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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. 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.  

Kiss-Rigó László 2011. április 18-án alapította meg a Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató Országos Gyermekvédelmi Szakellátást működtető intézményrendszerét, 

melynek középpontjában a családjukból kiemelt gyermekek állnak. Azóta folyamatosan 

bővül az egyházmegye gyermek- és ifjúságvédelmi hálózata. 

Fülöp Attila, szociális ügyekért felelős államtitkár a feladatátadás kapcsán a 

sajtóeseményen elmondta, jelenleg Magyarországon 23 ezer gyermek nem vér szerinti 

családjában, hanem nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban nő fel.  

 

A kormány elkötelezett abban, hogy közülük lehetőség szerint minél többen 

nevelőszülőkhöz kerüljenek. Az állam számít a szociális ellátásban és a 

gyermekvédelemben is az egyházakra és a civil fenntartókra. Jelenleg az egyház 

szerepvállalása a gyermekvédelemben a legjelentősebb, itt év végére el fogja érni a 60 

százalékot. A katolikus egyházra a lelkek gyógyítása és a gondoskodásban meglévő 

történelmi hagyomány miatt tekint stratégiai partnerként állam. Az államtitkár úgy 

fogalmazott, az jelenti a sikert a gyermekvédelemben, ha a gondoskodásból kikerülő 

gyermek 18-23 évesen megtalálja a helyét az életben és nem fog rászorulni a szociális 

ellátórendszerre.  
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Dr. Kiss Rigó László szeged-csanádi püspök kiemelte: a Szeged-Csanádi 

Egyházmegye intézményeiben azoknak a feladatoknak az ellátását végzi, 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. A Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató egyházmegyei intézményként a családjukat nélkülöző 

gyermekek ellátásáról gondoskodik, mégpedig azzal a célkitűzéssel, hogy azok 

szeretetteljes, minél családiasabb környezetben nőhessenek fel. Olyan munkatársaink 

vannak, akik a szó legnemesebb értelmében hivatásként végzik a munkájukat. Erre az 

egyházmegye büszke, csak ezért tudunk vállalni ilyen feladatot  –  emelte ki a a püspök. 

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója szerint 

szervezetük alapvető célja a nevelő-fejlesztő munkára koncentráló, közvetlen 

segítségadás, de folyamatosan fejlesztik is azt a szakmai programot, amellyel a teljes, – 

most már 8 megyét érintő – ellátási területen ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást 

nyújtja.  

A főigazgató szerint a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nem csak egy 

intézményrendszer, hanem egy összetartó közösség is.  – Gyermekvédelmi szolgálatunk 

során egyetlen dolog számít: a gyermeket szeretni kell! Ezek a gyerekek pont arra vágynak, 

hogy az érdemeiktől függetlenül szeretetreméltók, elfogadhatók legyenek. A feltétlen 
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szeretet, a törődés, az emberi figyelem érzését kell kialakítanunk a gyermekekben. Úgy kell 

szeretni őket, hogy képesek legyenek szeretni másokat. „Az út, ahol szeretetté válik a 

nevelés, ott gyógyítássá válik a munkánk.”  

 

A most átvett területeken dolgozó nevelőszülők jelentős része már régóta 

kapcsolatban van a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóval. A Budapesten élő 

Kakstedterné Kustor Tünde 2012 decemberében a férjével együtt végezte el az első 60 órás 

nevelőszülői tanfolyamot. Kilenc év alatt négy saját gyermekük mellett egy 

örökbefogadott, és kilenc nevelt gyermekről gondoskodtak. Jelenleg öt kisgyermekkel 

élnek együtt az otthonukban. Tünde szerint életük legjobb döntése volt csatlakozni a Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői hálózatához. 

A Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai munkája nem ismeretlen az új munkatársak 

számára. Vasvári Nikoletta négy Pest megyei lakásotthon szakmai vezetőjeként bízik az új 

fenntartó szakmai irányításában, hiszen a fenntartó és működtető váltás a gyerekek 

érdekeit szolgálja, akik nevelése eredményesebbé, társadalmi beilleszkedésük pedig 

sikeresebbé válik.  

- Nekünk, kollégáknak meg kell tanulnunk a KÁSZPEM rendszert, a gyerekek pedig 

rengeteg élményprogramon, táborokban és versenyeken vehetnek részt. A 

tanulmányaikat támogatják, érettségire és nyelvvizsgákra készítik fel őket, 

magántanárokat, korrepetitorokat, gyógypedagógiai fejlesztéseket, hitéleti lehetőséget 
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biztosítanak számukra. A gyerekeink a nyári ÁGOTA Országos táborokból mindig 

élményekkel gazdagon jöttek vissza, amiből még hónapokig töltekeztek – hangsúlyozta a 

szakmai vezető. 

 

Kisné Fekete Marianna hat éve dolgozik a gyerekvédelemben. Nevelőszülői 

tanácsadóként kezdte, öt éve a nevelőszülői hálózat szakmai vezetője a Békés Megyei 

Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál. Július 1-

jétől a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Békés megyei nevelőszülői hálózatának 

vezetője.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes területén várják a nevelőszülők 

jelentkezését.  
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Jó gyakorlatok 

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ 

Interaktív evangelizációs „lépcsős” program 

 

 

ELŐSZÓ 

A pasztorális pedagógiai és kateketikai tevékenység az országos katolikus módszertani intézmény 

keretei között működik. Egy fő pasztorál-pedagógiai és kateketikai vezető és egy fő pasztorációs 

munkatárs szervezik a munkát együttműködve a módszertani intézmény munkatársaival és a 

tevékenységet összehangolva a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató élménypedagógiai 

munkatársaival, vezetőivel és más szakterületeken működő kollégákkal 

A pasztorális tevékenység fő irányai: 

a. A lakásotthonban élő gyermekek interaktív evangelizációs lépcsős programja 

b. A nevelőszülői tanácsadók folyamatos tájékoztatása és bevonása a területükön 

folyó tevékenységünkkel kapcsolatosan 

c. Zarándoklatok, színjátékok, szakrális-, templomi-, és tábori programok 

szervezése gyermekeink számára 

d. A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek korcsoportuknak megfelelő 

pasztorációs programjai 

e. A nevelőszülők rendszeres támogatása a hitélet irányába 

f. Rekollekciók a katolikus egyház fenntartásában működő munkavállalók 

számára 

g. Egyéni segítségnyújtás hitéleti igények, kérdések esetén  
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A pasztorális tevékenység egyházszervezeti keretei: 

Tevékenységünk az egyházi év kereteibe simulva valósul meg, így országosan, minden településen 

a plébániákat is érintve, más egyházmegyékben és a két katolikus rítus közötti összhangban valósul 

meg. 

