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Kedves Olvasók! 

 

 Idei első  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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Programbeszámoló 
NOVEMBER 

Szent Ágota Karácsony- Komárom- Esztergom megye 
 

Négyszáz gyermek számára szervezte meg a Szeged-Csanád Egyházmegye fenntartásában 

működő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és a Segítő Jóbarátok és Barátaik a 8. 

Jótékonysági Karácsonyi Gálát. A különleges eseményen zsúfolásig megtelt a Vértes Agorája. A 

gyermekek ajándékokkal és kellemes élményekkel térhettek haza. 

Az aulában hosszú asztalt terítettek meg különféle finomságokkal, s A négy jó barát 

történetét bemutató mesekönyv szerzőivel is találkozhattak a gyerekek. Az emeleten ruhák, 

ékszerek, táskák, könyvek, cipők sorakoztak, és várták új gazdájukat, de kézműves-foglalkozás és 

fotósarok is próbálta emlékezetessé tenni a különleges estét. A legnehezebb dolga talán a 

Mikulásnak volt, aki több száz csomagot osztott ki. 

A gálaműsor előtt sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők arról, hogy a nyolc éve zajló 

kezdeményezés már milyen önkéntes segítő hálózattá nőtte ki magát. A tájékoztató főszereplői a 

Segítő Jóbarátok voltak, akiknek alapítója Honosiné Máhr Ágnes, Honosi Mihály és dr. Dombi Péter. 

Az ismertetőn részt vett Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója 

és Veér Lajos, a Shell Hungary Zrt./Shell Fleet Solutions igazgatója, valamint Sámuel Botond, az 

Agora Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Elhangzott: az elmúlt időszakban egyre többen álltak a Segítő Jóbarátok kezdeményezései 

mellé, így az idén lehetőségük nyílt már arra, hogy több különböző eseményt szervezzenek az 

ország különböző pontjain a Szent Ágota keretei között nevelkedő fiataloknak. Hangsúlyozták: 

kiváló a kapcsolat a szolgáltató és a segítők között, a jó barátok mindig oda mennek, ahol a 

legnagyobb szükség van rájuk. Szegeden például húsvétkor családi napot és jótékonysági 

hajvágást, Süttőn gyermeknapot, Komáromban állatvédelmi délutánokat szerveztek, és ÁGOTA 

Falván, azaz Tass-Alsószenttamáson a Shell közreműködésével csaknem hétezer fát és cserjét 

ültettek. December 7-én még szerveznek egy jótékonysági hajvágást Komáromban. Elhangzott az 

is, hogy 10-13 tonna száraztésztát, lisztet is felajánlottak a segítők. 

A szolgáltató főigazgatója megköszönte a Segítő Jóbarátok példaértékű, egyedülálló 

kezdeményezését. Hozzátette: öt megyében csaknem négyezer gyermek ellátásáról, neveléséről 

gondoskodnak, közülük négyszázan élnek megyénkben. Őket látták vendégül a gálaműsoron, 

amelyen közreműködött többek között a Talentum Iskola Kiskórusa, a Szent Ágota gyermekei és 

fellépett Szandi is.  

https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/negy-jobarat-alsogalla-1903743/
https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/negy-jobarat-alsogalla-1903743/
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DECEMBER 
Szent Ágota Karácsony- Bács- Kiskun megye 

 

Nevelőcsaládokban nevelkedő gyermekek karácsonyi ünnepségének adott helyet 2019. 

december 02 – án, hétfőn délután a Hírös Agóra színházterme. A Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun Megyei területi igazgatóságának ünnepségén, a 

gyermekeket műsor és ajándék várta. 

 

Énekeltek, és táncoltak a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyermekei, akik igazi 

ünnepi hangulatot varázsoltak a színpadra. Az est a megye különböző területeiről érkezett, 

nevelőcsaládban vagy otthonban nevelkedő gyermeknek szólt.  

 

A fellépő gyerekeket és az ÁGOTA Alapítvány munkatársait, Engert Jakabné 

alpolgármester köszöntötte. Mint elmondta fontos, hogy az öröm ne csak a karácsonyi 

ajándékozásban, hanem a gyermekek lelkében is megjelenjen. Kecskemét figyelemmel 

kíséri azon szervezetek munkáját, akik a gyerekek esélyegyenlőségéért dolgoznak. 

