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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. 

 Új rovatot indítunk hírlevelünkben „Lélek-üdítő” címmel, melyben Gyenes Csaba 

Atya, kifejezetten a kollégák számára próbál minden hónapban erőt adó gondolatokat 

közvetíteni a hírlevél oldalain keresztül. 

Szintén új rovatunk a Bemutatkozunk…, mely segítségével alaposabb 

betekintést nyerhet a kedves Olvasó a programstruktúrába, valamint a nyújtott 

szolgáltatásokba is. Szívesen fogadjuk az együttműködő területekről is a 

bemutatkozásokat, melyek közelebb hozhatnak minket egymáshoz. 

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 
  

mailto:modszertanmarcsi@gmail.com
mailto:modszertanmarcsi@gmail.com


4 
 

Aktualitások 

Öltözködik ÁGOTA Falva – Megkezdődött a terület fásítása 

28 konténeres fa elültetésével megkezdődött Tass-Alsószenttamás fásítása. A Szent 

Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nagyszabású környezetvédelmi programját ezzel az 

egész napos, önkéntes munkával indították útra ÁGOTA Falva területén. A cél az, hogy 

az ősz folyamán több mint 1100 fát telepítsenek ide.  

 

Sok árnyékra lesz szükség a jövőben ÁGOTA Falván, hiszen a hét hektáros területen 

jelenleg is épül, formálódik az egyházi szolgáltató kulturális, módszertani, 

élménypedagógia és lelkiségi központja. A sok-sok cél kiszolgálására megálmodott 

helyszínen azonban még sok a munka, a tervek szerint két év múlva lesz képes 

befogadni a családból kiemelt gyermekek és fiatalok országos nyári találkozóját, a több 

mint húsz éves múltra visszatekintő ÁGOTA tábort. Már megtörtént azoknak az 

épületeknek a felújítása, amelyek a területen álltak leromlott állapotban, és láthatóvá 

vált  hol lesznek a különböző elfoglaltságoknak helyet adó közösségi terek: a mozgásra 

hívó foci-, illetve strandröplabdapályák, a nyári melegben enyhet adó medencék. 

Jelenleg filagóriák épülnek, kívül-belül megszépült a Szent Jobb Lator templom, és a 

tervek között szerepel a mögötte található kálvária felújítása.  

Időszerű volt a kertészeti munkák megkezdése is, amelyben a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató munkatársai és önkéntesek vettek részt. Az ültetést 

irányító Molnár Krisztián erdőmérnök elmondta, ez volt az első üteme az ide tervezett, 

1150 darab fa telepítésének. - Ez a nap sok szempontból főpróba volt: kiderült, mennyi 
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időre van szükség ennyi fa elültetéséhez és megfelelő-e az a különleges keverékföld, 

amit az ültetőgödörbe helyezünk a talaj lúgosságának ellensúlyozására.  

 

A most elültetett japánakácok és szomorúfűzek után november elejétől további 

csemeték kerülnek a földbe. Ahhoz a munkához azonban naponta száz főre lesz 

szükségünk: pótolni kell majd a kipusztult cserjéket és földlabdás valamint a szabad 

gyökerű fákat, szürkenyárt, nyírt, gyertyánt, mezei szilt, mezei juhart fogunk ültetni. 

Ezek a fák tavasszal más-más időben virágzanak, ősszel nagyon szép lombképet adnak, 

látványosak lesznek minden évszakban – mondta a szakember.  

A program novemberi folytatását a szegedi Loins klub is támogatja, a facsemeték 

vásárlásához járulnak majd hozzá.  
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Jól sikerült a szabadtéri szüreti mulatság 

Szőlőt kóstoltak, préseltek, és a szürethez kapcsolódó hagyományokat elevenítették fel 

Csongrád-Csanád megyei, gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató központjának udvarán. Az ÁGOTA Alapítvánnyal közösen 

szervezett mulatáságon közel százan érezhették jól magukat a Csongor téren.  

 

A Szent Mihály napjához kapcsolódó, immár ötödik alkalommal szervezett szüreti 

mulatság először került a Csongor téri, központi épület udvarára. Ennek elsősorban a 

járványügyi helyzet volt az oka, de a rendezvénynek kifejezetten jót tett a szabadtéri 

hangulat. A biztonságra különösen ügyeltek a szervezők, mindenki szájmaszkban vett 

részt a programon, amelyet saját maga díszíthetett ki.  
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A kvízműsorban helyet kaptak a szőlőtermesztéssel, műveléssel kapcsolatos ismeretek 

éppúgy, mint az ilyenkor szokásos versek, népdalok és táncok - utóbbiak egy csongrádi 

táncospár és a Tiszavirág táncegyüttes fiataljainak köszönhetően.  

 

A játékos feladatok megoldása közben fürt nevű valutát gyűjthettek, melyet aztán a 

büfében válthattak be, ételre-italra.  

 

-A cél az, hogy felelevenítsük a népi hagyományokat, illetve hogy a fiataljaink 

találkozzanak egymással. Sajnos idén sok rendezvényünk elmaradt, az ÁGOTA tábort 

sem tudtuk megszervezni, így most a kisebb együttléteket is nagyon meg tudjuk 

becsülni – fogalmazott Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

főigazgatója és az ÁGOTA Alapítvány alapítója.  

 

A mulatságra a tápéi, szegvári és csanádpalotai lakásotthonokból, illetve 

nevelőszülőktől is érkeztek fiatalok. 
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– Hiányoztak már az ilyen események, hiszen olyan barátokkal találkozhatok, akikkel a 

hétköznapokban nem – mondta a 17 éves Seres Dominika, aki Csanádpalotáról érkezett.  