 A fentiekhez tartozik, hogy a gyermekvédelmi törvénynek (1997. évi XXXI. tv.) megfelelve 

végezzük tevékenységünket a vallási nevelés területén is. Ökumenikus nyitottsággal és türelemmel 

közelítjük meg gyermekeink hitvilágát, szabad akaratát és felekezeti hovatartozását. Azon 

területekre helyezzük a hangsúlyt, melyek keresztényként összekötnek bennünket.  

 

Interaktív evangelizációs „lépcsős” program 

A Lépcső programnak fontos feladata, hogy a gyerekek és a fiatalok megismerjék és 

megértsék a keresztény értékrendet, mint választható alternatívát. Eszközünk az óvatos, indirekt 

és élményalapú megközelítés. Ennek érdekében szerepelnek interaktív lépcsős programunk 

tartalmaz: rendszeres találkozásokat, közös nyári táborokat, kirándulásokat, sportprogramok, 

közös szurkoló programok, pályázatok, versenyek, interaktív játékok, színjátszási lehetőség.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak saját papja is van, aki látogatja a lakás-, és 

gyermekotthonokat is, valamint találkozik a nevelőhálózatban lévő gyerekekkel és fiatalokkal, 

kollégákkal is. Minden csapatnak előadásokat tart, vezeti liturgikus életüket. Ez által nagyon színes 

programstruktúrát tudunk fiataljaink számára megvalósítani.  

Az óvatos, indirekt megközelítéssel célunk az, hogy a gyerekek és a fiatalok 

megismerkedjenek a keresztény hittel, egy hosszú türelmes folyamatban, hisz teljesen más az, ha 

valaki a születése óta keresztény értékrendben nevelkedett, és teljesen más, ha valaki egyáltalán 

nem kapott vallásos nevelést, csak később találkozott Jézus tanításával. 

Fontos elvünk, hogy semmit nem szabad erőltetni.  

Alapelvünk a gyerekekkel való foglalkozásban, hogy először bizalmat kell építenünk, 

partneri viszonyt kell kialakítanunk. Csak ezután kezdhetjük meg a hitéleti nevelés folyamatát. 

A gyerekekkel és a fiatalokkal való személyes találkozásunk alapján a következő sorrendet 

javasoljuk: 
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1. Ki a példaképem? 

2. Ép testben ép lélek 

3. Ki lehet szent? 

4. Biblia interaktív formában  

A sorrend segít nekünk abban, hogy jól megismerjük a csoportot, a közösséget, a családot. 

Megkapjuk a választ a kérdésre, hol tartunk és milyen következő lépésre van szükségünk. Így 

tudjuk megvalósítani a lépcsőfokról lépcsőfokra lépést, mely segíti a hatékony és tartós 

fejlődést.  

Fontos, hogy minden programban szerepeljen interaktív rész is, hogy minden résztvevő, 

ne csak lássa és hallja, hanem aktívan vegyen is részt a programban, akkor érhetjük el a 

legnagyobb hatást, ha részesévé tesszük a folyamatnak. 

1. Ki a példaképem? 

Fontos, hogy az ember az életében kövessen egy példaképet, egy mintát. Jó lenne, ha a fiatalokkal 

és a gyerekekkel foglalkoznánk azzal a témával, hogy ki a példaképem. Ilyen beszélgetés sok 

információt nyújt számunkra a tanítványainkról, neveltjeinkről. Megtudhatjuk, milyen az 

értékrendjük.  
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▪  A vezető kezdje a saját történetével, a saját példaképének a bemutatásával. 

▪  Fontos, hogy az ő példaképe nagyon érdekes legyen. (pl. Nick Vujicic) 

▪  Amikor keresztény értékrendről, erényekről beszélünk, mutassuk meg és tegyünk 

hangsúlyt arra, miért van annak értelme, hogy keresztény értékrend szerint élünk. 

▪  Ne próbáljuk rákényszeríteni senkire, a pozitív bemutatás vonzza a résztvevőket.  

▪  A beszélgetés vezetésében figyeljünk arra, hogy mindannyian tiszteljük egymás 

véleményét. 

▪  Érdekesebb legyen a példakép bemutatása, és hogy jobban le tudjuk kötni a részvevők 

figyelmét, hozzunk tárgyakat, amik vonatkoznak a példaképünkre. (Például: fényképek, 

plakátok, használati tárgyak, készíthetünk PowerPoint bemutatót.) 

2. Ép testben ép lélek 

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

kitartó munkára (tanulás, munka, edzés, gyakorlás, keresztény értékrend követése). Eszközünk 

ehhez a híres emberek életének interaktív bemutatása. A programelem célja megmutatni a 

gyerekeknek és a fiataloknak, hogy csak a kitartó munka vezethet eredményhez. A bemutatott 

kiváló sportolók, színészek, zenészek, énekesek közül sokan semmit nem kaptak ingyen, sokszor 

nagyon nehéz körülmények között kezdték el a pályafutásukat és csak a kitartásuknak és a 

szorgalmuknak köszönhető, hogy elérték a céljukat. Ebben is nagy szerepet játszott az ő hitük. 

 

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

nagyon fontos megtalálni velük a megfelelő kommunikációt. 

▪ A fiatal ember világában nagy szerepet játszik a média: tévé, rádió, internet, facebook. A 

médiában keresik az információt a sztárokról: sportolókról, énekesekről, színészekről stb. 

▪  Fel tudjuk használni a fiatalok érdeklődési körét ahhoz, hogy beszéljünk a híres emberekről, 

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

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

erkölcsileg is kiemelkedő. 
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▪  Grosics Gyula, Puskás Ferenc, Egerszegi Krisztina, Robert Lewandowski, Robert Kubica, 

Jakub Blaszczykowski.  

