez és alakításához. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országosan, több helyszínen 
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T-16/201932 

Informatikai rendszerek alapismeretei, 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 képzés célja, hogy a résztvevők digitális kompetenciái fejlesztésre kerüljenek a 

hatékonyabb munkavégzés érdekében. A képzés során éppen ezért a digitális műveltség 

körébe tartozó és alapvető informatikai ismeretek átadása történik a számítógép kezelés; 

internetes információszerzés és kommunikáció, a szövegszerkesztés és táblázatkezelés 

területén. 

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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B-02/20198 

Pályaorientáció, 14 óra, 8 pont 

Kapcsolat: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

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

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

Leírás: 

A továbbképzés célja, hogy a gyermekvédelmi szakemberek hatékony segítséget 

nyújthassanak a fiatalok életpályájának tervezésében, a döntéshozatali folyamat 

kísérésében, a megalapozott döntéshozatal támogatásában. 

A továbbképzés gyakorlati ismereteket nyújt a szakembereknek abban, hogyan segíthetik 

a pályaválasztás előtt álló fiatalok önismeretének fejlesztését, amely egyik feltétele a 

megfelelő életpálya megtalálásának, kialakításának. Emellett megismerteti a különféle 

szakmák és foglalkozások választásának szempontrendszerét (kompetenciák, elvárt 

képzettség, egészségügyi alkalmasság, személyiségjegyek stb.), a képzési rendszert, a 

munkaerő-piaci trendeket és aktualitásokat. 

Költség: 

17.000 Ft/fő,  

Az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális 

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

  

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


 

Szentek élete 

CASCIAI SZENT RITA1 

Május 22. 

*Roccaporena, 1381 körül +Cascia, 1447. május 22.  

Ritát idős szülei hosszú várakozás, reménykedés és sok imádság után kapták Istentől ajándékba. 

Cascia környékén, a hegyek között elterülő kis birtokukon egyszerűségben és istenfélelemben 

nevelték. Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei iránti teljes engedelmesség, akaratának állandó 

föláldozása és a fáradságos napi munka jellemezte. Közben azonban szívében fölgyulladt az 

istenszeretet, és apáca akart lenni, hogy teljesen eggyé válhasson isteni Megváltójával, aki 

jelenléte édességének megéreztetésével mindannyiszor megajándékozta őt, valahányszor szülei 

engedélyével visszavonulhatott a házukban kialakított kicsiny imahelyre. Szülei -- valószínűleg 

kényszerhelyzetben -- odaígérték a kezét egy helybeli ifjúnak, aki a kortársak szerint vad és 

erőszakos ember volt. Ritának nagyon fiatalon férjhez kellett tehát mennie.  

Férje rossz természetét hősies türelemmel viselte, soha nem panaszkodott. Mindenben 

engedelmeskedett hitvesének, azzal az egy föltétellel, hogy a templomba eljárhat. Szelídségével 

és jóságával végül is férje rossz természetét sikerült legyőznie, és lelkét Istenhez vezetnie. 

Megtérésének együtt örült Ritával az egész falu, Roccaporena, mert korábban a férj 

összeférhetetlensége miatt sokat szenvedett a pártoskodásoktól és viszálykodásoktól.  

Idős szülei halála után újabb gyász érte Ritát: előbb meghalt a férje, aki most már tisztelte és 

szerette őt (egy régi ellensége ölte meg bosszúból). Majd egy évre rá meghalt Rita két kicsi fia, 

akikért úgy imádkozott, hogy az Úr vegye őket magához, mielőtt még az atyjuk halála miatti 

bosszú beszennyezné lelküket.  

Miután sok fájdalom árán eloldódtak e földi kötelékek, Rita hozzáfoghatott régi vágyának 

beteljesítéséhez: kolostorba léphetett. Casciában a Mária Magdolna ágostonos kolostorba 

jelentkezett, ahonnan egymás után háromszor visszautasító választ kapott özvegysége miatt. 

Végül azonban 1407-ben csodálatos módon bejutott: Keresztelő Szent János, Szent Ágoston és 

Toletinói Szent Miklós vitték be éjnek idején a kolostorba.  

Életének pontos dátumait, így fogadalomtételének évét sem ismerjük. Valószínű azonban, hogy 

még nem volt 30 éves, amikor a kolostor szokásától eltérően a karnővérek közé befogadták, s 

mivel olvasni nem tudott (azaz nem tudott együtt zsolozsmázni a karnővérekkel), egyéb 

imádságok elmondására kötelezték. A nővérek közül türelmével, engedelmességével és 

jámborságával tűnt ki, mindenkinek épülésére volt.  

Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedéséről, s arra vágyott, hogy osztozhasson a 

megfeszített Krisztus kínjaiban. Egy napon, amikor a feszület előtt térdelt, és vágya 

beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet 

kapott, amely később elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt Ritát elkülönítették a 

nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor az Úr Rita 

könyörgésére eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. 

Betegségei, a böjtölések és a munka fölemésztették erejét, utolsó éveit ágyhoz kötötten töltötte. 

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0522.html 



 

1447. május 22-én hívta át Isten az örök boldogságba, átköltözését egy emberi kézzel nem 

érintett harang szava hirdette meg. Különleges kiváltságként Rita testét soha nem temették el, 

mert csodálatos módon nem látott romlást. Sértetlenül került ki a tűzvészből is, melyben néhány 

évvel halála után a cédrusfából készült koporsója porrá égett. Új koporsóját a szent nagy 

tisztelője, Cesco Barbari casciai asztalos készítette el, aki súlyos betegségből gyógyult meg 

közbenjárására.  

Ritát már halála előtt szentnek tartották, s halála után 10 évvel, még mielőtt az Egyház 

hivatalosan nyilatkozott volna, a nép szentként tisztelte. Boldoggá avatását 1626-ban, szentté 

avatását 1900-ban fejezték be. XIII. Leó pápa ,,Umbria gyöngyének'' nevezte őt. Testét 

Casciában, az 1937--47 között épült Szent Rita-templomban őrzik. A hagyomány szerint Szent 

Rita az egészen kilátástalannak tűnő esetekben is képes segíteni, ezért a lehetetlenségek 

szentjének tartják.  

  



 

 

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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