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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.  

Szakmai eszközeink elnevezésű blokkunkban a mindennapi munkánk során 

alkalmazott módszereket, alapvető nevelési elveket, segítői attitűdöket elevenítjük fel. 

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 2020. július 31-ig, az élménypedagógiai programjainktól kezdve a 

szakmai programokig.  

 

2020. március 24.    Szakmai Konzultációs Nap (Nyíregyháza) 

2020. május 20.    Országos ÁGOTA Gyermekvédelmi Konferencia (Szeged) 

2020. június. 06.    Integrációs Nap (Szeged, Zápor tó ) 

2020. június- július   Országos Labdarúgó Torna (Szeged)  

2020. július 21-31.   XXIV. ÁGOTA Tábor (Doboz -Szanazug) 
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SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ 
Közösségépítő-lélekemelő programok: Ép testben ép lélek 

 

Előszó 

Amikor találkozunk a gyerekekkel és a fiatalokkal a lakásotthonban, a gyermekotthonban, 

a nevelőszülői hálózatban, nagyon fontos megtalálni velük a megfelelő kommunikációt. 

Ebben segítenek nekünk azok a témák, amelyek érdeklik őket. A fiatal ember világában 

nagy szerepet játszik a média: tévé, rádió, internet, facebook. A médiában keresik az 

információt a sztárokról: sportolókról, énekesekről, színészekről stb. Így fel tudjuk 

használni a fiatalok érdeklődési körét ahhoz, hogy beszéljünk a híres emberekről, akik sok 

mindent elértek az életükben, de fontos szerepet játszik az erkölcs is, azoknál az 

embereknél, akiket példaképül szeretnénk megnevezni. Nem elég, hogy híres, legyen 

erkölcsileg is kiemelkedő. 

 

A „Ki a példaképem?” programban elsősorban azokkal a nagyszerű emberekkel 

foglalkozunk, akiktől tanulhatunk, de ők nem szerepelnek a médiában, nem ismert 

emberek, de mint ember kiemelkedőek, példaértékűek. Az „Ép testben ép lélek” 

programban azokat az embereket állítjuk a középpontba, akik híresek és a viselkedésük is 

követendő minta. Sokak közülük keresztények, akik nem szégyellik, hogy hívő emberek, és 

nyilvánosan hangsúlyozzák, hogy igyekeznek Jézus tanítása szerint élni. A programban 

foglalkozunk azokkal a hírességekkel, akik most élnek, de azokkal is, akik már nincsenek 

közöttünk, viszont életük tanúsága megérdemli, hogy példaképnek állítsuk őket, mint 

például Grosics Gyula sportpályafutása és élete. 

 

Tapasztalatból tudom, hogy sok gyerek és fiatal érdeklődik a sport után, sokan nézik a 

focimeccseket: EB-t, VB-t, Bajnokok Ligáját. Az „Ép testben ép lélek” programunk során a  

gyerekekkel való közös találkozáskor elsősorban a sport volt a közös téma. Innen a 

program elnevezése is. De természetesen a programban szó lesz híres zenészekről, 

színészekről is.  

Az „Ép testben ép lélek” programoknak a célja, hogy bátorítsuk a gyerekeket és a 

fiatalokat kitartó munkára (tanulás, munka, edzés, gyakorlás, keresztény értékrend 

követése) és híres emberek életének bemutatásával, bizonyíthassuk számukra, hogy a 

példák alapján mindez lehetséges. Nekik is lehet hasonló útjuk. A program célja 

megmutatni a gyerekeknek és a fiataloknak, hogy csak a kitartó munka vezethet 

eredményhez. Kiváló sportoló, színész, zenész, énekes semmit sem kapott ingyen, 

sokszor nagyon nehéz körülmények között kezdték el a pályafutásukat és csak 

kitartásuknak és szorgalmuknak köszönhető, hogy elérték a céljukat. Ebben is nagy 

szerepet játszott az ő hitük. 

 

 Hely.  

A hely lehet szoba, terem, kápolna, templom, a természet, a sportpálya, attól függ, 

hogy kivel találkozunk, és hányan vannak. Nagyon fontos, hogy mindenki jól lássa 
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és hallja egymást, ha nem halljuk egymást nehéz megkövetelni a figyelmet. Ha 

nagyobb a csoport és a hely, célszerű kihangosítást használni.  

 

 Vezető. 

A vezető felelős a megfelelő hangulatért. Fontos a jó hangulat, de nem szabad, hogy 

komolytalan legyen. Kötelessége jól ismerni a kiválasztott híresség életét, akiről 

éppen szó van. Az ő feladata előkészíteni a foglalkozáshoz szükséges tárgyakat, 

segítő anyagokat (filmet, képeket, újságokat, szobrokat stb.). Nagy segítség, ha a 

vezető ismeri a rábízott csoportot, ha nem ismeri, forduljon a nevelőhöz, aki a 

foglakozáshoz információt tud adni a csoport tagjairól. (Ki az, aki például 

segítőkész, aktív stb.) 

Fontos, hogy a vezető személyisége hiteles legyen a résztvevők számára, hisz 

abban, amit csinál és hisz abban, amit mond. Tartson szemkontaktust a gyerekkel, 

fiatalokkal. Érezze mindenki, hogy személyesen hozzá fordul. Lehetőleg ne álljon 

egy helyben, legyen aktív, gesztikuláljon bátran, használja a nonverbális 

eszköztárát. Természetesen csak úgy, ha ez illik a személyiségéhez. 

