
1 
 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 
Intézmény 

Módszertani Szaktanácsadói Csoport 
 

Módszertani 
Hírlevél 

 

 

2020/6  



2 
 

 

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. A veszélyhelyzet feloldását követően elindultak munkacsoportjaink, valamint 

jelentős változások következnek a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató életében, 

melyről bővebben is hírt adunk hírlevelünkben. 

 Új rovatot indítunk hírlevelünkben-Jó gyakorlatok címmel, melyhez várjuk minden 

területet érintő módon a kollégák írásait- közös tudásbázisunk létrehozásához. Mi hiszünk 

abban, hogy az egyházi fenntartású intézményekben fellelhető nevelési-pedagógiai jó 

gyakorlatok összegyűjtésével egy általános érvényű, gyermekvédelmi gyakorlati 

tudásbázist hozhatunk létre közös erővel. 

 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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Aktualitások 

Változások a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál 

 

Ez év július 1-jei hatállyal, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltatójának tevékenységi területe és feladatellátása jelentősen 

bővül. Kormányzati felkérésre a gyermekvédelmi szolgáltató Bács-Kiskun megyében, 

Békés megyében, Csongrád megyében, Jász- Nagykun Szolnok megyében, Heves 

megyében, Nógrád megyében, Komárom-Esztergom megyében, Pest megyében és a 

fővárosban valósít meg feladat ellátást. Az egyházmegye fenntartásában összesen 5204 

férőhelyen gondozhatnak családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat.  

 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató mindezen túl, valamennyi katolikus 

fenntartású gyermekvédelmi rendszerben országos módszertani feladatokat is ellát, 

összesen 12 megyében. 

Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató főigazgatója 25 éve foglalkozik gyermekvédelemmel, a gyermekvédelmi 

szakellátásban pedig 46 éve érintett . Az átalakulásról régi és új kollégáinak elmondta, az 
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elmúlt tíz évben közösen feleltek meg a kihívásoknak, a következő tíz évben pedig újabbak 

várnak rájuk.  

A főigazgató kiemelte, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei intézményeként ők is 

igyekeznek megfelelni azoknak a feladatoknak, amelyek hagyományosan is az egyházak 

küldetéséhez tartoznak. Az egyháztól elvárja a társadalom, hogy a legnehezebb 

kérdésekkel foglalkozzon, problémás helyzetekben álljon helyt, gondoskodjon a 

rászorulókról, gyermekekről. – 

„Az egyházmegye püspökével Kiss-Rigó Lászlóval minden nap azért dolgozunk, 

hogy ennek a célnak eleget tegyünk. Fő célkitűzésünk, az, hogy a családjukat nélkülöző 

gyerekek szerető környezetben nőhessenek fel. „ 

A főigazgató mellett öt főigazgató helyettes látja majd el a szakmai és gazdasági 

feladatokat. A főigazgató helyettesek területeit felelősségi és differenciált területekre 

bontották, az ő feladatuk a szakmai vezetők és a gyermekekkel foglalkozó kollégák 

megerősítése. Nagyon fontos szempont a változások tükrében, hogy ne legyen „vízfejű” a 

szervezet, ugyanis munkavállalóik száma a most átvett megyékben dolgozókkal együtt 

meghaladja a 2100 főt.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nem csak egy intézményrendszer, 

hanem egy összetartó közösség is. És mint közösség igyekszünk ennek minden 

tulajdonságát megélni. Valamennyivel nagyobb ez az intézményrendszer, mint amit 

megszokhattunk, nyolc megyét és a főváros területét öleli fel, ezt hat területi igazgatási 

rendszerre osztottuk. 

Az alapvető cél a közvetlen segítségadás. A hatékonyság jegyében új struktúra 

szerint működik az élménypedagógiai rendszer, hiszen ide fog tartozni a 

tehetséggondozás is, aminek a jövőben még nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, illetve 

immár 8 megyében vehetnek majd részt a gyerekek a sport- életrend helyi, megyei, vagy 

akár országos rendezvényein.  

Idén folytatódik a Szolgáltató Környezetvédelmi programja is, melynek a főigazgató 

kiemelt jelentőséget is tulajdonít: 

„… úgy gondolom, nemcsak azon múlik gyermekeink környezettudatos 

magatartása, hogy annak fontosságát hányszor szajkózzuk, hanem inkább azon, hogy 

miként szólítjuk meg szívükben az Ő általuk elképzelt jövőt. Ez vonatkozik minden 

programunkra, feladatunkra, amelyek központjában mindig a gyerekek vannak. „ 
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A strukturált programrendszerek mellett önálló kompetenciával, működési felelősséggel 

bíró szakmai divíziók segítik. A sportéletrend, az élménypedagógia, a gyógypedagógia, a 

pszichológus csoport, a hatékonyság vizsgálat és pályázatok, valamint a pasztoráció önálló 

divíziók. Egyházi fenntartású szolgáltatóként fontos a munkánkban a pasztoráció. A 

pasztorációs csoport vezetői felelnek azért, hogy szabadon választható módon, mindenki 

elsajátíthassa a hittan alapvető téziseit. Ebben a munkában aktívan részt vesz Gyenes Csaba 

plébános is. A szakmai divíziók támogatják a gondozás hatékonyságát, a gyermekekkel 

való foglalkozást, az alábbi, alapvető szemléletmód mentén:  

„Ezek a gyerekek pont arra vágynak, hogy az érdemeiktől függetlenül szeretetreméltók, 

elfogadhatók legyenek. A feltétlen szeretet, a törődés, az emberi figyelem érzését kell 

kialakítanunk a gyermekekben. „ 

Az újabb ciklusban öt megyét veszünk át, ez mindenképpen új tapasztalatokat jelent.   

„Azt kérem Önöktől, amit saját maguktól szemben is elvárnak, ez pedig a feltétlenség. 

Magam is tapasztalom 46 éve ennek a szakmának minden jellemzőjét. Én mindig azt 

fogom nézni, miben és hogyan segíthetünk a gyereknek.” 

Ezért nagyon fontos például az élménypedagógiai struktúránk, melynek segítségével 

rengeteg programot szervezünk mind a nevelőszülői hálózatokban, mind a lakásotthoni 

struktúrákban. (Szakrális ünnepekhez kötődő események, karácsony, advent, tradicionális 

ünnepeinkhez pl. március 15-hez kapcsolódó ünnepek, és gyermeknapi, valamint a nyári 

nagy táborok időszakai) Az élménypedagógiai csoport mind a nyolc megyében hatékony 

és rekreációt segítő programokat valósít meg.  

Kothencz János azt is kifejtette, ugyan nyolc megyében látnak el szolgáltató 

tevékenységet július 1-jétől, ám módszertani tevékenységi körük 12 megyére szélesedik ki. 

Módszertani intézményként a más katolikus egyházak fenntartásában működő 

szolgáltatóknál kötelező módszertani feladatokat lát el a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató.  

A Szeged-Csanádi Egyházmegye szolgálatvállalása igen sokrétű. Ebben a 

sokrétűségben kiemelt szerepet kap a sport, amely nélkülözhetetlen pedagógiai 

eszközünk a gyerekek önállóságra nevelésében. Fontos, hogy a gyerekek legyenek 

bármilyen korúak, hasznosan töltsék el szabadidőjüket. A rendszeres sportolás többről 

szól, minthogy jól érezzék magukat pár órára. Azon kívül, hogy minden gyerek szeret 

mozogni, játszani, fontos, hogy ezt a nevelőszülők támogassák, mivel nekik elsődleges a 

gyermekeik lelki-fizikai egészsége. 
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A hazai gyermekvédelmi szakellátásban fehér hollónak számít az a tudatos 

gyógypedagógiai szolgáltatás, amit a Szolgáltató nyújt a mindennapokban. Szegeden  egy 

konduktív és gyógypedagógiai fejlesztő központot nyitottak meg tavaly, ahol 

gyógypedagógiai, logopédiai, szenzomotoros fejlesztések, szűrések valósulnak meg. Egyre 

nagyobb az igény a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztésére. Ám nemcsak itt, többi 

megyénkben is biztosítunk pszichológust, gyógypedagógust, logopédust. Tartunk TSMT-

tornát és állat- asszisztált terápiát is.  Ez pár évvel ezelőtt még innováció volt, ma már 

általános érvényű, a mindennapok része. 

Kothencz János főigazgató szerint sem a régi, sem az új kollégáknak nem szabad 

túlkomplikálni ezeket a kihívásokat, hiszen a lényeg egyszerű:  

„Egyetlen egy dolog számít: a gyermeket szeretni kell! Úgy kell szeretni a gyereket, hogy ő 

is képes legyen szeretni másokat, ez az út, ahol szeretetté válik a nevelés, ahol gyógyítássá 

válik a munkánk.” 
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Környezetvédelmi program ÁGOTA Falván 

Folytatódott a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató környezetvédelmi 

programsorozata 
 

 

Gereblyéket, ásókat, talicskákat mozgató szorgos kezek vették birtokba 2020. 06. 