A megjelenteknek Pál Hortenzia, a Szent Ágota megyei területi igazgatója és 

Kothencz János a gyermekvédelmi szolgáltató főigazgatója kívánt jó szórakozást és áldott 

karácsonyi készülődést. Végül átadták az „Önzetlenül a gyermekekért” díjakat azoknak a 

munkatársaiknak, akik elhivatottan és önzetlenül végzik munkájukat a mindennapokban.  
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„AZ ÚR ÉRKEZÉSE” – ADVENTI SZAVALÓVERSENYÜNK 

 

Advent második vasárnapján „AZ ÚR ÉRKEZÉSE” címmel a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 

Intézménye által szervezett adventi szavalóversenyre gyűltünk össze Szegeden a Csongor 

téren.  

Harmincöt fiatal készült fel lélekben, hogy kiálljon azzal a verssel, amit választott és 

amit begyakorolt a versenyre. A gyerekek és a vendégek köszöntése után bemutattuk a 

zsűri tagjait is. Tisztelendő Polyák Balázs diakónust, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 

papnövendékét üdvözöltük. Balázst az ÁGOTA-táborból ismerjük, már három éve vesz 

részt önkéntesként programjainkon. Most, mint lelkiatyánk az imádságainkat vezette  és a 

zsűri elnökeként is számítottunk rá. Vidáné Hartai Katalin hitoktató, hittanár is velünk volt, 

aki ezen hivatásában már 28 éve segíti a fiatalokat az élő hit felé vezető úton. Jelenleg a 

bácsalmási gyermekotthonunkban hittan csoportokat is vezet. A szakmai zsűri tagjaként is 

kértük segítségét. Kothencz János a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

főigazgatója, az Ágota Alapítvány alapítója is segítette az értékelést ezen a szép napon! 

 

Imádságos lélekkel vettünk részt az Adventi gyertyagyújtás szertartásán, melyet 

Polyák Balázs diakónus vezetett. Az alleluját és az evangéliumot ahogy illik felállva 
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hallgattuk meg. Advent második vasárnapján minden katolikus templomban ezt az 

evangéliumi részt olvassák fel: 

ALLELUJA 
Készítsétek elő az Úr útját! † Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az 
Üdvözítőt, akit elküld az Isten. Lk 3,4.6 – 5. tónus. 
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Tartsatok bűnbánatot, elközelgett a mennyek országa. 
Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: 
„Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” 
Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: 
A pusztában kiáltónak szava: 
Készítsétek elő az Úr útját, 
tegyétek egyenessé ösvényeit! 
János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az 
étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, 
és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 
Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt 
hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő 
harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben 
azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekből a 
kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: 
Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! 
Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb nálam; 
arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg 
titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a 
pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!” 
Ezek az evangélium igéi. 
(Mt 3,1-12) 

Balázs atyánk rövid beszéddel segített elgondolkodnunk az Úr szavain. Ezt 

követően megszentelte az adventi koszorút, és meggyújtotta a gyertyákat. 
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Rátérve magára a versenyre Daám Tibor a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

pasztorálpedagógiai és kateketikai vezetője tájékoztatta a megjelenteket a nap rendjéről. 

 

Majd következett közös ünnepünk fénypontja, gyermekeink szavalatai. Fiataljaink a nevük 

mellett olvasható helyekről érkeztek az alábbi versekkel: 

1. Kis-Nádai Tamás – Szegvár Fésűs Éva: Karácsonykor 

2. Barna Vanda – Újfehértó Túrmezei Erzsébet: Nem teszek semmit sem (nyitott 

szívvel az Úr befogadása – nagyon komoly vers) 

3. Czinder Imre – Kiskunmajsa Bódás János: A karácsonyi Jézushoz (Jézus olyan 

gyerek volt, mint én?) 

4. Vadász Anna - Nyíregyháza Babits Mihály: Ádáz kutyám (Bárcsak olyan hűségesek 

tudnánk lenni az Úrhoz, mint Ádáz, Babits Mihály hűséges kutyája) 

5. Vojnics-Kortnics Milán – Hajós  Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony (a karácsony 

szépségéről) 

6.  Lestyán Kálmán – Csanádpalota Devecseri Gábor: Akárhogy is (e világ ráirányítja 

figyelmünket a túlvilágra) 

7. Baranyi Sándor – Hajós  Keresztury Dezső: Esti imádság (ha vétkezünk, 

visszavágyunk a jó Istenhez és Ő visszavár) 

8. Ágoston Alex – Csanádpalota Adamis Anna: Arra születtem (miért is jöttünk a 

világra…) 

9. Nagy Péter Márk – Hajós Bódás János: A karácsonyi Jézushoz (Milyen volt a kis 

Jézus?) 
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10.  Suhajda Márkó – Csanádpalota Szabó Magda: Valóban (Akik elmennek azok után 

hangos csend lesz, nem némaság) 

11. Bori Nikoletta – Szegvár Schvalm Rózsa: Adventi csendben (az igazi adventről szól) 

12. Karsai Ágnes – Hódmezővásárhely Géczi Annamária: Angyal a mezőn (az 

őrangyalunkról) 

13.  Horváth István – Kiskunmajsa Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra 

(gyermeknyelven hallgassuk meg, hogy milyen az Isten!) 