 

 Résztvevők. 

Gyerekek, fiatalok. Fontos a csoportösszetétel, amit az előző pontban már 

megemlítettem. A foglakozás közben ne engedjük, hogy azok, akik jelentkeznek 

segíteni a vezetőnek, nevetség tárgyává váljanak (Kérjük, hogy a fiatalok előre 

készüljenek fel egy híres ember élettörténetének a bemutatására.) 

 

 Program (lebonyolítás). 

Tegyünk fel a kérdéseket: Szeretitek-e a sportot? Milyen sportágakat? (A fiúk legtöbbször 

a focival foglalkoznak, aziránt érdeklődnek, de sok lány is ismeri a híres focistákat, biztos 

más sportokat is megemlítenek.) 

Szoktatok-e sportolni? Ha igen, mit és milyen rendszerességgel? 

Mire tanít a sport? Mire tanít a közös szurkolás? És mi a fontos benne? Kitartás, 

rendszeresség, együttműködni a csapatban, gondolkodni, tisztelni az ellenfelet, 

egészséges életmódra nevel, közösségépítő ereje van, segít a szocializációban, 

sikerélményhez juttat, felelősségre nevel.  

Utolsó időben milyen sporteseményeket figyeltetek, követtetek a tévében, interneten? 

A sportban kik és miért ők a példaképetek? 

Az élsportolóknak naponta hány órát kell edzeniük? (A tévében látjuk a dicsőséget, halljuk, 

hogy mennyi pénzt keresnek, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy csak óriási munkával lehet 

ezt elérni.) 

Most a vezető bemutatja egy sportolónak az életét és a pályafutását. Néhány sportoló, 

akiről jó tudni és követni az ő példáját: Grosics Gyula, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina, 

Robert Lewandowski, Robert Kubica, Jakub Blaszczykowski. Elmesélni a kiválasztott 

sportoló önéletrajzát, sportpályafutását, sikereiket, megmutatni mennyi áldozattal jár ez, 

kiemelni nemcsak a fényes pillanatokat, hanem a nehéz fordulatokat is a karrierben. 
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Elmesélni milyen hatással volt a sportolóra az erkölcs, a kereszténység, Isten tíz 

parancsolata. A prezentációban használjunk fényképeket, filmeket, tárgyakat, 

hangszereket (például, ha focistákról van szó elhozni egy focilabdát, egy mezt). 

Jó lenne úgy megtervezni a napi programot, hogy a beszélgetés után legyen idő kis 

mozgásra is: foci, csocsó, tollaslabda, kis ügyességi csapatverseny stb. a lehetőségtől, a 

korosztálytól, a létszámtól stb. függ. Ha nincs lehetőség sportolásra, akkor a beszélgetés 

közben tartsunk egy kis szünetet az éneklésre, (vannak énekek, amit éneklés közben el is 

lehet mutogatni), hangszerek bemutatására, fontos, hogy aktiváljuk a résztvevőket. 

 Idő. 

Maximum 60-90 perc, ne hosszabbítsunk, rövidebb lehet. Ha a gyerekek és a 

fiatalok elkezdenek unatkozni, akkor nehéz összefogni a csoportot, különösen, ha 

nagyobb létszámban vannak. 

Fontos, hogy a program dinamikus legyen, ne legyenek üres járatok. 

Lehet összekapcsolni a beszélgetést a sportolással, előre megbeszélni a nevelőkkel, 

hogy belefér-e a program a napirendbe. 

 Segítő anyagok. 

Filmek, könyvek, képek, fényképek, újságok, szobrok, más tárgyak, CD-k, 

sporteszközök, sportszerelések, hangszerek.  

 Összefoglalás. 

Kérdezzük meg a résztvevőktől, hogyan tetszett a program, mi maradt meg 

bennük. Még egyszer bátorítsuk a fiatalokat, hogy ismerjék meg a híres, kiváló 

sportolók életét. Bátorítani őket arra, hogy kövessék a sportolók példáját. 

Bátorítsuk őket a közös szurkolásra is. Nagyon fontos, hogy nem szabad erőltetni, 

az menjen szurkolni, akinek van hozzá kedve. 

 Zárás. 

Megköszönni mindenkinek, aki részt vett a foglalkozáson, különösen azoknak, akik 

segítettek. Jókívánság: például „Sok sikert és kitartást a sportoláshoz, hogy napról 

napra egyre jobb sportolók és emberek legyünk, és életünkkel sok embert boldoggá 

tegyünk, ahogyan tették, teszik a sportolók is!” 

A legvégén újra lehet közös ima vagy ének, ha van lehetőség sportolásra, akkor 

meghívni őket egy közös mozgásra. 

Ha meg vannak beszélve a gyermekotthon, lakásotthon vezetőjével, a 

nevelőszülői hálózat felelősével a közös programok (pl szurkolás időpontjai, 

tájékoztassuk a gyerekeket, fiatalokat, a nevelőszülőket, hogy mikor és hova 

megyünk, és milyen programokat tervezünk még (pl. városnézés, állatkerti 

kirándulás.) 