 

Hasonlóan nyilatkozott a 21 éves Balogh Tibor is, aki önkéntesként a program 

szervezésében is segített, sőt citerázott is a színpadon. – Nemhogy nem nőttem ki 

ezekből a programokból, de ezeken érzem igazán jól magam – fogalmazott a Dr. Foltán 

József Lakásotthonban élő fiatalember. A hangulatos délután diszkóval zárult.  
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Élményteli pillanatok megyéinkben 

 

 Az elmúlt egy hónapban több élménypedagógiai program is megvalósult a 

megyéinkben a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szervezésében. Az 

élményadás mellett a kapcsolatok kialakítása, barátságok, ismeretségek kialakulásának 

elősegítése és a Szent Ágota közösségének megerősítése volt a célunk.  

 Új megyéink közül hatalmas lendülettel adta át magát Békés megye ennek a 

célnak. Több programot valósítottak meg az elmúlt időben. Többet között nevelőszülői 

hálózatuk közül Gyomaendrőd – Szarvas – Dévaványa augusztus 29-én interaktív 

játszóházban járt, ahol nemcsak a gyerekek, hanem a nevelőszülők is megtalálták a 

maguk számára kihívást jelentő játékot. Első lépésként jó ötlet volt, hogy olyan 

programot választottak, ahol a nevelőszülők együtt tudtak játszani a gyerekekkel.  

Orosháza  tanácsadói szeptember 03-án egy közösségépítő élménynapra hívták meg a 

családokat. Ezen alkalommal csapatépítő játékokat játszottak, amelyeken nagy szerepe 

volt az együttműködésnek. A kezdeti idegenkedés a program végére teljesen 

feloldódott, sokat nevettek és beszélgettek, a gyerekek közötti barátságok kialakulása 

elkezdődött. 

Mindkét területen fontos volt, hogy az itt élő gyermekek és nevelőszülők minél jobban 

megismerjék egymást, hiszen nem sokat találkoztak még eddig, alig ismerik egymást. 

Erre pont az ilyen jellegű programok a legalkalmasabbak.  
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Jász-Nagykun-Szolnok megyében Kunszentmárton területe csatlakozott be egy helyi 

programba. A családok közösen neveztek be és főztek a Lecsófőző Fesztiválon 

szeptember 05-én. Ez a program egy jó kis közösség építő családi nap volt. A főzés 

mellett a találkozás öröméé, a beszélgetésé, az ismerkedésé volt a főszerep. Bár az 

aranyérmet erről a fesztiválról nem, de egy gyönyörű nap emlékét elhozták a 

családjaink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családi Napot tartott a Csongrád megyei Csanádpalota nevelőszülői hálózata 

szeptember 12-én. A jó időt kihasználva a helyi focipályára mentek ki piknikezni. A 

nevelőszülők is izgalommal várták ezt a napot, mindenki valami finomsággal készült. 

Csillámtetoválás, arcfestés várta a gyerkőcöket, ezután pedig egy igazi hamisítatlan 

családi focira került sor. Gyerekek játszottak és persze nyertek a felnőttek ellen. Ez a 

fajta együtt játszás jó hatással van a gyerekekre, a felnőttektől türelmet, a szabályok 

követésének mintáját és csapatjátékot tanulnak. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Bács-Kiskun megyében még mindig a kirándulásoké volt a főszerep. Alföldiként 

szívesen mentek a családjaink a hegyek közé. Két területünk családjai (Kiskunmajsa 

augusztus 29-én és Kiskunfélegyháza szeptember 19-én) Óbányára és Abaligetre utaztak 

el. Az óbányai túrázás egy kicsit próbára tette gyermekeink kitartását, de a friss levegő, 

a csodálatos táj kárpótolta őket. Az abaligeti cseppkőbarlang tárlatvezetője sok hasznos 

tudnivalót árult el a barlangok kialakulásáról, így ez akár egy földrajz órán is hasznos 

lehet nekik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komárom-Esztergom megyében augusztus 28-án a sárbereki lakásotthonban 

tartottak egy nyárbúcsúztató partit. Nem kellett nekik hozzá sok minden, csak ők 

maguk, a jókedvük és egy nagy halom palacsinta. Csapatépítő játékokat játszottak, 
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tudásukat is összemérték egy totó keretében. Nagyon jó hangulatú program volt. Nyár 

végén jó volt ez a kis lazulás, oldotta az iskolakezdés miatti feszültséget. 

 

 A július 01-ével hozzánk csatlakozó megyékben is elindult az élménypedagógiai 

programok szervezése, amelyek nagyban segítik a kapcsolatok kialakítását, szorosabbá 

tételét. Az új megyékben a gyermekek és felnőttek alig ismerik egymást, még tanulniuk 

kell a közösséghez való tartozást, hogy nincsenek egyedül.   

A csapatépítő programok, családi napok a legjobb választásnak tűnnek ahhoz, 

hogy az ismerkedések elkezdődjenek, mindenki megmutasson magából egy kicsit. Az 

első programok visszajelzései alapján mindenki jól érezte magát, és meglepődve 

tapasztalta, hogy a közösségi programoknak mennyi pozitív utóhatása van a szürke 

hétköznapokra is.  

Reményeink szerint az új megyék is hamar ráéreznek ezeknek a programoknak 

az ízére, és rendszeressé válhatnak közösségépítő, élményt adó programjaink. 

 

Kis Tünde  

Élménypedagógiáért felelős koordinátor 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
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Bemutatkozunk… 
Élménypedagógiai programokért és tehetséggondozásért felelős divízió 

 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMSTRUKTÚRA 

 

 A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató élménypedagógiai 

programstruktúrája a közösség erejének megtapasztaltatása szempontjából jelentős 

többlet-eredményeket hordoz más programok megvalósításához képest.  

A nálunk zajló élménypedagógiai programstruktúra segítségével egyfajta 

szociális kompetenciafejlesztés zajlik, mely során a résztvevők tapasztalatokat 

szerezhetnek, melyeket át is beszélnek (reflexió). Az így szerzett tapasztalatok az élet 

minden területén beépíthetőek, így kompetensebbé válhatnak a ránk bízott gyermekek 

és fiatalok a saját életükben is.  