▪  Elmesélni milyen hatással volt a sportolóra az erkölcs, a kereszténység, Isten tíz 

parancsolata. 

▪  Elmesélni a kiválasztott sportoló önéletrajzát, sportpályafutását, sikereiket, megmutatni 

mennyi áldozattal jár ez, kiemelni nemcsak a fényes pillanatokat, hanem a nehéz 

fordulatokat is a karrierben. 

▪ Természetesen a programban szó lesz híres zenészekről, színészekről is. (pl. Mel Gibson, 

Eperjes Károly) 

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

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

▪  A prezentációban használjunk fényképeket, filmeket, tárgyakat (például, ha focistákról van 

szó elhozni egy focilabdát, egy mezt). 

 

3. Ki lehet szent? 

A „Ki lehet szent?” programoknak a célja, hogy megmutassuk a résztvevőknek a teljes, reális és 

valódi képet a szentekről.  

Sokszor észre lehet venni, hogy az emberek elképzelései a szentekről nem egyezik meg az 

igazsággal, tehát sok benne a félreértés, hamis kép, triviális. 

▪  Nagyon fontos megmutatni a résztvevőknek, hogy a szentek nem mesebeli figurák, kitalált 

személyek, hanem valódi, hús-vér emberek, akik a Földön éltek, ahogyan mi most élünk.  

▪  A szentek is életük során problémákkal küzdöttek, volt öröm is az életükben, jó és rossz 

pillanatok. Találkozásuk Jézus tanításával (Evangéliummal, Örömhírrel) megváltoztatta és 

a továbbiakban meghatározta az életüket. 

▪  Adjunk lehetőséget megismerni az érdekes szentek életét és bátorítsuk arra a gyerekeket 

és a fiatalokat, hogy ne csak csodálkozzunk vagy bámuljuk az ő életüket, hanem kövessük 

is őket. 
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4. Biblia interaktív formában (Hátizsák) 

Ha azt akarjuk, hogy a másik ember, gyermek, fiatal, aki még nem találkozott a Bibliával, 

megismerje azt, minden lépést meg kell tenni finoman, nem szabad erőltetni, hogy érezze, hogy a 

választás és a döntés nála van, mi pedig csak segíteni akarunk neki.  

▪  Életünkben forrásra van szükség, amelyből mindig föl lehet frissíteni az erőnket, alapra 

van szükségünk, amelyen föl lehet építeni a boldog életünket.  

▪ A kultúra, amelyben megszületünk, és amelyben élünk, az a keresztény kultúra és annak a 

kultúrának a forrása a Biblia. 

▪  Ha valaki nem hisz Istenben, szerintünk van értelme megismerni és megérteni a Bibliát, 

mivel tartalmazza önmagában az univerzális tényeket. 

▪ Hívő ember számára pedig a Biblia egy levél, amelyet Isten küldött, hogy tudja az ember, 

hogyan kell élni, hogy elérje a boldogságot. 

▪  A gyerekekkel, fiatalokkal eljátsszuk az elolvasott példabeszédet. Itt lesz szükségünk a 

hátizsákra és a benne lévő tárgyakra, így vizuálisan a résztvevőknek könnyebb elképzelni 

és megérteni a bibliai történetet. 

 

 

 

 

 

Dlubala Róbert 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

pasztorációs munkatárs 
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ÁGOTA Országos Labdarúgó Torna 

 

Állami gondoskodásban élő gyerekeknek rendezett Országos Labdarúgó Tornát 

Szegeden a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány. 2020. 08. 

01-én, szombaton 41 csapatban, összesen 450 gyermek- és lakásotthonokban, illetve 

nevelőszülőknél élő fiatal küzdött a kupáért a Szent Gellért Fórum pályáin. A résztvevők 

az ország sok területéről érkeztek a Tisza parti városba - nemcsak a Szent Ágota 

feladatellátásához tartozó nyolc megye területéről, hanem más, katolikus fenntartású 

intézményekből is. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál a sportéletrend a mindennapok része. A 

teljes feladatellátási területen - amely júliustól jelentősen bővült - minden gyermeknek 

lehetősége van a rendszeres mozgásra, de a szervezett sportéletnek köszönhetően 

csaknem ezer gyermek sportol aktívan.  

 

Sokéves hagyománya van a labdarúgó mérkőzéseknek is, ám az országos focitorna először 

került Szegedre. Itt három korcsoportban: gyermek, serdülő és ifi kategóriában, 8 pályán 

mérték össze felkészültségüket a mérkőzések során. 

  

A sportéletrendünknek, amely a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál már évek óta 

működik, van egy mottója: „ Élj és játssz becsülettel!” Ennek a kultúrájára, értékére 
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igyekszünk mindenki figyelmét felhívni az országos tornával – mondta Kothencz János, 

főigazgató a megnyitón.  

 

A kezdőrúgást Szántai Levente végezte el, aki 112-szer szerepelt bajnoki mérkőzésen a 

Szeged–Csanád Grosics Akadémia felnőtt csapatában. A korábbi kapus, aki jelenleg 

pszichológusként dolgozik az utánpótlás csapatánál, a torna résztvevőit arra biztatta, hogy 

a futball szeretetét használják úgy, mint egy jolly jokert: ha valami nehéz feladattal állnak 

szemben bátran húzzák elő ezt a lapot, mert segít megküzdeni minden nehézséggel. 

 

Hogy ez mennyire igaz, azt a nevelőszülőknél élő, 16 éves Pintér Maximilián példája is 

mutatja. A Mindszent igazolt játékosa a tornán a Nagymenők csapatában lépett pályára. 

Mint mondta: nagyon sok helyzetből kisegítette már a sport. -Mikor gondjaim akadtak, 

egyszerűen csak lementem focizni, és jól éreztem magam. Most már nem bírom 

abbahagyni, az életem részévé vált a labdarúgás - vallja. 
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Az egész napos rendezvény eredményhirdetéssel zárult, ahol minden korcsoportban több 

különdíjat is kiosztottak.  