 

Dlubala Robert 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

pasztorációs munkatárs 
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A logopédiai munka sajátosságai a Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltatóban 

 

Bevezetés 

A logopédiai munka normál fejlődésű gyermekek esetében is egy rendkívül 

összetett folyamat. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy azoknál a gyermekeknél, 

akiknél akár pszichés, akár fizikális érintettség feltételezhető, számukra a komplex 

logopédiai fejlesztés kiemelt jelentőségű.  

Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy mivel is foglalkozik egy logopédus. A 

közhiedelem szerint a logopédus az artikulációs zavarok (vagy köznapi elnevezés szerint 

„pöszeség”) terápiáját végzi. Valójában ennél jóval összetettebb munkáról van szó. A 

logopédus feladata a beszéd, a nyelvi és az egyéb, a háttérben meghúzódó kognitív 

funkciók fejlesztése. Kognitív funkciók a megismerő funkciók átfogó kifejezése, mely 

magába foglalja a figyelem, az emlékezet, a gondolkozás és az észlelés-érzékelés 

képességeit. A kognitív funkciók megfelelő fejlettsége nélkülözhetetlenek annak 

érdekében, hogy egy gyermek az anyanyelvét megfelelően el tudja sajátítani.  

Fontos különbséget tenni a beszéd és a nyelvi folyamatok között. Beszéd alatt a 

beszédprodukcióhoz szükséges folyamatokat értjük (jelen esetben leginkább az 

artikulációt, de idetartozik a légzés, a hangsúly, hanglejtés, hangképzés stb.), még a nyelvi 

rendszer kifejezés a nyelvhasználatra utal, vagyis a ragok, a toldalékok, a grammatikai 

szabályok ismeretére.  

 

Nyelvelsajátítás folyamata  

A következőkben a normál nyelvelsajátítás folyamatát mutatom be röviden. A 

nyelvelsajátítás folyamatában a beszéd, a nyelvi és a kognitív funkcióknak egyaránt kiemelt 

szerepük van, ezek fejlődése párhuzamosan zajlik. 

A fentebb említett funkciók fejlődése egészen korán, perinatális korban (születés 

előtti, magzati korban) elindul, ugyanakkor szülés után indul meg látványosan. A gyermek 

első verbális megnyilvánulásai már csecsemőkorban megjelennek. Ekkor még leginkább 

vegetatív szükségleteit fejezi ki hangadással, bár ezeknek a hangoknak még nincsenek 

nyelvspecifikus tulajdonságai, ugyanakkor már ekkor olyan hangokat produkálnak, melyek 

a később megjelenő beszédhangok hangképzéseivel megegyeznek. A szakirodalom 

alapján megkülönböztetjük a hangzó beszéd előtti és a hangzó beszéd utáni periódust, 

ugyanakkor a beszéd előtti periódus készíti elő a későbbi verbális szakaszt.  

Az újszülött kezdetben sírással kommunikál, ezzel főleg vegetatív szükségleteit 

fejezi ki. Nem sokkal ezután, már a 3. és 6. hét között, de legkésőbb a 8. hétig megjelenik a 

kifejező sírás és gőgicsélés. Amennyiben 2 hónapos korig nem indul meg a gőgicsélés, úgy 

ennek késéséről beszélhetünk, mely már az egyik fontos előrejelző tünete a később 

várható nyelvfejlődési elmaradásnak. A kisgyermek gőgicsélésében valódi kifejező szándék 

is megjelenik, meghatározott formulákat használ konkrét szituációkra, érzések 

kifejezésére, vagyis ezekkel a hangsorokkal kommunikációs szándékot fejez ki. Ekkor 

nagyjából 10-20 féle hangot használ, melyeket az első időszakban rövidebb ideig (1-1 
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percig), majd később egyre hosszabb ideig hangoztat. Ezután 3-6 hónapos korban 

megjelenik a gyermek tudatos utánzása, valamint 6. hónapos kortól egyre több, jellegzetes 

magyar magán- és mássalhangzót hallat. 9. hónapos korára már konkrét kommunikációs 

szándékkal használja ezeket a hangsorokat.  

A gőgicsélés a későbbi nyelvelsajátítás egyik legfontosabb állomása, ugyanis a 

gőgicsélésből alakulnak ki az első szavak. A normál beszédfejlődésű gyermekek esetében 

az első szavak megjelenése nagyjából másfél éves korra tehető, de legkésőbb 2 és fél éves 

korra. Amennyiben 2,5 -3 éves korra – ép hallás és ép intellektuális képességek mellett- sem 

indul meg a beszéd, úgy nyelvi fejlődésbeli elmaradásról, vagy megkésett 

beszédfejlődésről beszélhetünk. Az első szavak megjelenését követően leginkább 

holofrázisok jellemzik a gyermek beszédét, vagyis egy szóval egy, vagy akár több mondatot 

fejez ki (pl.: labda; kérem a labdám, ez az én labdám, játsszunk a labdával stb.). Ezek után 

a szókincs ugrásszerű növekedése indul meg, napról napra egyre több szót sajátít el a 

gyermek. Az első szavak általában főnevek, az igék és a melléknevek csak később jelennek 

meg. A gyermek 1-2 éves kora között jellemzően úgynevezett távirati stílusú beszédet 

használ, vagyis az egymás után ejtett szavak sorrendje bár utal valamilyen logikai 

összefüggésre, viszont toldalékok és ragok még nincsenek jelen, vagyis grammatikailag 

hibás mondatokat használ. Majd ennek a korszaknak a végére megjelennek az első 

toldalékok, mely általában a tárgyrag és a birtokjel.  