Az élménypedagógia a közvetlen élményt, tapasztalatot használja alapként a 

tanuláshoz1. Legegyszerűbben „cselekedve/tevékenykedve tanulásként” lehet leírni. 

A tanulásnak, információszerzésnek olyan aktív formája ez, amely a résztvevők 

közvetlen tapasztalatát elsődleges információforrásként használja a tanulási 

folyamatban. Szöges ellentéte az olvasmányokon vagy előadásokon alapuló 

hagyományos tanulási módszereknek, hiszen ott mások élményein alapul a megszerzett 

tudás. Az élménypedagógia a tapasztalati tanulás egyik markáns irányzata. 

Az élménypedagógia (fizikai, kognitív vagy szociális) kihívást jelent a tanuló 

számára. A problémamegoldást, az eredményes vezetést, a kommunikációt, a bizalmat 

nem tudják a diákok könyvből megtanulni. Azt a célt szolgálja az élménypedagógiai 

programstruktúra, hogy a résztvevő a gyakorlatok, közösségi együttlétek során szerzett 

tapasztalatait dolgozza fel a tanulási folyamat „feldolgozás” szakaszában. 

Az élménypedagógiai programstruktúra kivezeti a gyerekeket a világba, hogy próbára 

tegyék tudásukat, képességeiket és kreatív gondolkodásukat.  

Az élménypedagógiai program fejleszti és táplálja a kapcsolatokat: a résztvevők 

kapcsolatát önmagukkal, másokkal és a nagyvilággal. 

Nemcsak élményt kívánunk adni, hanem fontos számunkra, hogy gyermekeink 

egy olyan közösséghez tartozzanak, ahol megtapasztalhatják, hogy mindenféle 

„bélyeg” nélkül , önmaguk valóságában szerethetőek. Az itt szerzett barátságok, a 

kialakított kapcsolatok sok esetben hosszú távon nyújtanak támaszt. Így teret, 

lehetőséget adunk ezen kapcsolatok kialakulásának, megerősödésének.  

Programjaink rendkívül változatosak és törekszünk arra, hogy elvihető, beépíthető 

tartalmakat nyújtsanak a ránk bízott fiataloknak, egyfajta indirekt értékorientációt is 

megvalósítva. 

 
1 Matthew D. Liddle. Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv.—Pressley Ridge Magyarország 
Alapítvány, Budapest—2008. 
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• Színházi programjaink nemcsak élményt nyújtanak, hanem lehetőséget arra, 

hogy gyermekeink megtapasztalják milyen az, amikor szépen felöltözve, 

csendben át tudják adni magukat a pillanatnak.   

• Mozi vagy filmklub esetén törekszünk arra, hogy tanulságos törtélneteket 

nézzünk, amit a végén ki is tudunk elemezni.  

• A jeles ünnepeinket – legyen az egyházi vagy állami – is megszoktuk tartani,  az 

ezekhez kapcsolódó kézműves foglakozások osztatlan sikert aratnak a 

gyermekek körében. 

• Kirándulásainkat megelőzi egy igényfelmérés, hová mennének szívesen. 

Legtöbb esetben állatkertbe, kalandparkba mentünk, de egyre többször 

szervezünk túrázós, hegyekben történő, vagy erdő-mezős kirándulásokat is. 

Ezeket az alkalmakat a helyes viselkedés kialakítása mellett használjuk a 

természetbarát életmód kialakítására is. A kollégák pedig maximálisan 

kiaknázzák az ilyen kirándulások alkalmával megvalósítható kötetlen 

beszélgetésekben rejlő lehetőségeket.  

• Interaktív beszélgetéseink olyan témákat ölelnek át, ami fontos lehet egy adott 

korcsoport számára, pl. „kerekasztal” beszélgetés az utógondozásról és 

otthonteremtési támogatásról. 

• Rendszeresen szervezünk családi napot, mely a legnagyobb közösségépítő 

programunk, ide szinte mindenki el szokott jönni, aki csak teheti. Ez a nap 

kötetlen együttlétről, kapcsolati háló bővítésről, nevelőszüleink számára 

tapasztalatcserelehetőségéről szól.  

Igyekszünk programjainkat úgy megszervezni, hogy minden korosztály megtalálja a 

számára megfelelő alkalmat, vagy, együtt érezze jól magát egy adott rendezvényen. Itt 

megtanulják az egymás iránti toleranciát, türelmet és gyakorolják a segítőkészséget. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató biztosítja az élménypedagógiai programok 

megvalósításához szükséges kereteket. Élménypedagógiai programstruktúránk 

sikerességének záloga azonban mi magunk vagyunk: ha mi is örömmel, teljes valónkkal 

veszünk részt ezeken a programokon, az hiteles mintaként tud szolgálni a ránk bízott 

gyermekek és fiatalok számára is.  

Ehhez szeretném minden kedves Kolléga segítségét kérni. 

 

 

Kis Tünde  
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Élménypedagógiáért felelős koordinátor 
Források 

• Szabó Gábor Élménypedagóiai tréner, KétTé Alapítvány (http://www.kette.siteset.hu/index.php?m=2012/) 

• Matthew D. Liddle. Tanítani a taníthatatlant. Élménypedagógiai kézikönyv. – Pressley Ridge Magyarország 

Alapítvány, Budapest, 2008. 

 

  

http://www.kette.siteset.hu/index.php?m=2012
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Büszkeségeink 

 

Élménypedagógiai programjaink kiváló alkalmat teremtenek arra is, hogy a 

gondoskodásunkban élő gyermekek és fiatalok lámpaláz nélkül tudják megmutatni 

tehetségüket. Egyik, már utógondozásban élő fiatalunkat szeretnénk bemutatni most, 

és örömmel vennénk, ha más fiatalokkal is megismerkedhetnénk hírlevelünk hasábjain. 

