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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. december 31-ig, az élménypedagógiai 

programjainktól kezdve a szakmai programokig. 

- 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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Családi Nap a Váradi Tanyán 

 

Ebben az évben is megrendezésre került a kiskunfélegyházi terület családi napja, 

amelyhez ezen alkalommal a kiskunmajsai családok is csatlakoztak. A program célja volt a 

területek, családok közötti kapcsolatok erősítése, a tanyasi élet szabályainak megismerése, 

megtartásának megtanulása egy fantasztikus nap keretében.  

 

A Váradi család már sokadik alkalommal adott otthont ennek az eseménynek. 

Amikor mindenki megérkezett, köszöntöttük a tanácsadókkal a megjelent családokat, 

majd ismertettük a programot és a betartandó szabályokat az állatok miatt.  
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Először sorversenyeket játszottunk, egyrészt a klasszikus játékokat (talicskázás, 

zsákba ugrás, kötélhúzás), másrészt pedig a tanyai világ nyújtotta lehetőségekből 

szemezgettünk (gumicsizmában futás, kengyelben futás, lovaskocsi húzás). Szinte minden 

gyermek részt vett a megmérettetésen. Olyan jól sikerült, hogy a nagy meleg ellenére is 

alig akarták abbahagyni.  

 

A nap folyamán csillámtetoválásra, vízibombázásra is lehetőség volt. Délben finom 

ebéd, gulyásleves és kemencében sült túrós batyu várt ránk, amit Ráczné Piroska Rita 

nevelőszülő főzött-sütött nekünk. Az ebéd után nem sokkal elkezdődött a „focibajnokság” 

Váradi Márk vezetésével. Ezt már nagyon várták a fiúk.  

A foci után egy jógaoktató hölgy látogatott ki hozzánk, hogy a „megfáradt testű” 

nevelőszülőket és tanácsadókat egy kicsit felfrissítse. Mindeközben a csemetéknek 

lovagolásra és lovaskocsizásra volt lehetőségük.  
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A nap végét beszélgetéssel zártuk. Fantasztikusra sikerült ez a nap. Nagyon jó volt 

látni, hogy bár nem sűrűn találkozik a két terület családjai, mégis sokat beszélgettek, a 

gyerekek együtt játszottak, a sorversenyben csapatonként és nem területenként 

küzdöttek (vegyes csapatok voltak).  
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Köszönetet mondunk a Váradi családnak, hogy a helyszínt, programlehetőségeket, 

energiájukat adták nekünk a mai napra. Köszönet továbbá a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltatónak is a sok nyalánkságért, amivel megédesítették a gyermekek napját. 
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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 
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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/


10 
 

- 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/ 

  

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 GELLÉRT1 

Szeptember 24. 

*Velence (Itália), 980 körül +Buda, 1046. szeptember 24.  

Szentünk azoknak a sorába tartozik, akik nem hazánk földjén látták meg a napvilágot, de 
életük, működésük és haláluk ide kapcsolja őket. Velence volt a szülőföldje, az a lagúnák 
szabdalta szigetföld, amelynek első lakói a helyi hagyomány szerint Attila hunjai elől 
menekültek ide a szárazföld városaiból és falvaiból. Öt éves volt, amikor szülei -- apját 
Sagredo Gellértnek hívták -- áteveztek vele a Szent Márk-székesegyházzal átellenben lévő 
San Giorgio-szigetre. Úgy látszott ugyanis, hogy György nevű kisfiúk (Szent György napján 
született, ezért kapta a keresztségben ezt a nevet) nem marad életben. Fogadalmat tettek, 
hogy ha a gyermek a sziget bencés szerzeteseinek imájára meggyógyul, Istennek szentelik 
az életét, és mindjárt a monostorban hagyják. A gyermek fölgyógyult, ott maradt, és 
fokozatosan bevezették őt a kor szellemi és a Szent Benedek rend lelki életébe, 
fegyelmébe. 15 éves lehetett, amikor édesapja Jézus iránti szeretetből szentföldi 
zarándoklatra indult. Társaival együtt elérte Palesztina partjait, ahol rabló arabok támadták 
meg őket. Csatára került a sor, s bár a támadókat megfutamították, édesapja holtan 
maradt a csatatéren. Így teljesült az a vágya, miszerint abban a földben szeretne pihenni, 
amelyet a Megváltó vére öntözött... Az ő emlékére vette föl az ifjú György a Gellért nevet. 
Nem sokkal később az édesanyját is elvesztette, a San Giorgio monostor sírboltjába 
temették el.  

Huszonöt éves korában rendtársai őt tették meg a monostor perjeljévé, majd Vilmos apát 
javaslatára, tudásának elmélyítése végett, másodmagával Bolognába küldték, hogy később 
elfoglalhassa a kolostori iskola egyik tanári posztját. 32 évesen tért vissza a Szent György 
szigeti monostorba, de nem sokáig tanított, mert Vilmos apát halála után őt választották 
meg szerzetestársai apátnak. Talán édesapja emléke vagy a hithirdetés vágya késztette 
arra, hogy 3 év múltán lemondjon apáti tisztéről és a Szentföldre induljon.  