A 2. életévben tovább bővül a toldalékok repertoárja megjelennek a helyhatározók, 

birtokos személyragok, többes szám jele, kicsinyítő képző, részeshatározó. Ebben az 

életszakaszban jellemzőek az artikulációs hibák ami az életkori sajátosságoknak megfelel. 

3 éves korban tovább bővülnek a toldalékok, valamint a gyermek által használt 

hangállomány is kiszélesedik, továbbá fokozatosan csökkennek az artikulációs hibák, a 

gyermek beszéde egyre érthetőbbé válik.  4 éves korban az igék használatának túlsúlya 

jellemző, csökkennek a túláltalánosításból eredő hibák, valamint az artikulációs hibák, 

megjelennek a bonyolultabb mondattani szerkezetek. 5-6 éves korban már a gyermek 

többszörösen összetett mondatok szerkesztésére is képes (Gósy, 2005; Molnár-Tóth, 2015 

alapján).  

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy az anyanyelv elsajátítása egy rendkívül 

összetett folyamat, melynek egymásra épülő alkotóelemei vannak. A későbbi nyelvi és 

beszédfejlődési elmaradásoknak már egészen korai életszakaszban lehetnek előrejelző 

tünetei.  

 

Logopédiai terápia 

Ahhoz, hogy egy nyelvet sikeresen elsajátítson egy gyermek számos folyamat 

együttes működése szükséges. A fentiekben ismertetett folyamatok megfelelő működése 

érdekében a többi kognitív funkció párhuzamos fejlődése is szükséges. Éppen ezért a 

logopédiai terápiának rendkívül sokrétűnek kell lennie.  

Az első nyelvhasználati problémák jellemzően 3-4 éves korban lesznek 

szembetűnőek, már ekkor érzékelhető a nyelvi folyamatok érésének késésén felül számos 

más funkció érintettsége is. Jellemzően a figyelem, a memória, sőt a mozgásfejlődési 
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elmaradás is egyaránt a megkésett beszédfejlődés velejárója. Ezek mielőbbi kezelése 

elengedhetetlen a későbbi tanulási (dyslexia, dygraphia, dyscalculia) és magatartási 

problémák kiküszöbölése érdekében (Fehérné, Kas & Sósné, 2018 alapján).  

Legtöbb esetben elsőként a gyermek artikulációs hibái szembetűnőek, ugyanakkor 

ahhoz, hogy a hangzótorzításokat javítani tudjuk elsőkörben a nyelvi és az egyéb kognitív 

funkciókat kell fejleszteni. Éppen emiatt a jól célzott logopédiai terápia komplex, a beszéd, 

a nyelvi és a kognitív funkciók együttes fejlesztését célozza meg.  

 

 
 

1. ábra: Részképességek fejlesztése a logopédiai foglalkozás alatt 

 

Összefoglalás 

A fentiek alapján látható, hogy a mielőbbi logopédiai fejlesztésnek kiemelt 

jelentősége van a gyermek későbbi életútját tekintve. A minél korábban elkezdett 

fejlesztés segít megelőzni az érési késésből eredő tanulási problémákat. Fontos, hogy a 

Szent Ágota hálózatában dolgozó nevelőszülők mielőbb felismerjék az eltérő 

fejlődésmenet első jeleit, valamint szükség esetén mielőbb szakember segítségét kérjék. 

 Fő kérdés, hogy mikor kell odafigyelni, mikor érdemes a gyermeket logopédushoz 

küldeni? Már a gőgicsélés időszakában érdemes figyelmesnek lenni, ugyanis a gőgicsélés 

késői megjelenése és/vagy a szegényes gőgicsélés előrejelző erővel bír. A nyelvfejlődési 

elmaradás legfőbb tünete, hogy elhúzódik az első szavak megjelenése, valamint nem 

tapasztalható a szókincs rohamos növekedése. Mivel a nyelvi funkciók késve indulnak el, 

így elhúzódik az életkori sajátosságra jellemző artikulációs zavar. A nem kezelt, vagy későn 

kezelt artikulációs zavar az iskolában az írás és az olvasás elsajátításakor komoly 

következményekkel járhat.  

Összefoglalva, amennyiben a gyermek későn kezdett el beszélni (vagyis 2,5-3 éves 

koráig nem indult meg a beszéd), lassabb a nyelvi fejlődés üteme, valamint 4 éves korában 
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is még az artikulációs hibák miatt nehezen érthető a beszéde, úgy érdemes logopédus 

szakember segítségét kérni.  

 

Felhasznált szakirodalmak: 

Fehérné, K., Zs., Kas, B., & Sósné P., M. (2018). Szempontok a nyelv-és a beszédfejlődési 

zavarok szűréséhez és állapotmegismeréséhez. Online tananyag 

Gósy, M. (2005). Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó 

Molnár-Tóth, A. (2015). Fontetika és fonológiai ismeretek szerepe a beszéd-és nyelvi zavarok 

diagnosztikájában, terápiájában.  Online tananyag: 

http://www.jgypk/mentorhalo/tananyag/Fonetika_s_fonologiai_ismeretek/ 

 

 

Kis Orsolya  
gyógypedagógus, logopédus  

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató,  
SZTE-ÁOK Neurológiai Klinika  

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola 

  

http://www.jgypk/mentorhalo/tananyag/Fonetika_s_fonologiai_ismeretek/
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Szakmai eszközeink 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító terápiás 

tevékenység kiindulási pontja 

 

Az egészséges család működése 

Minden társadalmi rendszerben kiemelt jelentőségű, hogy valamilyen családi kapcsolatban élje 

le a gyermek első éveit, közösségi lénnyé válásához szükséges alapokat e környezetben 

szerencsés megszereznie. 