27-én, szombaton, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által csak ÁGOTA® 

Falvának nevezett Tass-Alsószenttamás héthektáros területét. 

Mintegy négyszáz, lakásotthonban, illetve nevelőszülőknél nevelkedő gyermek és a velük 

foglalkozó kollégák tevékenykedtek a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában 

működő gyermekvédelmi szolgáltató 2020. évi környezetvédelmi programsorozatában. 

Ahogyan a korábbi években, úgy most is a fiatalok környezettudatos magatartásának 

kialakítása volt a cél. 

 
 

Antal Szimonetta is aktívan részt vett a tereprendezésben:  

„– Úgy osztottuk meg a feladatot, hogy a fiúk ássák ki a tarackgyökereket, mi pedig 

gyűjtjük, és a talicskával elhordjuk. Az én életemben fontos dolog a környezetvédelem, van 

egy kiskutyánk is az otthonban, vele is törődünk, jó ez a program is.” A fiatal lány a szegedi 

Dr. Foltán József Lakásotthon lakója, ahol sokat foglalkoznak környezetük szépítésével. 

Gyomláltak, gereblyéztek együtt 

A hétvégén gyomláltak, a levágott, megszáradt füvet gyűjtötték halomba, 

tarackgyökerektől mentesítették a terepet gyerekek és felnőttek közösen Tass-

Alsószenttamáson, ahol árnyékot adó fákra is nagy szükség lesz a jövőben. A terület 

egyébként a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának 

módszertani, élménypedagógiai, szabadidős, pasztorációs és lelkiségi központja is egyben. 

Az utóbbi években egyre több program valósul itt meg a fokozatosan gyarapodó 
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gyermeklétszám miatt is. Terápiás és lelkiségi valamint, sport és élménypedagógiai 

programok várják a szolgáltató által gondozott gyermekeket. 

Kothencz János főigazgató kifejtette, hogy ez az esemény egyik fontos eleme a 

2020. évi környezetvédelmi programsorozatnak. A Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint 

zöld egyházmegye szemléletmódjához és tevékenységéhez illeszkedik, amely egymással 

összefüggő, öt elemből áll. Céljuk az, hogy környezettudatosabb magatartásra 

szocializálják a családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat, de a velük a foglalkozó 

felnőtteket, nevelőszülőket és pedagógusokat is.  

„Szerintem gyermekeink környezettudatos magatartása nem csak azon múlik, 

hogy ennek fontosságát hányszor szajkózzuk, hanem inkább azon, hogy miként szólítjuk 

meg szívükben az általuk elképzelt jövőt.” – Kothencz János- 

 
 

Ismerkedés a környezetvédelmi tevékenységgel 

A Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Komárom- Esztergom, Békés és Jász - Nagykun -Szolnok 

megyéből érkezett családjukból kiemelt gyermekek és fiatalok Molnár Krisztián 

agrármérnök, környezetvédő útmutatásai alapján dolgoztak. A környezetvédelmi 

programsorozat szakmai segítője minden csoportnak elmagyarázta, miért fontos ez a 

munka. Elmondta, a gyep levegőztetése és számos más talajmunka jó lehetőséget kínál 

akár komolyabb növényesítésre is.  A tervek közt szerepel tájjellegű fák, így a különböző 

nyár- és szilfa fajták ültetése.  – Természetesen nem csak itt, hanem a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató mind a nyolc megyéjében, az intézményrendszer valamennyi 
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telephelyén megvalósul majd növények, cserjék és fák ültetése. Fontos, hogy ezeket ne 

csak elültetni tudják a gyermekek, hanem ápolni, gondozni is képesek legyenek – mondta 

el Szabóné Szívos Ildikó, az intézmény környezetvédelmi programjaiért is felelős vezető. 

Közösségi program volt 

A környezetvédelmi programsorozat mostani eseménye egyben az első találkozás 

lehetőségét is megteremtette a fiatalok számára, a világjárvány okozta korlátozások után. 

Erdélyi Bíborkának már nagyon hiányzott az ÁGOTA® közössége, ezért jött el a 

tereprendezésre, húgával együtt. Gereblyézés közben mesélt a Kecskemétről érkezett 17 

éves fiatal lány, akit csecsemő kora óta nagymamája nevel, ám szeret ehhez a 

nagycsaládhoz tartozni. – Azért szeretek itt lenni, mert ugyanolyan sorsúakkal 

találkozhatom, mint én. Ők olyanok, mintha a testvéreim lennének, megértenek, bármi 

nehézségem is van. Tartjuk egymással a kapcsolatot, de idén nem tudtunk a járvány miatt 

találkozni, ezért is jó itt lenni. Fontosnak tartom a környezet védelmét, ráadásul ez a munka 

építi a csapatot, a társaságot – magyarázta a lány. 

A program egyik szakmai munkatársa, András Katalin gyomlálás közben hangsúlyozta, a 

gyermekvédelmi szolgáltatónál minden tevékenységüknek az a célja, hogy a gyerekeket 

minél inkább felkészítsék az önálló életre.  Ez azt is jelenti, hogy ne csak magukra és 

egymásra figyeljenek oda, hanem a saját környezetükre is. 

 
A zöldprogram a lakásotthonokban is fontos 

Szegvári lakásotthonból három utógondozott fiú jött el a programra, ők a nagy melegben 

is jól viselték a fizikai munkát: itt gyomláltak, illetve a gazt szedték össze és hordták el 
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talicskával. Egyiküknek tanult szakmájához is közel áll a feladat, mert kertésznek készül, de 

van köztük festő tanuló is, aki számára szintén mindennapos a fizikai munka. 

A környezetvédelmi program az összefogásról is szólt 

A szorgos kezek egész nap külön gyűjtötték a komposztálható hulladékot. A fiatalok testi 

épségére, folyadékpótlására folyamatosan egészségügyi szakszemélyzet figyelt. A 

programhoz szükséges eszközök, szerszámok megvásárlását cégek és magánszemélyek 

felajánlása tette lehetővé, a szervezők köszönik a támogatók segítségét. A 

programsorozat ismeretterjesztő előadásokkal folytatódik több megyében, 

környezetvédelmi szakemberek bevonásával, és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével 

a szolgáltató intézményeiben. 
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Pasztorációs munkacsoport 

Találkozás a pasztorációban 

 

2020. június 25-én csütörtökön Kecskeméten a Mindszenti körúton tartottuk meg 

pasztorációs munkacsoportunk találkozóját. A gyermekvédelmi szakellátásban fontos 

feladatunk a ránk bízott gyermekek lelki életének fejlesztése, ezen belül a megfelelő 

felkészülés az egyházi év és az ünnepek méltó megélésére valamint ezzel együtt az 

evangélium üzenetének élménybe ágyazott megismertetése. E segítségadáshoz nekünk 

magunknak is felkészültnek kell lennünk. Ebben törekedtünk gazdagítani a csoportba 

érkezőket előadásokkal, tapasztalatcserével, élményátadással valamint jó gyakorlatok 

ismertetésével és imaközösséggel.  

 

A munkaértekezlet célcsoportja a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

katolikus kollégái voltak, akik elhívást éreznek arra, hogy gyermekeink pasztorációjában 

tevékenyen részt vegyenek: a gyermek- és lakásotthonban dolgozók, nevelőszülői 

hálózatok, élménypedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, sport életrend, és egyéb 

területek munkatársai. Huszonegy munkatársunk tudott most bekapcsolódni 

programunkba. 
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A munkacsoportot vezették: Gyenes Csaba atya, a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény pasztorációs munkatársa, Dlubala 

Róbert a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani 

Intézmény pasztorációs munkatársa, valamint Daám Tibor a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató Országos Egyházi Módszertani Intézmény pasztorációs munkatársa.  

A munkacsoport programja az alábbiak szerint alakult:  

11.00 – 11.05. Közös ima – vezeti Gyenes Csaba atya 

11.05 – 11.10 Vendégek üdvözlése, programismertetés – Daám Tibor  

11.10 – 11.30 Hogyan bizonyítja a tudomány a világban működő Rendező Elme létét? I. - 

Gyenes Csaba 

11.30 – 11.40 Szünet 

11.40 – 12.00 Hogyan bizonyítja a tudomány a világban működő Rendező Elme létét? II. - 

Gyenes Csaba 

12.00 – 12.10 Szünet 

12.10 – 12.30  Az élménybe ágyazott evangelizáció, jó gyakorlataink – Dlubala Robert  

12.30 – 12.40 Szünet 

12.40 – 13.40 A téma kiértékelése kiscsoportokban 

14.40 – 14.55 A munkacsoport tevékenységének zárása – Daám Tibor 

14.55 – 15. 00  Ima, áldás.– Gyenes Csaba atya 
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Gyenes Csaba atya albában(egy fehér hosszú ruha) és stólával(a nyakon átvetve 

kétoldalt lelógó szalag, ami a papi hatalmat jelzi) imával indította a programot.  