14. Csorba Róbert – Bácsalmás Sarkady Sándor: Háromkirályok (figyeljük meg, hogyan 

jöttek napkelet bölcsei) 

15. Maróthi Tamás – Csanádpalota Stefura Erzsébet: Óhajom (jót tenni az Úr szolgálata) 

16. Lovas András – Baja Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem (egy szép látomás arról, 

hogy jó a szeretetben lenni) 

17. Csuka Vanda – Tiszaalpár Harsányi Lajos: Szent Miklós (röviden Szent Miklós 

legendája) 

18. Jokhel Levente – Csanádpalota Káldi János: Hogyan fejthetné meg (a számunkra 

felfoghatatlanról) 

19. Balogh Viktor Tamás – Hajós Orgoványi Anikó: Advent (szép időszak, minek lényege 

a várakozó megtisztulás) 

20. Szabó Erika – Csanádpalota Mezei András: Fogadalom (a hűségről) 

21. Dalanics Éva – Bácsalmás Ady Endre: Karácsony – harang csendül (az igaz karácsony 

álma) 

22. Pálinkás Zsolt Lajos – Hódmezővásárhely Gyurkovics Tibor: Karácsony (ismerjük fel, 

amikor Jézus meglátogat minket) 

23. Gyémánt Barbara – Csanádpalota Erdélyi József: Szeretet (földi zarándok útunkról) 

24. Boda Laura – Nyíregyháza József Attila: Levegőt!(az Istenkeresés…) 

25. Szalma Alexandra – Szeged Aranyosi Ervin: Varázspálca(tisztán látni, jót teremteni) 

26. Farkas Anita – Szegvár Kristófné Vidók Margit: Mese a négy gyertyáról (az adventi 

gyertyák) 

27. Rácz Mónika Noémi – Szegvár Kun Magdolna: Advent első gyertyalángja (az 

igazságos mennyei fény) 

28. Kiss Alex – Ujfehértó Rónay György: Betlehem (a szálláskeresés küzdelme) 
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29. Seres Dominika – Csanádpalota Bodosi György: Légy önmagad (bátorítás a cím 

szerint) 

30. Antal Szimonetta – Szeged Adamis Anna: Arra születtem (az életről…) 

31. Rózsa Natália – Nyíregyháza Ratkó József: Apám (a rosszból következhet a jó) 

32. Németh Viktória – Szeged Endrődi Sándor: Bizalom Istenben (arról szól, ami a címe) 

33. Balogh Gábor Márk – Hajós Falu Tamás: Karácsonyeste (ha akkor vagyunk 

bánatosak) 

34. Kulik Lilla – Szegvár Kányádi Sándor. Valaki jár a fák hegyén (nagycsütörtök éjjel 

tükrében) 

35. Kasza István – Bácsalmás, József Attila: Nem emel föl (imádság a szeretetben rejlő 

kegyelemért) 

 

Sokszínű, mélységet és magasságot megmutató, színvonalas és érdekes előadásoknak 

lehettünk a tanúi. 

A szavalatok után finom ebéd várt bennünket. Rövid szünet után egy két részes műsorral 

lepték meg a versenyzőket bajai és szegedi gyermekeink. 

  



10 
 

Először a Haynald Gyermekotthon bajai növendékeinek zenés előadását láthattuk 

Szabadnak születtem címmel, a dalt Zboray Tünde szerezte, melyet az előadók ihlettek.  

 

Ezt követően a Dr. Foltán József  Gyermekotthon misztériumjátékát láthattuk, mely a 

karácsonyvárásra irányította figyelmünket. 

 

Mindannyian izgatottan vártuk hogyan értékelte a zsűri a versenyzők produkcióját. 

Nem lepődtünk meg nagyon, amikor megtudtuk, hogy minden versenyző dobogós helyen 

végzett. Tavaly is így történt. Nagyon nehéz dolga volt még így is a zsűrinek, hiszen 

mindenki páratlan teljesítményt nyújtott. Mindenki hetekig készült, hogy kiálljon és 
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megmutasson valami fontosat magából – emelte ki Böröcz Renáta a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézményének munkatársa, 

aki konferálta a műsort. 

