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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, ezekben a járvány sújtotta időkben.  

 Szeretnénk egy áttekinthető táblázattal segíteni a kollégákat, melyben a 

koronavírus járvány ideje alatt hozott, minket érintő rendeleteket foglaltuk össze időrendi 

sorrendben. 

 Készülünk egy foglalkoztató füzettel is, melyet reményeink szerint hamarosan a 

gyermekvédelmi szakellátásban hősiesen helytálló kollégák számára tudunk eljuttatni. 

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.  

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 

! ELMARADNAK! 

A járványhelyzetre való tekintettel az alábbi, tervezett programjaink elmaradnak.  

 

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

ELMARAD 

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

2020. június- július   Országos Labdarúgó Torna (Szeged) ELMARAD 

2020. július 21-31.   XXIV. ÁGOTA Tábor (Doboz -Szanazug) ELMARAD 
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató izolációs házának működése  

a Covid-19 vírusfertőzés miatti karantén ideje alatt 

 

A Covid-19 vírus helyzet miatt a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a 

kapcsolattartásból megérkező, kórházból kiengedett és az engedély nélküli eltávozásból 

visszakerülő állami gondoskodásban élő gyermekeinek egy izolációs házat hozott létre.  

A ház létrejöttének az volt a célja, hogy azok a gyermekeink, akik addig ismeretlen 

helyen és ismeretlen emberekkel találkoztak, egy karantén helyzetben orvosi ellátás 

mellett figyelemmel kísérve vírusmentesen vissza-illeszthetőek legyenek a gondozási 

helyükre, így már nem veszélyeztetve lakásotthoni társaikat, és nevelő családjaikat.  

 Az izolációs házban Életrend működött, melyet az újonnan bekerülő gyermek 

részére egy már korábban érkezett gyermek mutathatott be, saját szavaival kiegészítve kis 

magyarázattal kibővítve. Minden gyermek és felnőtt az Életrend megismerését és 

elfogadását aláírásával igazolta. Az Életrend nyújtotta a hozzánk kerülő gyermekeinknek a 

biztonságot nyújtó keretet. Az Életrend egy olyan dokumentum volt mindannyiunk 

számára, mely jól látható méretben, ugyanazon a helyen volt kifüggesztve, az izolációs ház 

megnyitásától bezárásáig.  

A gyermekekkel történő foglalkozás alapja a strukturált program terv volt. A strukturált 

program alapját az életrend képezte az alábbiak szerint:  

7.30-8.30      Ébresztő, háló rendbetétele 

08.45            Reggeli 

09.30            Napindító 

10.00            Tízórai 

10.00-12.00  Digitális oktatás 

12.00-13.00  Fürdés 

13.00            Ebéd 

14.00-15.00  Csendes pihenő 

16.00            Uzsonna 

16.00-19.00  Sport program, kézműves foglalkozás, internet használat  

19.00            Vacsora 

20.00-21.00  Fürdés 

21.00-22.00  Film nézés 

22.00            Mese olvasás, Jó éj gyerekek  



5 
 

Minden reggel a napi rutint követően a Napindítóval kezdődött. A Napindító a 

kollégák számára egy fajta visszacsatolás volt a gyermekek előző napjáról, és az adott 

hangulatával kapcsolatban. (Hogy aludtál? Hogy érzed magad most? Arra van lehetőséged, 

hogy 1-5-ig osztályozd a hangulatodat! Hányasra osztályoznád a hangulatodat, ha az 1-es 

nem jól, az 5-ös pedig minden oké teljesen rendben vagyok? ) 

Annak függvényében, hogy a gyermekek milyen hangulatban voltak, az előre 

tervezett csoportbontás igényelhetett változtatást. (Érkezhetett új gyermek már az 

éjszaka folyamán, s napközben, akik között voltak átlagos, különleges, speciális 

szükségletű gyermekek is!) Ez a fajta rugalmasság, folyamatos monitorozás volt 

véleményem szerint a sikeres működési funkcionalitás egyik garanciája. 

A ház a csoport alakulásának szempontjából szinte mindig a viharzás időszakát élte 

meg. Mindenképpen szükséges volt a gyermekeket csoportbontásban foglalkoztatni a 

digitális oktatás és a tanulás nehézségei miatt is. Az is alátámasztotta a csoportbontás 

hatékonyságát, hogy egy 5-6 fős csoportban a gyermekek sokkal könnyebben megnyíltak. 

Kis csoportban kommunikáltak az általuk megélt nehézségekről. A gyermekeink nagy része 

még iskolába sem járt, vagy nagyon sokat volt távol korábban a gondozási helyétől. 

Azokkal a gyermekekkel, akiknek nem volt tananyaga, először kvíz feladatokkal, majd 

egyszerű gyakorló feladatlapokkal készültünk, melyekkel jól lehetett motiválni őket. 

Célunk az volt, hogy újra képessé tegyük őket a figyelemre és motiváltságuk fenntartására. 

A délelőtt folyamán minimum 2, de volt, hogy 3 csoportban, 2-3 különböző helyszínen folyt 

a tanulás és a sport felváltva.  

A csendes pihenő nagyon fontos volt a gyermekeink számára, mivel azok a 

gyermekek, akik nem szoktak hozzá a tanuláshoz, nagyon kimerültek a koncentrálás miatt. 

Azok pedig, akik kapták elektronikusan a tananyagot az anyag mennyiségétől fáradtak el. 

A délutáni program minden esetben kicsit kötetlenebb volt, de strukturáltan épült fel. A 

hatékony fertőzés-prevenció jegyében napi kettő fürdéssel is védekeztünk a higiéniás 

szabályok fokozott betartása és betartatása mellett. 

Igyekeztünk a gyermekekkel együtt a házunkat otthonossá tenni díszekkel, 

melyeket saját kezűleg készítettünk. Aki kedvet érzett és ki akarta próbálni kreativitását 

fonhatott műanyag szálakat, színezhetett mandalát, játszhatott ország-várost, Ki nevet a 

végén?, Activity társasjátékot, fordítgatós memóriajátékot, valamint mindannyiuk nagy 

örömére karaoke versenyt is rendeztünk.  
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A hatalmas, zárt udvarnak köszönhetően minden nap sikerült szabad levegőn 

tartózkodni: lehetett bokszolni, focizni, tollasozni, frizbizni, röplabdázni, sorversenyezni. 

Nagyon szerettek a gyermekeink csocsózni és pingpongozni, fiúk - lányok egyaránt.  

A délutáni programba belecsempésztük a KÁSZPEM pedagogikoterápiás 

csoportmódszer könnyed élénk játékait, melyet nagy örömmel fogadtak gyermekeink.  

A délutáni programok és az esti filmnézés ideje alatt nyílt lehetőség egyéni 

foglalkozásokra. Kicsit külön húzódva, sokat beszélgettünk a gyermekeinkkel a jövőjükről 

a lehetőségekről, megfogalmaztak célokat, terveket, végig gondolták az eddigi életüket, 

mérlegelték lehetőségeiket. Engedtünk teret, hogy maguk fogalmazhassák meg a 

cselekedeteik következményeit.  

 A hozzánk kerülő gyermekeket elfogadással, türelmes szeretettel segítettük. A 

bekerülő gyermekeink traumatizált állapotban érkeztek az izolációs házunkba. A trauma 

feldolgozásában segítséget nyújtottak azok a pszichológus kollégák is, akik a hét minden 

napján jöttek és egyéni foglalkozásokkal segítették gyermekeink gyógyulását.  

Ebben az embert próbálóan nehéz időszakban a kollégák segítségével támogatást tudtunk 

nyújtani útkeresésükben, valamint elveszített önmaguk megtalálásában is. 

 

 

          Török Zoltánné 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Csongrád Megyei Területi igazgató 
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Mindennapok a karanténban 

(Karantén programjaink a Dr Foltán József Lakásotthonban) 

 

 Az előző hónaphoz hasonlóan, Lakásotthonunk következetesen igazodott ahhoz 

a koncepcióhoz, amelyet a karantén bevezetése elején dolgozott ki.  

A járványügyi helyzetre való tekintettel, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ez az 

időszak probléma- és konfliktus mentes legyen, amennyire csak lehetséges. A 

munkatársakkal és gyermekeinkkel őszintén beszélgettünk arról, hogy mi fog várni ránk az 

elkövetkezendő időszakban, és arról, hogy életünket ez hogyan fogja befolyásolni. 

Törekvésünk az volt, hogy a közösséget teljes mértékben bevonjuk a tervezésbe és reális 

célokat dolgozzunk ki a karantén idejére.  

Team munka 

 Lakásotthonunkban kiválóan működik a team munka. A munkatársak tisztában 

vannak a minőségi team munka jelentőségével a szakmai munkára nézve, ennél fogva a 

mindennapi megbeszélések zökkenőmentesen tudtak megvalósulni ebben a terhelt 

időszakban is. Mivel azonban, a személyes találkozókról és megbeszélésekről le kellett 

mondanunk, az internet segítségével kommunikáltunk egymással. 

 A lakásotthonba érkezett vezetői utasítások, rendelkezések naprakészen kerültek 

továbbításra a munkatársaink részére, és ezek értelmében tudtuk helyben hagyni vagy 

éppen módosítani életrendünket, programjainkat.  

 A szakmai vezető és a lakásotthon vezető napi szintű kapcsolata, konzultációja 

biztosította az egységes álláspontot, amely közvetítésre került a dolgozók, majd a 

gyermekek felé. Munkatársainkat arra ösztönöztük, hogy saját elképzeléseket, ötleteket, 

terveket hozzanak azzal kapcsolatban, hogy hogyan, milyen módon tudnának hozzájárulni 

ahhoz, hogy az otthon egyensúlyát, pozitív légkörét megtarthassuk, illetve hogy 

gyermekeink számára, érzelmi és mentális szempontból is, probléma mentessé tegyük ezt 

az időszakot.  

Az életrendünk megalkotását, a havi program tervek elkészítését és a digitális oktatás adta 

nehézségek áthidalására a megoldási formák kidolgozását team munkában végeztük, és 

így is valósítottuk meg azokat. 
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Életrendünk 

 Munkatársainkkal való egyeztetés után, a gyermekekkel közösen alkottuk meg 

életrendünket. A délelőtti órákban következetesen ragaszkodtunk a tanórákhoz, 

amelyekben fejlesztő pedagógusunk működött közre. 

A következetességnek, a munkatársaknak, valamint a Szolgáltató nyújtotta 

lehetőségeknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a gyermekek olyan környezetben és 

olyan feltételek mellett tanulhattak, amelyek teljes mértékben szolgálták tanulmányaikat 

és előmenetelüket. Az oktatási intézmények pedagógusaival napi szintű kapcsolatban 

vagyunk a mai napig is, így a gyermekek érdekeit maximálisan tudtuk és tudjuk képviselni. 

 Életrendünket úgy alkottuk meg, hogy a kötelezettségek mellett az tartalmazzon 

hasznos időtöltést is, ugyanakkor szolgálja a teljes kikapcsolódást, rekreációt is a 

gyermekek számára. Programjainkat minden nap, a pihenő idő után terveztük, amelyek 

maradéktalanul megvalósultak. 

Tematizált tevékenységek 

 A programterv elkészítése és megvalósítása kapcsán arra próbáltunk 

összpontosítani, hogy milyen módon tudjuk azt egybe fogni, átláthatóvá tenni és a 

legkönnyebben koordinálni. A gyermekek részére és magunk számára is fontosnak 

tartottuk a tervezhetőség szempontját, mert úgy véltük, hogy az biztonságot és 

kiegyensúlyozottságot teremt a mindennapokban. 

