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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
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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 

ÁGOTA Tábor 

2019. 07. 21- 31. 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA – Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett 

Fiatalok Támogatásáért – Alapítvány közös szervezésében valósult meg idén is az „Állami 

Gondozottak Országos Találkozója”, azaz a XXIII. ÁGOTA Országos Tábor. 

 

A széleskörű előkészületeket követően 201*. július 21-31 között került megrendezésre a 

XXII. ÁGOTA Tábor, Békés megyében, Doboz- Szanazugban, 500 fő részvételével. 
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Az ország minden pontjáról, lakásotthonokból, nevelőszülői hálózatból érkező 

gyermekek tábori találkozóján komoly színvonalú élményprogramokkal, 

élményprogramokba ágyazott szakmai, számos esetben terapeutikus foglalkozással 

teremtettünk lehetőséget fiataljaink számára egymás mélyebb megismerésére, saját 

értékeik tudatosítására- a prevenció és a hátránykompenzáció jegyében. 
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A tábor 10 napjában az ÁGOTA® Alapítvány önkéntesei teljesítettek karitatív 

szolgálatot a gyermekek és fiatalok mellett. Az alapítvány segítői alapköre több száz 

programmal készült a tíznapos találkozóra.  

 

A legnagyobbak között volt a Roma est, az ÁGOTA Bál, a Toldi verseny, a Ki Mit Tud, a 

Szépségverseny, de voltak játékos és sportvetélkedők, futball-, asztalitenisz-, 

csocsóbajnokság, valamint kézműves- és készségfejlesztő foglalkozások, strand, 

kommandósbemutató és lovasprogramok és rendőrautón érkező nyári mikulás – hogy csak 

párat említsünk a színes kínálatból. 
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A tábori programstruktúra részét képezik azok a témakiértékelő beszélgetések is, 

melyek a gyermekek saját életének aktuális problémáit és az ezekre adható válaszokat 

tematizálják. A bizalom jelentőségéről, kapcsolataikról, értékrendjükről, a saját jövőjük 

fontosságáról és az oly gyakran elhallgatott szeretetreméltóságuk jelentőségéről 

gondolkodtatják el őket, segítve ezzel is a társadalomba való hazatalálásukat.  

 

Ezt a magukról való elgondolkodást segíti elő, illetve emeli magasabb szintre a tábori 

programstruktúrába beépített szentmise is. Ezen az össztábori programon a résztvevő 

gyermekek saját elfogadhatóságukra, szerethetőségükre kapnak visszajelzést, 
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megerősítést, melyet egy, a biblia üzenetét a gyerekek nyelvén interpretálni tudó pap 

celebrál.  

 

 

Ez a nagyszabású rendezvény 23 év tapasztalatát ötvözve kiválóan segíti, hogy a 

programokon résztvevő gyermekeknél és fiataloknál olyan attitűdök, szociális 

kompetenciák és készségek erősödjenek, amelyek segítségével önálló életüket meg tudják 

alapozni. Programstruktúránk hatására erősödik önbizalmuk, növekedik aktivitásuk az 

önrendelkezés területén. A tábori programstruktúrának köszönhetően fejlődik a 

gyermekek közötti szolidaritás. 

 

 

A cél minden esetben ugyanaz: megtapasztaltatni a fiatalokkal, hogy a korábbi 

életük során tapasztalt nehézségeik ellenére, érdemeiktől függetlenül, elfogadható és 

szeretetreméltó emberek. A tíz nap során olyan önmegtapasztaláshoz segítik őket, ami 
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saját önbecsülésük újraértékelését hozhatja, és mindez egy reménytelibb jövőt kínálhat 

számukra.  

 

 

A megvalósult program tartalma 

Programunkat élményterápiás és pedagogikoterápiás elemekkel valósítottuk meg, a ránk 

bízott gyermekek és fiatalok traumáinak oldására, életállapotbéli sajátosságaikból adódó 

gyógyulásuk támogatására, valamint jövőjük, társadalmi integrációjuk elősegítésére. 

 

A megvalósult program szakmai eredményei 

Programunk során sikerült a ránk bízott gyermekek és fiatalok traumáinak oldását 

megvalósítani. Programrendszerünk segítségével támogatni tudtuk életállapotbéli 

sajátosságaikból adódó gyógyulásukat, valamint sikerült hatékonyan előre mozdítani 

sikeres társadalmi integrációjukat és realizált jövőképük kialakítását 



10 
 

 

Egészséges személyiségfejlődésük alakulásához hozzátartozik a megfelelő mentális 

kondíció is. A tábor ideje alatt arra koncentráltunk, hogy az állami gondoskodásban élő 

gyermekeknél és fiataloknál megjelenő speciális nehézségeket orvosoljuk. Javítottuk 

konfliktuskezelési technikáikat, igyekeztünk gyarapítani megküzdési stratégiáik tárházát, 

fejleszteni problémamegoldási képességüket.  