 

A díjakat Szili-Balog Mária, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Módszertani 

Intézményének vezetője és Mitykó András, az ÁGOTA Alapítvány Kuratóriumának elnöke 

adta át a legjobbaknak. Az országos labdarúgó tornán gyermek kategóriában a 

kiskunfélegyházi csapat, serdülőknél a Bácsalmási csapat, míg a legidősebbeknél a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sportcsillagok végeztek az első helyen. 

 

A bajnok csapat 
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Szakmai eszközeink 

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító terápiás 

tevékenység kiindulási pontja 

 

Gyógyító klienscsoportos terápiás foglalkozások 

Ismerkedés alcsoportszinten a KÁSZPEM Módszer segítségével (terápiás alapok) 

Az összes gyermek érkezését követően alcsoportos szinten kezdődik az ismerkedés, 

mely során zárt körben indul a bizalom megalapozása is. Egy családból kiemelt gyermek 

életében elengedhetetlenül fontos a bizalom megalapozása a gyógyítás és fejlesztés 

szempontjából az előzőekben taglalt élet- és érzésállapotbeli sajátosságok miatt.  

A közös csoportszerződés megalkotása után a képzett trénerek (terapeuták) a gyermek 

életkorának és a csoport képességeinek megfelelően válogatnak ismerkedést segítő 

játékokat a KÁSZPEM Játéktárból. Az első közös együttlét jelentősége a közös alapok 

felderítésén túl abban rejlik, hogy a gyermek ráébredjen, hogy nincs egyedül, hisz a 

csoportban hasonló létállapotot megélt gyermekek vannak. A névtanulós, ismerkedős 

játékok sajátossága az indirektivitáson túl a pozitív megerősítésekre, visszajelzésekre 

való fókuszálás. Ez jelentős mértékben segíti a pozitívabb én- kép kialakulását. Az 

ismerkedés a tábor első két napján megy végbe, élménypedagógiai és terápiás játékok 

alkalmazásával. Ennek köszönhetően rövidebb idő alatt sokkal mélyebb szintű 

megismerkedés válik lehetővé, megalapozva a további terápiás légkör kialakulását. 

Terápiás foglalkozás: Bizalomkép erősítése a KÁSZPEM Módszer segítségével 

A bizalom témakörében tartunk először témafelvezető előadást, melyben az állami 

gondozott gyerekek életét aktuálisan érintő bizalmi válság és bizalmi nehézségek 

kérdéskörét vázoljuk fel. Számos gyermek fogalmazza meg, hogy azok után, amiken 

élete során keresztülment, rendkívül nehezen bízik, borzasztó nehezen tud nyitni, 

gondot okoz számára eldönteni, hagyatkozhat-e másokra, és ugyanígy kétséggel 

fogadja, hogy vajon őbenne mások bíznak-e. Ezzel szorosan összefügg az önbizalom 

kérdése, hiszen ezek a gyerekek, ezek a fiatalok bizony a legtöbb esetben 

önbizalomhiányban szenvednek.  

A mély és intenzív témafelvezetés során rámutatunk, miért fontos, hogy 

megtanuljanak újra bízni magukban, és bizalmat adni másoknak. Igyekszünk 

tudatosítani a gyerekekben, hogy komoly szerepe van a kapaszkodás képességének, 

illetve nemcsak az az ajándék, ha mi bizalommal viseltetünk mások iránt, de az is, ha 
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mások ránk hagyatkoznak, bíznak bennünk. Nagyon fontos terápiás elem annak a 

szemléltetése, hogy bizalmi válságukkal nincsenek egyedül.  

Demonstratív gyakorlatokon keresztül is  illusztráljuk azt a fajta biztonság- 

érzést, melyet sorstársaink és a körülöttünk lévők számára is tudnak nyújtani a család 

nélkül nevelkedő gyermekek és fiatalok. A témafelvezető konklúziójában 

megerősítetjük a gyermekeket abban, hogy ők mind elfogadhatóak, értékes emberek, 

akiknek minden okuk megvan arra, hogy elfogadják a feléjük nyitott szívvel forduló 

társaik bizalmát, ám ehhez ők maguknak is befogadóvá kell válniuk. 

A témafelvezető előadást követően terápiás gyakorlatok indulnak a bizalom és a 

kiszolgáltatottság témáiban. A KÁSZPEM, a szenzitív pedagogikoterápiás rendszer 

trénerei és terapeutái vezetik a tábor összes alcsoportjának terápiás foglalkozásait. ( 

KÁSZPEM Játéktárból: Bizalombölcső, Bizalomharang, Mérleg-gyakorlatok, Páros 

bizalomséta, Pillanatfelvételek) A foglalkozások végén nem maradhat el az oly lényeges 

visszacsatolás: a segítőkkel a gyerekek méltán erősíthetik meg egymást abban, hogy 

senki nincs egyedül a problémáival, a családjukat veszített gyermekek sebei 

természetesek, de ezen a sebek gyógyíthatóak, ám tagadhatatlan, hogy meg kell velük 

küzdeni. Ezután megerősítő gyakorlatok következnek, melyek során minden gyermek 

sikerélményhez juthat, megtapasztalhatja, hogy remek érzés bízni, másokra 

hagyatkozni. A gyakorlatok során feltárjuk – elsősorban önmaga előtt – be- illetve 

elzárkózásának tényét és ennek érzésbeli következményeit.  A bizalom gyakorlatok 

végső kicsengése azt a pozitív élményt adja, hogy vannak mellettem, akik felé nyithatok 

úgy, ahogyan vagyok. Ezen terápiás foglalkozás nélkül nem tud gyógyító tevékenység 

megvalósulni, ezért kiemelten fontos ennek alkalmazása. 

Terápiás program: Traumák, nehéz életesemények feldolgozása a KÁSZPEM Módszer 

segítségével 

A nyári tábor jellegből fakadóan nem klasszikus, hanem indirekt eszközökkel segítjük 

traumáik feloldását képzett önkénteseink segítségével. Gyakoriak a négyszemközti, 

kiscsoportos beszélgetések, ahol már az átélt trauma megosztása, hasonló esetek 

meghallgatása is hatékonyan segíti a feldolgozást, elengedést. Nagyon fontos ilyenkor 

a beszélgetésvezetők kommunikációja, melyre nagyon felkészítjük önkénteseinket. 