 

Pálmai Gabriella 

„Hangszeres tanulmányaim nagyon fiatalon kezdődtek, először furulyán, majd 

később oboán kezdtem tanulni. A zeneiskolát Dorogon kezdtem, majd Győrben 

folytattam. 14 éves koromban felvételt nyertem a győri konzervatóriumba, 

ahová 4 évig jártam. Ezt követte a győri Széchényi István Egyetem, ahol jelenleg 

is folytatom tanulmányaimat Oboatanár szakon. A 4. évemet töltöttem el az 

idén az egyetemen, és május elején egy dicséretes diplomahangversenyt 

adtam. Jelenleg a Bartók Béla Zeneiskolában tanítok óraadói pozícióban, és a 

szombathelyi Savaria szimfonikus zenekar tagja vagyok. A soproni színházban 

valamint a soproni szimfonikus zenekarban is szoktam játszani. A jövőben 

szeretnék zenetanári állást szerezni, továbbá szimfonikus zenekaroknak a 

tagjává válni. 

„A zenei önképzésnek…nem lehet más célja, mint keresni az utat a jobbnál 

jobb zene felé, s ezzel szolgálni az egész nemzet lelki emelkedését.” (Kodály 

Zoltán) 
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Gabriella 1999 óta él nevelőszülőnél. Tehetsége és zene iránti vonzalma már 

kisgyermek korában megmutatkozott.  A nevelőszülői családban a tehetség 

kibontakoztatásához, fejlesztéséhez minden támogatást megkapott – magán tanár, 

zene tagozatos általános, majd középiskola. Mindig nagyon szerény, szorgalmas, jó 

tanuló gyermek és fiatal volt. A főiskolai években vizsgáit rendszerint dicsérettel tette 

le, tanulmányai mellett folyamatosan vállalt önképzését és egyéni előrejutását segítő 

zenekari fellépéseket koncerteken, színházi előadásokban. 

2017.09.01. óta külsőférőhelyen folytatja tanulmányait Győrben a Varga Tibor 

Zeneművészeti Intézet klasszikus oboa és zenetanári szakán. 

Zenei diploma koncertjét 2019 tavaszán dicséretes kiváló minősítéssel zárta, 

amelyen meghívott vendégként jelen lehettem. Nagy élményt jelentett Őt ott látni a 

színpadon és hallani oboajátékát. Ezzel együtt nagyon jó érzés volt, hogy egy újabb 

fiatalnak tudott esélyt adni a gyermekvédelmi rendszer egy szép és tartalmas életre.  

Köszönet a nevelőszülőnek, aki útnak indította – Pekár Katalin Komárom-Esztergom 

Megye – és mindenkinek, aki segítőként, támogatóként jelen volt és van Gabriella 

életében. 

 

 

 

Balogh Anikó 

utógondozó 
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Jó gyakorlatok 
Utógondozói klubfoglalkozások a Dr. Foltán József Lakásotthonban 

 

 Azok az utógondozottjaink, akik már a lakásotthonunkon kívül élnek, gyakorta 

vissza térnek hozzánk látogatóba. Munkatársaink nagyon jó kapcsolatot ápolnak velük, 

így szívesen jönnek hozzánk, amit mi természetesen szorgalmazunk is.  

 Ebből merítettünk ötletet, történetesen azt, hogy az utógondozói 

foglalkozásokra visszahívjuk őket, ahol irányított beszélgetések formájában 

beszélgetünk velük az önálló élet kihívásairól, arról, hogyan boldogulnak a 

mindennapjaikban.  

 A foglalkozások szerkezetileg két részre tagolódnak: 

• Az első részben a beszélgetés menetét a nevelő koordinálja.  

• A második részben pedig, az Utógondozói Klub tagjai közvetlenül vendégünknek 

tehetnek fel konkrét kérdéseket.  

Attól függően, hogy a bent élő utógondozottakat miben szükséges megerősíteni, 

alakítjuk ki a foglalkozás tartalmi kérdéseit. A vendég utógondozottal előre egyeztetünk 

és konzultálunk, hogyan, milyen módon kerül sor a beszélgetésre, mik azok a területek, 

amelyekről szívesen beszél, meghagyva a döntés szabadságát számára.  

 Azt tapasztaljuk, hogy a sorstársak által előadottak lényegesen hatékonyabban 

mozgósítják a bennük élő elképzeléseket, és erősítik meg őket abban, hogy nem 

reménytelen az önállósodás.  

Foglalkozásainkra olyan utógondozottakat hívunk meg – akik lakásotthonunkból 

költöztek ki, akik megállják a helyüket a társadalomban, munkavállalók, önállóan tartják 

fent albérletüket és/vagy párkapcsolatban élnek. Ők példaként szolgálnak 

utógondozottjaink számára, de nem az a célunk, hogy azt mutassuk be, az életük 

probléma mentes, éppen ellenkezőleg.  

 Pontosan azt, hogy az ő életük irányítása is folyamatos tenni akarást, a 

problémákkal való szembe nézést, akaratot, kitartást és aktív cselekvést igényel. 

Mivel a preventív utógondozás keretein belül, sokat foglalkozunk azzal, hogy a 

befektetett erőfeszítéseknek meg vannak a maga jutalmai és sikerei, ebben közvetlen 

megerősítést kaphatnak.  
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Gyermekeink jellemzően, akár az iskolák intézményein belül, akár a személyes 

kapcsolataik tekintetében is, kevés sikerélménnyel rendelkeznek, ugyanakkor ez a két 

leginkább releváns terület, ami segíteni tudja őket önálló életvitelük során. 

A szakma választás nagymértékben befolyásolja jövőjüket, hiszen ez határozza majd 

meg, hogy hol tudnak elhelyezkedni, milyen munkát tudnak vállalni, ez pedig 

szorongással tölti el őket. Annak ellenére, hogy lakóinkat ösztönözzük a diák munkák 

vállalására annak érdekében, hogy tapasztalatokat szerezzenek, felelősséget 

tanuljanak, félelemmel gondolnak arra, hogy mi lesz akkor, ha munkavállalók lesznek.  