 

Kothencz János a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója üdvözölte 

a megjelenteket, kiemelve a legtávolabbról érkezett görögkatolikus testvéreinket. Felhívta 

a figyelmet, hogy ma már Jézus Krisztus, mint történelmi személy létezése nem annyira 

tudományos kérdés, mint inkább intelligencia kérdése. Biztatta a gyermekeket, értékelte 

igyekezetüket és felhívta a figyelmüket arra, hogy szeretettel vesszük őket körül.  

Végezetül Polyák Balázs áldással bocsátott minket útnak és mi magunkkal vittük a 

nap örömét, a siker tapasztalatát és a reményteli várakozást, hogy Jézus kegyelme 

megszületik a mi szívünkben is karácsonykor… 

 

 

Daám Tibor 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató pasztorálpedagógiai és kateketikai vezető 
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Szent Ágota Nagy Karácsonyi ünnepség 
Szeged 

 

 

A karácsony egy születésnap, ajándékot kaptunk Istentől, egy testvért – 

fogalmazott Kiss-Rigó László püspök az egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltatójának karácsonyi ünnepségén. Az ország minden részéről érkezett gyerekek 

kívánságait a szolgáltató angyalkái teljesítették. 

Több mint ezer gyermeknek tartott karácsonyi ünnepséget tegnap a Szeged–Csanádi 

Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója és az Ágota Alapítvány, 

amelynek munkatársai, önkéntesei napokig csomagolták a meglepetéseket. Ezúttal a 

helyszín új volt, a Szent Gellért Fórum rendezvényközpontban ünnepeltek. 

Az ajándék a szeretetet jelképezi 

Ezt ki is emelte köszöntőjében Kiss-Rigó László megyés püspök. – Ez az első alkalom, 

hogy valóban itthon érezhetjük magunkat. A karácsony egy születésnap, ajándékot 

kaptunk Istentől, egy testvért. Ilyenkor hálánkat azzal fejezzük ki, hogy egymást is 

megajándékozzuk.  
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Már hagyományosnak mondhatóan az ünnepségen fejezte ki elismerését a Szolgáltató 

munkavállalói felé. 

 
– Nekünk annyiban van könnyebb dolgunk, hogy mindennap látjuk gyermekeinkben a 

csodát, és ez azok által teljesedik ki, akiket itt köszöntünk – emelte ki a főigazgató. 

Az ünnepi műsor egyik szép eleme volt a Szolgáltató munkavállalóiból alakult kórus 

szereplése. 
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Az est fénypontja a gyerekek műsora volt, melyben egy sokszínűségünket bemutató tánc-

montázst mutattak be a gyerekek hip-hop, balett, néptánc és autentikus cigány tánc 

elemekkel ötvözve. 
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Az ünnepi este szeretetvendégséggel és ajándékozással zárult. 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

1. TEHETSÉGKUTATÓ PROGRAM 
Határidő: folyamatos, 2020. 12. 31. 
Pályázók köre: Kárpát-medencei, rendkívüli tehetségű 14-30 éves fiatalPályázati 
felhívás a tehetségkutató programunkban való részvételre 
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségkutató projektje első 
lépéseként várja jelentkezésedet, ha Kárpát-medencei, rendkívüli tehetségű 14-30 
éves fiatal vagy, aki 
- kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, 
- országos, illetve megyei tanulmányi-, sport-, művészeti versenyeken dobogós 
helyezést ért el, 
- eredményeit publikálta, 
- motivált, szorgalmas, kitartó, elkötelezett a céljai megvalósításában. 
A kiválasztott tehetségek részére az üzleti és a tudományos élet megbecsült 
tagjait kérjük fel mentor szerepre. Minden támogatott számára egyéni fejlesztést 
biztosítunk, közülük van, aki rendszeres ösztöndíjban is részesülhet. 
https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/ 

 

2. MANDALÁK - SZÍNEZŐ PÁLYÁZAT- Gyermekjóléti Alapítvány; Országos Mécs 

László Irodalmi Társaság 
Határidő: 2020.04.15 
Pályázók köre: bárki 
színező pályázat felnőtteknek 
Szeret színezni? Ha igen, itt a lehetőség! 
Tudnivalók:  
Pályázat címe: MANDALÁK / SZÍNEZŐ PÁLYÁZAT / 
Szervező: Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
A pályaművek beküldése:  
A mellékelt teljes rajzlapot (hátteret nem szükséges) színezzék ki, majd (kizárólag) 
.jpg fájlként küldjék el nekünk emailben legkésőbb: 2020.április 15-ig.  
A színezéseket nem tömörítve és nem Driveon kérjük! 
E-mailcímünk: rajzpalyazat2015@gmail.com  
Minden beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű facebook-oldalunkon: 
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag  
NYEREMÉNYEK: a legszebben színezők közül 3 fő nyer jutalomkönyvet! 
Szponzorációt, támogatást, jutalomfelajánlást szívesen és szeretettel fogadunk! 
http://www.omlit.hu, http://www.gyermekjolet.hu 
Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság, 
http://www.omlit.hu, e-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com 