 Szabadidős tevékenységeinket, programjainkat, - a munkatársakkal folytatott 

brainstorming után -, tematizáltuk és azokhoz program koordinátorokat rendeltünk. A 

műszakrendhez igazodva, az adott hónap napjaira lebontva rögzítettük, hogy milyen 

programok kerülnek megvalósításra. A programtervet kifüggesztettük annak érdekében, 

hogy követhető és tervezhető legyen a gyermekek számára is. 

 A programfüzet tartalmazott sport tevékenységeket, kerthez/udvarhoz tartozó 

kertészkedéshez kapcsolódó elfoglaltságokat, kreatív/kézműves foglalkozásokat, 

gasztronómiai tevékenységeket, terápiás és nevelési célzattal megalkotott 

foglalkozásokat. Filmklubokat tartottunk a pszichológussal, értékelő és visszacsatoló 

gyermekmegbeszéléseket a nevelővel, kollégákkal és a fejlesztő pedagógussal is. 

 Nagy öröm volt számunkra, hogy gyermekeink értékelték erőfeszítéseinket és 

aktívan bekapcsolódtak ők is a tervezési és megvalósítási folyamatokba. 

Létrehoztunk egy olyan online csoportot, amelyben minden gyermek és munkatárs jelen 

van, ezáltal folyamatos kommunikációban lehetünk egymással. Örömmel tapasztaltuk, 
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hogy az élményprogramokról készült fotókat ők maguk osztották meg velünk, vagy ha 

valami kreatívat alkottak, vagy hosszasan dolgoztak valamin, visszajelzést adtak 

egymásnak illetve egymás munkáját dicsérték.  

Munkatársaink motiválása 

A karantén időszaka nem csak gyermekeink számára volt megterhelő. 

Munkatársainkban tudatosítottuk a fokozott felelősségvállalást és az intenzív odafigyelés 

követelményét. Napi szintű helytállásra és következetes, ugyanakkor empátiás 

magatartásra volt szükség a részükről. Ezt oly módon próbáltuk könnyíteni, hogy 

megpróbáltunk úgy támaszkodni rájuk, hogy ők maguk is maximális örömet tudjanak 

találni a mindennapokban. Tevékenységeink, foglalkozásaink megalkotása során fontos 

szempont volt az, hogy melyik munkatársunknak mihez van tehetsége, készsége, 

képessége. Ezt figyelembe véve, a saját személyiségüket, egyéni elképzeléseiket is bele 

tudták vinni a programokba. Ily módon ők maguk is részesei lehettek az önkifejeződés 

örömének, ami motiváló erőként hat, hiszen a sikerélmény biztosítva van számukra is.  

Erőteljes visszacsatolás 

 Munkatársaink és gyermekeink aktivitását és erőfeszítéseit folyamatosan 

értékeltük. Ily módon lehetőségünk nyílt arra, hogy szinten tudjuk tartani a szakmai 

munkát és a gyermekek lelkesedését. 

 A visszacsatolás és értékelés megerősítő erővel bír, ugyanakkor esélyt ad arra is, 

hogy a hiányosságokat közöljük, a kívánatos területeket tovább fejlesszük, anélkül, hogy 

kritikát fogalmaznánk meg. Gyermekeink maximálisan kaphatóak arra, hogy a „Hogyan 

lehet ezt még jobban csinálni? Mit tegyünk még azért, hogy….? Mivel lehetne ezt még 

szebbé tenni….? Kitől kellene még segítséget kérni..?” kérdéseket körbejárják és ötleteket 

hozzanak velünk együtt. Ez lehetőséget ad az együtt gondolkodásra és arra, hogy 

közvetítsük számukra, nincs lehetetlen, csak erőfeszítés és befektetett munka van, 

amelynek mindig van eredménye.  

Képességek kibontakoztatása 

A programok tematizálását nem csak a munkatársak körében tartottuk szem előtt, de 

gyermekeink szempontjából is mérlegeltünk. 

 Gyermekeinket és fiatal felnőttjeinket arra biztattuk és ösztönöztük, hogy maguk 

is koordináljanak programokat és vállaljanak felelősséget egy- egy tevékenység 

megvalósulásáért. Nagy örömünkre vállalkoztak a feladatokra és valóban lelkiismerettel 

helyt is álltak. Olyan programok lebonyolítását és tevékenységek koordinálását bíztuk 
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rájuk, amelyekben kamatoztatni tudták tehetségüket, illetve amelyek megvalósítása során 

rájöhettek, megtapasztalhatták, hogy miben ügyesek és kreatívak. Ezek a folyamatok 

nagymértékben segítették önrendelkezésük fejlődését is. 

 Az alábbi szempontokat vettük figyelembe, a teljesség igénye nélkül: alázat 

megtapasztalása, kicsi/fiatalabb támogatása, együttműködés a társakkal, kreatív 

hozzáállást igénylő feladatok, a rejtőzködő személyiség kibontása, a felelősségvállalás 

segítése kevésbé vállalkozó gyermekek esetén stb. 

 Tevékenységeik során ilyen, és ezekhez hasonló foglalatosságokban, 

feladatokban működtek közre: vacsora csata megszervezése, esti torna koordinálása, 

röplabda pálya megépítésének koordinálása (feladat leosztásokkal), kerti bútorok 

felújítása, nappali kifestése, kertrendezés stb. 

A munka örömének megtapasztalása 

 Gyermekeinkkel és fiatal felnőttjeinkkel sokat beszélgetünk arról, hogy a 

befektetett tanulásnak, energiának és időnek értelme van, mert többszörösen térül meg 

számukra. Igazi kihívás kiválasztani a legjobb utat, mi az, ami érdeklődésüknek, 

személyiségüknek, elképzeléseiknek megfelel. Mi az a tevékenység, később kenyérkereső 

munka, ami örömet is okoz számukra. A legnagyobb nehézség talán az, hogy amit mi 

nevelők, munkatársak közvetíteni szeretnénk nekik, - hogy a ráfordított munkának 

eredménye van-, nagyon távolinak tűnik a számukra. Az oda felé vezető úton nincs vagy 

kevés a kellő megtapasztalás, illetve sikerélmény, ami motiválhatná őket a folyamatban. 

 Erre való tekintettel, a karantén idején tudatosan választottunk olyan 

tevékenységeket, amelyek a gyermekek és fiatalok kétkezi munkáját igényelték. Célunk az 

volt, hogy ők maguk lássák és érezzék a fáradtságos munka örömét, aktív részesei 

legyenek a folyamatnak és végül megtapasztalhassák és örömmel tölthesse el őket a 

végeredmény. A lakásotthon udvarának szépítésében, eszközeink felújításában sokat 

dolgoztak gyermekeink. A munkálatok végeztével, megelégedettséggel jár körbe a 

szemünk. Nincs olyan nap, hogy ne említenék meg, maguknak köszönhetik a szép 

udvarunkat, mert megcsinálták. 

Luna – a közösség esszenciája 

 A Gyermekönkormányzat képviselője előadta, hogy a közösség szeretne az 

udvarba egy kiskutyát. Hosszas tanakodás után egybegyűlt kis közösségünk és 

egyöntetűen megszavazta a házőrző beszerzését. Ezután lefektettük a kutyatartás 

szabályait, tisztáztuk az ezzel kapcsolatos felelősséget és kötelezettségeket. Ennek 
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érdekében kapcsolatokat mozgósítottak, kutyaházat építettek és festettek, beszerezték a 

szükséges kellékeket, valamint állatorvost kerestek, mire megérkezett Luna, aki a ház lelke, 

igazi játszótárs, kis barát, a megnyugtató jelenlét és öröm.   

 Az elmúlt időszak bezártsága ellenére nagyon sokat tanulhattak a ránk bízott 

gyermekek és fiatalok –elsősorban önmagukról, kollégáink és az egységes team-munka 

segítségével. Ez az időszak egy kicsit a belülre figyelés időszaka volt mindannyiunknak, amit 

a böjti időszakkal együtt járó elcsendesüléssel, valamint a Húsvéthoz kapcsolódó öröm és 

Remény érzésének megtapasztalásával önmagunk fejlődésére fordíthattunk- gyerekek és 

mi magunk egyaránt. 

 

 

      Krizsán Valentina 
  Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Dr. Foltán József Országos Egyházi  
Módszertani Gyermekotthon 

nevelő 
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„ART-RAVALÓ 3.0”- projekt 

UTÓGONDOZOTT FIATALOK SZÁMÁRA KIVÁLÓ LEHETŐSÉG 

Jelentkezési határidő MEGHOSSZABBÍTVA: 2020. JÚNIUS 20. 

Kedves Kollégák! 

Egy igazán kiváló lehetőségről szeretnélek tájékoztatni Benneteket, melyről az 

alábbiakban tájékozódhattok: 

A Szubjektív Értékek Alapítvány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 

2020 szeptemberében indít útjára gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett 

vagy hátrányos helyzetű fiatalok (18-24 év) részére. A résztvevők 9 hónapig 

felnőttképzésben regisztrált művészeti és pályaorientációs képzésben vehetnek részt. 

A projekt célja a fiatalok művészeti tevékenységén keresztül történő 

személyiségfejlesztése, mely hosszabb távon a társadalmi beilleszkedést és a 

munkavállalást segíti elő. 

Amennyiben tudtok olyan fiatalról, akit e képzés érdekelhet, kérlek, 

juttassátok el hozzá a felhívást! 
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ART-RAVALÓ 3.0 
Szubjektív Értékek Alapítvány és Faktor Terminál Egyesület 

MŰVÉSZET ÉS PÁLYAKERESÉS - INGYENES ÉLETVEZETÉSI PROGRAM 
ÁLLAMI GONDOSKODÁSBAN NEVELKEDETT ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK 

SZÁMÁRA 
2020. szeptember 2. - 2021. május 30. 

 
A PROJEKT CÉLJA  

- Művészeti tevékenységen keresztül történő személyiség- és önismeretfejlesztés  
- Életvezetési kulcskompetenciák elsajátítása (konfliktuskezelés, szociális szabályok 

betartása, együttműködés, stb.)  
- Pályaorientáció során egyénre szabott életterv és munkába állítási stratégia 

kidolgozása  
- Hosszabb távon a társadalmi beilleszkedés és a munkavállalás elősegítése 

 
Képzésben való részvétel során az alábbi lehetőségeket biztosítják: 

- Szállás  
- Napi 3x-i étkezés  
- Tömegközlekedési bérlet  
- Jogosítvány és/vagy OKJ képzés  

Mindezt természetesen INGYEN! 
 
Feltétel:  

- Napi szintű részvétel a képzésben (első 6 hónap)  
- Legalább félmunka idejű munka (utolsó 3 hónap) 

Kik vehetnek részt a programban?  
 18- 24 év közötti állami gondoskodásban vagy nevelőszülőknél nevelkedett 

fiatalok  
 Hátrányos helyzetű fiatalok  
 Akik 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek  
 Szeptembertől hétköznap délelőttönként ráérnek, hogy a képzésben részt 

tudjanak venni  
 
max. 15 fős csoport  
A regisztrált felnőttképzés az utógondozásra- és az árvaellátásra való jogosultságot 
biztosítja. 