 

Daám Tibor rövid bevezetőjében felhívta a figyelmet arra, hogy hívőként tudatosan 

kell figyelnünk arra, hogy a gyerekeink elé felkészült lélekkel álljunk. Buday Nelli verséből 

idézte: „nem csak amit mondasz, meghallanak Téged is!” Nem tehetjük ezt képmutató 

módon, hanem az igaz ember lelkületével szükséges a hit felé forduló gyermek és fiatal 

„elé élni a hitet” – ahogyan Várnai Jakab ferences teológiai tanár fogalmaz Egyháztan 

jegyzetében. 

 

Előadásának elején Gyenes Csaba atya azt mondta, hogy ez egy „nulladik típusú 

találkozás”, mert bár a hitünk hozott most össze bennünket, a mai napon ő nem fogja 

használni az Isten szót. Érdekfeszítő előadásában rengeteg példát hozott fel, amelyek még 
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világosabbá tették számunkra, hogy Teremtő nélkül nemcsak nem lenne értelme a 

létezésnek, hanem nem is lenne olyan. Elmondta azt is, hogy minden ismert nyelvben a 

legfőbb szellemi valóságot vagy istenséget Teremtőnek nevezik. 

Dlubala Robert a pasztoráció gyakorlati tapasztataiba nyújtott betekintést a 

jelenlévőknek. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek felé óvatos érleléssel, nagy türelemmel 

fordulunk, a foglalkozások alkalmával pedig mindig ügyelünk arra, hogy az evangéliumot a 

csoport valóságának megfelelően adjuk át – ahogyan ezt Kothencz János kérte tőlünk 

munkánk kezdetén. 

 

Az előadások után Daám Tibor röviden kifejtette William Albright brit teológus 

kutató értelmezését  az ószövetségi JHWH név jelentéséről – aki a mi Istenünk. Ez a név 

azt jelenti, hogy Ő az a létező, aki a létbe hívja és a létben tartja minden teremtményét. 

Mindezt szeretetből teszi, a legjobban Ő ismeri azokat, akiket alkot(ott) és gyönyörködni 

szándékozik azokban. – Ez ránk és gyermekeinkre is igaz.  

Az előadások után a csoportos beszélgetés következett, amiben nagyon jó, érdekes 

és élménygazdag  hozzászólásokkal és tapasztalatcserékkel gazdagították egymást a 

kollégák. A beszélgetés fókuszpontjai voltak a hitelesség kérdése, a kortárscsoport 

kiemelkedő jelentősége, valamint az őszinte és lelkes részvételünk a gyermekeink 

életében. Felemelő volt megélni a kollégákban meglévő őszinte törekvést és a hivatásuk 

szükségességének alázattal társult megélését. 
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Imával, megerősödve és papi áldással távoztunk, hogy amint Szent Pál fogalmazott: 

„megfussuk a pályát” amelyre az Úr elhívott minket.  

Csaba atya a következő szavakkal bocsátott el minket: „Menjetek békével!” ,mi pedig 

feleltük: „Istennek legyen hála! 

 

 

Daám Tibor 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

pasztorációs munkatárs 
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Nevelőszülői munkacsoport 

 

2020. június 29-én, hétfőn a Nevelőszülői munkacsoport is találkozót tartott a 

karantén ideje alatt alkalmazott digitális tér segítségével, a Zoom alkalmazásnak 

köszönhetően. A munkacsoportot András Katalin főigazgató-helyettes vezette, Bagi 

Gabriella segítségével. 

A munkacsoport témája is illeszkedett a digitális megoldáshoz, hiszen a pandémia 

helyzet alatt alkalmazott kapcsolattartási eszközök is ebben a digitális térben és ilyen 

módon történtek. A munkacsoport résztvevői tapasztalatokat cseréltek az elmúlt hónapok 

nehézségeiről, de a megismert, elsajátított jó gyakorlatok, stratégiák szemszögéből. A 

konzekvenciák levonása után különböző stratégiaalkotási folyamatokról, valamint a 

meghonosítható jó gyakorlatokról beszélgettek a résztvevők. Mindannyian kiemelték a 

kimagasló kreativitást, valamint a nem is remélt fegyelmezettséget mind a gyerekek, mind 

a kollégák részéről.  Az egyik legpozitívabb hozadéka ennek az időszaknak az érezhetően 

szorosabbá vált családi kapcsolatrendszer- a visszajelzések alapján. További pozitívumok a 

karantén idején: 

 előrelátó és proaktív szervezéstechnika elsajátítása 

 fejlődtek az informatikai eszközök használatában 

 gyerekek szép teljesítményt értek el az iskolai eredményekben 

 tanácsadók segítettek az oktatásban 

 fb csoportok, pszichológussal, aki segítő történeteket osztott meg 

 hírek közvetítése, értelmezése 

 pozitív érzések felerősödése: szorosabb kapcsolatok kialakulása családokon belül 

 adott kereteken belül biztonságban érezték magukat – lefordítottuk konyhanyelvre 

a híreket, lehetőséget, mindenki következetesen betartotta a javaslatokat, ez 

oldott a pánikhelyzeten 

 kis jutalmazási célok a tanulásban – önállósodás. Nyári szünet kezdete után is 

működik. 

Ez a helyzet sok mindenre megtanította a kollégákat, melyek közül a legfontosabb 

konzekvenciák: 

 Egységes kommunikáció fontossága.  
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 Belső humánerőforrás átszervezésével az esetlegesen keletkező hiányok 

elháríthatóak (kollégák eljártak más megyékbe, kisegíteni egymást, korrepetálás, 

fejlesztések -a mindennapi munkákon túl) 

 Érdemes a kereteket írásban kiadni, amihez igazodni tudnak, ennek 

rendszeresítése.  

 Írásbeli kommunikáció rendszeresítése: utasítások, magyarázatok. 

 Elvárások pontos megfogalmazása 

A jó hangulatú találkozó során megfogalmazták a tagok a következő találkozások javasolt 

tématerületeit is, melyek az alábbiak voltak: 

Témák: 

- SNI, eltörölték a harmadik szakma megszerzésének lehetőségét- ezzel kapcsolatos 

megoldási javaslatok összegyűjtése 

- hátrányos helyzetűek étkeztetésének kérdésköre- jogok, lehetőségek 

szemszögéből 

- A szakellátási rendszerből kikerülők munkakeresése, szakadékok kiküszöbölése, 

együttműködési lehetőségek, jó gyakorlatok . (saját területén van-e ilyen 

együttműködés. Hátrányból indulóknak hogyan lehet segíteni. Mi az, ami tőlünk, 

működtetőtől telik. 

- Végszámadás: Pénz, vagyon, amivel a gyermek rendelkezik. Gyámhivatalok 

irányába kezdeményezni az együttműködést. Akadályozó tényezők kiküszöbölése. 

(Jogi oldallal) 

- Gyermekbántalmazással alaptalanul megvádolt nevelőszülők rehabilitációs 

lehetőségei. a segítségadás protokollja, szakmai ajánlás kérése. 

- Tehetséggondozási programok bemutatása. Fejlesztések, segítések 

- Nevelőszülők megtartása. Motiváló rendszer. Kinél hogyan működik-

tapasztalatcsere, jó gyakorlatok 

 

 

András Katalin 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

főigazgató-helyettes 
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„Amikor az elmét tanítják, de a szívet nem, 
azt tilos egyáltalán tanításnak nevezni.” 

Arisztotelész 
 

 

Jó gyakorlatok 

Iskolai felzárkózást segítő Tanoda- program a Dr. Foltán József Lakásotthonban 

 

 A tanév folyamán változott a tanodába járó gyermekek összetétele. Néhányan 

kirepültek és voltak új bekerülők is. Az újonnan érkezők gyorsan beilleszkedtek, nagyon jól 

tudtam dolgozni velük. Az első hónap a beszoktatás jegyében telt, hiszen mindenki 

elszokott a korán keléstől, a napi 7-8 órán át tartó koncentrálástól, az intenzív munkától.  

 Miután sikerült visszarázódni az iskolás létbe, megkezdtük a napi tanulást. Voltak 

gyermekek, akik könnyebben vették az akadályokat, néhányan lassabban vették fel a 

ritmust. Minden délután, az iskolából hazaérve, kissé fáradtan vágtunk bele a munkába.  