 Azok a fiatal felnőttjeink lényegesen jobban boldogulnak, akik legalább két, 

három személyes kapcsolatot ápolnak, mert megtanulták, hogy a saját maguk 

szempontjából ennek milyen kiemelkedő jelentősége van. Azzal, hogy kapcsolataikat 

ápolják, és egyúttal használják is a maguk javára, annak a célnak az érdekében, hogy 

tudjanak segítséget kérni, ha elakadásuk van, biztonságosabban és hatékonyabban 

menetelnek a kihívásokkal teli nagyvilágban.  

Fiatal felnőttjeinket módszeresen készítjük a felnőtt életre. A mindennapi életben 

történő tapasztalatszerzésre ösztönözzük őket, ügyeik tekintetében az önállóságra 

sarkalljuk őket, meghívjuk őket a hatékony együttműködésre és gyakoroltatjuk velük a 

felelős pénzkezelést. Mire utógondozottjaink betöltik nagykorúságukat, legalább egy 

szakmát szereznek – minden évben vannak érettségizőink is, akikre nagyon büszkék 

vagyunk –, többségük rendelkezik elképzeléssel arról, hogy hogyan tovább.  

 A reális jövőkép kialakítása soktényezős és nehéz feladat. Számtalan tény, 

helyzet, belső erőforrás, támogató háttér, családi háttér adta lehetőség, illetve ezek 

hiánya befolyásolja azt, hogy a fiatal felnőttek milyen úton indulnak el és mi az, amit meg 

tudnak valósítani önmagukból/önmaguk számára a tervezett célokból. Az utógondozói 

klubba visszahívott fiatal felnőttek sokat beszélnek arról, hogy a tervezett életút hogyan 

alakul a valóságban, és hogyan módosul egy-egy élethelyzet függvényében, amelyhez 

való alkalmazkodás rugalmasságot és pozitív hozzáállást igényel tőlük.  

 Annak ellenére, hogy a felelős pénzkezelésre való ösztönzés kiemelt szerepet 

kap a preventív utógondozás folyamatában, a kiköltözött felnőttek életében 

folyamatosan probléma forrása a nem megfelelő pénzbeosztás. Hosszú időnek 

szükséges eltelnie ahhoz, hogy megtapasztalják, ez nagymértékben befolyásolja életük 

minőségét, anyagi és egyúttal érzelmi biztonságukat is. Elmondásuk szerint tisztában 

vannak a pénz értékével, inkább a türelmetlenség okoz nehézséget számukra, nem 
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tudnak nemet mondani bizonyos dolgokra, ehelyett igényeiket azonnal szeretnék 

kielégíteni. Rendszeresen vissza térünk a lakhatás problematikájára, amely nagy 

fejtörést okoz utógondozottjainknak, különösen azoknak, akiknek nincs megtakarított 

pénzük, illetve nem jogosultak otthonteremtési támogatásra sem.  

 Azok közül a fiatal felnőttek közül sokan vannak olyanok, akiknek már 

megszűnt az utógondozói ellátása, és főállásuk mellett, másodállásban is dolgoznak, 

kiegészítve ezzel keresetüket. Azonban akik még utógondozói ellátásban részesülnek, 

több pénzből tudnak gazdálkodni, és nagyobb lehetőségük van a takarékoskodásra.  

A lakásotthon védettséget nyújt számukra, mind a lakhatás és anyagi biztonság, mind a 

lelki állóképesség megteremtése és megőrzése tekintetében is. Nehéz elszakadniuk a 

biztonságot nyújtó környezettől, de alapvetően azt látjuk, hogy az idejekorán elkezdett 

felkészítés (preventív utógondozás) meghozza gyümölcsét.  

 Fontos tapasztalat és visszacsatolás a lakásotthonban dolgozó 

munkatársaknak az, hogy gyermekeink jókora tudást, hasznos útravalókat kapnak a 

lakásotthoni ittlétük alatt. A szívünk mélyén mi is érezzük, mi az, amit nyújtani tudunk 

számukra, hogyan bátorítjuk és támogatjuk őket, mégis ez a tudás és útravaló csak 

akkor realizálódik, amikor megkezdik önálló életüket.  

 

 

 

    Krizsán Valentina 
 Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Dr. Foltán József Országos Egyházi  
Módszertani Gyermekotthon 

nevelő 

  



20 
 

Lélek-üdítő 
 

Kedves Munkatársak! 

Amikor megszületünk, még nagyon sokféle lehetőség áll előttünk. Az évek 

elmúltával azonban egyre jobban kikristályosodik, hogy mivé is válok, ki is lehetek majd 

valójában. Valami viszont mindenkiben közös és mindannyiunkban megmarad, s ez nem 

más, mint a boldogságvágy.  

A szabadon választható boldogság első szabálya a Főparancs szerint: " Szeresd 

Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel." / Mt 22, 34-40 

/ 

Ez a parancs elsősorban nem egy mitikus imádást kér tőlünk, hanem Isten 

szeretetének tökéletes elfogadását, amely egész életünk során tart, hiszen mindig van 

egy-egy kis apró csatorna bensőnk végtelen labirintusában, melyet az Ő szeretete előtt 

lezárunk, de más dolgok felé nyitva tartunk. 

Azonban sokszor idegenkedünk a Főparancs második részétől: Szeresd 

felebarátodat, mint önmagadat! /Mt 22. 34-40 / Talán úgy érezzük ez hiúság, kérkedés, 

gőgös út lehet, ezért szinte tudomást sem veszünk róla.  

Pedig önszeretetem akkor helyes, ha Isten szeretetére nyitottan élve, elfogadom 

saját magam. Vagyis felismerem adottságaimat képességeimet, talentumaimat; hálát 

adok értük Istennek, s mindezeket mások számára, mások boldogságának a 

munkálására kiaknázom.  