 

I. SZAKASZ (első 6 hónap)  

 Regisztrált felnőttképzésben való részvétel  

 Hétköznap 8:30 - 13:30  

 Heti 4 nap művészeti képzés (színházművészet)  

 Heti 1 nap pályaorientáció, életvezetési tanácsadás  

 Délután: alkalmi munka, tanfolyamra járás  

 SZÍNHÁZI ELŐADÁS 
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II. SZAKASZ (utolsó 3 hónap)  

 Egyénre szabott pályaorientációs terv szerint:  
o Szakmai gyakorlat  
o Munkába állás (legalább félmunkaidő)  
o Továbbtanulás, OKJ-s képzés  
o Heti 1 képzési nap (vasárnap)  
o Felváltva művészeti / pályaorientációs képzés 

 
A Képzők:  

 neves színházi rendezők, drámapedagógusok, koreográfusok, zenészek  
 Pályorientációs szakember  
 Életvezetési tanácsadó (közgazdász)  
 Élménypedagógiai szakember  
 Szociális munkás 

 
KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK  
Jogosítvány  
ECDL vizsga (számítógéphasználati ismeretek)  
Szakmát adó OKJ-s képzés 
 
JELENTKEZÉS  
Határidő: 2020. június 20.  
E-mail: artravalo@szubjektiv.org  
Telefon: 06 20 254 36 26  
KIVÁLASZTÁS  
Június közepén workshop során Budapesten 
 
Bővebb felvilágosítás: 
Honlap  
www.artravalo.com  
 
Facebook oldal  
www.facebook.com/artravaloprojekt/  
 
„Kukorica Jancsi” előadás  
https://youtu.be/sw8GwL6WApM  
 
Toborzó videó  
https://www.facebook.com/artravaloprojekt/videos/273210820266058  

  

http://www.artravalo.com/
http://www.facebook.com/artravaloprojekt/
https://youtu.be/sw8GwL6WApM
https://www.facebook.com/artravaloprojekt/videos/273210820266058
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Pünkösd ünnepéhez közeledvén… 
Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen 

hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek 
adta nekik, hogy szóljanak 

Apostolok cselekedetei 2:1 - 2:4, (RÚF, 2014) 
 
Kicsit megkésve érkezett meg hozzánk a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény egyik 
gyermekének írása Húsvét ünnepére készülődésről. De mindenképpen szerettük volna 
közzétenni, fogadjátok szeretettel: 

 

Húsvétra hangolódás és húsvét napjai a mi családunkban 

A mi nevelőszülői családunk jelenleg 7 tagú.  

Régi népszokás az, hogy a család vendégeket, rokonokat fogad, illetve látogat 

húsvétkor. De az idei hagyományos ünneplés sajnos a koronavírus terjedése miatt 

elmaradt. 

Ennek ellenére ugyanúgy vártuk a húsvétot s már 2 héttel előtte készültünk rá. Rajzoltunk, 

díszítettünk, szépítettük környezetünk, s még a falu szalmabálájának ünnepi feldíszítésére 

is jutott időnk. Napjaink mozgalmasan teltek.  

Eddig a házi feladatokkal és a tanulással voltunk el foglalva de a szünet kezdetével 

nekiláttunk az ünnepi sütemények készítéséhez. Anya irányításával közösen sütöttünk, 

főztünk. Ezek az alkalmak nagyon alkalmasak arra, hogy jókat beszélgessünk anyával, aki 

mindig mond valami jó tanácsot nekünk. Szeretünk így együtt lenni a konyhában.  

Mindenkinek van kedvenc étele és süteménye, így mindenki kívánságát is 

igyekeztünk teljesíteni. Ahogyan minden évben, most is elkészítettük ezeket az ételeket: 

- Füstölt disznó húslevest, töltött káposztát, de volt kötözött sonka, kolbász, tojás, és a 

kalács is elmaradhatatlan, meg a sok-sok sütemény. Nekem kedvencem a töltött káposzta 

és a sütemények.  

Ám a húsvét nem csak a finom fogásokról és a csodálatos dekorációkról szól. 

Soha ne feledkezzünk meg a lényegről: Jézus Krisztus feltámadásáról. 

Vasárnap ünneplőbe öltözünk és bár idén mindenhol elmaradt a templomi 

istentisztelet, mi attól függetlenül online megnéztük.   

Imádkoztunk, dicsőítettük a Megváltót. Imádkoztunk, azért is hogy a járvány minél 

hamarabb megszűnjön. Hiszünk abban, hogy imáink meghallgatásra találnak. Majd az 

istentisztelet után a közös családi ebédet jóízűen megettük és jókat beszélgettünk. 

Idén csak a szűk család volt együtt, nem fogadtunk vendégeket, de attól ünnepi 

öltözékben töltöttük a hétfői napunkat is. S persze nem maradt el az sem, hogy apa azzal 

ébresztett fel, hogy meglocsolt az ágyban.   

 

Sallai Antónia 8. osztály 

Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_apostolok_cselekedetei
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Szakmai eszközeink 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító terápiás 

tevékenység kiindulási pontja 

 

Bizalmi, kötődési problémák és interperszonális kapcsolatok sérülése, mint terápiás indikáció 

családból kiemelt fiatalok esetében 

Az interperszonális kapcsolatok alapja a kötődés, a kötődésre való képesség. A 

kötődés (attachement) a csecsemőnek azt a hajlamát jelenti, hogy keresse bizonyos 

emberek közelségét, és hogy ezek mellett az emberek mellett biztonságban érezze 

magát1. Az „elsődleges kötődés” kialakulása biztosítja a gyermek érzelmi, testi és értelmi 

fejlődésének alapját is. Elsődleges kötődésnek azt a kb. fél éves korra kialakuló szoros 

kommunikációs és testi kötődést hívjuk, amely a gyermeket édesanyjához, ill. közvetlen 

környezetéhez fűzi, s amelynek egyértelműen nem tárgyai a környezetében élő más 

emberek2. Ha ez a kötődés nem tud kialakulni, vagy sérül, az mindenképpen testi és 

pszichés tünetekhez vezet. A gyermekek fejlődésében ilyen esetben minden téren 

elmaradás mutatható ki. 

Harlow híres kísérletét 1979-ben ismételte meg Stephen Suomi, de változtatott az 

elkülönítés időtartamán. Két csoportot hozott létre, az egyiket rövid időre szeparálta, és 

azt találta, hogy ezek a majmok a szeparációt követően túl intenzíven igényelték a testi 

kapcsolatot. Állandóan egymásban kapaszkodtak, és minden hasznos tevékenységet 

mellőztek: nem ettek, nem kurkászták egymást, nem tanulták meg a megfelelő szexuális 

viselkedést. A hosszú időre szeparált majmok ezzel szemben teljesen elutasítottak 

bármiféle kapcsolatot társaikkal: kerülték a testi érintést, nem kooperáltak, agresszívek 

voltak egymással. Az így kialakult kapcsolatteremtési nehézségek felnőtt korra is 

fennmaradtak náluk.3 

Az embergyermeknek sem csak a biológiai szükségletei kielégítése miatt van 

szüksége az anyjára „Az anya a meleg, az anya az élelem, az anya a kielégülés és a biztonság 

jóleső állapota”4 Fromm szerint az első pozitív érzelem, amit egy kisbaba átél, a „szeretnek 

engem” érzése. A szeretet ezek alapján egy tanulási folyamat. Előbb megéljük, hogy 

szeretnek minket, majd a mintát követve elsajátítjuk a „szeretet művészetét”. 

Az érzelmi elhanyagolás következtében a kötődési zavaroknak valamelyik formája 

szinte törvényszerűen kialakul már a gyermekvédelmi gondoskodásba vétel előtt. A család 

széthullása, atomizálódása következtében a gyermek nem tanul meg odafigyelni másokra, 

                                                           
1 Atkinson R.L., Atkinson R.C., Smith, E. E. &Bem, D. J. (1999). Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Budapest. 
85. 
2 Vajda Zsuzsanna (2006). A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest. 94. 
3 Balogh Éva (2004). Fejlődéslélektan. Didakt Kft., Debrecen. 
4 Fromm, E. (1984). A szeretet művészete. Helikon Kiadó, Budapest.52. 
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elköteleződni egyes kapcsolatokban.5 Ugyanilyen káros hatása van a rejtett érzelmi 

elhanyagoltságnak6 is. 

A gyermekvédelmi gondozás alatt álló gyermek környezetre adott reakcióit, 

rendszerint a kétségbeesésből fakadó, mindenáron való alkalmazkodási igyekvés jellemzi. 

Ha az elvárások negatívak, akkor az eredmény az lesz, hogy kialakul a negatív spirál, 

amelynek következtében deviáns irányba szocializálódik a gyermek. Ennek egyik 

összetevője, hogy a gyermekre csak akkor figyelnek, ha gond van vele, hiszen ilyenkor 

jelent feladatot nevelői számára. 

Gyakran tapasztaltuk, hogy az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok, bár 

nagy közösségben élnek, mégis magukba zárkózva, „magányos szigetként” élik 

mindennapjaikat. Életükből gyakran hiányzik a biztos, támogató, társas háttér. 

Problémáik kezeléséhez sokszor nincs, ki segédkezet nyújtson, nincs számukra 

megfelelő kontroll, óvó tekintet, sem objektív tükrözés, hogy cselekedeteiket 

felülbírálhassák. A körülvevő gyenge társas háló csak ritkán képes megtartani az életbe 

kilépő fiatalokat. Bár sokan vannak egy helyen, ám az esetek többségében nem alakul a 

gyerekek közössége egymás számára támogató közösséggé. Ennek oka a traumatikus 

élményeken túl a bizalomkép sérülésében keresendő. Felnőttek voltak a szüleik, akik 

felelőtlensége, mulasztása, vagy halála miatt kerültek állami gondoskodásba. A 

gyermekotthonokban ismételten felnőttek gondoskodnak róluk, hoznak szabályokat, 

döntéseket az életüket érintő kérdésekben. 

 

Normák és vezérfonalak sérülése, hiánya, mint terápiás indikáció családból kiemelt 

fiatalok esetében 

Az állami gondoskodásban történő szocializálódás, az esetek többségében értéksemleges 

nevelés olyan alapvető hiányosságokat szül az itt élő gyermekek és fiatalok 

személyiségjegyeit tekintve, melyek az esetek döntő többségében a kikerülést követően 

további elszigetelődéshez, életpályájuk meredek zuhanásához vezetnek. Életükből 

legtöbbször hiányoznak a példaképek, a követhető, jó minták, melyek elengedhetetlenül 

szükségesek lennének sikeres beilleszkedésükhöz. A referenciaszemély szerepét 

legtöbbször nem egy etalon- személyiség tölti be, így nagy a veszélye a státuszukat 

tekintve peremhelyzetük megszilárdulásának a kikerülésüket követően. Pedig 

értékpreferenciáikat tekintve a legfontosabb értékek ugyanazok, mint bármely családba 

felnövekvő társuknál. 

Trauma – feldolgozás elmaradottsága, mint terápiás indikáció családból kiemelt fiatalok 

esetében 

A gyerekek súlyos traumákon mentek keresztül (apa-anya folyton részeg, verekednek, 

börtönbe kerülnek a szülők, más esetben meghalnak). Számos gyermek eleve 

„feleslegként” látja meg a napvilágot: „édes anyukám otthagyott a kórházban”, elhajtják 

otthonról. Mindez létük legmélyét érinti: önértékelésük minimális. Ezek után nem kell 

                                                           
5 Osváth Viola (2016). Gyermekkori kapcsolatok, és kapcsolati élmények szerepe a kriminalizálódás alakulásában 

állami gondoskodásban felnövekedett férfiak körében, Doktori (PhD) értekezés, Pécsi Tudományegyetem BTK 
Pszichológia Doktori Iskola, Személyiség és Egészségpszichológia Program, Pécs 
6 Mérei F., V. Binét Á. (2006). Gyermeklélektan. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest. 
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csodálkozni, ha azt vallják: „én végig azt gondoltam, hogy én egy táplálékmaradék 

vagyok”. Szintén traumatikus meghatározójuk az elutasítottság érzése. Ez nem csupán 

annyit jelent, hogy nem kaptak szülői szeretetet, gondoskodást. Legalább ilyen súlyos 

sérülést okozott, hogy nem adhattak gyermeki szeretet! 