Egyrészt ezen történetek meghallgatása, elhordása ép, egészséges személyiséget 

követel, mely így kizárja a szindrómás segítővé válást is. Másrészről nagyon fontos az 

átélt traumából való kivezetés, melyhez speciális kommunikációs eszköztárra van 

képzett önkénteseinknek szüksége. Nagyon fontos megértetnünk a ránk bízott fiatallal, 

hogy elszenvedett traumái miatt nem ő a felelős, ellenben a jövőjéért igen. Önbizalmuk 
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építését pozitív visszajelzésekkel tudjuk támogatni, valamint saját erőforrásaik 

monitorozására késztetjük őket indirekt kérdésfeltevésekkel. Ezen technikák 

alkalmazásához nagyon jó megfigyelőkészséggel, kellő empátiával, toleranciával, 

valamint kiváló kommunikációval kell rendelkezniük önkénteseinknek. 

Terápiás program: Normák, értékpreferenciák elmélyítése a KÁSZPEM Módszer segítségével 

A csoportalakulás fázisait illetően már működő csoportok vannak a táborban. Ekkorra 

már az interperszonális kapcsolatok megerősödtek az önkéntesek hatékony, terápiás 

elemekkel gazdagított kommunikációjának, valamint személyes törődésüknek, elfogadó 

nevelői attitűdjének köszönhetően. Traumáik átbeszélésre kerültek, így saját 

erőforrásaik monitoroztatása érdekében a konstruktív normák, értékpreferenciák 

tudatosítása történik pedagogikoterápiás módszerrel. (KÁSZPEM Játéktárból: Senki 

többet harmadszor; Kötélen a labda; Reflektorfény; 3M) Minden esetben előkerül a 

család, mint legfontosabb (vágyott) érték alapításához szükséges személyes erőforrások 

tudatosítása. 

Terápiás program: Jövőkép formálása a KÁSZPEM Módszer segítségével 

A leválás szakaszának megfelelően rendkívül érzelemgazdag, ember és ember közötti 

ölelkezésekben, szeretetnyilvánításokban gazdag napot élnek meg az utolsó kerek egész 

tábori napon a résztvevők. Ekkora kiválóan látható a tábori terápiás foglalkozások 

gyógyító hatása, mely mind az érzelemnyilvánítások mennyiségében, mind pedig 

módjában jól mérhető. Bizalomképükben megerősödve, interperszonális kapcsolataikat 

tekintve kapcsolati hálójuk megerősödésével készülnek a búcsúra. A jövőkép pillérhez 

kapcsolódó terápiás foglalkozás során a KÁSZPEM Játéktár adekvát terápiás elemeinek 

segítségével megmutatjuk nekik a pozitív jövő lehetőségét, a reménységet. Fontos 

fókuszkérdés az alcsoportokban a saját célok elérését szolgáló erőforrások 

monitorozása.  

Ezek a motiváló gyakorlatok azt szolgálják, hogy önmagukban megerősödve, 

múltbéli traumáikat feloldva, gyógyultan térjenek haza a táborozók. Jövőjükbe vetett 

hitük mellett reális célkitűzések és tettekben is megnyilvánuló aktivitás jellemzi őket. 

 

 

 

 

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

 

A Covid-19 vírus okozta első hullám lecsengése után elővigyázatossági okokból 

további óvintézkedések, javaslatok, ajánlások kerültek kihirdetésre, melyet folyamatosan 

közzéteszünk a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók számára. A veszélyhelyzettel 

kapcsolatosan, a megjelent főbb jogszabályi változásokat próbáljuk 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. 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 megóvása, valamint a 

nemzetgazdaság helyreállítása 
érdekében elrendelt 

veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli 
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) 

Korm. Rendelet módosításáról 

A Magyarország területére belépés szabályait módosítja az új védelmi szabályokkal összhangban.  
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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 
érvényességének 

meghosszabbításáról, valamint az 
egyes időszakos felülvizsgálatok 

elhalasztásáról 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020. V. 05.  



23 
 

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; 
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; 
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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 
lefolytatásáról és az országos 

pedagógiaiszakmai 
ellenőrzésekről 

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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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. 

 

 

 

 
2020. VI. 14. LÁTOGATÁSI TILALOM FELOLDÁSA A közlemény mellékletként tartalmazza Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos 13305-57/2020/EÜIG számú 

határozatát. 
 

2020. VI. 15. A koronavírus-járvány elleni 
védekezésért felelős operatív törzs 

ügyeleti központ vezetőjének  
tájékoztatója: a járványügyi 

készenlét pillére lesz a járványügyi 
bevetési egység  

A tájékoztató ismerteti a bevetési egység jogállását, működését, a követendő szabályokat. A tájékoztató 
elérhetősége: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/lakatos-tibor-jarvanyugyi-keszenlet-pillere-lesz-jarvanyugyi-
bevetesi-egyseg 
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2020. VI. 18. 2020. évi LVII. törvény a 

veszélyhelyzet megszüntetéséről 
Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 
szerinti veszélyhelyzetet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint 
szüntesse 
meg. Hatályát veszti a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény. 

 

 

 
2020. VI. 18. A miniszterelnök 41/2020. (VI. 17.) ME 

határozata 
a veszélyhelyzet megszüntetéséről 

szóló 2020. évi LVII. törvény, a 
veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő 
átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről szóló 2020. 
évi LVIII. törvény, valamint a 

Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény 
módosításáról szóló 2020. évi LX. 

törvény 
hatálybalépéséről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének 
időpontja mint hatálybalépési feltétel 2020. június 18. napján következik be, ezáltal a veszélyhelyzet 
megszüntetéséről szóló 
2020. évi LVII. törvény 2. §-a és 4. §-a, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi 
LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény hatálybalépésének naptári napja 2020. június 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lépcsőzetes 

hatályba lépés 
2020. évi LVIII. törvény 

a veszélyhelyzet megszűnésével 
összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről 

Ez a törvény a veszélyhelyzet következtében az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és 
jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges, a veszélyhelyzet 
megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli 
intézkedésekkel 
összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg. 