 

Emellett minden gyereknél igyekeztünk egyénileg odafigyelni arra, hogy megtaláljuk azt az 

önkifejezési, önmegvalósítási formát, melyben a másik életterét és jogait természetesen 

tiszteletben tartva- kiteljesedhetett, azáltal megerősítve önbizalmát és önbecsülését. 

Fontos eleme volt programunknak a személyiségfejlesztés mellett az egyén 

önértékelésének, kommunikációjának, interperszonális kapcsolatkezelésének javítása is. 
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Közvetlen eredmények: 

 Értékkel teli szabadidő eltöltés valósult meg, ezzel új alternatíva jelent meg 

célcsoportunk körében 

 Az oldáson túlmenően a gyerekek felismerték elsősorban saját és közösségük 

lehetőségeit, értékeit, és olyan attitűdök, szociális kompetenciák és készségek 

erősödtek bennük, amelyek hozzájárulnak a későbbi harmonikus vagy pótlólagos 

személyiségfejlődésükhöz és önérvényesítésükhöz. 

 A résztvevők kapaszkodót és reményt kaptak életükhöz. 

 Jól használható megoldási módokat kaptak a hétköznapok feladatainak ellátásában 

épp úgy, mint átfogó életvezetési kérdésekben. 

 Építő jellegű értékek épültek be a gyermekek személyiségébe. 

 Egészségesebb én- képalakult ki, mely segítségével pozitív irányultságú élet- kilátás 

valósulhat meg. 

 Az állami gondoskodásban élõ fiatalok társas kapcsolati hálója bővült, erősödött 

közvetlen kapcsolati rendszerük feltérképezésével 

 A gyermekek közötti elfogadás jelentős mértékben javult. 
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A program eredményeiből közvetetten részesülnek: 

 A gyermekkel foglalkozó munkatársak, önkéntesek; 

 A gyermekekkel foglalkozó intézményi nevelők; 

 A gyermekotthonokban élő gyermekek közösségei  

 

Ez a minden évben megrendezésre kerülő országos találkozó az ÁGOTA szívdobbanása, 

ahol a Szeged-Csanádi Egyházmegye által gondozott, család nélkül élő gyermekek százai 

mellett az ország összes megyéjéből hívunk meg fiatalokat. 
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 Szeretnénk méltó rangra emelni a család nélkül élő gyermekek szolgálatában vállalt, 

huszonkettedik évi rendezvényünket. Szeretnénk, ha támogatottjaink éreznék az 

érdekükben történő összefogást, az elfogadást és a személyes törődést is.  

 

A tábor mottója az ÁGOTA Alapítvány alapítójának, Kothencz Jánosnak a hitvallása: 

 

„Reményt ébreszteni, jövőt mutatni… A bizalom sebeit gyógyítani ott,  

ahol a kiszolgáltatottság az úr” 
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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 

SZENT MÁRIA MAGDOLNA1 
Július 22. 

Nagy Szent Gergely kora elmúltával a latin egyház hagyományában a liturgiában, a 

legendákban, a művészetben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt 

Betániai Máriáéval, Márta és Lázár húgáéval, valamint a névtelen ,,rossz hírű nő''-ével (Lk 

7,36). S bár az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol 

megkülönböztetik a három nőt, és Betániai Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön 

tisztelik, ezt misekönyveink még mindig nem tükrözik. Vajon meddig tartható fenn ez a téves 

azonosítás? Nem volna- e helyénvaló, hogy amint az idők folyamán bemázolt régi, értékes 

képeket megszabadítjuk a rákerült festékrétegtől, úgy Mária Magdolnát is megszabadítsuk a 

hozzátapadt két másik újszövetségi nőalaktól?  

Mária Magdolna hiteles alakját a róla kialakult népies kép eléggé eltorzította, de talán nem 

annyira, hogy meg ne kísérelhetnénk újra megrajzolni. Kettős neve igazában annyi jelent: 

Magdalai Mária. Magdala sózott haláról híres halászati központ volt a Genezáreti tó nyugati 

partján.  