A súlyos traumákhoz értelemszerűen félelem társul. Hermann Alice szerint a félelmeink 

nagy része visszavezethető az egyedülléttől való félelemre, még a halálfélelem is egyfajta 

szeparációs szorongásnak tekinthető. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor az ember 

még teljesen a környezetének van kiszolgáltatva, tőlük függ mind biológiai, mind lelki 

szempontból7. Félelmeik elől ábrándvilágba menekülnek, és olyan énképet, családmodellt 

hordanak magukban, amely nem létezik, vagy irreális. Amit maguk körül látnak – akár a 

„kintiek”, akár éppen a nevelők magatartása alapján – ellenérzést, kisebbrendűséget 

ébreszt bennük az első pillanattól. A bekerülés – az esetek kevés kivételével, - büntetés, 

kirekesztés (elrekesztés a „normálisoktól”). Még akkor is így élik meg, ha az intézetben 

„mindenük megvan”.  

Itt a legfontosabb alapfeladat: a „bizalom sebeinek” gyógyítása, mely sebeket a 

bekerülésük előttről hoznak, és mely sebek az esetek jelentős százalékában tovább 

mélyülnek a bekerülést követően, megspékelve a „kiszolgáltatottság az úr” 

érzésállapottal, melyet a család nélkül növekedő gyermekek és fiatalok tapasztalnak meg 

a bekerülést követően. Amíg a múlt sebei nincsenek begyógyulva, irreális a célok és a 

reményteli jövő felé fordulást elvárni a családból kiemelt fiataltól (lásd: Maslow piramis) 

Mindenképpen érdemes különválasztani a bekerülés előtti és utáni traumákat. Nem 

szabad szem elől téveszteni, hogy a gyermek a bekerüléskor „tiszta lapot” kell, hogy 

kapjon az őt körülvevő felnőttektől, noha ő maga már nem egy tiszta lap, hiszen 

élettörténete van, sorsa van, amellyel kalkulálnunk kell tudni a nevelés legmegfelelőbb 

eszközének kiválasztásakor. A bekerülés tényéért nagyon sokszor önmagukat okolják a 

gyermekek és fiatalok8, nemlétező önbecsülésük még negatívabb tartományba konvergál, 

így valószínűbb, hogy társadalmilag leszakadt, alacsony státuszú csoportokhoz csapódik a 

„valahová tartozás” reményével. Fontos szempont a feledni akarás is ezeknél a fiataloknál, 

így nagyon nagy kockázatot jelentenek a droghasználóvá válás szempontjából a 

feldolgozatlan traumák, nehéz életesemények. A traumáik feloldását azonban kellő 

körültekintéssel, csak nagyon óvatosan lehet megkezdenünk.  

 

Kiszolgáltatottság- érzet, mint terápiás indikáció családból kiemelt fiatalok esetében 

Az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok nagyon sokszor nincsenek is 

tisztában kiszolgáltatottságukkal. A kiszolgáltatottság- érzéshez társuló tanult 

tehetetlenség az egyik legnagyobb gátja kompetenciáik fejlődésének. Nem irányítói ebben 

a létállapotban sorsuknak, csupán sodródnak. A probléma maga borzasztóan összetett: 

önbizalomhiányukból, társas kapcsolataik sérüléseiből, kötődésbeli problémáikból, 

szocializációs sérüléseikből, az érdekérvényesítés hiányából és hihetetlen mértékű 

szeretetvágyukból táplálkozik. Tovább nehezíti a probléma megoldását a legerősebb 

                                                           
7 Hermann Alice (1982). Emberré nevelés. Tankönyvkiadó, Budapest. 189-190. 
8 Kothencz János (2009). Róluk…Értük…I. ÁGOTA® Alapítvány, Szeged. 76-92. 



19 
 

motivációnak bizonyuló „valahová tartozni akarás” is. A kiszolgáltatottságból az egyetlen 

kivezető út, ha vannak céljaink a jövőre nézve és tudjuk a cél eléréséhez szükséges 

lépéseket megtenni. Ehhez önbecsülésre és bízni tudásra van szükség, mely célcsoportunk 

esetében gyakran hiányzik. (Állami gondoskodásban élő fiatalok esetében drogprevenció 

szempontjából épp ezért ez az első lépcsőfok: önbizalom-építés és bízni tanítás) 

Kiszolgáltatottságukat a jövő bizonytalansága adja, hogy nem kiszámítható a holnap, 

és sajnos sokszor a jelen sem. Szabadságukat a bizalom adná, de a félelem elveszi. Mert ha a 

félelemre összpontosít a gyermek, akkor bizony kiszámíthatatlan, hogy az elkövetkezendő 

órában kivel kell majd konfrontálódni az érdekeiért. Gyakran érzik magukat 

gazdátlanoknak, amely nem csak a szorongásukat fokozza a jövőtől, a közvetlenül 

elkövetkezendő pillanattól, hanem a bizonytalannal való együttélést is jelenti.9 

Kiszolgáltatottságukat enyhíteni tudjuk az egyértelmű, tiszta, 

metakommunikációval és nonverbális jelekkel is hitelesen alátámasztott nevelési 

attitűddel, mely segítségével elkerülhető például a „kettős kötés”10 (Bagdy, 1986) 

jelensége is. 

 

Önrendelkezési problémák, mint terápiás indikáció családból kiemelt fiatalok esetében 

A gyermekvédelmi gondoskodásban felnövekvő gyermekek sikeres társadalmi 

integrációja elsősorban három tényezőtől függ. Az első és legfontosabb a gyermekek 

szocializációja, mert ez határozza meg a gyermek személyiségét, rendelkezésre álló 

erőforrásait. Így tanulja meg például a konfliktusainak kezelését, a problémamegoldási 

stratégiákat.  

Az állami gondoskodásban élő fiatalok konfliktuskezelése azonban legtöbbször kimerül 

a „szemet szemért”- elv alkalmazásában, valamint indulatvezérelt magatartásuk 

kitöréseiben, hisz legtöbbször nincs szavuk leírni érzéseiket, így feszültségük is csak 

tettlegességükben kitörve tud enyhülni. Konfliktus megoldási készségük a kapott 

modellben alakult ki: „anya rajtunk próbálta levezetni baját, mert apával verekedtek”. A 

gyermekek ezt az agresszivitást, mint a kapcsolatteremtés „természetes” módját 

sajátították el. A biztonságot a másik fölé emelkedés és nem az együtt megtalált értékrend 

adja. 

A szocializáció, mint sikeres integrációs szempont a gyermekek önállóságra nevelését 

tartalmazza, ami a gyermekek gondozásának-nevelésének (szocializációjának) egyik 

legfontosabb összetevője. Az állami gondoskodásból való kikerülés egyre későbbi 

időpontja is minden számnál világosabban mutatja az eddigi gyakorlatok hatástalanságát, 

és az eszköztelenséget. A 18 évesek számára továbbtanulás híján a munkavállalás 

jelenthetné a megoldást, ám iskolai végzettségük, felkészültségük, éretlenségük erre nem 

teszi őket alkalmassá. Ahogyan Herczog Mária fogalmazza meg (Herczog, 1997): A 21 éves 

korig tartó gondoskodás csak elodázza, de nem oldja meg ezt a problémát11. 

A második sikeres integrációs szempont az a kapcsolati háló, mely a családi hátteret 

biztosíthatja, valamint képes lehet megtartani őt az életbe való kilépésekor. 

                                                           
9 Kothencz János (2009). Róluk…Értük…I. ÁGOTA® Alapítvány, Szeged. 147. 
10 Bagdy Emőke Dr. (1986). Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest. 
11 Herczog Mária(1997). A gyermekvédelem dilemmái. Pont Kiadó, Budapest. 
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Az utolsó szempont az iskolázottsága, hiszen ez biztosítja a munkaerőpiaci 

megjelenését. Ehhez képest az állami gondoskodásban élő, 14 évesnél idősebb fiatalok 

kicsit több mint fele (50,5%) még általános iskolába jár12. Ez nagyon magas arány, mely 

határozott hátrányt jelent kikerülésüket követően.  

 

Teljesítményhez való viszony és jövőkép, mint terápiás indikáció családból kiemelt 

fiatalok esetében 

A családjától elszakítva növekedő gyermek emocionális fejlődését az úgynevezett 

hospitalizációs ártalmak zavarják. Szimbiotikus érzelmi és értelmi fejlődése. A törődés, 

gondoskodás, érintés hiányában a csecsemőnek, kisgyermeknek az agya sem fejlődik olyan 

mértékben, ahogyan kellene. Az érzelmileg elhanyagolt, vagy bántalmazott gyermekeknél 

pedig az állandó készültségben lévő szorongásközpont nehezíti a többi agyterület 

normális fejlődését. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek így mire 

iskoláskorúak lesznek, nagyon gyakran küzdenek képességeiktől függetlenül hiányos 

ismeretekkel, beszéd- és/vagy részképesség- zavarokkal, figyelmi problémákkal, 

pszichiátriai problémákkal, melyek nagymértékben nehezítik iskolai előmenetelüket.13 

Az állami gondozásban élő gyermek és fiatal számára a legfontosabb, hogy elfogadják, 

szeressék. Minden megtévedt útkeresése, amelyről azt gondolja, hogy jó, ennek a 

szándéknak felel meg. Mikor bennünket érnek kudarcok, a teljesítményünk elmarad az 

általunk várt szinttől, sérti énképünket. Normális esetben ilyenkor vagy megsokszorozzuk 

erőfeszítéseinket, vagy más célt tűzünk ki magunk elé. Ha viszont a kudarcok vissza- 

visszatérnek, és kitöltik az életünket, akkor sajátságos jelentőséget kapnak, nem tudjuk 

őket félresöpörni. Ezen az úton a fogyatékosság mélyen gyökerező érzése fejlődhet ki, ami 

később megállíthatatlanul súlyosbodhat. A fogyatékosság, alacsocsabbrendűségi 

komplexus érzését különféle okok idézhetik elő: testi gyengeség, kedvezőtlen külső, 

szociális meg nem felelés14. Az alacsonyabb rendűségi komplexust olyan tartós és erős 

feszültségként határozhatjuk meg, amely a személyi adottságainkra vonatkozó 

fogyatékosság érzésével függ össze. Herczog Mária arra hívja fel a figyelmet, hogy 

kötelességteljesítés csak olyan gyermektől várható el, akinek lehetősége volt elfogadni 

önmagát, szeretni önmagát és környezetét15. 

A környezet elvárásai, és a gyermek belső motivációi is meghatározóak a gyermek 

teljesítményhez való viszonyában. Humanisztikus megközelítésből16 tekintve az 

önmegvalósítás kiteljesedéséhez a környezet feltétel nélküli elfogadása lenne szükséges. 