A család szocializációs funkciói: 

 Elvégzi a gyermek életben maradásához és fejlődéséhez szükséges gondozást; 

 A szülő és a gyermek intim kapcsolata létrehozza a személyiségfejlődés érzelmi alapjait; 

 A családi interakciókban tanulja meg a gyermek a verbális és metakommunikációt; 

 A családban kell elsajátítania az alapvető szokásokat, viselkedési sémákat, értékeket; 

 A családtagokhoz való viszonyulásban alapozódnak meg a fejlődő egyén életkori, családi, 

nemi és társadalmi szerepeinek feltételei; 

 Kialakul énképe, identitása, én- ideálja. 

A családban való nevelkedés bármely más neveltetéssel szemben a legkedvezőbb a gyermek 

egészséges személyiségfejlődése szempontjából. A szocializáció alapja, hogy van olyan 

közösség, amelyhez tartozom, akikben bízhatok, akikhez érzelmi kötelékek fűznek, akik 

szeretnek és én is szerethetem őket. 

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi Törvény a gyermek alapvető jogaként határozza 

meg a családban történő felnevelkedését: 

„A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. „ 

A család tagjai, elsősorban szülők adják át saját mintájukon keresztül a társadalom által 

elvárt értéket, szerepeket, viselkedési mintákat, hagyományokat, szokásokat, konfliktus-

megoldási stratégiákat. A család az a közeg a gyermek számára, melyben megélheti a feltétel 

nélküli elfogadást, a gondoskodást, az odafigyelést, törődést, a védelmet, a megerősítést, a 

bizalmat, a megbocsátást. Az érzelmi biztonság megélése ott lehetséges, ahol elfogadnak és 

támogatnak. Ebben az érzelmi biztonságban alakul ki a gyermek valós önértékelése, 

önbecsülése, önbizalma. A családban a biztonság elsajátítása az élethez való bátorság 

megszerzését jelenti. 

 

  



12 
 

Mit befolyásol a gyermek életében a biztonságos családi légkör? 

A család légköre, életformája megalapozza a gyermek jellemét; testi- erkölcsi, lelki fejlődését; 

feltétel nélküli szeretet kap, egyéni bánásmódban részesül; állandó személyi és tárgyi 

környezetben van; a gyermeknek mindkét szülőjére szüksége van, akik számára ezeket az 

egészséges személyiségfejlődése szempontjából optimális feltételeket biztosítják számára a 

családban. Ezeknek a feltételeknek a biztosítása nyújtja a gyermek számára a biztonságot. 

Abraham Maslow, amerikai pszichológus alkotta meg az emberi szükségletek piramisát. 

 

 

Maslow szükségletpiramisa (http://old.ektf.hu/) 

 

A gyermek legalapvetőbb fiziológiai szükségletei közé tartozik a biztonságérzet 

szükséglete. Ha ezek az alapvető szükségletek (levegő, víz, étel, biztonságérzet) nem adatnak 

meg a családja, vagy család hiányában a gondozója részéről, a piramis magasabb szintjén 

levő szükségletek nem tudnak beteljesülni. A szintek teljes körű kielégítése után tud a gyermek 

egy magasabb szintre lépni. Egy éhező, fázó, bántalmazott, biztonságérzetét vesztett gyermek 

nem fogja becsülni önmagát, és nem fog tudni teljesíteni az iskolában. 

A családjából való kiemelés a gyermek számára a teljes talajvesztés állapota. Abból a 

megszokott környezetből, számára megszokott személyek mellől, a családjából kerül el, amely 

tárgyak, és személyek számára a megszokott biztonságot jelentették. Még akkor is ezt jelenti a 

gyermek számára, ha ezek a feltételek nem szolgálják az ő egészséges fejlődését. Ebben a 

környezetben nőtt fel, ezt szokta meg. A családjának tagjai jelentik számára az érzelmi kötődést, 

a gyökereket. 
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Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító 

terápiás tevékenység kiindulási pontja 

Az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok számos hátránytól szenvednek, mely 

legtöbbször szocializációs folyamatuk sérüléseiből fakad. 

A 2004 és 2009 között végzett ÁGOTA® országos, állapotracionalizáló kutatás1 számos 

nehézségre, hiányosságra mutat rá. A csoportfolyamat elején felvett állapotfelmérő 

kérdőívek – a kutatás eredményeivel összhangban az alábbi területeken mutatnak 

nehézségeket: 

 Alacsony önértékelés, önbizalomhiány, identitás, énkép 

 Társas kapcsolatok problémái (nevelők, sorstársak, barátok, vér szerinti család), 

Tolerancia alacsony szintje, beilleszkedési nehézségek, Zárkózottság, 

elszigetelődés 

 Kötődési képesség (túlzott vagy gyenge) 

 Családi trauma megléte, feldolgozottsága  

 Bizalomkép sérülése (felnőttek, kortársak) 

 Érzelmi stabilitás hiánya 

 Kommunikációs nehézségek (önkifejezési eszköztár szegénysége) 

 Önrendelkezési problémák: önreflexió, önkritika képességének hiánya, önkontroll, 

önfegyelem nehézségei, felelősségérzet, jogok, kötelességek 

 Konfliktuskezelési nehézségek- Indulatvezérelt viselkedés 

 Alulmotiváltság 

 Jövőkép  

A fenti listából jól látható, hogy pontosan azok a területek mutatnak hiányosságokat, 

nehézségeket, melyek az életben való boldoguláshoz elengedhetetlenül szükségesek.  