 

3. NAGY DINOSZAURUSZ SZÍNEZŐ PÁLYÁZAT (Gyermekjóléti Alapítvány / 

Országos Mécs László Irodalmi Társaság, http://www.omlit.hu , e-mail: 
mecslaszlotarsasag@gmail.com) 
Határidő: 2020.03.31 

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
http://www.omlit.hu/
http://www.gyermekjolet.hu/
http://www.omlit.hu/
mailto:mecslaszlotarsasag@gmail.com
http://www.omlit.hu/
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Pályázhat: óvodások és kisiskolások 
Szeretsz színezni? Ha igen, itt a lehetőség! Pályázatunkon kizárólag (hazai és 
határon túl élő) óvodások és kisiskolások vehetnek részt (természetesen a szülők 
tudtával!). 
Tudnivalók:  
Pályázat címe: NAGY DINOSZAURUSZ SZÍNEZŐ PÁLYÁZAT  
Szervező: Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
A pályaművek beküldése: A mellékelt teljes rajzlapot (hátteret nem szükséges) 
színezzétek ki szépen, majd adjátok óvónéniteknek, tanítótoknak, akik a 
színezéseket - maximum 6 db/óvoda/iskola - (kizárólag) .jpg fájlként küldjék el 
nekünk emailben legkésőbb: 2020. március 31-ig. A színezéseket nem tömörítve és 
nem Driveon kérjük! 
Egyéni pályázatokat nem fogadunk, kizárólag az óvodák, iskolák nevében beküldött 
színezéseket vesszük figyelembe. 
E-mailcímünk: rajzpalyazat2015@gmail.com  
Minden beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű facebook-oldalunkon: 
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag  
NYEREMÉNYEK: a legszebben színezők közül 4 fő nyer Oklevelet és mesekönyvet! 
Szponzorációt, támogatást, jutalomfelajánlást szívesen és szeretettel fogadunk! 
Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság, 
http://www.omlit.hu, e-mail: mecslaszlotarsasag@gmail.com 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
http://www.omlit.hu/
mailto:mecslaszlotarsasag@gmail.com
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Képzési ajánló 

 

M-01/201920 

A nevelőszülői tanácsadás hatékonyságának növelése, 30 óra, 20 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 elvégzésével képes lesz a tevékenységével kapcsolatos, a gyermek 

gondozásával, nevelésével összefüggő információkat összegyűjteni, összegezni és 

strukturálni, valamint meg fogja tudni határozni a szükséges fejlesztési és/vagy 

rehabilitációs területeket. 

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: 

Igény szerint 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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T-21/201932 

Az önsorsrontó viselkedés mintázati háttere, megjelenési formái, 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 továbbképzés célja, hogy a résztvevő szakembereket érzékenyítse az önmaguk ellen 

forduló kamaszokkal való munkával kapcsolatban. A szakmai tanfolyam során 

megismerkednek a kamaszkori krízisekkel, az önsorsrontó viselkedés tüneteivel, valamint 

a segítés lehetséges módjaival is. 

Költség: 

51.000 Ft/fő 

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

humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek keretében: TÉRÍTÉSMENTES 

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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E-01/20196 

Jelzőrendszer ismertetése, gyermekbántalmazás prevenciója, 5 óra, 6 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 alapvető célja, hogy komplex szemléletet alakítson ki a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben különböző szinten feladatot ellátó 

szakemberek számára a jelzőrendszer működése és a gyermekbántalmazás prevenciója 

témájában. A továbbképzésben résztvevők tudatosabban, felelősségteljesebben tudják 

ellátni az észlelő- és jelzőrendszerbeli feladataikat, hatékonyabban tudnak fellépni a 

gyermekbántalmazás megelőzése érdekében. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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E-02/20196 

Jogszabály/jogismeret aktualizálás, ellátotti-, gyermek-, betegjogok, 5 óra, 6 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 program a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások rendszeréről nyújt átfogó tájékoztatást. A program célja, 

hogy a szociális továbbképzésben résztvevők – munkakörüktől függetlenül – megismerjék 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási rendszer alapjait, és 

megszerezzék azokat az általános ismereteket, amelyek megalapozzák a speciális, a 

munkakörükhöz közvetlenül kapcsolódó továbbképzések sikeres elvégzését. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

