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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 
  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
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Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

Tervezett Programjaink 

 

A könnyebb tervezhetőség érdekében naptárba rendeztük azokat a programokat, 

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

programjainktól kezdve a szakmai programokig. 

 

 2019. július 21-31. XXIII. ÁGOTA Tábor, Doboz-Szanazug  

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

 adaptív megküzdés 

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

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

- 2019. december 14. Adventi szavaló verseny 

 

A programok az Emberi Erőforrások Minisztériumának résztámogatásával, az EFOP-1.8.9-

17-2017-00017, valamint az EFOP-1.3.7-17-2017-00226 kódszámú projektek keretében 

valósulnak meg. 
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Programbeszámolók 

Gyermek-Családi és Integrációs Nap, Szeged, Zápor tó 
2019. június. 01. 

 

Résztvevők száma: több ezer, jelenléti íven: 1233 fő 

Az ÁGOTA® Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a 2019. június 1-

én 10.00 órai kezdettel rendezte meg Szegeden, a Zápor - tónál Gyermek-, Családi, 

Közösségi és Integrációs napját. A rendezvény fő témája a közösségi élmények 

megtapasztalása, hátrányos helyzetű célcsoportok társadalmi integrációjának elősegítése 

az esélyegyenlőség jegyében. A rendezvényre több ezer résztvevőt vártak a szervezők. 

 

A hátrányos helyzetű és marginalizált csoportok és egyének segítésének és társadalmi 

felzárkóztatásának egyik nagyon hatékony eszköze, ha élményprogramokon keresztül 

közelítjük meg problémáikat. Ugyancsak kiemelt hatékonysággal működnek a közösségi és 

élményprogramok a család nélkül nevelkedő és veszélyeztetetett gyermekek és fiatalok 

integrációjának elősegítésére is.  

Az ÁGOTA® Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2012 óta 

szervezi integrációs programjait, a családból kiemelt, a veszélyeztetett és egyébként hátrányos 

helyzetű gyermekek és az őket befogadó, elfogadó közösségek között. Az ilyen integrációs 

programsorozatoknak köszönhető, hogy a nevelőszülői hivatás egyre népszerűbb, ezáltal mind 

több és több családját vesztett gyermek találhat befogadó családokra. De az ilyen integrációs 

programsorozatok teszik lehetővé azt is, hogy az egymástól idegenkedő generációk 

találkozzanak, beszélgessenek és ezáltal működő, egymást segítő közösségek alakuljanak ki.  

Délelőtt több mint három ezer gyermek vette birtokba környéket, ahol idén is megrendezte 

hagyományos gyerek és családi napját az ÁGOTA Alapítvány, és a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. – A Dél-alföldi régióból – Csongrád, 

Bács-Kiskun és Békés megyéből - érkeztek gyermekek, akik nevelőszülőknél és 

lakásotthonokban élnek. Rengetegen jöttek a környékről is, hiszen ennek a napnak pont az volt 

a célja, hogy integrálja a családban illetve az állami gondoskodásban élő gyerekeket. A 

rendezvénnyel az előítéletek csökkentése is a céljuk volt, hiszen minden gyermek megérdemli 

a gondoskodást, az élményeket. 

Már délelőtt rengetegen voltak a Zápor tónál, 2 órakor ez a szám megduplázódott, az Apostol 

zenekar koncertjén közel ötezren voltak.  



5 
 

 

 A családi és közösségi nap nagyon sok színes programmal várta az érdeklődőket. A 

programok délelőtt kezdődtek, volt játék - és ruhabörze, a gyerekeknek ugráló vár, játszóház, 

arcfestés és kézműves foglalkozások. Az érdeklődők kérdéseket tehettek fel és akár 

ujjlenyomatot is rögzíthettek a Szegedi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési standjánál.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egész nap várta a nevelőszülői hivatásvállalás iránt 

érdeklődőket. 11:00-tól a Tücsök zenekar szórakoztatta a résztvevőket. Az egészségmegőrzés 

jegyében volt közös mozgás is: 11:45-től Dancsival zumbázhattak a résztvevők. A délután 

folyamán fellépett az Animal Cannibals és az Apostol együttes is.  