 

 

 

 
2020. VI. 18. A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. 

rendelete 
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges 
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a 2020. március 11-én kihirdetett 
veszélyhelyzet megszüntetéséről 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet megszünteti. Hatályát veszti a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

 

 
2020. VI. 18. A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. 

rendelete 
a járványügyi készültség 

bevezetéséről 

Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és 
(2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész 
területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.A Kormány a járványügyi 
készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja. 

 

 

 
lépcsőzetes 

hatályba lépés 
A Kormány 284/2020. (VI. 17.) Korm. 

rendelete 
a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti 
kormányrendeleti szabályokról 

A rendelet a veszélyhelyzet következtében az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon és 
jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges, 
kormányrendeletben szabályozható, a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen 
egyes 
veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg. 

 

 

 

 

 
2020. VI. 18. A Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. 

rendelete 
a járványügyi készültségi időszak 

védelmi intézkedéseiről 

Hatodik életvévet be nem töltött kiskorúak kivételével, mindenki köteles  a tömegközlekedési eszközön, 
valamint  az üzletben történő vásárlás során 
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. zárt helyen vagy a nem zárt helyen 
tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – 
függetlenül 
annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható 
meg, 
ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben 
nem 
haladja meg az 500 főt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020. VI. 18. A Kormány 286/2020. (VI. 17.) Korm. 

rendelete 
a járványügyi készültség során 

működő Operatív Törzs feladatairól 

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése szerint 
a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett 
járványügyi készültség (a továbbiakban: járványügyi készültség) idején tevékenykedő, az Eütv. 232/B. § (1) 
bekezdése szerinti Operatív Törzset (a továbbiakban: Operatív Törzs) hoz létre. Az Operatív Törzs a Koronavírus-
járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal 
létrehozott Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs jogutódja. 

 

 

 

 

 

 
2020. VI. 18.  
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Az emberi erőforrások minisztere 
21/2020. (VI. 17.) EMMI rendelete 

egyes, az emberi erőforrások 
minisztere feladatkörébe tartozó 

miniszteri rendeleteknek a 
veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő módosításáról. 

A rendelet módosítja többek között, a A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendeletet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletet, 
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM 

rendeletet is. 

 

 

 

 

 

 
2020. VI. 18. A Kormány 1324/2020. (VI. 17.) Korm. 

Határozata a Koronavírus-járvány 
Elleni Védekezésért Felelős Operatív 
Törzs felállításáról szóló 1012/2020. 
(I. 31.) Korm. határozat 
visszavonásáról 

A Kormány – a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló kormányrendeletre 
figyelemmel – visszavonja a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 

1012/2020. (I. 31.) Korm. Határozatot  

2020. VI. 18. LÁTOGATÁSI ÉS KIJÁRÁSI TILALMAT 
ELRENDELŐ HATÁROZAT 

MÓDOSÍTÁSA 
Megjelent: 2020. június 19. 

A határozat, az alkalmazandó további szabályok meghatározása mellett, a Magyarország területén működő 
valamennyi  szociális intézmény vonatkozásában elrendelt intézmény-elhagyási, valamint látogatási tilalmat 

feloldja. 

 

 

 
2020. VI. 20. TÁJÉKOZTATÓ FOGLALKOZÁS-

EGÉSZSÉGÜGYI 
ALAPSZOLGÁLTATÓK ÉS 

SZAKELLÁTÓ HELYEK RÉSZÉRE  

A tájékoztatás többek között tartalmazza, az elhalasztott időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokra 
vonatkozó szabályokat. 

 

 

 

 
2020. VII. 03. 

Útmutató a koronavírus 
terjedésének megelőzésére és a 

kockázatok csökkentésére a szociális 
alapszolgáltatásokban, valamint a 

család- és gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó intézményekben 

A veszélyhelyzet 2020. június 18-ával megszűnt, ugyanakkor továbbra is indokolt és szükséges az új koronavírus 
fertőzéssel leginkább veszélyeztetett a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén az ellátást 
igénybevevő személyek védelme érdekében a védekezéshez és megelőzéshez szükséges feltételek biztosítása. 

 

 

 

 

 

 
2020. VII. 02. 

Útmutató a koronavírus 
terjedésének megelőzésére és a 

kockázatok csökkentésére a szociális 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott útmutatók segítik a szolgáltatók Covid-19 vírus terjedésének 
megelőzése érdekében követendő eljárását. 
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szakosított ellátást nyújtó, a 
gyermekek átmeneti gondozását 

nyújtó, a gyermekvédelmi 
szakellátást biztosító intézmények és 

a javítóintézetek részére 

 

 

 

 
2020. VII. 15. A Kormány 341/2020. (VII. 12.) Korm. 

Rendelet a járványügyi készültségi 
időszak utazási korlátozásairól 

A rendelet, a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - kategóriába sorolja az 
államokat és ennek megfelelően korlátozta az onnan érkezők határátlépését.  
Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárokra és hozzátartozóikra, illetve a nem magyarokra.  
Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be. Sárga vagy piros jelzésű országból belépve 
a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a 
megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően felmutatni. A 
sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírus-tesztet követően szabadulhat a 
karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség.  
Nem magyar állampolgárok esetén sárga jelzésű ország állampolgárai ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, 
mint a magyar állampolgárok, vörös jelzésű országból történő belépésre viszont nincs lehetőség - mondta.  
A tranzitforgalom és az áruforgalom a szabályok alól kivételt képez, továbbá a hivatalos út is, ugyanakkor az 
egészségügyi vizsgálatokra ezekben az esetekben is sor kerülhet.  
A vizsgálatok költségeit augusztus 1-jéig vállalja a kormány, ezt követően azonban mindenkinek magának kell 
viselnie a tesztelés költségét, ha sárga vagy vörös jelzésű országból hazatérve nem kíván 14 napos hatósági házi 
karanténba kerülni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020. VII. 12. Közlemény a COVID-19 betegséggel 

való aktuális fertőzöttségi viszonyok 
alapján az országok besorolásáról 

szóló országos tisztifőorvosi 
határozatról 

A Hivatalos Értesítő 38/2020. (VII. 12.) számában közzétett közlemény a táblázat melléklete.  