Országos 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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E-03/20196 

ENSZ egyezmények, szakmai etika kérdései, önkéntesség, 5 óra, 6 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 program célja, hogy valamennyi továbbképzésre kötelezett rendelkezzen az adott 

témakörök keretében megszerezhető ismeretekkel. Ennek megfelelően a továbbképzés 

tartalma úgy lett kialakítva, hogy a továbbképzésben részt vevő ismeretet szerezzen a 

gyermeki jogok és a sérülékeny társadalmi csoportok jogait érintően a nemzetközi és hazai 

jogszabályokról, valamint a szakmai etika kérdéseiről és az önkéntességről. 

Költség: 

Ingyenes 

Helyszín: 

Országos 

 

 

  

mailto:szilagyi.szilvia@szgyf.gov.hu
mailto:merkl.timea@szgyf.gov.hu
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  T-06-023/2019   

Drogprevenciós tanfolyam KÁSZPEM® Módszerrel- 30 óra, 35 pont 

Kapcsolat: 

ÁGOTA Alapítvány 

Pálinkó Krisztina 30/959-1135; krisztinapalinko@gmail.com 

Leírás: 

A továbbképzés fókuszában a hatékony drogprevenció áll. Napjainkban egyre nagyobb 
teret hódít a serdülők körében a drog kipróbálása, majd a droghasználat elmélyülésével a függőség 
kialakulása. Szülők, gyermekvédelmi szakemberek érzik tehetetlennek magukat a beáramló új 
szerek miatt, melyek gyakran zombit, roncsot képesek csinálni a gyermekeinkből.  

Joggal merülnek fel kérdések a nevelőszülőkben, a lakásotthonban dolgozó nevelőkben, 
gyermekfelügyelőkben: 

 Képesek lehetünk a droghasználat elleni gátló- védő tényezőket megerősíteni? 
  Ellenállóvá (rezilienssé) tudjuk tenni a fiatal személyiségét a káros behatások 

ellenére? 
 Mit tehetünk mi, gyermekvédelmi szakemberek, hogy válsághelyzetben, nehézség 

esetén ne törjön a fiatal, hanem személyes és környezeti erőforrásait monitorozva 
rugalmasan tudjon átlendülni az útjába kerülő akadályokon?  

Van megoldás. Ehhez szeretne hatékony segítséget nyújtani képzésünk. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák, a képzés témái:  

 Addiktológiai alapismeretek (történet, jelen, kutatási eredmények, addiktológiai 
alapfogalmak) 

 A droghasználattal kapcsolatos veszélyeztető és védő faktorok ismerete 

 A drogprevenció sajátosságainak ismerete családból kiemelt gyermekek és fiatalok 
esetében 

 Drogismeret 

 A KÁSZPEM® adta lehetőségek a drogprevencióban 

 Segítő kommunikációs technikák a drogprevencióban KÁSZPEM® Módszerrel 
 
Időtartam: A tanfolyam óraszáma 30 óra, melyből 22 elmélet, 8 óra gyakorlat. 20% hiányzás 
megengedett. 
A tanfolyam tesztírással és kommunikációs gyakorlat megoldással zárul. 

 

Költség: 

60.000 Ft/fő,  

Helyszín: 

Országos 

 

 

 

 

  

mailto:krisztinapalinko@gmail.com
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Szentek élete 

ARD MÁRIA rendalapító  

Január 23. 
*Mulwith, 1585. január 23. +Hewarth, 1645. január 30.  
 