Sokan tomboltak együtt az Animal Cannibals-szel, ám a gyerekek nagy része a tini sztár Dorinát 

várta a legjobban. 
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A rendezvényen 12:20-tól a Stil zenekar muzsikált. A színes napot pedig Dorina koncertje zárta. 

 

A jelenléti ív aláírása önkéntes alapon működött, így kora délután be is fejeztük a regisztrációt, 

így nem minden résztvevő szerepel rajta.  

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, az EFOP-1.3.7-17-

2017-00226 kódszámú projekt keretében valósul meg. Projekt címe: A társadalmi kohézió 

erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.  
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Gyulai Focitorna 

2019. 06. 22. 

Program helyszíne: Grosics Labdarúgó Akadémia - 5700 Gyula, Zrínyi Miklós tér 25. 

Résztvevők száma: 370 fő 

Több száz gyermek és fiatal részvételével rendezte meg az ÁGOTA® Alapítvány és 

a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató az ÁGOTA® 

Országos Labdarúgó Tornát szombaton Gyulán, a Grosics Akadémián, 2019. 06. 22-én.  

A résztvevők hét pályán, körmérkőzéseken focizhattak. Három korosztályt 

indítottunk, mindhárom korosztályban külön fiúkat és lányokat.  

 
 Ebben az évben kiemelt feladatunk volt a prevenció mellett az egészséges 

életmódra nevelés is, ennek jegyében interaktív előadásokkal, beszélgetésekkel, 

tesztlapokkal készültünk, hogy így is elősegítsük az ismeretátadást a gyermekek számára.  

A csapatok mérkőzések közti ideiben 9 állomáson várták az önkéntesek a fiatalokat, ahol 

droggal kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. 

1. Egészséges-nem egészséges (fényképeket kell a 2 elv mentén szétválogatni) 

2. Drog- totó 

3. Mentősök-1. állomás – Egészségügyi kérdezz-felelek 

4. Mentősök- 2. állomás – Intő jelek a testen- felismertetés 

5. Mivé vált? –Drogos celebek képeit kell összepárosítani, a drogkarrier előtti fotót a 

drog utánival 

6. Egészség-puzzle 

7. Mentősök- 3. állomás – Tudáspont  
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8. Drogok és hatásaik-TESZT 

9. Legális-illegális kvíz 

A rendezvényt 16 órakor, eredményhirdetéssel zártuk, ahol a legjobb csapatok számára 

serleggel és érmekkel készültünk.  

 

 
 

A rendezvény célja alapvetően a prevenció volt. A tornát a megelőzés jegyében hívtuk 

életre, amelyben a közösségépítés, az egymásra való odafigyelés, a megküzdési képesség 

javítása, valamint a sportszerű magatartás kialakítása is kiemelt szerepet kapott. 

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok ne egész nap a tévé, a számítógép előtt, telefonnal a 

kezükben „kockuljanak”, hanem leljenek közösségre, találják meg az örömet. Sok gyermek 

és fiatal szeret sportolni, aki pedig ezt teszi, jó eséllyel igyekszik minden káros szenvedélyt, 

a drogot, az alkoholt és a cigarettát is elkerülni.  
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A résztvevő nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban élő gyermekek és fiatalok Szabolcs-

Szatmár-Beregtől Komárom-Esztergom megyéig, Bács-Kiskun megyétől Csongrádon át 

Hajdú-Bihar megyéig hazánk számos területéről érkeztek a megmérettetésre. 