A megerősítés, odafigyelés, szeretetteljes, viszonylag állandó jelenlét, a megfelelő 

normák és értékek hiteles átadása, az érzelmi biztonság nyújtása mind- mind olyan 

pedagógiai eszköz, melyek alkalmazásához nem kell különösebb iskolai végzettség, pláne 

nem diploma. Egyszerű, őszinte odafordulás és emberség szükséges, mellyel érzelmi 

stabilitást nyerhet az állami gondoskodásban élő gyermek és fiatal. Nevelésünk során 

pontosan ezeken a területeken tudunk módszerünk segítségével fejlődést elérni.  

Módszerünkkel az alábbi problématerületeken értünk el jelentős fejlődést: 

                                                           
1 Kothencz János: Róluk…értük… I. Családból kiemelt gyermekek és fiatalok („állami gondoskodásban élők”) 
társadalmi sajátosságai napjainkban- Országos kutatás az „állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok 
körében” ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért) országos, közhasznú 
Alapítvány 2009 Szeged 
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Az alacsony önértékelés, önbizalomhiány problematikája: A reális dicséret, a 

nézőpontváltás lehetőségének megmutatása, az odafigyelő, érdeklődő hallgatás 

segítségével a csoportban résztvevő fiatalok saját maguk ébredhetnek szerethető 

tulajdonságaikra, tettrekészségükre, erősségeikre és határaikra. Ez egyfajta indirekt, 

óvatos érlelés, melyben mindent a gyermek fogalmaz meg, mely folyamatban az 

önkéntesek- és csoporttagok katalizátorok „csupán”. A fokozott gyakorisággal történő 

megerősítés bizalmunkról, feltételek nélküli elfogadásunkról, nagyrabecsülésünkről olyan 

fejlődést eredményezett, mely segítségével résztvevő fiataljaink önértékelése, önbizalma 

nőtt. Fontos „adu” kezünkben a tény is, miszerint nem az az érdekes, amit eddig tett, nem 

a múltja a meghatározó „megítélésében”, hanem jelenlegi teljesítménye, céljai, tettei, a 

jövője. 

Bizalomkép sérülése (felnőttek, kortársak): A bizalomkép sérülését illetően több 

aspektusból kell a problémához közelítenünk, elkülönítve a bekerülés előtti, illetve utáni 

időszakot. A bekerülés előtt, illetve a bekerülés miatt a családtól elszenvedett csalódások 

súlyos sebeket ejtettek a fiatalok bizalomképén. A bekerülés utáni időszakból a fiatalok 

gyakran számoltak be arról, hogy valamely bizalmasan átadott információ a nevelőnek, 

vagy más fiatalnak sok esetben végződött „kipletykálással”. Ezen sérülés regenerálását a 

csoporttitok megőrzésével, bizalomgyakorlatokkal végezzük. Fontos eszközünk a 

KÁSZPEM®- ben a tudatosítás, melyet maguk a csoporttagok fogalmaznak meg. Nagyon 

fontos a segítők mintája, mellyel más példát is láthatnak az eddigieken kívül. A résztvevő 

fiatalok újra tanultak bízni. 

Társas kapcsolatok problémái: A csoportfolyamatok során fő célunk a kapcsolatok 

differenciált kezelésének megtanítása, melyet különböző eszközökkel érünk el. A 

szerepjátékokon keresztül a vizualizációs gyakorlatokon át. Sokat segít a feltétlen 

elfogadás, a minden csoporttag részéről megnyilvánuló figyelem és tisztelet jelenléte is. 

Eszközeink alkalmazásának eredményeképpen a csoporttagok differenciáltabban kezelik 

kapcsolataikat, és tudatosabban építenek ki új kapcsolatokat. 

Családi trauma megléte, feldolgozottsága: Sok esetben az átélt nehézségeket, 

traumákat némán, szótlanul viselik az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok. A 

KÁSZPEM®- mel megtanulnak beszélni ilyetén nehézségeikről (bizalomteljes légkör), 

valamint adott alappillérekben különféle perspektívákat kaphatnak nehéz életeseményeik 

megértéséhez. Nagy előrelépést hoz az átélt események kölcsönös megosztása is, mellyel 

tudatosul a csoporttagban, hogy nehézségével nincs egyedül. 

Az érzelmi stabilitás hiánya: Ez a problématerület az egyik leghangsúlyosabb az 

állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok hátrányainak, beilleszkedési 

nehézségeinek kialakulásában, megkérgesedésében. A KÁSZPEM®- ben a csoportfolyamat 

során az állandó személyi összetétel, a kialakult normák mentén ismétlődő szokások 

(étkezések, ébresztések, megérkező körök, folyamatos tájékoztatás, stb.) mind - mind az 

érzelmi stabilitás kialakulását szolgálja. 