1585. január 23-án született, amikor I. Erzsébet idejében a katolikusokat elkeseredetten üldözték. 
Olyan környezetben nőtt fel, amely vallását buzgón gyakorolta, és szilárdan kitartott a katolikus 
Egyház iránti hűségében. Szülei gyakran kockáztatták az életüket, amikor papot rejtettek el a 
házukban. Nagyanyjának, Wright Orsolyának, akinél Mária korai gyermekségének néhány évét 
töltötte, a hite miatt tizenegy évig tartó fogságot kellett elszenvednie. Mária éber lélekkel fogadta 
magába a nagy angol hitvallókról és vértanúkról szerzett értesüléseit.  
Isten gazdag adományokkal halmozta el: kiemelkedő természetes bájjal, világos értelemmel és 
hajlíthatatlan akaraterővel; ő pedig fel is használt mindent, hogy mindig mindenben Isten nagyobb 
dicsőségére járjon el.  
Már korán érezte szerzetesi hivatását. Mivel Angliában minden kolostort feloszlattak, külföldön 
akarta célját elérni. Családja és barátai ellenezték tervét; árulásnak tűnt számukra, hogy olyan 
időben, amikor a fenyegetett angol egyház rászorul minden hű gyermeke tevékenységére, valaki a 
kolostor békéjébe akar visszavonulni. Ugyanakkor a westmorelandi gróf örököse Mária kezére 
pályázott, s ezzel a házassággal sokat nyert volna a katolikusok ügye. Kezdetben Mária 
gyóntatóatyja is úgy látta, hogy ez a kapcsolat Isten akarata, csakhamar felismerte azonban, hogy 
felfogása keresztezi Isten terveit. A huszonegy éves Mária a flandriai Saint-Omer klarissza 
kolostorába került. (A rend megválasztásában teljesen papi tanácsra hagyatkozott; kívánsága csak 
az volt, hogy ,,a legszigorúbbat válassza, hogy lelkét ne csak részben, hanem teljesen és 
mindenestül Istennek adhassa''.) Azt remélte, hogy a visszavonult szemlélődésnek és a zsolozsma 
istendicséretének élhet majd, de a helyét a kolduló nővérek között jelölték ki. Naponta be kellett 
járnia a környék falvait, s gyakran gúnyos beszédek kíséretében, és az összeroskadásig kimerülve 
élelmet gyűjteni a kolostor számára. Nehezítette helyzetét egy térdén támadt gennyes kelevény. 
Mária mindenben Isten akaratát látta, de csaknem egy év múlva a kolostor általános vizitátora 
alkalmatlannak találta erre az életmódra. Letette a szerzetesi ruhát, elhagyta a vallon konventet, 
és egy sugallat hatására ugyanott kolostort akart alapítani a klarissza rend angol tagjai számára, s 
erre a célra fordította vagyona nagy részét.  
Novíciaként belépett az új kis közösségbe, ahol imádkozva és vezekelve mélységes belső békét 
élvezett. Csakhamar úgy érezte azonban, hogy Isten ellenállhatatlan erővel ragadja meg; így 
közölte később: ,,Legnagyobb vigasztalásom annak felismerése volt, hogy Istennek terve van 
velem. Eközben megmutatkozott számomra, hogy nem kell megmaradnom Szent Klára rendjében; 
valami mást kellett tennem, de hogy mit és milyen természetű dolgot, azt nem láttam és nem is 
tudtam kitalálni. Csak azt értettem meg, hogy ez valami jó és Isten akarata szerinti dolog lesz.''  
Hónapokon át próbálta Mária főnöknője parancsára félretenni ezt a megtapasztalását, mint amit 
az ördög az ő megzavarására sugallt, és a számára oly kedves kolostori életet tovább folytatni. 
Végül azonban Isten egyértelmű hívását kellett felismernie, s meg nem értve és megvetetten 
elhagyta a kolostort.  
Miután így három évet a kontinensen időzött, visszatért a családjához Londonba. A következő 
hónapokat világi apostolkodással töltötte. Haldoklókat és betegeket látogatott, előkészítette őket 
a pap jövetelére, gyermekeket oktatott a hitigazságokra, gondozta a szegényeket, báli ruhában 
elvegyült a nemesi társaságban, arra gondolva, hogy itt is embereket vezessen vissza az Istenhez. 
Mária csakhamar talált fiatal munkatársakat. Amit azonban tenni tudtak, csekély volt. 
Szükségesnek látszott, hogy Anglia fiatalságát a hit alapjaira oktassák, és meg is erősítsék benne, 
hogy később képviselhessék majd hazájukban a katolikus Egyház ügyét. Mária biztos helyen, a 
kontinensen telepedett le, első hét társnőjével és növendékeinek egy csapatával, s Saint-Omerben 
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megalapította első iskoláját. Az oktatás és (járványos időkben) a betegek ápolása mellett az 
,,angolkisasszonyok'' a kor özvegyi ruhájába öltözve apácaéletet éltek, de klauzúra és zsolozsma 
nélkül. Voltak, akik ezt nehezményezték, mert nem felelt meg az Egyház hagyományának. Ward 