 

 

 
2020. VII. 15. 11/2020. (VII. 13.) KKM rendelet a 

járványügyi készültségi időszakban a 
korlátozott sávban történő 

határátlépés körébe tartozó 
államokról 

A rendelet a  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet 12. § 
(1) bekezdése szerinti járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe 
tartozó államokat határozza meg. 

 

 

 

 
2020. VII. 18.  



30 
 

Közlemény a COVID-19 betegséggel 
való aktuális fertőzöttségi viszonyok 

alapján az országok besorolásáról 
szóló országos tisztifőorvosi 

határozatról 
Iktatószám: 34320-2/2020/OTF 

Az ügy tárgya: COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról           
Közzététel napja: 2020. július 18. Levétel: Visszavonásig 

Eljáró hatóság: Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljáró szervezeti egység: országos tisztifőorvos 
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

 

„ISTENI FÉNYKÉP” PÁLYÁZAT 

Kedves Kollégák! 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos 

Egyházi Módszertani Intézménye „ISTENI FÉNYKÉP” címmel pályázatot hirdet. 

 

A gyerekeknek és a fiataloknak elkezdődött a nyári szünet. Bízunk abban, hogy az elmúlt 

időszak nehézségei ellenére, igazán pihentető nyári szünetre lesz lehetősége 

fiataljainknak: vidám programokkal, érdekes kirándulásokkal, sok-sok nyári élménnyel, 

amik segítenek felkészülni az új tanévre.  

Mindannyian tudjuk, hogy a fiatalok világában nagyon fontos szerepet játszik a 

mobiltelefon és a mobiltelefonnal történő fotózás. Nagyon szép a természet, ami 

körülvesz bennünket, és a nyári szünet alatt sok érdekes emberrel is szoktunk találkozni 

ott, ahol élünk.  

Mikor utazunk, kirándulunk, sokszor látunk templomokat, kegyhelyeket, 

kiskápolnákat, szobrokat, melyek mind a mi hitünk, a mi történelmünk és 

hagyományaink, szokásaink része.  

„Isteni fénykép” című pályázatunkkal szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét 

arra a szépségre, ami körülvesz bennünket.  

Pályázati felhívásunkban várjuk a fotókon megörökített  „Isteni fényképeket”, 

pillanatokat.  

A pályázatnak három kategóriája van: 

1. természet 

2. ember 

3. vallási élet 

 
1. Természet  
„Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.” Ter 1,31 
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Lehetőség van megörökíteni a természet csodáit: növényeket, állatokat, napfelkeltét, 
naplementét, tavakat, hegyeket stb. 

 

 

2. Ember 

„Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet 

leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.” Ter 2,7 

Lehetőség van megörökíteni az emberi szépséget, legyen az gyerek, fiatal, idős. Az 

embert lehet fotózni valamilyen tevékenység közben is, akár sportolás, munka, ima 

közben, stb. 

 

3. Vallási élet 
„Meg van írva – mondta -, hogy az én házamat az imádság házának fogják nevezni.” Mt 
21,13 
Megörökíthető fotókon a hitünknek, a kultúránknak, a történelmünknek látható jelei, 
például: templom, kápolna, út menti keresztek, szentek ábrázolása (szobrok, 
festmények, mozaikok) stb. 
 
Korcsoportok: 

1. korcsoport: 10 - 12 életév 
2. korcsoport: 13 - 15 életév 
3. korcsoport: 16 - 21 életév 
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Versenykiírás: 
Egy pályázó 2 fényképet küldhet kategóriánként, tehát mindenki összesen 6 fényképpel 
pályázhat. Nem kötelező mindhárom kategóriában pályázni, de bátorítsuk erre a 
fiatalokat. 
 
 

Beküldési határidő: 2020. augusztus 31. 
Az istenifenykep@gmail.com 

e-mail címre várjuk a pályamunkákat! 
 
Fontos, hogy az e-mailben a következő adatok szerepeljenek: 
 
Kép és a képhez tartozó név, életkor, lakásotthon neve, lakcím, nevelő vagy 
nevelőszülő neve és az ő telefonszáma. 
 
Ha a pályázó több képpel készül, kérjük, hogy az egyes képek külön e-mailben 
szerepeljenek a kért adatokkal. 
 
Aki részt vesz a pályázaton, hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők a fényképeket 
felhasználhatják (kiállítás, plakátok, stb). 
 
Eredményhirdetésre 2020 októberében kerül sor. A fényképeket zsűri értékeli, a 
helyezettek és különdíjasok értékes ajándékot kapnak. A fotók kiállításra kerülnek. 
 
Kérjük a kedves kollégákat, nevelőszülőket, hogy bátorítsák a gyerekeket és fiatalokat, 
hogy vegyenek részt a pályázaton.  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:istenifenykep@gmail.com
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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.  

- 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://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
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 

SZENT HEDVIG1 

 
Július 18. 
*1373. december vége és 1374. február közepe között +Krakkó, 1399. július 17. 
 