Kommunikációs nehézségek: Az állami gondoskodásban élő fiatalok esetében 

gyakran tapasztaltuk abbéli frusztráltságukat, mely az önkifejezés nehézségeiből, 

kommunikációs problémáikból fakad. (Nincs szavam arra, amit érzek). A KÁSZPEM®- ben 
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az egyik leglátványosabb fejlődést minden esetben a kommunikáció fejlődésében érjük el. 

Ez egyrészt köszönhető a csoportalkalmak során alkalmazott, túlnyomórészt verbális 

gyakorlatoknak, a vizualizációs gyakorlatoknak, valamint a csoport tagjai által nyújtott 

mintáknak. A fejlődést a csoportalkalomról csoportalkalomra megfigyelhető 

gördülékenyebb, egyértelműbb, letisztult megfogalmazás, az árnyaltabb kifejezésmód 

megjelenése, valamint szókincsük bővülése is alátámasztja. 

Önrendelkezési problémák: A KÁSZPEM®- ben az önismeret fejlődése (csoporttagok 

visszajelzései által) segíti az önreflexív képességek fejlődését. Az autentikus segítők 

mintaadása példaként szolgál a felelősségteljes gondolkodásmód kialakulásában is a 

csoporttagok számára. Gyakori probléma a jogok túlhangsúlyozása a kötelességgel 

szemben. Módszerünkben különféle tudatosító gyakorlatokkal, személyes mintaadással 

közelítjük a jogok és kötelességek arányát. A nem egyoldalú, egy nézőpontú megközelítés 

alkalmazásával, valamint a „mérleg-gondolkodás” fejlesztésével egyensúlyba kerül a 

fiatalok önrendelkezése. Ezt jól demonstrálja a világos, reális, óvatosabb célok 

megfogalmazása, valamint a célirányos tevékenységek megjelenése is 

Önérvényesítés nehézségei, olykor teljes hiánya: Módszerünk egyik alapeleme, hogy 

a csoport teljesítménytöbbletét az egyén fejlődésének szolgálatába állítsuk. Ennek 

eléréséhez olyan gyakorlatokat alkalmazunk, mely indirekt módon ugyan, de nem hagyják 

az elszürkülés, beolvadás lehetőségét a csoporttagnak. A gyakorlatokban rámutatunk saját 

érdekeik képviseletének hiányosságaira, valamint a gyakorlatok hatására 

megfogalmazódnak a csoporttagokban egyéni igényeik is. 

Konfliktuskezelési nehézségek: Minden csoportban jelentős javulás volt érezhető a 

konfliktuskezelési technikák alternatíváinak elsajátításával. 

Kiszolgáltatottság- érzetből fakadó problémák, tanult tehetetlenség- Jövőkép: Az 

állami gondoskodásban élő fiatalok esetében a másoktól való függés és a hagyatkozás 

képességének hiánya erős ambivalenciát okoz, tovább nehezítve helyzetüket. A 

KÁSZPEM®- ben sikerül jól alkalmazható alternatívát kínálnunk a csoporttagoknak, 

melyben tudatosabbá vált bennük életük irányításának lehetősége. A csoporttagok a 

módszer hatására képessé válnak célok és elérésükhöz szükséges lépések 

meghatározására, így teremtve biztonságot. 

 

A fentiek figyelembevételével tehát világosan láthatjuk, hogy a ránk bízott 

gyermekkel való foglalkozás kezdőpontját jól kell tudnunk meghatározni. Ha nem vesszük 

figyelembe az aktuális élet- és érzésállapotbeli sajátosságait a családból kiemelt 

gyermeknek, segítő szándékunk nem tud apró sikerekben kicsúcsosodni. Ezen tények 

tudatosítása segíthet nem csak a megfelelő nevelési eszköz és attitűd megválasztásában, 

hanem a kollégák hosszú távon történő megtartásában is.  

 

 

 

 

(…folytatás a következő számban)  
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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. SAVALE- EGYÜTT ALKOTÓI PÁLYÁZAT 
A SAVALE - ROMA-MAGYAR EGYÜTTÉLÉS CIVIL SZERVEZET országos 
tehetségkereső és tehetséggondozó rajz-, képzőművészeti pályázatot hirdet 
ROMA ÉS/VAGY ROMA SZÁRMAZÁSÚ általános iskolás diákoknak. Savale-együtt 
címmel. 
Cél: a roma identitás erősítése, a roma-magyar együttélés elősegítése, a roma 
hagyományok, kultúra bemutatása az alkotásokon keresztül, tehetségazonosítás, 
tehetséggondozás. 
Pályázhatnak: roma és/vagy roma származású diákok, saját készítésű alkotásokkal. 
Méret: A4. 
Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek.  
Maximálisan beküldhető alkotás: 2 db/pályázó. Az alkotásokat jpg 
fájlformátumban várjuk, emailben (csatolmányként, nem Google Driveon) 
Az alkotások mellé csatolni kell a kitöltött jelentkezési lapot.  
Téma: család, roma-magyar együttélés, roma hagyományok, kultúra 
Beküldési határidő: 2020. március 31. 
E-mail: rajzpalyazat2015@gmail.com  
Valamennyi beérkezett alkotást megjelentetünk népszerű Facebook-oldalunkon.  
(https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag)  
A beérkezett és válogatott alkotásokból Savale - Együtt címmel könyvet 
jelentetünk meg. 
Tervezett megjelenés: 2020. június  
A könyvben megjelenő szerző tiszteletpéldányt kap.  
DÍJAZÁS (a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A döntés ellen fellebbezni 
nem lehet, jogi út kizárva. A díjakat postázzuk!) 
1.-6. díj: Oklevél, vásárlási utalvány (A díjak változhatnak!) 
Szeretettel várjuk alkotásaitokat! 
A változtatás jogát fenntartjuk! 