 Sokrétű ismeretanyaggal kellett megbirkózni, hiszen nagyon változatos szakmákat 

tanulnak a gyermekeink: pincér, szakács, női szabó, asztalos, ápoló, fodrász, szociális 

gondozó. Emellett általános iskolás, érettségire készülő és főiskolás tanulónk is van.   

 Továbbra is az egyik legnehezebb feladat a gyerekek motiválása volt. A gyerekek 

rendszerint teli vannak iskolai kudarcokkal. Gyakran haragszanak mindezért korábbi 

tanítóikra, tanáraikra. Legtöbbször a tanulás iránti vágyuk, motivációjuk igen alacsony, 

nem képvisel értéket számukra a tudás. Ezért is olyan sokoldalú és kihívásokkal teli a munka 

ezekkel a gyerekekkel. 

2020 márciusa hatalmas változást hozott mindannyiunk életébe. Az iskolák átálltak 

az online formában történő oktatásra, a digitális tanrendre. Mindössze néhány napjuk volt 

a pedagógusoknak, hogy felkészüljenek erre a teljesen új oktatási módszerre. Kezdetben 

nagyon kaotikus volt az egész, majd hetek alatt kezdett kialakulni a valódi hatékony 

tanításhoz – tanuláshoz szükséges módszer.  

Rendkívül sok felület állt a tanárok rendelkezésére, ahol átadhatták tudásukat, 

illetve számon kérhették a tanulókat. A különböző digitális osztálytermek (Google 

Classroom, Zoom) mellett, ahol online óra keretében valós kapcsolatban voltunk a 

tanárokkal, sokszor kaptak a gyerekek tankönyvi, munkafüzeti, másolásos feladatokat, 

illetve online gyakorlásra alakalmas felületeken (Mozabook, Learningapps, stb.) is.   
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A pedagógusok gyakran estek abba a hibába, hogy a frontális munkaformát 

próbálták átültetni a digitális térbe, de ez nem működött jól. Teljesen más a metodikája a 

tanteremben történő oktatásnak, mint a kevésbé személyes, online felületen 

megvalósulónak. Kellő rugalmassággal, több hét alatt sikerült majdnem mindenkinek 

belátni ezt.   

Ez a sokszínűség okozta a legnagyobb kihívást a tanodai életbe, szinte minden 

gyermekünk más intézményben, más évfolyamon tanul, ezért hatalmas feladat volt 

koordinálni a munkát. Teljesen átalakult a napi rutinunk, hiszen most már a délelőtti 

tanulásban kellett segítenem őket. Minden reggel 8-kor kezdtünk, és jellemzően délután 2 

óráig dolgoztunk a feladatokon.  

Gyönyörű napfényes, tágas tanodánk van, ahol kényelmesen elfértünk, s úgy tudta 

mindenki végezni a dolgát, hogy nem zavarta a többieket, de bármikor kérhetett és 

kaphatott segítséget. A technikai feltételek adottak voltak, a szükséges eszközök a 

rendelkezésünkre álltak: 4 asztali számítógép és 2 ajándékba kapott laptop, csak a 

lelkesedés hiányával kellett megküzdenünk, mert sokan extra vakációként értelmezték a 

világjárvány okozta helyzetben kialakult új rendszert.  

Nagyon szoros kapcsolatban voltam a pedagógusokkal, rendszeresen 

kommunikáltunk a nehézségekről, az esetleges hiánypótlásokról. Mind az 

osztályfőnökökkel, mind a szaktanárokkal napi szinten egyeztettünk.  

Minden intézmény más és más stratégiát dolgozott ki: volt, ahol napi 

rendszerességgel, órarend szerint küldték a tananyagot, máshol tömbösítve naponta, 

hetente. Mindkét megoldásnak voltak előnyei és hátrányai.  

A tananyag mennyisége nem állt összhangban a rendelkezésre álló idővel, gyakran 

lehetetlenül rövid határidőket szabtak. Máskor pont a nagyon távoli határidő miatt volt 

nehéz belevágni a munkába, hiszen "ráérünk még". A feladatok elvégzéséről különböző 

módokon tudtunk számot adni. Voltak olyan feladatlapok, kérdőívek, dolgozatok, 

melyeket online kellett kitölteni, ezeket a rendszer automatikusan továbbította a 

pedagógusnak. A legtöbbször lefotózva, levideózva kellett visszaküldeni az elkészített 

munkát. Amilyen gyorsan kérték a feladatok elvégzését, olyan lassan kaptunk visszajelzést 

arról, hogy hogyan sikerült.  

Segítette a munkámat egy duális képzésben résztvevő hallgató, aki nélkül még 

nehezebb lett volna átvészelni ezt az időszakot. Minden reggel átbeszéltük, hogy hogyan 

tudjuk megosztani az aznapi feladatokat a legnagyobb hatékonyság érdekében. 
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Megviselte a gyerekeket a több héten át tartó bezártság, hiszen nem találkozhattak 

sem a családjukkal, sem a barátaikkal. Emiatt voltak hullámvölgyek, de minden esetben 

segítséget kaptam a kollégáktól, a vezetőségtől, a pszichológusunktól is. Rendszeresen 

tartottunk megbeszélést a munkatársakkal, mindenki saját ügyének érezte gyermekeink 

segítését a tanulásban is. A gyerekekkel is gyakran összeültünk akár egyéni, akár csoportos 

formában, s meghallgattuk az észrevételeiket, ötleteltünk a hatékonyabb munka 

érdekében.  

Számtalan egyéni problémával kellett szembenéznünk: érettségi vizsga előtti 

megtorpanás, több tantárgyi elégtelentől való félelem, az iskola nem megfelelő 

hozzáállása bizonyos tantárgyi mentesség alól. Ezeket az akadályokat sikeresen 

leküzdöttük, megfelelő motivációval, igazi összefogással felülkerekedtünk rajtuk. Még a 

kudarckerülő attitűddel rendelkező gyerekek is bevonhatóak voltak a munkába, el tudtuk 

hitetni velük, hogy képesek lesznek kijavítani a rossz jegyeket.  

Az utolsó néhány hét feszített tempót követelt, többen ekkor kaptak észbe, hogy 

szeretnének javítani, sikeres tanévet zárni. Napi 7-8 órát is eltöltöttünk azzal, hogy 

bepótoljuk a lemaradást, kidolgozzuk a tételeket, szorgalmi feladatokkal javítsunk a 

várható év végi jegyeken. Maximálisan támogattuk a gyerekeket, bátorítottuk őket, hogy 

ne adják fel, küzdjenek meg a jobb eredményekért.  

Mindemellett sokat profitáltunk az új helyzetből. A gyengébb képességű, 

teljesítményszorongásos tanulóknak nagy segítség volt, hogy a számítógép előtt ülve a 

jegyzeteiket, vázlataikat, tankönyveiket segítségül hívva tudtak számot adni tudásukról. 

Ennek köszönhetően sokkal jobb eredmények születtek az év végi bizonyítványokban, 

mint a féléviben.  

Örömteli érzés volt látni, hogy a magasabb évfolyamon tanuló gyerekek segítettek 

a „kicsiknek”, az utógondozottak patronálták a fiatalabbakat. Motiválták egymást, jó 

példával jártak elöl a nagyobbak.  

A közösségi kohézió sokat erősödött ebben az időszakban, bátrabban kértek 

segítséget, közelebb kerültek egymáshoz és hozzám is a gyerekek. Már nem félnek 

megmutatni a fejlesztendő területeiket, és megtanultak segítséget kérni is.  

 

Görbe Tünde 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

fejlesztő pedagógus 
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Jó gyakorlatok 

Utógondozói Klub a Dr. Foltán József Lakásotthonban 

 

 Tapasztalataink azt mutatják, hogy gyermekeink, a jövőjüket illetően, a 

nagykorúságuk közeledtével, tele vannak szorongással és félelemmel. Mindannak ellenére 

így van ez, hogy a preventív utógondozás keretein belül, a mindennapokban tudatosan 

készítjük őket az önálló életre.  

 A preventív utógondozás folyamatában gyermekeink megismerik az utógondozás 

lehetőségét és annak feltételeit. A mindennapok során ezt a folyamatot szem előtt tartva, 

különösen a nagykorúság tudatosítására, az önállóság kialakítására, a felelősségvállalás és 

a megfelelő pénzkezelés, valamint a reális életcélok kitűzésére helyezzük a hangsúlyt.  

 A lakásotthonban élő fiatal felnőttek szükségletei és igényei, valamint a rájuk rótt 

kötelezettségek lényegesen másként alakulnak, mint kiskorú sorstársaiké. Azon 

túlmenően, hogy együttműködési megállapodás keretében rögzítésre kerülnek az 

utógondozottak kötelezettségei, nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati tanulásra, a 

tapasztalatszerzésre. Az utógondozottakkal való szakmai munka más jellegű, más 

megközelítést és hozzáállást igényel, mint a kiskorú társaikkal való szakmai tevékenység. 