Mindezeken kívül, elfogadom hiányosságaimat, törékenységemet, sebeimet s 

kérem Isten segítségét, hogy mindezekkel együtt tudjak élni, és ne akadályozzanak 

életcélom megvalósításában. Persze a környezetemet sem. Hiszen Isten tökéletessége 

a teremtményekben, elsősorban nem a hiánytalanságban nyilvánul meg, hanem abban, 

hogy a megengedett hiányosság és sebzettség azért van, mert a lelkem legmélyén ezek 

vezetnek el legjobban Őfelé. 

Továbbá a bűneinknek csak egy része az, ha rosszat teszek, a másik része, ha nem 

teszem meg mind azt a jót, amit megtehetnék. Vagyis, ha nem merem annyira elfogadni 

és szeretni magam, hogy felismerjem értékeimet s mások számára kamatoztassam.  

"Isten mindig többet néz ki belőlem, mint én saját magamból." 

S amikor megpróbálok valakit szeretni, az engem természetesen kiszolgáltatottá 

tehet, hiszen félreérthetnek, visszautasíthatnak, de ez a hit próbája; vagyis elhiszem 

Istennek: - akkor is érdemes szeretnem a másik embert, ha kezdetben nem él vele, mert 

elindíthat, megmozdíthat valamit benne, s közelebb viheti a Végtelenhez. 

Erre a szolgálatra szerződtünk, mindannyian- Isten áldásával. 

 

 
 

Gyenes Csaba 
plébános 
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Szakmai eszközeink 
Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok sajátosságai- a gyógyító 

terápiás tevékenység Élményterápiás programok 

 

A klienscsoportos terápiás foglalkozások mellett a fennmaradó időben az önkéntesek emberi 

és szakmai hozzáállása, valamint az egész tábori időt kitöltő élményterápiás 

programstruktúra biztosítja a táborozók gyógyulását. A programstruktúra természetesen 

szintén leköveti a csoportdinamikai elveket, a csoportalakulás fázisait, elősegítve, 

optimalizálva azokat.  

Megérkezés- Az ország minden területéről érkeznek táborunkba gyermekek és fiatalok 

a kora reggeli óráktól egészen délután két óráig. Az érkezés az első találkozás 

önkénteseinkkel, ahol a legelső pillanattól éreztetjük a gyerekekkel, hogy ez egy teljesen 

más tábor azokhoz képest, mint ahol eddig voltak. A legelső pillanattól ünnepeljük a 

gyerekeket, ujjongó sorfallal, tapssal, énekkel fogadjuk őket. Az érkező gyermekek és 

fiatalok gyakran hátra néznek ilyenkor, nem hiszik el, hogy ez a taps, ez az ujjongás, 

üdvrivalgás bizony nekik szól. Az alcsoportok önkéntesei azonnal szárnyaik alá veszik az 

érkező fiatalokat, segítenek berendezkedni, otthonukká tenni a tábort. Önkénteseink azonnal 

elkezdik motiválni a gyermekeket és fiatalokat a programokon való részvételre is. Előzetes 

információk birtokában (honnan, milyen körülmények közül, esetlegesen milyen 

nehézségekkel érkezik a gyermek) tudjuk megvalósítani az azonnali, személyre szabott 

törődést. Az alcsoportok 4-5 fő önkéntesből- alcsoportvezetővel együtt,- és 12-14 

gyermekből állnak. 

Élményterápiás program: Koncertek, Strand és Nyári Mikulás 

Programunk egyik alapköve a felszabadultság-érzetet megcélzó élményprogramok 

alkalmazása, ahol önkénteseink a gyerekekkel együtt, közös élményeket élnek át. Az 

együttes élmény olyan az emberközi kapcsolatokban, mint csapadék a szomjas 

földnek. Jól működő családok közös élményekre törekszenek. Kialakul a közös 

akciók rendje, kultusz. Az együttes élmény újra és újra felidézhető az egyéni átélés 

közlése által. A közös élmény, tapasztalat színesedik, gazdagodik, ha nem csupán 

magam élem át, de átélem a másik élményét is. Ezen közös élmények hatására a 

gyerekek könnyebben nyílnak meg, traumáik oldása így válik lehetővé a tábor 

későbbi fázisaiban. Ezért kiemelten fontos önkénteseink szerepe, akik az évközbeni 

képzéseknek, felkészítéseknek köszönhetően nem felügyelő, hanem törődő, 

gondoskodó attitűddel vannak jelen a gyerekek mellett. 
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A tábor és környezetének adottságaival élve tudnak a gyermekek strandprogramon 

részt venni. A strand mindig nagy felszabadultságot eredményező program, épp 

ezért nagy óvatosságot és alaposságot igényel az előkészítése mind a táborvezetők, 

mind az önkéntesek részéről. Ez az egyik legkedveltebb program, ahol lehetőség 

nyílik spontán személyes beszélgetésekre is, mely során az indirekt megközelítés, a 

figyelmes, értő hallgatás és az együttérzés segíti a gyermekeket és a fiatalokat lelkük 

megnyitásában. 

Táborunkba minden évben megérkezik a gyerekekhez a Nyári Mikulás is, a helyi 

tűzoltóság segítő közreműködésével. Mindamellett, hogy rengeteg édességet is hoz, 

a programelem hatására a táborozók odafigyelőbbek, törődőbbek lesznek egymással- 

és az önkéntesekkel is, valamint megtanulnak osztozni is. Nagyon gyakran 

tapasztaltuk, hogy célcsoportunk körében a szeretetlenség érzése mellett nagyon 

nagy hiány, hogy ők sem tudják szeretetüket kifejezni. A résztvevők belső 

küzdelmének egyik kérdése, az elutasítottság állapota. Ez nem csupán annyit jelent, 

hogy nem kaptak szülői szeretetet, gondoskodást Ez csak az egyik hiány-tényező. 