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
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http://www.omlit.hu * http://www.gyermekjolet.hu  
Programunk nyertes pályázat (ROM-RKT – 19-B) támogatásával valósul meg! 

 

3. 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 

 
 
 

  

http://www.omlit.hu/
http://www.gyermekjolet.hu/
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
http://www.omlit.hu/
http://www.gyermekjolet.hu/
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 

SZENT BALÁZS 

Február 3. 

+316 táján  

Vincéhez, a vértanú diákonushoz hasonlóan Balázs is a korai kereszténység azon 
szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a 
népszokásokban figyelemreméltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan 
azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.  
Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, hogy 
szentünk örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy 
Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve 
visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jóllehet tette nem éppen egyezett a kor 
püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott 
közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.  

Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem 
Agricola helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a 
keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius császár rendelt el. Az oroszlánokból, 
tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség nem tudott segíteni a remete- 
püspökön, mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé 
hurcolják. Mivel Balázst nem bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás 
után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő 
ember kereste föl. Rabságában sok-sok csodát tett, amelyekről a legendája beszél. 
Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték.  

Hogy a történelmi tények talaján maradjunk, a szentnek széles körben elterjedt 
kultuszából kell kiindulnunk. Kezdetben hallgatnak róla az egyébként annyira beszédes 
görög atyák. Eszerint a Balázs-tisztelet nyilvánvalóan nem közvetlenül a halála után 
kezdődött. Keleten azonban legkésőbb a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól már mint a 
torokbajok ellen védő szentet tisztelték.  
Elterjedt ereklyéinek kultusza is. Így hamarosan föltűnnek Szent Balázs maradványai 
Tarantóban, St. Blasienben, Mainzban, Trierben, Lübeckben, Párizsban és Raguzában, ahol 
a város védőszentjévé is lett. Számos templomot szenteltek neki Konstantinápolyban és 
Rómában egyaránt.  

Annak alapján, hogy egy kínzó torokfájás esetén segített, a késő középkorban a 
tizennégy segítőszent közé sorolták. Ezek ismeretében meglepő, hogy a Balázs-áldás 
mindmáig élő liturgikus szokása csak a 16. században keletkezett és a 17. században 
nyomtatták ki a Rituale Romanum (Római Szertartáskönyv) függelékében.  
A Balázs-legenda első, a 9. századból származó képi ábrázolása a római Szent Kelemen-
bazilika altemplomában található. Egyes jeleneteket ábrázol a Paderbornban lévő 
abdinghfi hordozható oltár az 1100 körüli időkből.  
Balázst a középkorban rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban ábrázolták; 
pásztorbottal (15. század) és keresztbe illesztett gyertyákkal; sertésfejjel és gerebennel 
(emlékezésül arra a vaskampóra, mellyel a legenda szerint kínzatása alkalmával a testét 
tépték); ritkábban egy fiúval.  
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Tisztelete a latin egyházban a 12. századtól lett általános, mégpedig egy 
gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek (a 
német név alapján: Blasius -- Biase = hólyag), továbbá kelések, kólika, pestis és fogfájás 
esetén fordultak hozzá. Részben érthető kapcsolat révén aztán védőszentje lett az 
orvosoknak, a takácsoknak (gereben!), valamint a szélmolnároknak és a fúvós 
muzsikusoknak (blasen = fújni). Mint az állatok barátja oltalmazza a háziállatokat és a 
nyájakat a farkasoktól. Vincéhez hasonlóan időjelző szentként is tiszteletik: ünnepének 
ideje a tél végét és a veszedelmes viharokat jelzi.  

A hívő nép még ma is szívesen fogadja a szent áldását a Gyertyaszentelő gyertyáinak 
szelíd fényében. Ünnepét Rómában a 12. század óta ülik február 3-án.  
Szent Balázsra csodás fényt vet a legenda.  
Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A 
szent megáldotta a fiút -- egy másik változat szerint eltávolította a szálkát --, és így 
megmentette a haláltól.  

Egy másik alkalommal, amikor a bíró elől visszakísérték cellájába, úgy segített egy 
asszonyon, hogy visszaadta sertését, amelyet farkas rabolt el. Az asszony hálából 
ajándékot hozott neki, húst, kenyeret és gyertyát. Balázs nem maradt adós: a gyertya-
fölajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze.  

A szent csodáiból nem hiányzik annak a magatartásnak a megnyilvánulása sem, amelyet 
humornak vagy paraszti huncutságnak lehetne nevezni. A helytartó először vízbefojtás 
általi halálra ítélte. Abba a tóba kellett vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat 
fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneit a tóba. A bölcs csodatévő akkor a 
következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a 
vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy 
saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi 
elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.  
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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