Annak ellenére, hogy a nagykorúságra való felkészítést idejekorán elkezdjük, minden 

addigi tudás, a felnőtté válás időpontjában tudatosul és realizálódik bennük, mert 

gyermekeink távolinak látják jövőjüket. Annak felismerése, akár elképzelése, hogy 

felnőttek lesznek és önállóan fogják élni életüket, nincs benne a mindennapjaikban. Úgy 

véltük szükséges teret adni annak, hogy a felnőtté válásról, a kötelezettségekről, a 

felelősség vállalásról, a jövőbeni nehézségekről nyíltan beszéljünk, hogy reális terveket 

fogalmazzunk meg, minden életúttal kapcsolatban. Ennél fogva a felnőtté válást, az arról 

való gondolkodást illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, kötelezettségeket be 

tudjuk emelni a mindennapokba.  

Többek között erre próbáltunk válaszolni a lakásotthonban működő Utógondozói Klubbal. 

Az Utógondozói Klub 

Az Utógondozói Klub két hetente ül össze, amelyen jelen van a nevelő/utógondozó és a 

szakmai vezető, valamint az összes, lakásotthonban élő utógondozott. Az első néhány 

alkalommal arra összpontosítottunk, hogy tudassuk a fiatalokkal, ez olyan fórum lesz, ahol 

nyíltan és őszintén lehet majd beszélni a problémákról és nehézségekről. Igyekszünk olyan 



22 
 

hangulatot és hozzáállást biztosítani a részünkről, amelyben utógondozottjaink 

biztonságban érezhetik magukat.  

Feladataink a fiatal felnőttek igényei mentén fogalmazódnak meg. Minden gyermek más 

szocializációs háttérrel, más élettapasztalattal érkezik hozzánk, ennél fogva 

mindegyiküknél a fejlődési ív is eltérő, amelyre fokozottan szükséges figyelnünk. Ami 

egyiküknek nehezebben megy, abban mások már meghaladottabb gondolkodással és 

hozzáállással igazgatják életüket. Így, a foglalkozások során fokozottan figyelmesek 

vagyunk arra, hogy közvetlenül tapasztalhassák meg erősségeiket és fejlesztendő 

területeiket egyaránt.  

Célunk az, hogy természetessé váljon az, hogy, ami nem megy egyedül, ott segítséget 

tudjanak kérni. Utógondozottjainkra partnerként tekintünk ezeken a beszélgetéseken, és 

elsősorban arra hívjuk meg őket, hogy legyenek aktív részesei életük irányításának, 

tervezzenek és a céljaik érdekében, hozzanak felelős döntéseket. És éppen ez az, ami a 

legnehezebb feladat. Felnőttként tekinteni arra, aki még lelkében gyermek, aki még 

szívesen rakná rá a felelősséget és bízná a döntést nevelőjére.  

Gyermekeink a nagykorúságot misztifikálják, legtöbbjük a felnőttséget, a korlátlan 

szabadság megélésében, és kevésbé a kötelezettségek és a fokozott felelősségvállalás 

szemszögéből ítélik meg. Ez a megközelítés akkor veszíti érvényét, amikor átgondolatlan 

vagy felelőtlen döntések következtében kudarc élmény éri őket.  

 A segítségkérésüket azonban gátolja és blokkolja a bennük lévő szégyenérzet, 

amelyet amiatt éreznek, amiért nem tudtak jól megküzdeni adott helyzettel. Ahhoz, hogy 

a hibákon javítani tudjunk, belátás kell arra, hogy hibáztunk, ezért elsődleges feladatunk 

az, hogy ezt megtanítsuk velük. Amit azonban csak és kizárólag a gyakorlatban, a 

mindennapokban tehetünk meg, oly módon, hogy velük együtt gondolkodunk, és közben 

gyakoroljuk azt a finom kontrollt, amely még szükséges ahhoz, hogy mederben tartsa 

fiataljaink életét mindaddig, amíg saját maguk nem tanulnak meg kontrollt gyakorolni.  

 Az elakadásokat és nehézségeket átbeszéljük, ötleteket kapnak új megoldási 

formákra, és segítséget ahhoz, hogy meg tudjon valósulni elképzelésük. Fiataljaink 

egyúttal kötelezettség vállalásokat is tesznek, amelyekről a következő alkalommal 

beszámolnak. Ily módon tisztán látjuk miben és hol vannak nehézségeik, milyen területek 

azok, amelyekben nehezebben vagy könnyebben boldogulnak. A visszatérő foglalkozások 

fontos momentuma, hogy az utógondozó a mindennapokban figyelemmel kíséri ezeknek 
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a vállalt kötelezettségeknek a teljesülését és ehhez kapcsolódóan minden Klub alkalmával 

őszinte visszajelzést kapnak a fiatalok. 

Az Utógondozói Klub színtere a felnőttek világa, amely közegben fiataljainkat felnőttként 

is kezeljük. A foglalkozásokon meghallgatjuk egymást, türelmet és alázatot gyakorlunk 

egymással szemben. Fiataljaink olykor itt szembesülnek azzal, hogy hol tartanak, milyen 

nehézségeik vannak és azokat milyen módon kezelik. Lehetőség ez arra is, hogy tükröt 

tartsanak, visszajelezzenek vagy tanácsot adjanak egymás részére. A foglalkozások teret 

adnak annak is, hogy a kudarc élményekkel szembe nézzenek és kidolgozzák a megfelelő 

stratégiát. Pontosan azt tesszük a klubban, amit a család tesz a felnőtté váló gyermekkel 

is.  

 
 
 

      Krizsán Valentina 
  Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Dr. Foltán József Országos Egyházi  
Módszertani Gyermekotthon 

nevelő 
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Szakmai eszközeink 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító terápiás 

tevékenység kiindulási pontja 

 

Az ÁGOTA Táborok sajátosságai 

 

Az ÁGOTA Tábor az „Állami Gondoskodásban Élő Gyermekek és Fiatalok Országos 

Találkozója” szellemiségéről mindent elárul az, hogy a részt vevő táborozók „10 nap 

mennyországnak” nevezik az itt eltöltött időt. 

A tábor alapvető célja a gyermekvédelmi szakellátásban, gyermekotthonban, 

lakásotthonban, illetve nevelőszülőknél élő gyermekek sajátos szükségleteinek megfelelő 

gyógyítás és nevelés, bizalomképük építése, traumatizáltságuk oldása, 

kiszolgáltatottságérzésükkel való megküzdés elősegítése és a jövőre való fókuszáltatás. 

Teszi mindezt egyedi, specifikált programrendszere révén. 

A táborozók 

A táborba 6-18 év közötti, gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek érkeznek, 

az ország minden részéről. Vannak köztük, akik nevelőszülői családban, és vannak, akik 

intézményben élnek. A nevelőszülőknél és intézményben élő gyermekek, valamint a fiúk-

lányok aránya 50-50% körüli. Az érkező gyermekekről részletes, de adatvédelmi 

jogszabályoknak megfelelő információkat kérünk be előzetesen a gondozási helyükről, 

illetve rendelkeznek a táborozáshoz szükséges gyermekvédelmi gyámi engedélyekkel.  A 

gyermekeket a tábor előkészítése során, már megérkezésük előtt életkoruk szerint 

csoportokba, illetve alcsoportokba osztjuk. Az ÁGOTA táborban 3 életkori csoport van:  

1. csoport 6-11 évesek,  

2. csoport 12-15 évesek,  

3. csoport 16-18 évesek.  

Az életkori csoportok meghatározása az elmúlt közel 25 év szakmai tapasztalata 

alapján történik, és megfelel az adott korcsoport életkori sajátosságainak, igényeinek, 

mind a programszervezés, mind a gyógyító-terápiás jelleg terén. A korcsoportokon belül 

12-14 fős alcsoportokat szervezünk, amelyekhez 4-5 fős munkatársi team is kapcsolódik. Az 

ÁGOTA tábor mikroközössége az alcsoport. Mind a munkatársak, mind a gyermekek az 
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érkezés pillanatától tudják, melyik alcsoportba, mely munkatársakhoz tartoznak. Ezzel 

azonnal erősítjük a valahová tartozás érzését és a pozitív közösségi identitástudatot.  

A tábor attól a perctől kezdődik, ahogy a gyermek belép a kapun. A munkatársak 

nagyon készülnek arra a „Vártunk Rád” élményre, melynek során minden egyes táborozó 

megérkezését egyénileg, személyre szabottan ünnepeljük.  