Máriától azt kívánták, hogy közösségével csatlakozzék valamelyik meglévő női rendhez, és hogy 
jóváhagyott regula szerint éljen. Ő ezt elutasította, de nem tudta megmagyarázni, hogy valójában 
mit akar intézetével, miután ő maga évek óta bizonytalanságban maradt felőle. Végre 1611-ben 
megkapta Isten titokzatos útmutatását, és felismerte célját. Megbízatásának végrehajtása minden 
ellentmondással szemben könnyű lett számára, összevetve a korábbi évek sötétségével. Arra 
törekedett, hogy Isten akaratával szembe ne állítson önmagában semmiféle akadályt, hogy Isten 
végrehajthassa általa művét.  
Miközben a tagok száma és munkája is megnövekedett a kontinensen, Mária visszatért Angliába, 
és Londonban megalapította első házát. Tevékenysége nem maradt sokáig elrejtve. Fejére nagy 
vérdíjat tűztek ki. Legelkeseredettebb ellensége, a canterbury anglikán érsek azt mondta róla: 
többet ártott, mint sok pap, és szívesen kicserélte volna hat-hét jezsuitával. Miközben országszerte 
kutattak utána, tárgyalás végett önként a palotába ment, és amikor hiába várt üldözőire, belevéste 
nevét az egyik ablakba.  
Attól kezdve életének nagy részét a kontinensen töltötte; egyre újabb házakat alapított, és 
fáradozott az egyházi jóváhagyásért. Ma érthetetlennek tűnhet, hogy eszméje: ,,valamiféle vegyes 
életmód'' -- tudniillik a kolostori élet összekapcsolása ,,a felebaráti szeretetnek a kolostoron belül 
el nem végezhető gyakorlataival'' -- oly nagy ellenállásra talált. Ennek történeti alapjai összetettek. 
Szerepet játszhattak benne a személyét és művét ért rágalmak, továbbá a jezsuita rend tagjainak 
ellenállása is, akik féltek a ,,második rendtől''. Más oldalról mint ,,jezsuita nők'' ellen -- ahogy a nép 
nevezte őket -- a jezsuita rendnek az Egyházon belüli ellenfelei léptek fel velük szemben. Mária 
következetes törekvése, hogy intézetét (Institutum Beatae Mariae Virginis = A Boldogságos Szűz 
Mária Intézete) közvetlenül a pápának rendelje alá, ellenfeleket támasztott számára a püspökök 
között.  
A Szentszék elé terjesztette intézetének tervét, római útra is vállalkozott, hogy ügyét maga tárja a 
pápa és a bíborosok elé; házat nyitott Rómában, hogy mindenki meggyőződhessen ügyének igaz 
voltáról -- mindez mégsem tudta feltartóztatni az intézetre mért megsemmisítő csapást. Voltak már 
házai Saint-Omerben, Londonban, Ličge-ben, Kölnben, Trierben, Rómában, Nápolyban, 
Perugiában, Münchenben, Bécsben, Pozsonyban; az intézet taglétszáma már százakra emelkedett, 
amikor VIII. Orbán pápa 1631-ben kiadott bullájával feloszlatta. Magát Máriát mint eretneket egy 
müncheni klarissza kolostorban őrizték. Halálos betegen elmondhatta: ,,Sohasem mondtam vagy 
tettem semmit, sem nagyot, sem kicsit Őszentsége vagy a szent Egyház tekintélye ellen''. Inkább 
lemondott volna a haldoklók szentségéről, mint hogy a visszavonás látszatába keveredjen. 
Visszanyerte egészségét, és három hónap múlva elengedték a fogságból. Életműve darabokban 
hevert, házait feloszlatták, a nővéreket hazaküldték. Mária azonban töretlen erővel indult el 
harmadik római útjára, és a pápa lába elé vetette magát, aki megengedte, hogy néhány társnőjével 
együtt az ő különleges felügyelete és oltalma alatt megnyisson egy házat, és lányok nevelésével 
foglalkozzék. Müncheni házát is visszaállíthatta. Lassanként újból növekedni kezdett alapítása.  
Mária azonban arra érezte magát hivatottnak, hogy visszatérjen hazájába. Anglia megtérítésének 
szentelte élete utolsó éveit Londonban és Yorkban. 1645. január 30-án halt meg.  
Alapításának jóváhagyását nem érte meg. 1703-ban a szabályzata jóváhagyást nyert ugyan, de 1749-
ben XIV. Benedek pápa megtiltotta, hogy rendalapítóként tiszteljék. Ezt a tilalmat 1908-ban X. Pius 
feloldotta, miután az angolkisasszonyok rendjét már 1877-ben jóváhagyták. 1978-ban kapta meg a 
rend a Szent Ignác-i konstitúciók használatának jogát.  
XII. Pius a világi apostolok 1951-ben tartott kongresszusán úgy emlékezett meg Ward Máriáról, mint 
aki ,,a katolikus Angliával ajándékozta meg az Egyházat történelmének legsötétebb és legvéresebb 
óráiban''. A mai Egyház feladata, hogy méltányolja Ward Mária apostoli eszméjének hatékonyságát 
és személyének sugárzó erejét.  
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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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