Maslow ezt úgy fogalmazza meg motivációs hierarchia elméletében, hogy az 

önmegvalósítás, mint komplexebb szükséglet csak az alapvető szükségletek kielégítése 

után jelentkezik. A gyermekvédelmi gondoskodásban élők esetében az alapvető 

szükségletek közül jó esetben a fiziológiaiak ki vannak elégítve. Biztonságigényük 

legtöbbször kielégítetlen marad, mert értük nincs, aki kiálljon, megvédje őket, s ezt sokszor 

                                                           
12 Kothencz János (2009). Róluk…Értük…I. ÁGOTA® Alapítvány, Szeged. 204. 
13 Veressné Gönczi Ibolya (2002). A gyermekvédelem pedagógiája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 33-37. 
14 Allport, G.W. (1997). A személyiség alakulása. Kairosz Kiadó, Budapest. 146-149. 
15 Herczog Mária (2003). Gyermekvédelmi kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest. 36-38. 
16 Atkinson, Hilgard (2005). Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. 505-510. 
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tudja a környezetük róluk. Épp ezért irreleváns magas iskolai teljesítményt elvárni egy 

családból kiemelt gyermektől, aki nem érzi biztonságban magát, gyökértelenül sodródik, 

és úgy érzi senkihez, semmihez nem tartozik. Ezt az érzésállapotot fűszerezi tovább a 

jövőtől való félelem, mely már fiatalabb korban is megjelenik náluk, ami a hasonló korú 

családban élő társaiknál. 

Társadalomban betöltött státuszukat tekintve stagnálást vagy kisebb mértékű emelkedést 

prognosztizálnak, de többen vannak, akik kikerülésüket követően nagymértékű süllyedést, 

vagy épp ellenkezőleg, irreálisan magas státusz-emelkedést várnak. Valószínűsíthető, hogy 

a nagy státusz-süllyedést várás mögött a kilátástalanság, bizonytalanság, a jövőtől való 

félelem húzódik meg, míg a szélsőségesen magas emelkedés mögött a realitások 

figyelmen kívül hagyása, egyfajta „rózsaszínű jövőkép” van. 17.  

A családból kiemelt fiatalok gyakran lemondanak magukról a sorozatos kudarc-érzések, 

valamint az önmaguknak megszabott remény nélküli jövőtlenség miatt. Ez hatalmas 

rizikófaktort jelenthet a droghasználóvá válás szempontjából, így a jövőépítés is kiemelt 

feladata kell legyen a fiatalokkal való drogprevenciós tevékenységeinknek. 

Összefoglalva tehát a családból kiemelt gyermekek esetében az alábbi sérülések és 

hiányosságok jelentik a terápiás beavatkozások indikációját: 

I. Interperszonális kapcsolati rendszer hiányosságai 

a. Személyes támogató háttér hiánya 

b. Destruktív kapcsolatok 

c. Kortárs kapcsolatok kiemelt szerepe 

d. Szocializációs hiányosságok 

II. Bizalom/önbizalom hiányosságai 

a. Alacsony önbecsülés 

b. Bizalmi problémák 

III. Önrendelkezési problémák 

a) Rossz, vagy hiányos konfliktuskezelési technikák 

b) Hiányos problé 

c) mamegoldási képesség 

d) Megküzdési képesség hiánya 

e) Reziliencia hiánya 

f) Szociális kompetencia hiányosságai 

g) Döntés és felelősségvállalás egyensúlyának felborulása 

IV. Kommunikációs nehézségek 

a. szegényes szókincs 

b. asszertív kommunikáció hiánya 

c. túlsúlyban indulatvezérelt kommunikáció 

d. társadalmilag elfogadott kommunikációs fordulatok ismereteinek 

hiánya 

e. érzések megfogalmazásának hiánya 

                                                           
17 Kothencz János (2009). Róluk…Értük…I. ÁGOTA® Alapítvány, Szeged. 341. 
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V. Elítélő társadalmi környezet 

a. kettős szégyenbélyeg 

b. elfordulás 

c. adekvát segítségnyújtás hiánya 

VI. Jövőkép hiánya 

a. célok megfogalmazásának hiánya, célokhoz vezető út ismeretének 

hiánya 

b. reménytelenség, kilátástalanság érzése 

c. Maslow szerinti szükséglethierarchia kielégítetlensége az alsóbb 

szinteken 

 

 

 

 

 

 

(…folytatás a következő számban) 
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Koronavírus járvány idején hozott rendeletek 
Kedves Kollégák! 

 

A kialakult vírus okozta vészhelyzettel kapcsolatosan, a kihirdetés óta megjelent 

főbb jogszabályi változásokat megpróbáltunk időrendi sorrendben csokorba – egy 

viszonylag könnyen átlátható táblázatba – gyűjteni.  

Elsősorban a jogszabályi változások, illetve ide beillesztve a gyermekvédelem állami 

feladatellátását biztosító Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyedi utasításait, 

amely a más ellátók, így az egyházi, illetve civil szervezetek által ellátott szociális és 

gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatosan is adhatnak segítséget, iránymutatást.  

A Kormány és az Országos Tiszti Főorvos jogszabályai, rendeletei, határozati fenntartótól 

függetlenül érvényesek, míg az SZGYF szabályzó rendszereinek szinopszisa segítséget 

nyújthat az egyedi fenntartói, működtetői vagy helyi szintű döntések meghozatalában. 

Kívánunk mindenkinek ezekben az embert próbáló időkben jó egészséget, elhivatott 

munkavégzést és türelmet a munkához és a magánéletben is. Vigyázzunk a ránk bízott 

gyermekekre, magunkra és egymásra is! 

 

 

Szügyi János 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos Korm. rendeletek, Korm. határozatok, döntések és azokban foglalt rendelkezések, vonatkozó intézkedések 

Dátum  
Elrendelő jogszabály vagy egyéb 

döntés 
Főbb rendelkezések 

2020. IV. 1. 2. 

alcím 

tekintetében: 

2020. IV. 16. 

76/2020. (III. 31.) Korm. 

rendelete 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló 375/2010. 

(XII. 31.) Korm. rendelet, 

valamint 

a büntetés-végrehajtási 

szervezet részéről a központi 

államigazgatási szervek és a 

rendvédelmi szervek 

irányában fennálló egyes ellátási 

kötelezettségekről, a termékek 

és szolgáltatások átadás-

átvételének és 

azok ellentételezésének 

rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) 

Korm. rendelet módosításáról 

A közbeszerzési, beszerzési eljárások során figyelembe veendő, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 

keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés 

rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendeletben meghatározott,  termékek és szolgáltatások körében 

megkötött ellátási megállapodást vagy szerződést érintő jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz. 

2020.04.01 

AZ EURÓPAI UNIÓ 

INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, 

HIVATALAITÓL ÉS 

ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ 

KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI 

KÖZLEMÉNY Az Európai Bizottság iránymutatása a közbeszerzési keretnek a COVID-19-válság okozta 

szükséghelyzetben történő alkalmazásáról (2020/C 108 I/01) 
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BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG 

KÖZLEMÉNYE Az Európai 

Bizottság iránymutatása a 

közbeszerzési keretnek a COVID-

19-válság okozta 

szükséghelyzetben történő 

alkalmazásáról (2020/C 108 I/01) 

2020. IV. 03. 

A bentlakásos szociális 

intézmények COVID-19 

fertőzéssel kapcsolatos 

felkészülési és infekciókontroll 

feladatai, 2020. 04. 03. 

A bentlakásos intézmények vezetői által, a COVID-19 fertőzésekkel, illetve esetleges járványokkal 

kapcsolatos felkészülés és infekciókontroll terén bevezetendő intézkedésekről szóló dokumentum. A 

korábban kiadott Miniszteri Utasítások továbbra is érvényben maradnak, az eljárásrend azokat egészíti ki. 

2020. IV. 04. 

84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet 

a postai szolgáltatások 

biztosításának a veszélyhelyzet 

során alkalmazandó eltérő 

szabályairól 

A rendelet a veszélyhelyzeti kézbesítésre vonatkozóan állapít meg előírásokat. 

2020.IV. 06 

85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során 

alkalmazandó egyes belügyi és 

közigazgatási tárgyú szabályokról 

A  jogszabály rendelkezéseket tartalmaz többek között  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

a 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazására vonatkozóan, egyes államháztartási 

szabályok eltérő alkalmazására, továbbá  eltérő szabályokat állapít meg közszolgálati és a kormányzati 

szolgálati jogviszonyra vonatkozóan. 
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2020. IV. 06. 

87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a várakozási díj megfizetésének a 

veszélyhelyzet során 

alkalmazandó eltérő szabályairól 

Veszélyhelyzet ideje alatt 

a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében 

a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 

magánutak, 

terek, parkok és egyéb közterületek, valamint 

b) az  országos közutak, valamint az  állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, 

terek, 

parkok és egyéb közterületek 

várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kell fizetni. 

2020. IV. 06. 

90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet kihirdetésével 

összefüggésben egyes büntetés-

végrehajtási szabályok 

módosításáról 

A rendelet többek között  megállapítja, a javítóintézeti nevelés végrehajtásának különös szabályait. 

2020.04.01 

Eljárásrend a 2020. évben 

azonosított új koronavírussal 

kapcsolatban - 2020.04.01.” 

Az eljárásrend a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a bejelentendő fertőző betegségekkel kapcsolatos 

szabályokat tartalmazó 1. számú mellékeltének struktúráját követi. Az egyes témakörök a gyakorlati 

alkalmazás érdekében külön mellékletekben kerülnek részletesebben kifejtésre. 

2020. IV. 07. 

 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetésének a 

veszélyhelyzettel összefüggő 

eltérő szabályairól 

A  járványügyi védekezés és a  gazdaság újraindítása érdekében szükséges hazai, illetve esetleges európai 

uniós források és kiadások elszámolására a  központi költségvetés fejezetrendjében a  XLVI. Járvány Elleni 

Védekezési Alap, a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap és a XLVIII. Európai Unióból Érkező Járvány Elleni 

Támogatások Alapja jön létre, amelyek központi kezelésű előirányzatokat tartalmaznak. A rendelet további 

eltérő szabályokat állapít meg a költségvetés végrehajtására vonatkozóan. 
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2020. IV. 07. 

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

a veszélyhelyzet során 

alkalmazandó egyes adatkezelési 

és közlekedési tárgyú 

szabályokról  

A rendelet tartalmazza többek közt: az Operatív Törzs feladatának teljesítése érdekében a koronavírusos 

megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, 

valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából adatszolgáltatást 

kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a 

kérésnek köteles eleget tenni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes. Az adatszolgáltatási 

kötelezettség járvány idején elrendelt járványügyi ellenőrzés eszköze. A Kormány felhatalmazza a 

közlekedésért felelős minisztert, hogy egyedi határozatban a  közlekedés biztosítását szolgáló eltérő 

rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg. 

Jóváhagyás 

dátuma: 

2020. 03. 27. 

A 2020. évben azonosított új 

koronavírus (SARS-CoV-2) okozta 

fertőzések (COVID-19) 

megelőzésének és terápiájának 

kézikönyve 

A kézikönyv a (COVID-19) megelőzésének és terápiájának teendőit,  ismereteit taratlmazza. 

Megjelent: 

2020. IV. 07. 

COVID19 gyanús és fertőzött 

szülő nők ellátására kijelölt 

intézmények listája 

A dokumentum, az új koronavírus (2019-nCoV) okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedésekkel 

összefüggésben 2020.03.19. napjától visszavonásig járványügyi célra kijelölt és kötelezett - a COVID-19 

gyanús, illetve igazolt fertőzött szülő nők, illetve anyák, valamint újszülöttjük ellátására és izolálására a 

szülés során és a postnatalis szakban, ideértve a PIC ellátást is – egészségügyi intézmények felsorolását 

tartalmazza. 