Az ÁGOTA tábor programstruktúrája több sajátos elemet tartalmaz: 

- pedagogikoterápiás klienscsoportos foglalkozások 

- csoportdinamikai elvek alapján egymásra épülő terapeutikus jelleggel bíró 

programok 

- élményterápiás programok 

 

Gyógyító klienscsoportos terápiás foglalkozások 

 Az ÁGOTA tábor 10 napja alatt alcsoportonként (ahol a munkatársak is 

csoporttagok), képzett terapeutikus trénerek vezetésével, a KÁSZPEM rendszere és 

módszere alapján klienscsoportos foglalkozások is zajlanak. A megérkezés napján történő 

alcsoportszintű ismerkedés már ez alapján történik. 

A családjukból kiemelt gyermekek korábban bemutatott pszichés sajátosságaira épülő, 

indirekt metodikát alkalmazó, a gyermekek életkori sajátosságait is figyelembe vevő 

pedagogikoterápiás szemléletű csoportfoglalkozások szakmailag alaposan, a tábor és a 

csoport valóságát középpontba helyezve kerülnek megtervezésre és megvalósításra, az 

alábbi támpillérek, témák mentén: 

- bizalom, bizalomkép, önbizalom 

- interperszonális kapcsolatok erősítése, 

- traumák, nehéz életesemények feloldása, 

- normák, értékpreferenciák megerősítése, érték- interiorizáció 

- kiszolgáltatottság érzésének kezelése, 

- önrendelkezés fejlesztése, 

- jövőkép és teljesítményhez való viszony optimalizálása. 

A foglalkozásokat minden alkalommal megelőzi egy témafelvezetés, ami egyfajta 

ráhangolás és ráhangolódás az adott támpillérre, arra a sajátos létállapotra, amivel a 

családjukbók kiemelt, traumatizált gyermekek küzdenek és amelyeket a 

klienscsoportokban játékos gyakorlatok, érzésmegosztások formájában a tréner 

(terapeuta) vezetésével feldolgoznak.  
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A bizalom témakörében középpontba kerül a bízni tudás és a bizalom elfogadásának 

kérdése, saját élményen keresztül megélhetik, mit is jelent számukra a bizalom és hogy mi 

szükséges számukra ahhoz, hogy képesek legyenek megélni azt. Ennek segítségével 

fejlődik önbizalmuk, önértékelésük is. 

A traumatizáltság és kiszolgáltatottság érzését minden családjából kiemelt, elszakított, 

bántalmazott, veszélyezetetett gyermek átéli. Ennek feloldása megelőzheti azt a „tanult 

tehetetlenség” érzésének kialakulását és személyiségbe épülését, amely egy olyan 

létállapotot eredményez, hogy a gyermek – később felnőttként- úgy érzi, nincs hatással 

sorsának alakulására, helyette és mögötte döntenek életéről, így apatikussá válik, és akár 

önsorsrontó viselkedést is mutathat. A tematikus klienscsoportban megélheti azt, hogy 

tehet és képes tenni Önmagáért, kompetenciaérzése ezáltal növekedik. 

Az önrendelkezés fejlesztése során olyan konfliktuskezelési és megküzdési módokat 

tapasztalhat meg és sajátíthat el, melyek sikeresség, hatékonnyá tehetik mind a kisebb, 

mind a tágabb környezetbe, közösségbe, társadalomba való beilleszkedését. A saját 

élményeken keresztül a szocializációs deficitek korrigálása és a szociális készségek 

optimalizálása is megvalósulhat. 

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek teljesítményhez való viszonya és 

jövőképe is a legtöbb esetben sérül, gyakran inadekvát. Nincsenek tisztában saját 

képességeikkel, nem mérik fel megfelelően lehetőségeiket, nem használják ki azokat, így 

jellemzően alá- vagy éppen túlbecsülik saját magukat. Az ÁGOTA tábor utolsó napjait – 

megélve a korábbi csoportfoglalkozások, illetve az élménypedagógiai és gyógyítást célzó 

programokat – ennek megfelelően, jövőre orientáló, mentális és pszichés „útravalót” 

nyújtó klienscsoportos foglalkozással zárjuk. 

 

 

 

 

(…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. 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 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS1 
Június 24. 

*Ain Karim, Kr. e. 7. +Mahérusz vára, Kr. u. 29.  

,,Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma kezdődik. Izajás próféta megírta: 
Nézd, elküldöm követemet, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: 
ťKészítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!Ť Keresztelő János a pusztában 
hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.'' (Mk 1,1--4).  

Így hangzik az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteiben megőrzött régi 
igehirdetési formulák egybehangzó tanúságtétele: Jézus nyilvános föllépésének kezdetei 
Keresztelő Jánosnak a Jordán mellett indított bűnbánó mozgalmába nyúlnak vissza. Az 
evangélisták közül az egyetlen ,,történész'' ennek az eseménynek páratlan 
üdvösségtörténeti jelentőségét egy hatos tagolású időmeghatározásban fejezi ki 
határozott vonásokkal (Lk 3,1 sk.): Tiberius császár uralkodásának tizenötödik éve az 
október 27. és szeptember 28. közötti időre utal, valószínűleg a Krisztus utáni 28/29. évben. 
Tulajdonképpen ez az egyetlen közvetlen évmegjelölés evangéliumainkban.  

Keresztelők -- és keresztelési mozgalmak -- nem voltak ismeretlenek a korforduló 
zsidósága előtt. De közülük csak egy kapta meg már zsidó kortársaitól ,,a Keresztelő'' 
nevet. János alakja és keresztsége különös, feltűnő lehetett.  
Alakjában semmi sem emlékeztetett az úgynevezett álmessiások viselkedésére, akiknek 
föllépéséről az újszövetségi hagyomány is beszél. Voltak, akik messiási prófétáknak adták 
ki magukat, s követőiknek megígérték, hogy megismétlik Izrael eszményi őskorának, a 
mózesi időknek csodáit. A Lk 2,30 szerint bizonyos, hogy János föllépése előtt a pusztában 
élt, tehát azon a helyen, amelyhez Izrael végső várakozásai fűződtek. Kumrán jámborai is a 
júdeai pusztában -- távol a bűnös világtól és az elvilágiasodott templomtól -- akartak 
fölkészülni akkoriban Isten végső megjelenésére. Még az is lehetséges, hogy János egy 
bizonyos ideig náluk tartózkodott. Az említett messiás- jelöltekkel szemben ő nem ígért 
semmiféle megmentő csodát, amely igazolhatta volna őt. A hagyomány egyetlen csodáját 
sem említi.  

A János-evangélium Betániát (1,28), később a Szalim közelében lévő Ainont nevezi 
meg János működési helyéül. Amikor a zsidók a Jordán déli folyásának steppevidékén 
meglátták a Keresztelő bőrövvel összefogott teveszőr ruháját és szűkös pusztai étkezését 
(Mk 1,6), egykori legizzóbb prófétájukra, Illésre kellett emlékezniök, akin ,,szőrruha volt, a 
derekán pedig bőröv'' (2Kir 1,8), s akinek az akkori zsidóság várakozása szerint a Vég előtt 
vissza kellett térnie, hogy Jahve vagy a Messiás előfutáraként fölkészítse a népet az 
üdvösség idejére. Jánosban a régi prófétaság szellemének megfelelő új Illés támadt. Az 
övénél nem kisebb bátorsággal hirdette meg a régi felszólítást: Tartsatok bűnbánatot! 
Térjetek egész emberségtekkel Istenhez és az ő eljövendő országához! (Mt 3,2). És Izrael 
ne ringassa magát álmokba: az Eljövendő nem fogja Isten népét elnyomóitól 
megszabadítani, nem fogja a világbirodalom fényébe emelni. Az ítélet végső aratását fogja 
elvégezni: ,,Szórólapátja már a kezében van. Kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, a 
pelyvát pedig olthatatlan tűzbe vetve elégeti'' (Mt 3,12). Vagy amint János egy másik 

                                                           
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0624.html 
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képpel hirdeti: Az utána jövő Erősebb Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, azaz Isten 
népének igaz tagjait megmenti, és a bűnbánattól elfordulókat megsemmisíti (Mt 3,11).  

A Keresztelő a nép minden tagját és osztályát, még vezető köreit is, kivétel nélkül 
megtérésre szólította föl. Már ő sem becsülte semmire, ha egyesek elbizakodottan 
megvetettek másokat, és vélt igazvoltukkal kevélykedtek. Ezt tette némely elkülönülő 
csoport, mint a farizeusok és az esszénusok, arra hivatkozva, hogy ők ismerik a törvényt. 
És arra se hivatkozzék senki vakmerően, hogy az Isten népéhez tartozik, se arra, hogy a 
nagy ősatya, Ábrahám érdemei mindent eligazítanak: ,,Viperák fajzata! Ki tanított 
benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől? Teremjétek a bűnbánat méltó 
gyümölcsét! Ne gondoljátok, hagy arra hivatkozhattok: Ábrahám a mi atyánk! Mondom 
nektek: ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejsze már a 
fák gyökerén van: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt!'' 
(Mt 3,7--10). ,,Aki utánam jön, erősebb nálam'' -- hirdeti János, kinek bűnbánatra felszólító 
szava a meghirdetett ítélet közvetlen közelsége miatt minden más próféta szavánál 
súlyosabb.  