1015 február vége felé szállt hajóra két társával, hogy Zárába (ma: Zadar) jusson, s onnan 
továbbhajózzék Palesztina felé. De a kitört tengeri vihar miatt Isztria partjai felé sodródtak. 
Ott a Parenzo (ma Porec) melletti Szent András-sziget kikötőjében vetettek horgonyt, és a 
sziget bencés monostorában találtak menedéket. A több hétre elhúzódott kényszerpihenő 
közben Gellértnek nem egyszer nyílt alkalma, hogy megbeszélje útitervét az ugyancsak ott 
időző Razina, más nevén Gaudentius pannonhalmi apáttal, aki szerette volna őt megnyerni 
magyarországi kolostoralapítási és térítői tervének. Gellért azzal a nem titkolt szándékkal 
engedett unszolásának, hogy Magyarországon keresztül könnyebben eljuthat majd a 
Szentföldre. Átkelvén a part menti hegyláncokon, majd a Dráván, 1015. május 3-án érkeznek 
Pécsre, Mór püspökhöz. Vele és Asztrik pécsváradi apáttal onnan Székesfehérvárra, István 
királyhoz mennek. Nagyboldogasszony napján járul Gellért a király elé, és találkozásuk 
hatására István meghívja őt Imre fiának nevelőjéül. Nyolc éves volt ekkor Imre, és szentünk 
7 évig nevelte az esztergomi királyi palotában. Tanítványának életszentsége tanúsítja, hogy 
nevelő, oktató munkája nem veszett kárba!  

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0924.html 
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Ezután következtek a bakonybéli remeteség évei. A monostor melletti erdei kunyhóban 
tudott leginkább elmélkedni és dolgozni. Ekkor írta szentírásmagyarázó munkáit, többek 
között a Zsidókhoz írt levélhez és Szent János apostol I. leveléhez. Kár, hogy e munkái mind 
elvesztek. Kb. 1028-ig örülhetett a monostor csendjének és erdei magányának. Ajtony 
vezér legyőzése után Szent István hívatta, hogy rábízza a Maros menti egyházmegye 
megszervezését. Ajtony annak idején a bizánci császárság szomszédjaként görög 
szertartás szerint vette föl a keresztséget, s telepített Marosvárra néhány görög 
szerzetest. Csanád vezér ostroma után ugyan elmenekültek, de pl. Oroszlámoson még a 
13. sz. elején is voltak.  

Gellért az egyházszervezést azzal kezdte, hogy fölosztotta az egyházmegye területét 7 
főesperességre, s ezek élére a magával hozott papok közül azokat állította, akik tudtak 
magyarul. Majd a papi utánpótlás biztosítására káptalani iskolát szervezett, végül 
templomokat építtetett, köztük a székesegyházat és a bencés monostor Boldogságos Szűz 
oltalmába ajánlott templomát. Tevékenységét a szent életű király bőkezűen támogatta. E 
tekintetben, de más, sorsdöntőbb szempontból is, végzetes fordulatot jelentett a király 
halála 1038- ban. Hiába volt az új király, Péter velencei, akárcsak Gellért, az uralkodáshoz és 
a magyarság megnyeréséhez nem értett. Idegenpártolása miatt nemzeti forradalom űzte 
el őt a trónról. Utóda, Aba Sámuel sem vitte sokra. Zsarnoksága miatt 1043-ban a koronát 
és a húsvét megünneplését is megtagadta tőle Gellért. A fölfordulásnak ezen évei készítik 
elő vértanúságát is. Ha arra gondolunk, hogy a csanádi püspök e vérzivataros években 
hittudományos munkákat írt, rádöbbenhetünk, hogy semmiképpen sem kereste a 
vértanúságot, hanem inkább csak elfogadta azt.  

1046 szeptemberében a lengyelországi száműzetésből hazatérő Vászoly fiak, Endre és 
Levente fogadására igyekezett püspöktársaival, Böddel és Benetával együtt. Mivel a 
hercegek még nem érkeztek meg Székesfehérvárra, továbbutazik Diósdig. Az éjjelt itt 
töltvén, reggel a Szent Szabina-templomban mondott miséje közben látomása volt 
közelgő vértanúságukról. Az ún. pesti révhez közeledve Vatha pogány lázadói kőzáporral 
törtek rájuk. Kiráncigálták Gellértet a szekeréből, hozzákötötték egy kordéhoz, és a később 
róla elnevezett Kelenhegy szikláiról a mélybe taszították. Holttestét ideiglenesen a pesti 
Boldogasszony-templomban (a mai Belvárosi Főplébániatemplomban) temették el, 
később átszállították Csanádra. Szentté avatása Szent László királysága idején történt.  

Egy kis részlet Szent Gellért művéből, melyben a tüzes kemencében éneklő három ifjú 
himnuszát magyarázza. Az itt következő sorokban Gellért azokról beszél, akik hódoltak a 
bálvány előtt (Hajdu Tibor fordításában):  

,,Hogyan is beszélhetnénk a király tetszése ellenére? Megharagszik, indulatba jön, s mi 
mégis beszéljünk? Inkább színlelik a jókedvet, s vele együtt akár kacagnak, mintsem hogy 
ki mernék mondani Isten hathatós igéjét. Ezt pedig azért teszik, hogy se rokonaik el ne 
veszítsék a nekik adott hivatalokat, se őtőlük el ne vegyék a polyvát. Mikor pedig valaki 
emberi tekintetek, avagy földi dolgokhoz való ragaszkodás miatt fél a halandó embertől, 
és ilynemű dolgok miatt kíván tetszeni annak, aki ma van, másnap reggel pedig már nyoma 
sincs a földön, akkor, úgy látszik, semmiben sem különbözik azoktól, akik a babiloni király 
bálványszobrát imádták.''  
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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 

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