Megjelent: 

2020. IV. 08. 

"Kötelező ellenőrzést rendel el az 

országos tisztifőorvos az 

idősotthonoknál” című 

tájékoztató dokumentum 

Egyes idősotthonokban "sérült" az egészségügyi ellátás, ezért az idősotthonokban kiemelt, kötelező 

ellenőrzés lesz - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős 

operatív törzs online sajtótájékoztatóján. Az idősotthonok veszélyeztetettek, ezért fokozott az 

intézményfenntartók felelőssége. 
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2020. 04. 06-

tól 

Könyvelt levélküldemények, 

hivatalos iratok és csomagok 

érintésmentes kézbesítése 

A hivatalos sajtóközlemény 

elérhetősége:https://www.posta.hu/aktualitasok/erintesmentes_kuldemenykezbesites_20200406 

2020. IV. 10. 

 95/2020. (IV. 9.) Korm. Rendelet 

a kijárási korlátozás 

meghosszabbításáról 

A  kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt 

kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik. A rendelet a Húsvéti ünnepekre vonatkozó 

rendkívüli rendelkezéseket is tartalmaz. 

Lépcsőzetes 

hatályba 

lépés: a 

törvány 

különböző 

rendelkezései 

eltérő 

időpontokban 

lépnek 

hatályba 

2020. évi XIX. Törvény egyes 

törvényeknek a különleges 

jogállású szervekről és az általuk 

foglalkoztatottak jogállásáról 

szóló 

2019. évi CVII. törvény 

hatálybalépésével összefüggő, 

valamint jogharmonizációs célú 

módosításáról 

A számos rendelkezést tatalmazó törvény módosító rendelkezéseket tartalmaz többek között, a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítására,  a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítására, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

módosítására, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítására. 

2020. IV. 11. 

 98/2020. (IV. 10.) Korm. 

Rendelet egyes fejlesztéspolitikai 

tárgyú kormányrendeletek egyes 

rendelkezéseinek veszélyhelyzet 

ideje alatt 

történő eltérő alkalmazásáról 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet (a 

továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. 

rendelet], valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 2. alcímben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni. 
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A veszélyhelyzet megszűnéséig a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

2020. IV. 10. 

3 óra 

100/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelet az egészségügyi 

oxigénnel kapcsolatosan a 

veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó szabályokról 

A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi oxigén alkalmazási körébe tartozó egészségügyi ellátások 

során a bentlakásos szociális intézmény az egészségügyi oxigén beteg részére történő kiszolgáltatásával 

összefüggésben – az  ellátás egyéb szakmai feltételeinek megléte esetén – az  azonos ellátást fekvőbeteg-

ellátás keretében nyújtó egészségügyi intézménnyel egy tekintet alá tartozik.  

A bentlakásos szociális intézményben gondozott beteg részére vényen rendelt és kiszolgáltatott 

egészségügyi oxigén a vény beteg által történő aláírásának hiányában is kiszolgáltatható, és a 

társadalombiztosítási támogatás körében elszámolható. 

2020. IV. 10. 

102/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelet 

a veszélyhelyzet során a személy- 

és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezésekről 

Rendelkezéseket tartalmaz többek között,  a  jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések 

alkalmazásáról, a társasházakra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról, a bírósági végrehajtásról 

szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról. 

2020. IV. 11. 

 104/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelet a koronavírus 

világjárvány nemzetgazdaságot 

érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges azonnali 

intézkedésekről szóló 47/2020. 

(III. 18.) Korm. rendelet 

munkajogi szabályainak a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv 

Rendelkezéseket tartalmaz többek között arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb 

huszonnégy havi munkaidőkeretet elrendelhet. 
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keretében történő 

kiegészítéséről 

2020. IV. 16. 

105/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelet a veszélyhelyzet idején 

történő csökkentett munkaidős 

foglalkoztatásnak a 

Gazdaságvédelmi Akcióterv 

keretében történő támogatásáról 

A rendelet többek között, a csökkentett munkaidős foglalkoztatás Gazdaság Védelmi Akcióterv keretében 

történő támogatás szabályait határozza meg. 

 

2020. IV. 18. 129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzet ideje alatt a 
közvetítői tevékenységet és a 

megelőző pártfogói tevékenységet 
érintő egyes intézkedésekről A pártfogó felügyelő a megelőző pártfogás elrendelése iránti eljárásban kért környezettanulmány 

elkészítése és a megelőző pártfogás végrehajtása során feladatát az együttműködésre köteles személyekkel 
történő írásbeli, kép és hangkapcsolatot vagy hangkapcsolatot biztosító elektronikus kapcsolattartás útján is 
elláthatja. az elektronikus kapcsolattartás vele nem folytatható. 

2020. IV. 18. 132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzet során az 
elektronikus azonosítási 

feltételekkel, a végrehajtással és a 
médiaszolgáltatási díjjal 

kapcsolatos egyes jogszabályok 
eltérő alkalmazásáról 

A rendelet többek között tartalmazza, a  minősített elektronikus aláírás tanúsítványhoz szükséges 
azonosítási feltételekkel kapcsolatos eltérő rendelkezéseket, a videotechnológiás azonosítás szabályait,  a 
végrehajtással kapcsolatos eltérő rendelkezéseket, valamint a  médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos eltérő 

rendelkezéseket. 

2020. IV. 22. 
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140/2020. (IV. 21.) Korm. 
rendelete a Gazdaságvédelmi 

Akcióterv keretében a 
koronavírus-járvány gazdasági 

hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges adózási könnyítésekről  

A rendelet többek között adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítésekre vonatkozó, 
beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésre vonatkozó, továbbá a Széchenyi Pihenő 
Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelésére és a szociális hozzájárulási adó 

alóli mentesítésére vonatkozó, valamint adóigazgatási szabályokat tartalmaz. 

2020. IV. 22. 3/2020. (IV. 21.) IM rendelet egyes 
igazságügyi tárgyú miniszteri 

rendeleteknek a koronavírus elleni 
védekezéssel összefüggő 

módosításáról 

A rendelet többek között módosítja, a  jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet. 

2020. IV. 30. 152/2020. (IV. 27.) Korm. 
Rendelet a veszélyhelyzet során a 

gyermekek napközbeni 
felügyeletével kapcsolatos 

intézkedésekről 

A bölcsődei, óvodai ügyelet, a munkahelyi gyermekfelügyelet,  a bölcsődei ellátás állami támogatása 
szabályait határozza meg, melynek keretében kimondja, hogy veszélyhelyzet időtartamára bármely 
foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a 

napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet). 
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2020. május 

2020. V. 01. 175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzet során az érettségi 

vizsgák 2020. május–júniusi 
vizsgaidőszakban történő 

megszervezéséről szóló 119/2020. 
(IV. 16.) Korm. rendelet 

módosításáról 

Az érettségi vizsgák megszervezéséhez szükséges eltérő szabályokat állapít meg. 

2020. V. 01. 

172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 
a veszélyhelyzettel 
összefüggésben a 

kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény egyes 

rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a 
továbbiakban: 
veszélyhelyzet) ideje alatt a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontjának 
rendelkezését úgy kell 
alkalmazni, hogy a helyi termelői piacon a piac fekvése szerinti megyében vagy a piac 40 km-es körzetében 
vagy 
Budapesten fekvő helyi termelői piacon az ország területén bárhol működő szociális szövetkezet is 
értékesítheti 
termékeit. 

2020. V. 01. 173/2020. (IV. 30.) Korm. 
rendelete 

a központi költségvetés terhére 
nyújtott, a veszélyhelyzet 

elhárítása és következményeinek 
enyhítése 

érdekében nélkülözhetetlenül 
szükséges és egyéb 
támogatásoknak a 

veszélyhelyzethez igazodó 
különleges 
szabályairól 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében, 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre (a 
továbbiakban: 
veszélyhelyzet) tekintettel, a veszélyhelyzet időtartama alatt, a központi költségvetés terhére a 
veszélyhelyzet 
elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében vagy egyéb okból nyújtott költségvetési 
támogatások szabályait állapítja meg. 

2020. V. 01. 174/2020. (IV. 30.) Korm. 
Rendelet az egészség és élet 

A Magyarország területére belépés szabályait módosítja az új védelmi szabályokkal összhangban. 
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megóvása, valamint a 
nemzetgazdaság helyreállítása 

érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos 

rendkívüli intézkedésekről szóló 
81/2020. (IV. 1.) Korm. Rendelet 

módosításáról 

2020. V. 04. 17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet 
a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

módosításáról 

Aktualizáló, pontosító rendelkezéseket tartalmaz. 

2020. V. 05. 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 
EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal 

nem rendelkező egyéni 
légzésvédő eszközök és a 

használat után 
fertőtlenített egyéni légzésvédő 

eszközök vizsgálatáról, 
felhasználásáról, az egyes 

munkavédelmi célú 
időszakos felülvizsgálatok 

elhalasztásáról, a 
munkavégzéshez szükséges 
kezelői jogosítványok orvosi 

A munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztása és a munkavégzéshez szükséges 
kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbítására, egyes műszaki berendezések, 
készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, karbantartási 
kötelezettségével összefüggő előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 
szabályokat állapít meg. 
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érvényességének 
meghosszabbításáról, valamint az 
egyes időszakos felülvizsgálatok 

elhalasztásáról 

2020. V. 05. 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a 
veszélyhelyzet idején az egyes 
adatvédelmi és adatigénylési 

rendelkezésektől való eltérésről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a 
továbbiakban: 

veszélyhelyzet) megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, 
valamint 

továbbterjedésének megakadályozása érdekében eltérő adatkezelési szabályokat állapít meg. 

2020. V. 18. 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 
a védelmi intézkedések következő 

üteméről 

A Pest megyére fenntartott korlátozások megszüntetése mellett meghatározta a Kormány a védelmi 
intézkedések következő ütemének [védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelettől 
való eltérés] a szabályait, amelyet a főváros kivételével az ország teljes területén alkalmazni kell. Így 
egyebek között rendelkezett a Kormány: 
 
a vendéglátó üzletek belső tereinek a látogathatóságáról (védőtávolság betartásával, személyzet esetében 
száj, orr eltakarásával); 
a szálláshelyek megnyitásáról a fenti szabályok szerint; 
a szabadtéri játszóterek megnyitásáról; 
a családi rendezvények speciális szabályairól (2010. június 1-jétől 200 fő alatt megtartható, 2020. június 1-je 
után vendéglátó üzletben, szálláshelyen is megrendezhető). 