Ennek a végső fölkészülésnek a kifejezésére szólítja föl az embereket a ,,bűnbánat 
keresztségére'' (Mk 1,4). Ez a bűnbánati keresztség is új volt Izrael földjén és népében. 
Semmi köze sem volt az egyébként is csak a későbbi időkből kimutatható prozelita 
keresztséghez. Azt az önként vállalkozó pogányoknak és nem a zsidóknak kellett 
fölvenniök, hagy megtisztuljanak rituális tisztátalanságuktól. Különbözött egyes 
jelentéktelen zsidó közösségek megismételhető keresztségétől is. A prófétai igehirdető 
csak a megtérésre kész zsidóknak szolgáltatta ki egyszer, kizárólagosan és végérvényesen!  

Erről a megtérést követelő keresztségről természetesen Heródes Antipász 
negyedes fejedelem sem akart tudni. Heródes a bűnbánatot hirdető Jánoshoz térbelileg 
igen közel, Jerikóban élt, melyet apja téli szállásul újra fölépíttetett. A próféta szózata alól 
azonban ő sem tudta kivonni magát. Mint Sámuel, Nátán vagy Illés, a Keresztelő is igaz 
prófétaként emelte föl szavát az Isten parancsát semmibe vevő tartományi fejedelem 
ellen, aki elcsábította mostohatestvére feleségét, Heródiást (Mk 6,18). Az, hogy Heródes 
vétkét János oly bátran megnevezte, elfogatásához vezetett. Amint a zsidó történetíró, 
Josephus Flavius tudósít minket, Mahérusz várába zárták, a Holt- tengertől keletre, ahol 
Heródesnek pompás palotája volt. Tulajdonképpeni ellenfele, Heródiás csak az alkalmat 
várta, hogy a kellemetlen erkölcsbírót végleg félretegye az útból. Megtalálta a módját, 
hogy mostohalányának, Szaloménak tánca révén egy nagy ünnep boros hangulatában 
csapdába ejtse a kéjsóvár vénembert, és szörnyűséges ajándékot követeljen tőle: a rab 
János fejét (Mk 6,17-- 29).  

A szokatlan, szinte ijesztő külső, amely Jánost a régi próféták tanítványának 
mutatta, kemény szigorúsága, magával ragadó prédikációja, előrelátó tekintete, amely 
megértette az idők jeleit -- s mindez a csodálatos emlékekben oly gazdag Jordán rohanó 
vizei mellett --, nem maradt hatástalan. Az Újszövetség megőrizte a Keresztelő 
igehirdetésének megrendítő következményeit. A megtérést elutasító farizeusi jámborok 
meggyanúsították a Keresztelőt komor, aszketikus életmódja miatt (Mt 11,18 sk.). 
Jeruzsálem vezető körei hivatalosan megkérdezték a Keresztelőt, hogy ő-e a Próféta, azaz 
a MTörv 18,15-ben megígért üdvözítő (Jn 1,25). Sőt, amint Josephus mondja, Heródes 
Antipász messiási megmozdulástól, lázadástól tartott. A néptömegben sokaknak elég éber 
volt a lelkiismerete ahhoz, hogy fogékonyak legyenek a bűnbánat hirdetőjének szavára. 
Sőt, ha a Keresztelő kivégzése után rögtön elterjedt a hír, hogy föltámadt, és az ő 
csodatevő ereje működik Jézusban (Mk 6,14), akkor ezek az emberek nyilván meg voltak 
győződve a Keresztelő isteni küldetése felől.  
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Még jellemzőbb, szinte végzetes volt János hatása a saját tanítványaira. Hogy Jézus 
csak a Keresztelő fogságba vetése után kezdett-e tanításával színre lépni és tanítványokat 
gyűjteni, amint a szinoptikus hagyomány állítja (Mk 1,14 sk.), vagy már János mellett 
működött, és tanítványaival Jánoshoz hasonlóan kereszteltetett (Jn 3,22; 4,1 sk.), ez nyílt 
kérdés maradhat. Annyi biztos, hogy a János- evangélium Keresztelő Jánost úgy jellemzi, 
mint akinek előkészítő és úttörő feladata van az üdvösség idejének elérkezte előtt (Jn 4,27 
sk.). Tanítványai azonban, legalábbis néhányan, úgy vélték, hogy halála után is hűségesnek 
kell maradniok mesterükhöz: azaz nem Jézusban, hanem Jánosban látták Isten végső 
küldöttét. Lassanként szektás közösséggé alakultak, amely a krisztushívőkkel rivalizált. Jn 
3,26 szerint mesterük, János előtt is háborogtak Jézus keresztelésének nagyobb sikere 
miatt: ,,Mester, aki a Jordánon túl nálad volt, s akiről tanúságot tettél, az most szintén 
keresztel, és az emberek tódulnak hozzá.'' Szent Pál még Efezus vidékén is talált János- 
tanítványokat, akik még nem is hallottak a Szentlélek keresztségéről (ApCsel 19,1--7).  
Míg az újszövetségi hagyomány egy része a Keresztelőt minden előzmény nélkül lépteti 
föl, tehát nem ismeri előtörténetét, sem meghívatásának történetét, a Lukács-evangélium 
elmondja születésének és névadásának csodálatos körülményeit idős szülei, Zakariás zsidó 
pap és Erzsébet otthonában. Ez -- a 6. századtól nyomon követhető hagyomány szerint -- a 
Jeruzsálemtől 7,5 kilométernyire nyugatra lévő Ain-Karimban történt. Még fontosabb az, 
amit egyetlen más prófétáról sem állítottak soha: János anyja méhétől fogva el volt telve 
Szentlélekkel.  

Ő volt tehát Jahve végső időkre szánt prófétája, aki születése, beszéde és tettei által 
meghozza Izrael népének az üdvösség idejét (Lk 1,15--17). Ha igaza van az újabb kutatásnak, 
a gyermek Keresztelő születéstörténete a Keresztelő körének hagyományára megy vissza, 
ahol anélkül alakult ki és származott tovább, hogy Jézus történetére gondoltak volna. Csak 
a keresztény hagyomány egyesítette, és hozta vonatkozásba Jézus fogantatásának és 
születésének történetével.  

A Keresztelő tanítványai félreismerték más prófétáknál hasonlíthatatlanul nagyobb 
méltóságát. Ennek köszönhető, hogy az ősegyháznak egyre jobban védekeznie kellett 
János személyének túlértékelése ellen. A Krisztusról szóló igehirdetés kényszerítve érezte 
magát, hogy tisztázza a Messiás prófétai előfutárának szerepét. ,,A törvény és a próféták 
Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának vrömhíre terjed...'' (Lk 16,16). Bármily nagy 
volt is a Keresztelő, ,,aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála'' (Mt 11,11). 
,,Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról'' (Jn 1,8). ,,Nem a 
Messiás vagyok, hanem csak az előfutára'' (Jn 3,28) -- mondja maga János önmagáról. 
Egyszer azonban, Jézus Jordán-beli megkeresztelkedésekor föl kellett cserélődnie a 
szerepeknek: ,,Nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz hozzám?'' (Mt 3,14).  

Az a tény, hogy a későbbi János-szekta utólag elrajzolta a bűnbánathirdető alakját, 
mit sem változtat a Keresztelő üdvtörténetileg páratlan jelentőségén. Nem kisebb, mint 
maga Jézus lett isteni küldetésének és prófétai nagyságának örök tanúja azáltal, hogy 
fölkereste a Jordánnál, és megkeresztelkedve vallomást tett prófétai igehirdetése és Isten 
népének fölkészítése mellett (Mk 1,9).  