Boldog Hedvig lengyel királynő, Nagy Lajos magyar és lengyel király, valamint Erzsébet boszniai 
hercegnő harmadik gyermeke volt. Egy szerződés értelmében, melyet atyja, Lajos király Lipót 
ausztriai herceggel kötött, Lipót fia, Vilmos hitvesének szánták. A házasságkötés szertartását a 
négy éves Hedvig és a nyolc éves Vilmos között 1378. június 15-én Haimburgban Demeter 
bíboros, ostrzyhomiai érsek végezte. A két gyermeket ezután együtt nevelték Bécsben. 
Amikor Hedvig 6 éves lett, hazahozták Magyarországra, hogy itt készüljön föl a tényleges 
házasságkötésre. Atyja, Nagy Lajos Vilmossal együtt a magyar trónra szánta, de a király halála 
után az özvegy Erzsébet királyné és a nemesek az idősebb leányt, Máriát ültették a magyar 
trónra, Hedviget pedig a lengyel trónra rendelték. Hedvig 1384 őszén érkezett Krakkóba, és 
október 15-én, védőszentjének, Sziléziai Szent Hedvignek ünnepén koronázta meg Bodzanta 
gnieznói érsek. A lengyelek azonban, akik Hedviget királynőjükké választották, Vilmost nem 
akarták a trónon látni. Ezért amikor Jagelló László követeket küldött, hogy megkérje Hedvig 
kezét, szívesen fogadták, meghallgatták kérését, főként mert ígéretet tett arra, hogy vele 
együtt az egész litván nép megkeresztelkedik és egyesül Lengyelországgal. 
A Habsburgok azzal válaszoltak a lengyel tervre, hogy Krakkóba küldték Vilmost, aki be akart 
törni Wawel várába. A Haimburgban megkötött házasság ugyanis nem kívánt újabb 
házasságkötést, csupán meg kellett volna a jegyeseknek erősíteniük a korábban kötött 
házassági szerződést. A lengyelek azonban fölfedezték a tervet, és Vilmost kiűzték az országból. 
Hedvig, aki gyermekkorától kezdve nagyon hűséges volt a kegyelemhez, bár teste-lelke 
tiltakozott az új házasság ellen, mégis beleegyezését adta, mert Isten akaratát látta benne. 
László 1386. február 12-én érkezett Krakkóba, s három nap múlva testvéreivel és kíséretével 
együtt megkeresztelkedett. Február 18-án megtartották az esküvőt. A Habsburgok, kiknek 
reményei ezzel szertefoszlottak, hamis híreket kezdtek terjeszteni Vilmos és Hedvig korábbi 
együttéléséről. Hedvig a Wawel katedrálisában a papság és Bodzanta érsek jelenlétében 
nyilvánosan visszavonta a gyermekkorában tett házassági ígéretét. VI. Orbán pápa személyesen 
vizsgálta ki az ügyet, nemcsak a lengyelektől kapott jelentés alapján, hanem legátusa, Maffiolo 
Lampugnano érsek által is, akit csak ezért küldött 1386-ban Lengyelországba. Később 
Bonaventura padovai bíboros is vizsgálatot folytatott. A pápa, meggyőződvén Vilmos vádjainak 
alaptalanságáról (miután Vilmos meg se jelent Rómában a kánoni tárgyaláson, melyet ő 
kezdeményezett), 1388. április 18-án bullát intézett Jagelló Lászlóhoz. Ebben dicséri megtérését 
és szól a házasságáról, melynek érvényességéhez nem fér kétség. VI. Orbán szívélyes 
kapcsolatot tartott fenn később is a királyi párral, utóda, IX. Bonifác pedig elfogadta, hogy 
keresztapja legyen születendő gyermeküknek. Mindez elképzelhetetlen lett volna, ha a 
házasság érvényessége felől bármi kétség maradt volna fenn. 
Hedvig tevékenyen részt vett az állam életében, s mindent megtett az ország nagyságának és 
hatalmának biztosítása érdekében. Tevékenysége nem korlátozódott a szokásos királynői 
tevékenységre: egyszerű és tiszta életvitele (melyet nem könnyen rendelt alá a kor szokásainak 
és eszméinek), vele született értelmessége és széles körű műveltsége révén sok emlékezetes 
dolgot művelt rövid élete folyamán. Mindenekelőtt elérte azt, amit sem törvény, sem fegyver 
nem tudott elérni: a pogány Litvániát a kereszthez vezette. Mint Litvánia Istentől vezetett 
apostola gondoskodott megfelelő személyek kiműveléséről, kik értették a megkeresztelt nép 

 
1 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0718.html 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0718.html
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nyelvét, lelkületét, adottságait és jellemét: Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván 
teológusok számára. 
Sokat fáradozott az elszakadt Ruténia megtérítéséért is. Tudván, hogy a ruténok ragaszkodnak 
a keleti nyelvhez, fölismerte, hogy csak akkor nyerheti meg őket az Egyháznak, ha meghagyják 
nyelvüket és gazdag szertartásaik használatát. Ezért a szláv bencésekhez fordult és kérte, 
nyissanak Krakkóban novíciátust. Rómában elérte, hogy a pápa engedélyezze a krakkói 
egyetemen a teológiai fakultás megnyitását. IX. Bonifác 1399. január 11-én adta meg az 
engedélyt. 
Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát. Gyakran látogatta a 
kórházakat, és ápolta betegeiket. Sokat próbálkozott a parasztság nyomorának enyhítésével. 
Szentség hírében halt meg. Nem a Wawel-katedrális kriptájába temették el, mint a többi 
királyokat, hanem a főoltár alá, azzal a meggyőződéssel, hogy csak kis ideig marad ott, addig, 
míg föl nem emelik az oltár dicsőségébe. Már 1426-ban megalakította Wojciech Jastrzembiec 
gnieznói érsek az első bizottságot, melynek feladata Hedvig életszentségének kivizsgálása volt. 
Föltételezhető, hogy az eljárás akkor szakadt félbe, amikor Jagelló Kázmér 1454-ben feleségül 
vette Habsburg Albrecht leányát, Erzsébetet, akinek nagyatyja Vilmos herceg testvére volt. 
Erzsébettel és kíséretével a Wawelben otthont kapott a Hedvig iránti ellenszenv is. 
A boldoggáavatási eljárás több évszázadig tartó megszakadása ellenére is a nép szívében 
elevenen élt Hedvig tisztelete és emlékezete. Bizonyítja ezt az ikonográfia, hiszen a lengyel 
szentek és boldogok között őt is ábrázolták. Pótolhatatlan veszteséget jelent e szempontból a 
waweli Szent Kereszt-szárnyasoltár pusztulása, melynek képeit csak egy 1670-es leírásból 
ismerjük. Az oltárszekrény külső oldalán négy alak volt látható: Sziléziai Hedvig, Boldog Kinga, 
Szent Brigitta és Boldog Hedvig a következő aláírással: ,,Boldog Hedvig királynő, Jagelló László 
hitvese, meghalt 1399-ben''. A képen Hedvig a feszület előtt térdelt királyi ruhában, feje körül 
glóriával. 
A lengyel püspöki kar 1933. szeptember 29-én Czestochowában tartott ülésén egyhangúlag 
elhatározta, hogy ismét kéri Hedvig -- vagy ahogy a lengyelek mondják: Jadwiga -- boldoggá 
avatását. Az eljárást 1950-ben fölújították. 
II. János Pál pápa 1997. június 8-án avatta szentté Krakkóban. 
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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 

modszertanmarcsi@gmail.com 
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