Nem tudjuk, hogy Jézus, aki az északi parton, kedves városában, Kafarnaumban szeretett 

tartózkodni, járt-e valamikor Mária városában, Magdalában. Az evangéliumok az 

ördögűzések és gyógyítások leírása során nem tudósítanak róla, hogy ez a nehéz sorsú 

magdalai asszony miként találkozott a Názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából 

(8,2 skk.) és Márk egy megjegyzéséből (16,9) tudjuk, hogy Jézus ,,hét ördögöt'' űzött ki 

belőle. A Biblia nyelvében a hét (vö. Lk 11,26; Mt 12,45) meghatározatlan, de mindenképp 

nagy számra utal, s legtöbbször a teljességet, a totalitást érzékelteti. Mária Magdolna tehát -- 

ez a rövid utalásnak a ,,hírértéke'' -- egészen ,,megszállott'' volt, mindenestül a ,,démonok'' 

hatalmában állt, teljesen eluralkodott rajta a gonoszság, a sötétség. De Jézus tanítása szerint a 

gonoszságért és a sötétségért nem lehet egyszerűen csak a Sátánt felelőssé tenni: ,,A szívből 

törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis 

tanúság, a káromlás'' (Mt 15,19). Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, bűneiért, nem 

teheti meg csak a Sátánt bűnbaknak. Önmagának kell felrónia bűnül, hogy a Sátán hatalmába 

esett, és a házát a gonosz szellemek számára söpörte ki és díszítette fel (Lk 11,25; Mt 12,44).  

Mária Magdolna tehát egészen ,,kézzelfogható'' módon tapasztalhatta (mekkora vigasztalás ez 

számunkra!), hogy Isten a szívünkben Fia, Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. 

Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a 

bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és 

szenvedélyek köteléke alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, legyen a követője és 

szolgálja: ,,Ezután bejárta a városokat és falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele 

volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől 

megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes 

intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból 

gondoskodtak róla'' (Lk 8,1--3).  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0722.html 
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Mária Magdolna tehát az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, akik 

elkísérhették Jézust, amikor tanítványaival járta a városokat és falvakat, hirdetve az Isten 

országát, s gondoskodhattak a kis csapatról, amelynek se nyugta, se otthona nem volt, és 

magáról az Emberfiáról is, akinek nem volt ,,hova fejét lehajtania'' (Mt 8,20; Lk 9,58). Más 

szóval Mária Magdolna egy volt azok közül az asszonyok közül, akiket a Mester arra 

méltatott, hogy közelről hallgassák tanítását, és a Golgotára is elkísérjék, amikor a 

tanítványok -- János kivételével -- elfutottak. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak 

Mesterükhöz, aki őket -- nem törődve az akkori felfogással, amely a nőket szellemileg és 

erkölcsileg egyaránt alacsonyabbrendűnek tekintette -- emberszámba vette és becsülte, 

,,befogadta''. Sőt hűségük a halálon túl is töretlen maradt. S ahányszor csak említik nevüket az 

evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen szerepel (Lk 8,2; Mk 15,40; 15,47; 

16,1; Mt 27,56; 27,61; 28,1; Lk 24,10). Ez minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy már az 

Újszövetség keletkezése idején legenda szövődjék Mária Magdolna alakja köré.  

Márk evangéliumában olvassuk a szenvedéstörténetben, a Jézus haláláról és a százados 

hitvallásáról szóló rész után: ,,Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. 

Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József anyja és Szalóme. Ezek már 

Galileában is vele tartottak, és a szolgálatára voltak. Rajtuk kívül még többen is jelen voltak, 

akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe'' (Mk 15,40 skk.). A két Mária mindvégig kitartott 

Jézus mellett, egész estig ott maradtak keresztje közelében, s jelen voltak akkor is, amikor 

Arimateai József levette Jézus holttestét a keresztről, gyolcsba göngyölte, és sziklába vájt 

sírboltba helyezte: ,,Mária Magdolna és Mária, József anyja megfigyelték, hogy hova temette'' 

(Mk 15,47).  

Amikor a szombat elmúlt, ,,a hét első napján, kora reggel'' (Mk 16,8) kimentek a sírhoz, 

mégpedig azzal a céllal, hogy a drága holttestet bebalzsamozzák. Kedves halottuk miatti 

szomorúságuk érthetővé teszi, hogy az üres sír megzavarta az asszonyokat, s bár az angyal 

bátorította őket, és a feltámadást adta nekik tudtul, ,,félelem és szorongás'' vett rajtuk erőt (Mk 

16,8). Jézus elsőként Péternek, az Egyház sziklaalapjának jelent meg (1Kor 15,5). De az 

ősegyházban az asszonyok kezeskedtek róla, hogy az Úr valóban feltámadt, mégpedig test 

szerint, s ez a hittel tanúsított esemény azóta is minden idők kritikáját kiállta.  