Hallgatóinak kell megvallaniok, mi vitte ki őket a Jordánhoz. Talán egy langyos 
szélkakas-ember vonzotta őket, aki az emberek szája íze szerint beszél? (Mt 11,7 sk.) Ők 
tudják, hogy egy prófétához vonultak ki. ,,Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobb... 
Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál'' (Mt 11,7-- 11). Miért? 
Mert ő az utolsó próféta, aki mint közvetlen út-készítő, egészen a kezdődő Istenország 
küszöbéig vezet. Ezért az ősegyház joggal látta meg benne az újra eljött Illést (Mt 7,10.14). 
Jézus a maga isteni küldetését annyira összekapcsolja Jánoséval, hogy azoknak, akik János 
bűnbánati keresztségét elutasították, kijelenti, hogy ezzel vele és küldetésével szemben is 
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döntöttek (Mk 11,27--33; Lk 7,29 sk.). Jézus nemcsak az isteni megbízatás dolgában tudja 
egynek magát előfutárával, hanem az elutasíttatásban is; hiszen egyaránt félreismerik, s 
megvetéssel és gyanúval fogadják Jánosnak, az előfutárnak és bűnbánathirdetőnek, 
valamint Jézusnak, az üdvösség meghozójának életmódját: ,,Eljött János, nem eszik, nem 
iszik, s azt mondják rá, hogy ördöge van. Eljött az Emberfia, eszik is, iszik is, s azt mondják 
rá, lám a falánk, iszákos ember, a vámosok és a bűnösök barátja'' (Mt 11,18--19).  

Jézus kétségtelenül útkészítőjének nyilvánította a Keresztelőt. De vajon 
megfordítva, a Keresztelő is fölismerte Jézusban a megígért Messiást, és tanúságot is tett 
róla? Erre nem is olyan egyszerű igennel felelni, mint első tekintetre látszik. A Márkus-forrás 
Keresztelőről szóló híradása beszél ugyan egy eljövendő égi bíróról, de nem úgy, mint a 
küszöbön álló, a hamarosan elkövetkező Istenország csodatevő meghirdetőjéről. Ha a 
Keresztelő tanúságot tett volna a már jelenlévő Jézus Messiás-voltáról, akkor János 
mozgalmának utóélete érthetetlen volna. Nem lehetne mással magyarázni, mint a Jézussal 
és az ő közösségével való -- a Keresztelő szavaira alapuló -- nyílt szembefordulással. Az 
viszont nagyon is érthető, hogy a Krisztusra visszatekintő ősegyházi igehirdetés arra 
törekedett, hogy az eljövendő világbíró prófétáját már az elérkezett, jelenlevő Messiás 
Jézus tanújává tegye, különösképpen a János-szektával való viták miatt. Ez a törekvés 
mindenekelőtt a János-evangéliumban szembetűnő. A legrégibb hagyomány szerint a 
Jordán-parti kinyilatkoztatás eseményei kizárólag Jézusra irányulnak (Mk 1,9--11). A 
negyedik evangélium viszont Jézus méltóságának különleges, Jánosnak és másoknak szóló 
tanúságaként értelmezi (Jn 1,30--34). Nyomatékkal mutat rá a Keresztelő a Jordánnál 
megjelenő Jézusra: ,,Íme, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit!'' (1,29), és maga küldi 
tanítványait Jézushoz (1,35--51). Hatásosabban és erősebben nem lehetett volna a Jézus és 
a Keresztelő között fennálló kinyilatkoztatás-történeti viszonyt a Keresztelő- 
mozgalomnak címezve ábrázolni.  

A hagyomány mindenesetre megmutatja nekünk a helyes távlatokat. János igazi 
próféta volt, az utolsó és a legnagyobb a próféták közül. Nem elég nagyság ez? Az 
evangélium forrásai szerint a bebörtönzött Keresztelő tanítványai útján megkérdezi 
Jézust, hogy ő-e ,,az eljövendő'', aki a megjövendölt Bíró lesz, vagy valaki mást várjanak. 
Jézus az izaiási üdvösség-prófécia szavaival felelt: a vakok látnak, a süketek hallanak, a 
közelgő istenországát az üdvösség tettei hirdetik. És válaszát az éppoly komolyan intő, 
mint vigasztalóan ígéretes boldoggá nyilvánítással zárja: ,,Boldog, aki nem botránkozik 
rajtam'' (Mt 11,2--6). Bizonyos, hogy nem esett ki egyetlen gyöngyszem sem a Keresztelő 
koronájából, ha a fogságban Jézus működéséről tudomást szerezve kérdést intézett 
hozzá. Sokáig úgy gondolták, a Keresztelő csak látszat, afféle ,,pedagógiai'' kérdést akart 
föltenni, hogy maga Jézus szüntesse meg tanítványai kétkedését. Mindazonáltal 
amennyire alaptalan ennek föltételezése, épp oly helytelen lenne azt állítani, hogy a 
Keresztelőnek kétségei voltak Jézus küldetését illetően. Joggal tehette föl az említett 
kérdést egyszerűen csak azért, hogy Jézus erősítse meg őt -- akire küldetése végén a 
vértanúság vár -- hitében, hogy Jézus megjelenése és cselekedetei az ő próféciáinak 
beteljesülései.  

János semmit sem veszít nagyságából, ha úgy áll előttünk, mint az igaz világosság 
tanúja -- mely világosság a világba jött --, de nem ő maga a világosság (vö. Jn 1,8--10). Ő még 
teljesen az ószövetségi prófétaság talaján áll. Még nem tesz különbséget a Messiás első és 
második eljövetele közt. A végső idők lélek-kiáradását és az ítéletet együtt látja. Még nem 
tudta, hogy a Messiásnak először Isten kegyelmi idejét kell meghirdetnie, a szenvedésnek 
és bűnnek alávetett emberiség megváltójaként kell megmutatkoznia, mielőtt újra eljön 
ítélni, és megszüntetni a világ minden baját és jogtiprását.  
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Ez a valódi, a Keresztelő saját belső gyötrődéséből született kérdés volt az egyetlen 
és utolsó tett, amelyet az evangéliumok a haláláig hű prófétáról közölnek. És éppen ebben 
világosodik meg számunkra történetének sokatmondó, példaszerű jelentése. A Messiás 
előfutárának is -- aki ,,asszonyok szülöttei közt a legnagyobb'' volt -- szembe kellett néznie 
a ténnyel, hogy az Eljött más, mint akire számított, üdvözítő műve másképpen kezdődik, 
mint bárki is várta. Az előfutárnak sincs más útja az egyéni üdvösséghez, mint a hit útja: az 
Isten -- Názáreti Jézusban adott utolsó -- kinyilatkoztatásába vetett hit útja.  
Jánosról, aki az Isten küldötte volt (Jn 1,6), a Szentírás oly világos és fölemelő tanúságot 
tesz, hogy üdvösségtörténeti jelentőségét semmiféle legendás vagy elbeszélő szöveg nem 
emelheti. Mégis álljon itt Szent Ágoston szava az Újszövetség súlyos ajkú prófétájáról 
(Sermo 293,1--3):  

,,A megszentelt János születését ünnepli az Egyház. Nincs más az atyák között, 
akinek földi születésnapját ünneppel ülnénk meg, csak Jánosnak és Jézusnak a születését 
ünnepeljük. Ez nincs jelentőség híján. Ha talán magyarázatunk a tárgy méltóságához 
képest rövidnek tetszik is, tartalma mégis annál fönségesebb és termékenyebb.  

János meddő öregasszonytól születik, Krisztus fiatal szűz leánytól. Apja nem hisz 
János születésében, ezért megnémul. Mária hisz Jézusban, is hitben foganja őt.  
János olyan mint valami határvonal a két szövetség, az Ó- és az Újszövetség között. Maga 
az Úr állítja, hogy János valamiképpen határ. Ezt mondja ugyanis: ,,A próféták és a törvény 
Jánosig tartanak.'' (Mt 11, 13) János a maga személyében az Ószövetséget ábrázolja, de már 
az újat hirdeti. 

 Mivel az Ószövetség képviselője, azért öregtől születik. Mivel pedig az újat hirdeti, 
azért már anyja méhében prófétává lesz. Még meg sem született, és Mária érkezésekor 
anyja ölében repesett az örömtől. Már akkor küldetést kapott, születése előtt. Még mielőtt 
látta volna őt, nyilvánvalóvá lett, kinek lesz előfutára. Szent összefüggések ezek, és 
meghaladják a törékeny emberi mértéket. Végül megszületik, megkapja nevét, és apja 
nyelve megoldódik. Gondold meg, mi történt, mert képszerűen az igaz valóságot jelzi.  

Zakariás hallgat, és elveszíti hangját mindaddig, amíg az Úr előfutára, János meg 
nem születik, és vissza nem adja a hangját. Zakariás hallgatása mi más, mint rejtett, titkos 
és elzárt prófécia, melyet Krisztus tanítása tesz világossá? Értelme megnyílik az ő 
eljövetelekor, s ami rejtve volt, napvilágra jön annak megjelenésével, akiről a jövendölés 
szól. Az a tény, hogy Zakariás szava megjön János születésekor, ugyanazt jelenti, mint a 
templom függönyének szétszakadása Jézus keresztre feszítésekor. Ha János önmagát 
hirdette volna, Zakariás ajka nem nyílt volna meg. Megoldódik a nyelv, mert megszületik a 
hang. Mert János az időben hangzó hang, Krisztus azonban a kezdettől hangzó örök Ige.''  
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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! 
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