A bajnokságon több kategóriában, mintegy negyven csapat állt rajthoz, de 

megválasztották egyebek mellett a legjobb kapust vagy a legsportszerűbb játékost is. A 

fair play-re egyébként több példát is láthattunk, volt olyan játékos, aki megtapsolta 

ellenfelét egy-egy pengés megoldás után, s a labdarúgók láthatóan odafigyeltek, nehogy 

sérülést okozzanak. 
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Támogatónk az Európai Unió és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A projekt címe: 

Szemléletformáló és drogprevenciós programok megvalósítása a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltatónál (pályázat kódja: EFOP-1.8.9-17-2017-00017). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QIzpKCny7a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13Sok

HHMhJXNYsASQgu9GN2Ztobwo3WToXlbR2-9dxmv9EsOijM7xht68 

 

https://www.beol.hu/sport/helyi-sport/agota-orszagos-labdarugo-tornat-tartottak-a-

megelozes-jegyeben-

2027639/?fbclid=IwAR1DyWbF9dA4bMA9yPQJ8nAP7Nr7kFEWtI7FxwgoGyFfphNsIZjVV9p

usfE 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QIzpKCny7a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13SokHHMhJXNYsASQgu9GN2Ztobwo3WToXlbR2-9dxmv9EsOijM7xht68
https://www.youtube.com/watch?v=QIzpKCny7a8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13SokHHMhJXNYsASQgu9GN2Ztobwo3WToXlbR2-9dxmv9EsOijM7xht68
https://www.beol.hu/sport/helyi-sport/agota-orszagos-labdarugo-tornat-tartottak-a-megelozes-jegyeben-2027639/?fbclid=IwAR1DyWbF9dA4bMA9yPQJ8nAP7Nr7kFEWtI7FxwgoGyFfphNsIZjVV9pusfE
https://www.beol.hu/sport/helyi-sport/agota-orszagos-labdarugo-tornat-tartottak-a-megelozes-jegyeben-2027639/?fbclid=IwAR1DyWbF9dA4bMA9yPQJ8nAP7Nr7kFEWtI7FxwgoGyFfphNsIZjVV9pusfE
https://www.beol.hu/sport/helyi-sport/agota-orszagos-labdarugo-tornat-tartottak-a-megelozes-jegyeben-2027639/?fbclid=IwAR1DyWbF9dA4bMA9yPQJ8nAP7Nr7kFEWtI7FxwgoGyFfphNsIZjVV9pusfE
https://www.beol.hu/sport/helyi-sport/agota-orszagos-labdarugo-tornat-tartottak-a-megelozes-jegyeben-2027639/?fbclid=IwAR1DyWbF9dA4bMA9yPQJ8nAP7Nr7kFEWtI7FxwgoGyFfphNsIZjVV9pusfE
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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/ 

http://www.joszolgalatdij.hu/
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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?  

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

szombaton, valamint az azt követő rövid kutatómunkában.  
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- 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/ 

  

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
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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 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu
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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 

  

mailto:kereki.judit@csbo.hu
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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
mailto:merkl.timea@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
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Szentek élete 

GONZAGA SZENT ALAJOS1 
Június 21. 

* Castiglione, 1568. március 9. + Róma, 1591. június 21.  

A Gonzaga család nevének abban az időben jó csengése volt. Egyik elődjük a brandenburgi 

választófejedelem leányát vette feleségül. A terület, amelyen a Gonzagák uralkodtak, kicsi volt. 

Ezért vagy a császár szolgálatába szegődtek, és vakmerő katona, esetleg kíméletlen 

zsoldosvezér lett belőlük, vagy az Egyház szolgálatába álltak, s ott tűntek ki. A Gonzagákat 

nem ritkán két bíboros is képviselte a szent kollégiumban. Kétségkívül tetterős, becsvágyó és 

életrevaló nemzetség volt a Gonzaga család.  

Alajos 1568. március 9-én született Castiglione őrgrófja, Ferrante Gonzaga elsőszülöttjeként, s 

őt még hét testvére követte. Születése -- mint trónörökösnek -- előre meghatározta várható 

életútját. Alig volt tíz éves, amikor a toszkán nagyherceg udvarába került apródnak. Ott 

megtanulhatott mindent, ami akkoriban társadalmi rangjához szükséges volt: udvari viselkedést 

és fellépést, a klasszikus és élő nyelveket. A fejedelmi fiúk és lányok között, akikkel együtt élt, 

ott volt a későbbi francia királyné, Medici Mária is. Megtartottak minden egyházi előírást, de 

az udvar valójában távol állt a keresztény lelkiségtől. A gyilkosságtól sem visszariadó 

kegyetlenség és a féktelen, léha viselkedés mindennapos volt. A fejedelmi családok úgy 

érezték, fölötte állnak a köznépnek, sőt a jognak és a törvényeknek is. Ebben a légkörben Alajos 

elhatározta, hogy megőrzi függetlenségét, és nem engedi, hogy környezete magával ragadja. 