Szent János szerint Mária Magdolna külön is tanúja volt a feltámadásnak. A történet, 

amelynek köszönhetően Mária Magdolna alakja oly kedvessé vált a keresztények számára, ez: 

,,Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy 

ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. 

Megszólították: ťAsszony, miért sírsz?Ť -- ťMert elvitték Uramat, s nem tudom, hová tették.Ť 

E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, de nem tudta róla, hogy Ő az. Jézus megkérdezte: 

ťAsszony, miért sírsz? Kit keresel?Ť Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így 

felelt neki: ťUram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy elvihessem magammal.Ť 

Jézus most nevén szólította: ťMária!Ť Erre megfordult, s csak ennyit mondott: ťRabboni!Ť, 

ami annyit jelent: ťMester!Ť. Jézus ezt mondta neki: ťEngedj! Még nem mentem föl az én 

Atyámhoz. Inkább menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül: Fölmegyek az én Atyámhoz és a 

ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.Ť Mária Magdolna ment, és hírül adta a 

tanítványoknak: ťLáttam az Urat, s ezt mondta nekem!Ť'' (Jn 20,11--18).  

Igen, az asszony megy és hírül viszi az apostoloknak: ,,Láttam az Urat!'' János 

evangéliumában Mária Magdolnát, akit kiszabadított a gonosz hatalmából, az Úr arra 

választotta ki, hogy megvigye az apostoloknak a feltámadás örömhírét, az apostoloknak, akik 

még mindig nem akarták érteni az Írásokat (Jn 20,9). Ezért kapta Magdolna az apostolok 

apostola nevet.  
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Vajon az Egyház történetében nem ismétlődik-e meg újra és újra, hogy nőknek kell Jézus 

örömhírét megvinniük? Vajon nem állnak-e napjainkban is nők az Evangélium szolgálatában? 

Mária Magdolna épp az ő szentjük!  

Ünnepét a 8--9. században Keleten általában július 22-én ülték, a nyugati egyházban azonban 

csak a 12. sz. után terjedt el a tisztelete. Ma már a liturgiában nem emlékezünk meg sem a 

betániai Máriáról, sem a névtelen bűnös asszonyról, akiről Lk 7,36--50 szól, hanem csak 

Mária Magdolnáról.  

 

A legenda szerint az Úr mennybemenetele után Mária Magdolna Krisztus iránti szeretetében 

nem akart többé embert látni. Ezért elment Aix-les- Bains környékére (ma Dél-

Franciaország), és itt élt egy barlangban 30 esztendeig, ismeretlenül, vezekelve. Az imádság 

minden órájában angyalok emelték az égbe -- ilyenkor arca ragyogott, mint a nap. Egyszer 

csak rábukkant egy pap és elvitte a templomba. Ott megáldozott és karját kitárva 

elszenderedett az oltár mellett.  

A legendák, kivált a középkoriak, sok csodát említenek. Például: Burgundia hercege, Gerhard 

kolostort alapított Verolay-ben. S hogy művét betetőzze, elküldött Aix-be egy barátot, hogy 

hozza el onnan Mária Magdolna ereklyéit. Az meg is találta a sírt -- csodálatos módon rá volt 

vésve a szent története. Hanem amikor hazatérőben már csak egy fél mérföldnyire volt a 

kolostortól, egy lépést sem tudott tovább menni a szent ereklyékkel. Csak amikor üzent az 

apátnak, s az a többi baráttal ünnepélyes körmenetben elé jött, akkor tudták az ereklyetartót 

elmozdítani és tovább vinni.  

Egy lovag, aki minden esztendőben elzarándokolt Mária Magdolna sírjához, egy összetűzés 

alkalmával életét vesztette. Amikor ravatalon feküdt, a barátai panaszkodtak, hogy Mária 

Magdolna ezt a hű lovagot hagyta bűnbánat és gyónás nélkül meghalni. Erre a halott 

mindnyájuk rémületére felült, papot kért, meggyónt, magához vette a szent Útravalót, aztán 

újra lefeküdt és meghalt.  

Egy hajón, amely veszedelemben forgott, volt egy várandós asszony. Segítségül hívta Mária 

Magdolnát, és megfogadta, ha megmenekül és fia születik, kolostorba küldi. Erre megjelent 

egy ragyogó női alak, kivezette a partra, a többiek pedig mind odavesztek.  

Egyszer egy férfi felírta bűneit egy cédulára, és Mária Magdolna oltárára tette, a terítő alá, s 

kérte a szentet, esdje ki számára bűnei bocsánatát. Amikor visszavette a cédulát, nem volt 

rajta semmi, teljesen tiszta volt.  
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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 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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