2020. V. 18. 211/2020. (V. 16.) Korm. 
rendelete 

a fővárosi védelmi 
intézkedésekről 

2020. május 18-ától megszűnt a főváros területén a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt kijárási 
korlátozás, ennek következtében az ún. veszélyhelyzeti rendelet [46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet] 
szabályait az alábbiakban hivatkozott – a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló – rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
Az eltérő rendelkezések általános védelmi intézkedéseket, valamint az idősekre, a kereskedelemre, az egyes 
intézményekre, a rendezvényekre és a felsőoktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedéseket 
jelentenek: 

 szociális érintkezésben a már megszokott (1,5 m) védőtávolságot be kell tartani; 

 üzletben, tömegközlekedési eszközön kötelező a szájat, orrot eltakaró eszközt viselni; 

 idősek számára 9–12 óra közötti idősáv biztosítása élelmiszerüzletben, drogáriában, 
gyógyszertárban, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben; 
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 piacok esetében kerületi önkormányzat a fentiektől eltérő idősávot állapíthat meg; 

 üzletek, strandok, szabadtéri fürdők és múzeumok, állatkertek nyitva tarthatók és szabadon 
látogathatók; 

 vendéglátó üzletek esetében azonban csak a teraszon, kerthelyiségben lehet tartózkodni a 
védőtávolság betartásával (asztaltársaságonként), amelyről az üzemeltető gondoskodik, ellenben 
2020. szeptember 1-jéig nem kell közterülethasználati díjat fizetni; 

 a veszélyhelyzeti rendelet korlátozásai a rendezvényeket illetően fennmaradnak, kivéve vallás, 
családi rendezvények, esküvők, temetések, ezek esetében is érvényesülnek speciális előírások 
továbbra is; 

 felsőoktatási intézmények rektori előírás szerint látogathatók (kollégiumok kivételével); 
a rendelet előírásainak a megsértése szabálysértést valósít meg, amely 5000 – 50 000 forint 
pénzbüntetéssel sújtható. 

 Hatályát vesztette ugyanakkor a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén 
való fenntartásáról szóló 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet. 

2020. V.19. Nemzeti Népegészségügyi 
Központ tanácsai  

AJÁNLÁS AZ ÚJBÓLI MUNKAHELYI MUNKAVÉGZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ 

2020. V. 19. Nemzeti Népegészségügyi 
Központ tanácsai  

A SARS-COV-2 KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI A MESTERSÉGESEN SZELLŐZTETETT 
ÉPÜLETEKBEN 

2020. V. 20. Nemzeti Népegészségügyi 
Központ 13305-47/2020/EÜIG  

Látogatási és kijárási tilalmat elrendelő határozat módosítása:  

2020. május 
20.  

Tájékoztatás a táboroztatás során 
betartandó járványügyi megelőző 

szabályokról 

Megjelent a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján : 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-
betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol 

2020. V. 23. 
222/2020. (V. 22.) Korm. Rendelet 

a veszélyhelyzet során az egyes 
pedagógusminősítési eljárások 

A rendelet meghatározza azokat az időpontokat, és szabályokat, melyeket a veszélyhelyzet során az egyes 
pedagógusminősítési eljárások lefolytatása és az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzések során alkalmazni 
kell. 
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lefolytatásáról és az országos 
pedagógiaiszakmai 

ellenőrzésekről 

2020. V. 25. 
Lépcsőzetesen 
hatályba lépő 
rendelkezések 

215/2020. (V. 20.) Korm. 
rendelete 

az óvodák és bölcsődék 
újranyitásáról, valamint a nyári 

táborok megszervezéséről 

2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő  
 óvodák és 
 bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt: bölcsőde) 
a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a 
bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. 
 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti 
szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban való 
részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. 
 Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. Az óvodai nevelésben 
részt vevő gyermekek számáról az óvodák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a 
KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá tájékoztatják az adott feladatellátási helyük 
szerinti település polgármesterét.  
(2) A fenntartó – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 
jelentési 
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a bölcsődében ellátott 
gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői nyilvántartásba.2020. június 16. 
napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatóak. 

2020. június 2. 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet 
az iskolák 2020. júniusi 

működéséről 

A rendelet tartalmazza az iskolák 2020. júniusi működésére, a gyermekétkeztetésre, és az 
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat. 
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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. A VIHAR GYERMEKEI - AZ ÁRADÁS GYERMEKEI - CLI-FI PÁLYÁZATOK 
Beküldési határidő: 2020. augusztus 31. éjfél. 
Pályázók köre: bárki 
Kiíró: Articity Kiadó 
Pályázati feltételek: 
Beküldési cím: palyazat@articity.com és klimanovella@gmail.com - kérjük mindkét 
címre elküldeni.(az e-mail fejlécében kérjük feltüntetni - A klímanovella-pályázat + 
jelige)  
Egy szerző egy-egy pályamunkát küldhet be a két pályázatra doc vagy docx 
formátumban (sorkizárt, 11-es vagy 12-es betűméret, Arial betűtípus)  
- A terjedelem 10 000 és 40 000 karakter közé essen (szóköz nélkül)  
- A pályázat jeligés - a pályamunka fejlécében csak a jelige, a mű címe és a 

karakterszám legyen megadva. Az e-mail tartalmazza az író nevét és a jeligét - a 
bírálóbizottság csak a jeligés műveket látja majd, így a profi és amatőr alkotók is 
hasonló eséllyel indulnak. A korábbi, A hőség gyermekei pályázaton indult és 
kötetbe került szerzők természetesen újra pályázhatnak. Az első pályázaton 
indulók erre e két új pályázatra válasszanak új jeligét.  

- Az antológiába kerülő szerzők díjazása 10 000 forint. A későbbiekben angol 
megjelenést is tervezünk.  

- A pályázó a sikeres pályázat esetén szerződésben átadja novellának magyar és 
angol megjelenési jogait (nyomtatott, e-book, vagy bármilyen médiumon). 
Minden egyes nyertesnek szerződést küldünk ezen feltételekről.  

- A pályázaton a szerző csak saját szellemi tulajdonaként jegyzett művel indulhat 
(a novella nem érinthet más kiadó által megjelentetett franchise részeként 
értelmezhető történetet). A pályázó a részvétellel kinyilatkoztatja, hogy a 
novella a saját szellemi terméke, ennek kérdésessége esetén a felelősség a 
szerzőt terheli.  

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
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- A pályázati munka interneten, nyomatott formában vagy esteleg más 
médiumon (pl. hangoskönyv) korábban nem látott világot, az antológiában lesz 
az első megjelenése.  

- A sok szerkesztési munkát adó művek már az első rostán kiesnek. A 
bírálóbizottság csak a kellően megszerkesztett műveket kapja kézhez.  

- A határidőn túl érkezett műveket nem áll módunkban elfogadni (javításokat se 
a korábban beérkezett anyagokhoz). 

https://www.facebook.com/Articity-Kiad%C3%B3-%C3%A9s-M%C3%A9dia-
1023043171197200/about/?ref=page_internal&path=%2FArticity-Kiad%25C3%25B3-
%25C3%25A9s-M%25C3%25A9dia-1023043171197200%2Fabout%2F 
 

  

https://www.facebook.com/Articity-Kiad%C3%B3-%C3%A9s-M%C3%A9dia-1023043171197200/about/?ref=page_internal&path=%2FArticity-Kiad%25C3%25B3-%25C3%25A9s-M%25C3%25A9dia-1023043171197200%2Fabout%2F
https://www.facebook.com/Articity-Kiad%C3%B3-%C3%A9s-M%C3%A9dia-1023043171197200/about/?ref=page_internal&path=%2FArticity-Kiad%25C3%25B3-%25C3%25A9s-M%25C3%25A9dia-1023043171197200%2Fabout%2F
https://www.facebook.com/Articity-Kiad%C3%B3-%C3%A9s-M%C3%A9dia-1023043171197200/about/?ref=page_internal&path=%2FArticity-Kiad%25C3%25B3-%25C3%25A9s-M%25C3%25A9dia-1023043171197200%2Fabout%2F
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Szentek élete 

PAZZI SZENT MÁRIA MAGDOLNA18 
Május 25. 

*Firenze, 1566. április 2. +Firenze, 1607. május 25.  

Pazzi Katalin (a keresztségben Sziénai Szent Katalint kapta védőszentül) mind apai, mind anyai 
ágon nemes firenzei ősöktől származott. Nagyon korán kitűnt gyermektársai közül jámborságával 
és rendkívüli szellemi képességeivel. Egész különös vonzást gyakorolt rá a Szentháromság és az 
Eucharisztia misztériuma. Szerette az imádságot, és nem hagyta el akkor sem, ha nem talált benne 
érezhető vigasztalást. Kilenc éves volt, amikor egy jezsuita atyától kapott egy elmélkedési könyvet, 
amely Jézus Krisztus kínszenvedéséről szólt. Ezt a könyvet naponta forgatta.  
Tíz éves korában járulhatott először szentáldozáshoz. Két hétre rá, 1578. április 9-én, annak jeléül, 
hogy egészen Istennek szenteli magát, titokban szüzességi fogadalmat tett. Nyaranként, amikor a 
család kiköltözött vidéki villájába, összegyűjtötte a parasztgyerekeket, és katekizmusra oktatta 
őket. Ahogyan csak tudta, már ebben az időben vezekelt, és önmegtagadásokat gyakorolt, hogy 
kimutassa az Úr Jézus iránti szeretetét. Miközben azonban ő egyre bensőségesebben szerette 
Krisztust, a család házassági terveit szőtte felőle. Amikor tizenhat éves lett, közölték vele, hogy 
férjhez kell mennie. Katalin pedig teljes elszántsággal harcolni kezdett égi Vőlegényéért, és 
kijelentette, hogy inkább vérpadra megy, és lefejezteti magát, de másé nem lesz, csak Krisztusé. 
Mikor látták, hogy semmiképpen nem tudják meghajlítani akaratát, beleegyeztek, hogy kolostorba 
vonuljon.  
Pazzi Katalin 1582. december 2-án lépett be a firenzei Santa Maria degli Angeli kármelita kolostorba. 
Azért esett erre a választása, mert itt a nővérek rendkívüli módon naponta áldozhattak. Az első 
perctől fogva otthon érezte magát. Sem a szegénység, sem az engedelmesség, sem a közösségi 
élet nem esett nehezére, s amikor két hónappal később, január 30-án magára ölthette a kármelita 
apácák szegényes ruháját, és megkapta új nevét, melyen ettől fogva Mária Magdolnának 
szólították, boldog volt.  
Mint novícia az erényes élet tükre lett. Ám még mielőtt letelt volna a novíciátus két éve, titokzatos 
betegség lepte meg, amelyen senki nem tudott segíteni: magas láz kínozta és szünet nélkül 
köhögött. Emiatt sem aludni, sem étkezni nem tudott, úgyhogy bizonyos idő után az életéért 
kezdtek aggódni. Ezért a szokásosnál hamarabb bocsátották fogadalomtételre, hogy apácaként 
halhasson meg. Az oltár elé felállított ágyban tett fogadalmat 1584. május 24-én.  
Tizenkét éves volt, amikor először esett elragadtatásba. Följegyezte ő maga, hogy a 
fogadalomtétel előestéjén eljött hozzá Jézus, megnyitotta neki az oldalát, és ő tökéletes 
békességet és nyugalmat talált benne. Másnap pedig, a fogadalom napján, amely Szentháromság 
vasárnapja volt, ,,miután letette a fogadalmat, érezte, hogy teljesen elveszíti érzékeit, és egészen 
fölolvad abban az egységben, amelyre a fogadalomtételkor lépett Istennel''. Ettől kezdve belső 
életének állandó megnyilvánulása volt az elragadtatás.  
Júliusban csodálatosan meggyógyult. Elöljáróinak köszönhető, hogy misztikus tapasztalatairól az 
utókor és a kolostoron kívüli hívők is tudomást szerezhettek. Elrendelték, hogy amennyiben képes 
rá, foglalja írásba az elragadtatások közben átélt tapasztalatokat; emellett a nővértársaknak is 
utasítást adtak, hogy írják, amit elragadtatása közben mond. Gyakran megtörtént ugyanis, hogy 
elragadtatásba esett, de járt-kelt, lángolt a szeretettől, és beszélt. Ilyen alkalmakkor 
megvilágosodásokat kapott a hit igazságairól, vagy a lelki élet kérdéseiről.  
Annyira lobogott benne az istenszeretet, hogy szerette volna bejárni az egész világot, és minden 
teremtményt meghívni Isten szeretetére. ,,Nem szeretik a Szeretetet'' -- ezt fájlalta leginkább, és 
ez a motívum 1585 tavaszától egyre erősebbé vált elragadtatásaiban. Május 12-én Isten mutatott 
neki egy kertet, amelyet teljesen ellepett a tövis és a bogáncs, és fölpanaszolta neki, hogy ilyen az 