Kora szerint még gyermek volt, de már tudta, mit kell tennie. A firenzei Angyali Üdvözlet- 

templomban fogadalmat tett: nem alkalmazkodik környezetének szelleméhez, hogy szabad 

maradjon Isten számára.  

Firenzéből 1579-ben a mantovai herceg udvarába ment. A herceg volt az egész Gonzaga-ház 

feje. Ott állítólag már kifejezésre is juttatta meggyőződését: ,,Istennek szolgálni jobb, mint az 

egész világon uralkodni.'' Életmódjának merőben eltérő formája állandó tiltakozás volt az 

udvari körökben uralkodó visszaélésekkel és bűnökkel szemben. Mivel ezek száma nem volt 

csekély, nem lehet csodálkozni, hogy az ő másfélesége föltűnt, sőt kihívásként hatott.  

1581-ben Alajost apródként Máriának, V. Károly legidősebb leányának, II. Miksa feleségének 

udvarába rendelték, aki spanyol hazájába készült visszatérni. Alajos szülei és testvérei vele 

együtt hajóztak a tengeren. Az apa játékszenvedélye miatt kényelmetlen pénzügyi helyzetbe 

sodródott Spanyolországban, s a tizennégy éves Alajosnak kellett levélben közbenjárnia a 

rokonságnál. Úgy látszik, apja nagyon bízott elsőszülöttének diplomáciai képességeiben. 

Amikor II. Fülöp király 1583-ban több évi portugáliai tartózkodás után visszatért Madridba, 

Alajost választották ki a latin üdvözlő szónoklat elmondására. Ez a beszéd ugyan a kor 

szokványos iskolai feladata volt, mégis elárul valamit az ifjú szónok tehetségéből. Ott 

Spanyolországban lett egészen világos a trónörökös előtt jövendő életútja. Be akart lépni a 

jezsuita rendbe, és ezzel hosszú küzdelem kezdődött apjával, aki abba még csak beleegyezett 

volna, hogy fia egyházi szolgálatot vállaljon, amelyet a bíborosi méltóság koronázhatott volna 

meg, a szerzetességet azonban kevésnek találta elsőszülötte számára.  

1584 nyarán a család visszatért hazájába, csak egyik nővére maradt a madridi udvarban. 

Odahaza az édesapa még egyszer megkísérelt mindent, hogy fiát a szerzetesi hivatástól eltérítse. 

De ezúttal is alábecsülte fia határozottságát és bátorságát. 1585. november 2-án a trónörökös 

ünnepélyesen -- minden formaság betartásával -- lemondott összes jogáról, és a trónöröklést 

Rudolf öccsére ruházta. Nem volt véletlen, hogy halottak napját választotta alkalmul, mert 

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0621.html 
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valóban meghalt ennek a világnak. Két nap múlva Alajos már úton volt Róma felé, hogy ott 

megkezdje próbaévét. Néhány hónappal később apja haláláról értesült.  

Tanulmányi éveit súlyos családi bajok zavarták meg, szükség volt a legidősebb testvér 

tanácsára és segítségére. Rudolf öccse, akinek átadta az őrgrófságot, sok gondot okozott. A 

családi tanács által elhatározott házassági ajánlatot semmibe véve megszöktetett egy polgári 

származású leányt, és titokban feleségül vette. Alajos alig bírta rávenni, hogy vállalja, azaz 

hozza nyilvánosságra a megkötött és érvényes házasságot, és ezzel szüntesse meg a 

törvénytelen együttélés botrányát. Eközben Rudolf a mantovai herceggel Solferino 

birtoklásáért pörlekedett. Alajos először csak egy sornyi -- anyjának írt -- levéllel avatkozott az 