Legalább ilyen súlyos sérülést okozott, hogy nem adhattak gyermeki szeretet! Erről 

az utóbbi „veszteségről” legtöbb nevelési program, gondoskodás megfeledkezik. A 

Nyári Mikulás egyik hozadéka ennek a szeretet- adásnak ad teret és lehetőséget 

indirekt módon, szavak nélkül, a lehetséges tetteik által.  

Élményterápiás program: Toldi verseny 

Ez a verseny egy erőpróba, ahol indirekt pedagógiai célként az önmagunkért való 

küzdés próbálása, fontossága jelenik meg. A résztvevő fiatalok különféle erő- 

feladatokban mérettethetik meg magukat, miközben társaik a sportszerűség jegyében 

szurkolnak nekik, biztatják, erősítik őket. Az egyéni teljesítmény, kitartás mellett az 

összetartozás élménye is megjelenik a versenyen. Hatalmas kohézióalakító szerepe 

van ennek a programelemnek. Csoportdinamikai szempontból a normázás, működés 

határán alkalmazzuk, értékközvetítő hatása miatt. A versenyen való részvétellel 

lehetővé válik az alcsoportból való nyitás, melynek segítségével a fiatalok kapcsolati 

hálója bővül, új ismeretségek, barátságok születnek, melyek a másik tiszteletére, 

elismerésére alapoznak. Így interiorizálódnak ezek az igen fontos értékek- szavak 

nélkül.  

Élményterápiás program: ÁGOTA Bál és Szépségverseny 

Az alcsoportokban kialakított biztonságos, elfogadó légkör után elérkezik az egyén, 

az egyéni szépség megmutatásának az ideje. Az ÁGOTA Bálon az épp aktuális zenei 

trenden túl igyekszünk másfajta táncokat, trendeket bemutatni, megtanítani a 
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gyerekeknek és fiataloknak. Értelemszerűen a társastáncokkal együtt „kötelező” 

illemoktatás is együtt jár. Programgazda önkéntesünk tánctörténeten túl azt is 

bemutatja, hogyan illik felkérni egy hölgyet, milyen tartással, hogyan kell táncolni, 

mire kell és érdemes figyelni. A bálon úrhölgyek és úriemberek mutatják be a bécsi 

keringőt, az angol keringőt, és a dinamikus társastáncokat. Rendkívül tanulságos 

mindezt megtapasztaltatni a csemetéinkkel, hiszen ilyenkor a megszokott 

valóságélményhez képest más világba vezetjük be őket. Kiváló mintát jelent ez a bál 

a gyermekek számára a tekintetben, hogy nemcsak a techno zenékre lehet táncolni, 

hanem van helye és tere az életükben a klasszikus kultúrának, a klasszikus táncnak 

és zenének, a keringőnek és mindannak, amitől az ember emberi a világban. A bált 

követően kerül megrendezésre az ÁGOTA Országos Szépségverseny, ahol fiúk- 

lányok indulnak korcsoportonként. Az önkénteseknek nagyon fontos szerepe van a 

buzdításban, motiválásban. Tábori szállóigéink egyike: „A szépség belülről fakad.” 

Ennek megfelelően szinte az egész tábor felvonul a szépségversenyen, és egyesével 

mindannyian dörgedelmes tapsot kapnak, mely önbecsülésüket nagymértékben 

javítja. Ennek az élményterápiás programelemnek nagyon komoly szakmai 

célrendszere van: 

• Egyrészről kiemelten fontos cél az önbizalom erősítése 

• Másrészről indirekt érték-orientáció is megvalósul a királyok és királynők 

megválasztásával 

• A táborozók- életükben talán először- pozitív visszajelzést kapnak saját 

maguk elfogadhatóságáról 

• Szemléletformálás valósul meg a valódi értékek mibenlétéről 

Rendszerint sikerül szerepléssel kapcsolatos traumákat feloldanunk, szorongó 

gyermeket megerősítenünk. A szépségversenyen hatalmas csodák történnek minden 

évben. Évek óta pedagógiai elv a zsűri számára, hogy a csendesebb, szerényebb 

gyermekek és fiatalok közül kerülnek ki korcsoportonként a szépségkirálynők és 

szépségkirályok. Fantasztikus érzés látni, hogy sok, a táborba érkezésekor szorongó 

fiú és lány nyílik meg.  

Szentmise 

Ezen az össztábori programon a résztvevő gyermekek saját elfogadhatóságukra, 

szerethetőségükre kapnak visszajelzést, megerősítést, melyet egy, a biblia üzenetét a 

gyerekek nyelvén interpretálni képes pap celebrál. Nagyon fontos, hogy „külsős” 

ember, ráadásul egy pap szájából hangzanak el jól megfogható gondolatok. Az 

illendő viselkedés ismeretének elsajátításán túl emberközeli módon, zenével, 
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kórussal valósul meg a szentmise, melyet követően kiscsoportos beszélgetések 

alakulnak ki az elhangzottak és a közösen megélt élmények hatására. A 

beszélgetések középpontjában a „Jóisten nem teremt selejtet”, valamint a saját 

jövőképükkel kapcsolatos aktivitás lehetősége áll rendszerint.  