                                                           
18 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0525-71.html  

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0525-71.html
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Egyház. Erre Magdolna így válaszolt: ,,Ó, Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Csak valami 
keveset juttass nekik világosságodból, hogy fölismerhessék rosszaságukat. Nekem pedig add a 
kegyelmet, hogy elégtételt nyújthassak értük, ha akarod, akár életem föláldozásával is!''  
Egy másik alkalommal megismételte engesztelő fölajánlását, és hozzátette: ,,Ha az én 
gyengeségem nem elegendő, hogy vakságuktól megszabadítsa őket, engedd, hogy annyiszor 
szenvedjem el a halált, s kezdjem újra az életet, ahányszor csak szükséges, hogy igazságosságod 
kielégíttessék!'' -- És a fölajánlást az Úr elfogadta, mert megparancsolta neki, hogy vezeklésül a 
vasárnapokat kivéve vízen és kenyéren böjtöljön, naponta csak öt órát aludjon kemény deszkán, ne 
viseljen a lábán sarut, és télen-nyáron ugyanabban a ruhában járjon.  
Június 8-án az Úr tudomására hozta, hogy néhány nap múlva megajándékozza azzal a 
boldogsággal, hogy Isten gazdagságából részesülve egyesülni fog a Szentlélekkel, utána azonban 
öt szenvedéssel teli esztendő következik. Magdolna arra kapott ígéretet, hogy Isten megvonja tőle 
a kegyelemnek minden érezhető vigasztalását; a próbatét arra szolgál, hogy megismerje a saját 
semmiségét, és még fogékonyabbá váljék Isten sugallatai iránt; mindez nem marad rejtve az 
ördögök előtt, de Isten megvalósítja a maga terveit.  
Az előre megmondott szenvedés valóban megkezdődött, és félelmetes volt. Magdolna fizikailag 
érezte az ördögök közelségét, akik gyötörték őt. Kétségei támadtak a hit felől, káromló 
gondolatok, tisztátalanságok, kétségbeesés, gőg kísértette, ám ő mindezen kísértések közepette 
egyre inkább megalázta magát. Az igazi gyötrelmet azonban szörnyű belső szárazsága okozta, 
amely lehetetlenné tette, hogy a lelkét fölemelje Istenhez. Elmondta elöljárójának, hogy egyetlen 
támasza az a csekély jóakarat volt, amit a szívében tudott, hogy nem akarja megbántani Istent.  
Amikor nővértársai látták szenvedését és elhagyatottságát, kételkedni kezdtek a korábbi 
kegyelmek hitelességében. És bizalmatlanságukat még tovább fokozta, hogy 1586-ban 
elragadtatások közben leveleket kezdett diktálni. Külön figyelmet érdemel, hogy elragadtatásai 
minden belső elhagyottság ellenére tovább folytatódtak. Csak ahogy ő maga írja, semmi örömet 
nem talált bennük, mert úgy élte át elragadtatásait ebben az időszakban, mintha nem ő lett volna.  
E levelekben lángoló szavakkal fordult ő, a kis kármelita apáca nagy egyházi méltóságokhoz: a 
pápához, a bíborosok kollégiumához, a jezsuita generálishoz, a firenzei érsekhez, és Isten nevében 
sürgette őket, hogy Krisztus véréért tegyenek meg mindent, ami szükséges az Egyház 
megújulásához (ti. a trienti zsinat határozatainak végrehajtásához). Nem nehéz elképzelni, hogy ez 
a hang mennyire megrémítette az apácákat. E levelek mind megtalálhatók a kolostor levéltárában 
-- ugyanis soha nem küldték el őket! Vajon tartalmuk eljutott-e a címzettekhez? Nem tudjuk, annyi 
azonban bizonyos, hogy választ sehonnan nem kapott rá.  
1590 pünkösdjén ért véget ez az ötéves próbatét. A matutinum végén, amikor a Te Deumot 
énekelték, Magdolna nővér úgy elmerült Istenben, hogy egész nap elragadtatásban maradt. 
Visszakapta a kegyelem vigasztalásának érzését, és ígéretet kapott, hogy ezután bármit tesz, 
mindennapos munkája közben is Istennel egyesülten fog élni.  
A firenzei Santa Maria degli Angeli-kolostor nem tartozott a kármeliták sarutlan reform-ágához, de 
amit Magdolna nővér megélt, az teljesen megegyezik azzal, amit Avilai Szent Teréz és Keresztes 
Szent János a lelki élet legmagasabb fokairól tanít. S föltűnő, hogy -- annak ellenére, hogy a neki 
szóló leveleket nem küldték el -- V. Sixtus pápa bullái és rendeletei 1585--1590 között szinte szóról 
szóra választ adnak azokra a követelésekre, amelyeket Magdolna isteni parancsra 
megfogalmazott.  
Elragadtatásai során az Úr olyan szerzetesi ideállal ismertette meg Magdolna nővért, amely nagyon 
eltért az akkori kolostorok általános gyakorlatától. Amikor a novíciamesternő asszisztense (1595), 
majd novíciamesternő (1598) lett, lehetősége nyílott, hogy a kapott eszményeket másoknak is 
átadja. Növendékeit arra nevelte, hogy maradéktalanul tartsák meg a szerzetesi fogadalmakat, 
mert csak így juthatnak el a szabadság legmagasabb fokára, amely föltételezi, hogy a lélek 
mindenről lemond, ami nem Isten. Céltudatos következetességét Istenért égő buzgósága teszi 
érthetővé. Mindamellett nem volt kegyetlen, mert szigoránál csak anyai szeretete volt nagyobb, 
amellyel fiatal nővértársait szerette, s mint ,,gyermekeinek'' éjjel és nappal szolgálatára volt. A 
szellem, amelyet meghonosított a novíciák között, természetesen a kolostor egészére is hatott, és 
áldásait még nemzedékekkel később is érezték.  
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Tevékenysége azonban nem korlátozódott csak a novíciákra. Szeretetét mindenki felé árasztotta, 
s mióta megtapasztalta saját emberi gyengeségét, mindenki felé megértő és jóságos lett. A laikus 
nővérek mellé odaállt, és segített nehéz munkájukban, a betegeket vigasztalta és gyógyította, a 
szomorúakat megvidámította, olvasott a lelkekben, előre mondta a jövendőt és csodákat művelt.  
1595-ben azt kérte Urától, hogy vonjon meg tőle minden örömet, és engedje, hogy a ,,puszta 
szenvedést'' élhesse, mert úgy érezte, hogy az önmegtagadás és a vezeklés számára semmi 
nehézséget nem okoz. Egyetlen féltett kincsének azt érezte, hogy Isten viszonozza a szeretetét, 
épp ezért ezt akarta fölajánlani. És az Úr elfogadta: magára hagyta azt a lelket, akit annyiszor 
látogatott meg boldogító elragadtatásokban. Most megvont tőle minden vigasztalást, és ez az 
állapot egészen a haláláig tartott.  
Magdolna nővér 1602-től súlyos beteg lett: heves lázrohamok lepték meg és vért kezdett köpni. 
Ágynak dőlt, s amikor 1604-ben megválasztották szubpriórának, hivatalát már nem gyakorolhatta, 
mert nemcsak felkelni nem tudott, hanem már fölülni sem volt képes az ágyban. Tagjait mintha 
kínpadra vonták volna, a bőre kisebesedett... arcán azonban állandóan a mélységes béke nyugalma 
uralkodott, és szentáldozás után olyan volt, mintha már megdicsőült volna.  
Az orvosok számára érthetetlen módon három évig tartott ez a haldoklás. Ő maga azt mondta: ,,A 
Paradicsomban nem szenvedhetek Isten iránti szeretetből, ezért nem szeretnék még meghalni.'' 
,,Szenvedni, nem meghalni'' -- ezzel jellemzik lelkiségét, pedig ezt ő így soha nem mondta, de élte. 
1607. május 25-én költözött el égi Vőlegényéhez.  
Életében sok jele volt szentségének, a halála után is sok csodát tett. Egy év múltával a holttestét 
teljes romlatlanságban emelték ki a sírjából. 1626-ban VIII. Orbán pápa boldoggá, 1669-ben IX. 
Kelemen pápa szentté avatta.  
Ünnepét már a következő esztendőben, 1670-ben fölvették a római kalendáriumba, május 25-re. 
1728-ban azonban erre a napra tették Szent VII. Gergely ünnepét, ezért Magdolnát áthelyezték 
május 27-re. 1899- ben erre a napra került Beda Venerabilis, ezért Magdolnát tovább helyezték 29-
re. 1969-ben -- bár így egy napra három szent ünnepe is esik -- visszakerült égi születésnapjára, 
május 25-re.  
Pazzi Szent Mária Magdolna a 16. század nagy misztikusai közé tartozik. A külvilág szeme elől 
rejtetten, látszólag minden eredmény nélkül élt, de a kegyelem a nagy kármelita reformátorok és 
védőszentje, Sziénai Szent Katalin lelki testvérévé tette őt. Misztikus élményei leginkább ez 
utóbbival mutatnak rokonságot.  
Pontos följegyzések maradtak a következőkről: 1585. március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
vigíliáján Szent Ágoston megjelent neki, és a szívébe írta e szavakat: ,,Verbum caro factum est!'' 
Április 15-én lelkébe kapta a stigmákat, 28-án misztikus eljegyzése volt: Krisztus gyűrűt húzott az 
ujjára; május 21-én kapta a parancsot, hogy böjtöljön, és csak öt órát aludjon naponta.  
Június 8-án egy nyolc napig tartó elragadtatás-sorozat kezdődött. Minden nap a tercia idején eljött 
hozzá a Szentlélek tűz, víz, galamb vagy oszlop alakjában. 16-án, Szentháromság vasárnapján 
kezdődött az ötéves próbatét, amelyet Magdolna ,,az oroszlánok barlangjának'' nevezett. 1590 
húsvétján az Úr arra kérte, nyújtsa meg a nagyböjtöt pünkösdig, s ennek végeztével kapta vissza az 
érzékelhető vigasztalásokat.  
Az Egyház iránti szeretet volt számára a Krisztus iránti misztikus szerelem földi kifejezési formája. 
A megváltó Vért, amelyet Krisztus egész testéből ontott az Egyházért, ajánlja föl Magdolna is, hogy 
megújuljon az Egyház: hogy a papok ismét a világ világossága legyenek, hogy a nővérek ne az 
ostoba szüzek közé tartozzanak, hogy a hitetlenek térjenek meg az egy akolba, s hogy a hívőket 
egészen átitathassa a megváltó vér.  
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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! 

Vigyázzunk Egymásra! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szili- Balog Mária 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Országos Egyházi Módszertani Intézmény 
    Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
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