ügybe. Anyja egyébként a területi viták ügyében még Prágába is elment a császári udvarba. A 

viszályt azonban nem sikerült rendezni. Ekkor a mantovai herceg anyja azt javasolta, hogy 

Alajos legyen a döntőbíró. A rend általános főnöke elfogadta az ajánlatot, és megengedte, hogy 

Alajos hazatérjen, s ott a helyszínen oldja meg a vitás kérdéseket. Az, hogy az alig húsz éves 

fiatalembert bízták meg ezzel a feladattal, világosan mutatja, mekkora tekintélyt élvezett a 

családi körben. A közvetítés sikere tényleg nem maradt el, és helyreállt a béke. (Alig három 

évvel később azonban Rudolf erőszakos halállal meghalt, és egyik öccse lépett a helyébe.)  

Alajos így szerencsésen megoldotta mindkét nehéz feladatát, amelyek miatt Lombardiába jött. 

Most visszahívták Rómába, hogy ott a Római Kollégiumban, a rend központi tanulmányi 

intézetében folytassa teológiai tanulmányait.  

Egy alkalommal Rómát ,,igazi hazájának'' mondta, s az is lett földi útjának utolsó állomása. 

1590/91 tele éhínséget hozott Itáliára, s vele pestist, amellyel szemben akkoriban szinte 

tehetetlenül álltak.  

A Római Kollégium növendékei is beálltak az önkéntes ápolók sorába, s életének utolsó 

heteiben Alajos több más bátor emberrel együtt a római ,,fekete halál'' ellen harcolt. Az egyik 

napon az utcán összeesve talált egy beteget, akin a pestis minden jele látható volt. Késlekedés 

nélkül a vállára vette és a kórházba vitte. A huszonhárom éves ifjú ekkor kapta el a halál csíráját. 

Fájdalmas betegeskedés következett. Rögtön fölvette a betegek szentségét, de a betegség 

elhúzódott.  

1591. június 21-én halt meg a Római Kollégiumban. Tizennégy évvel később boldoggá, 1726. 

december 31-én szentté avatták. Ünnepét 1842- ben vették föl a római kalendáriumba.  

Az ,,ifjúság példaképeként'' gyakran túlzottan lágy és színtelen egyéniségként rajzolták meg 

alakját, az életéből ránk maradt források azonban nemes jellemének és életszentségének 

határozott körvonalait tárják elénk.  

Már ifjú udvaronc korában megmutatkozott egyenes lelkülete. Egyszer terített asztalnál azzal 

szórakozott egy hetvenes éveiben járó úr, hogy a fiatal nemesurak tetszését keresve mocskos 

tréfákat mesélt. Alajos e szavakkal fordult hozzá: ,,Nem szégyenli Ön, hogy a maga korában és 

rangjával így beszéljen fiatalemberek előtt? Nem tudja, hogy a rossz beszéd megrontja a jó 

erkölcsöt?''  

Alajos kemény és határozott harcot vívott apjával, aki szenvedélyesen szembeszállt fiának azzal 

a szándékával, hogy a jezsuita rendbe lépjen. Sem harag, sem ígérgetés nem tudta az elszánt 

fiút szándékától eltéríteni. Amikor egyszer apja veréssel fenyegette, Alajos azt válaszolta: 

,,Boldognak fogom tartani magamat, hogy ilyesmit szenvedhetek Istenért.'' Amikor apja azt 

kérdezte, hogy miért éppen a jezsuitákhoz akar menni, ezt felelte: ,,Éppen azért választottam a 

jezsuita rendet, mert abban senki sem vállalhat kitüntető tisztséget. Ha ilyesmire törekednék, a 

világban maradnék, ahol mint elsőszülött megkapnám az őrgrófságot.''  

Öccse, aki Alajos helyett őrgróf lett, mint már mondtuk, titokban megszöktetett és feleségül 

vett egy polgárleányt. De rendje gondolkodásában megrekedve nem volt elég ereje, hogy 

nyíltan bejelentse ezt a ,,rangon aluli'' házasságot. Így látszatra törvénytelenül éltek együtt. 

Alajos sürgette öccsét, hogy szüntesse meg a botrányt, és hozza nyilvánosságra 

házasságkötését. Ezért határozott hangú, szinte a szeretet határait átlépő levelet írt neki: ,,Ha 

ezt nem érem el nálad, nem ismerlek el többé édestestvéremnek, és egyáltalán nem akarlak 
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többé ismerni. Magam több mint négy év óta a család számára halottnak számítok. Igazán 

szégyenlenem kellene magamat magam előtt, ha most, miután Krisztus szeretetéért mindent, 

még magamat is elhagytam, emberi vonzalom miatt Krisztust elárulnám, és a neki okozott 

sértést semmibe venném... Tizenkét napig maradok itt, addig várok a válaszra. Ne késlekedj 

abban, ami kötelességed, ne késlekedj, és még egyszer: ne késlekedj! Jól jegyezd meg, hogy 

háromszor ismételtem ezeket a szavakat! Mert biztosan meg fogod bánni, ha megtagadod 

kérésemet.'' És Alajos végül elérte, amiért öccsét annyira ostromolta: a titokban tartott 

házasságkötést nyilvánosságra hozták, elviselve a nemesség megrökönyödését.  

Betegségében is bizonyságot tett arról a nemes lelkű viselkedésről és bátorságról, amely egész 

életét jellemezte. Anyjához írt egyik levelében ezt mondja: ,,Egy hónappal ezelőtt már közel 

álltam hozzá, hogy megkapjam Istentől az elnyerhető legnagyobb kegyelmet, vagyis hogy az ő 

kegyelmében meghaljak. De úgy tetszett Istennek, hogy a halált elodázza, és helyette állandó 

lázt küldjön rám. Most is ettől szenvedek. Az orvosok, akik nem tudják, mi lesz a dolog vége, 

mindent megkísérelnek a test egészségéért. Nekem azonban fontosabb arra gondolnom, hogy 

Isten, a mi Urunk adjon nekem jobb egészséget, jobbat, mint amit az orvosok adni képesek. És 

tulajdonképpen boldog vagyok, mert remélem, hogy Isten, a mi Urunk néhány hónapon belül a 

holtak országából az élők birodalmába fog hívni.''  

Erős hitével fölkészítette anyját arra a pillanatra, mikor majd halálhírét veszi. Fennmaradt egy 

1591. június 10-én írt levele: ,,Mindezeket azért írtam, hogy teljesedjék egy különleges 

kívánságom: Fölséged az egész családdal együtt drága ajándékként fogadja halálom hírét. Adja 

rám anyai áldását, és álljon mellettem hazamenetelem alkalmával. És ezeket a sorokat azért 

írtam különösen szívesen, mert semmi másom sincs, amivel szeretetemet és gyermeki 

tiszteletemet kifejezhetném. Azzal fejezem be soraimat, hogy még egyszer alázatosan kérem 

áldását.''  

Amikor közölték vele, hogy hamarosan meg fog halni, lázban égő szemei fölragyogtak az 

örömtől. ,,Örömmel megyek, nagy örömmel!'' Ezt ismételgette. Egyik társát, aki meglátogatta, 

ezzel fogadta: ,,Jó hírt kaptam: nyolc napon belül meghalok. Énekeld velem a Te Deumot!''  
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Szeretném még egyszer megragadni az alkalmat, és arra buzdítani Önöket, kedves 

Olvasók, hogy minden Önöket aktuálisan érintő témakörben ragadjanak tollat/ 

billentyűzetet, mert az interaktivitás és informálás jegyében nagyon várjuk ötleteiket, 

beszámolóikat a 2019- es év folyamán is, a megadott elérhetőségek bármelyikén. 

Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen vennénk 

a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket.  

Bármilyen tapasztalat, jó gyakorlat, aktuálisan munkánkat érintő kérdés merül fel, 

kérem, írják meg nekünk a modszertanmarcsi@gmail.com e- mail címre, hogy mihamarabb 

kész válaszokkal, ötletekkel, ajánlásokkal szolgálhassunk.  

Jó tájékozódást, olvasást kívánunk!  

 

 

 

 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
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