Élményterápiás program: Roma Est 

Az állami gondozott gyerekek nagyon sok esetben nemcsak állami gondozott 

mivoltukat, de roma származásukat is egyfajta szégyenbélyegként élik meg. A Roma 

Esttel minden évben ugyanaz a fő célunk, mint az ÁGOTA-bállal: azt szeretnénk 

elérni, hogy a gyerekek megértsék és megérezzék, hogy ők egyedi, 

megismételhetetlen csodák, rendkívül értékes emberek. Az ÁGOTA önkéntes 

közössége azon igyekszik, hogy megmutassa nekik, a roma származásnak is rengeteg 

előnye van, a roma hagyományok, kultúra, nyelvi világ és zenei folklór csodás 

kincseket rejtenek magukban. Ezek mind-mind olyan értéket képeznek, melyet 

erényként is megélhetnek a gyerekek, ezért érdemes tájékozódniuk a roma 

gyökerekben rejlő csodákról, és ápolniuk a roma tradíciókat. Nagymértékben segít 

nekik az identitásuk megtalálásában, építésében is. Ennek érdekében a táborlakók 

bevonásával a roma tánc- és zenei világ, nyelviség és történetiség elemeit, érdekes 

mozzanatait villantjuk fel a Roma estünkön, mely minden évben páratlan 

élményekkel ajándékozza meg a tábor lakóit. Országosan is egyedülálló az ÁGOTA 

Alapítvány romasággal foglalkozó önkéntes közösségének ez a nemes és úttörő 

kezdeményezése, ez a valóban fergeteges és parádés fesztivál. 

Az ÁGOTA egyik fő eszköze a hitelesség és autentikusság, mely ezen programelem 

során is megvalósul. Az est házigazdái roma származású önkéntesek (egyikük állami 

gondoskodásban nőtt fel), akik büszkén vállalják származásukat, ezzel is példát 

mutatva az elfogadhatóságról. A Roma estet táncház zárja, ahol mindenki, aki 

szeretné, elsajátíthatja az alapvető  

Élményterápiás program: Ki-Mit-Tud 

E program keretében a gyermekek egyéni és csoportos produkciókban is 

megmutathatják tehetségüket. Ez a program lehetőséget biztosít annak 

megtapasztalására, hogy egyedi és utánozhatatlan tehetségük minden résztvevőtől 

elismerést érdemel. Ehhez „csak” bátraknak kell lenniük, és megmutatni magukból 

egy darabot. A produkciókban való készülődéskor nagyon sok biztatást kapnak a 

gyerekek az önkéntesektől, ugyanakkor, a leválás szakasza miatt ilyenkor már jól 

működik, hogy hisznek a fiatalok magukban, illetve egymást is példa értékűen 

motiválják. Általában több mint 100 produkcióval készülnek a táborlakók: vers, tánc, 
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ének, színdarab, akrobatikus elemek, bűvészmutatványok kerülnek bemutatásra, 

melyeket a táborlakók közönsége hatalmas ovációval díjaz.  

Táborzáró 

Ez egy állandó programeleme a táborainknak. A táborvezető rendszerint a 

szentmisén bemutatott evangéliumi részlethez fűződő homíliára építi a 

mondanivalóját, melyben a kapaszkodás, nyitottság fontosságát, valamint az 

önmagunkba vetett hit erejét helyezi a középpontba. Még egyszer nyomatékosítja, 

hogy a gyermekek szívében megragadható jóság a kiváltó oka annak, hogy több száz 

önkéntes jött el, és töltött el velük közösen itt tíz napot, hogy együtt éljék meg ennek 

minden élményét. A táborzárókon hagyomány, hogy kimondatik, amit addig nem 

mondtunk ki, és úgy bocsátjuk útra a gyerekeket, hogy tudatosítjuk bennük, ők mind 

feltételek nélkül szerethetőek és elfogadhatóak. Egy ilyen csemete alakíthatósága 

elsősorban azon múlik, miként nyúlunk a sebeihez, hogyan tudjuk azokat gyógyítani. 

A teljes programstruktúra, az önkéntesek felkészítése, a tíz nap, de maga a táborzáró 

is arról szól, hogyan tudom a bizalom sebeit gyógyítani, jövőt mutatni, reményt 

ébreszteni a közösségnek, ahol a kiszolgáltatottság az úr. Persze gondozni is kell ezt 

a reményt, tovább vezetni a gyerekeket ezen az úton. 

 

 

 

 

(…folytatás a következő számban) 
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Koronavírus járvány idejére ajánlás 
 

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 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.  

Az alábbiakban az EMMI hivatalos iránymutatásából egy kivonatot teszünk 

közre, mely segítséget nyújthat a jelenlegi helyzetben. 

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 

  



27 
 

 

  



28 
 

 

  



29 
 

 

  



30 
 

 

  



31 
 

Tudásbővítési alkalmak ajánlása 
 

1. A GYERMEKVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2020.- Szakmai konferencia + online 

közvetítés-  

A konferencia középpontjában jellemzően a frissen alkalmazandó jogszabályváltozások 
állnak. Az ellátásokat érintő jogi környezet módosulása mellett a gyámügyi eljárás 
megváltozott szabályaira is kitérünk különös figyelemmel az örökbefogadásra, a 
közvetítői eljárásra. 
ELŐADÓ: DR. KATONÁNÉ DR. PEHR ERIKA - c. egyetemi docens PTE ÁJK Polgárjogi 
Tanszék 

TÉMAKÖRÖK: A megváltozott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások főbb 
területeinek elemzése - A gyermekbántalmazás kezelése és kivizsgálása a 
gyermekvédelmi rendszerben - A család és gyermekjóléti szolgálat/központ 
megváltozott feladatköre, a jelzőrendszer megerősítése - A gyermek legjobb érdeke az 
egyes gyermekvédelmi eljárásokban - Az örökbefogadás megváltozott jogi környezete 
valamint tendenciák a nemzetközi bírósági ítéletekben - A gyermekvédelmi/támogatott 
közvetítői eljárás jogi lehetősége és gyakorlata - KONZULTÁCIÓ 

 
2. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

A képzést magasan képzett, ezen a szakterületen tapasztalt oktatók vezetik (Csókay 
László, oktató). Célunk, hogy a társadalom szolgálatára elhivatott szakemberek 
ismereteit bővítsük, munkájukat támogassuk. 
  
A képzési idő 4 félév, esti tagozaton. Végzett hallgatóink család- és gyermekjóléti 
szolgálatnál, területi gyermekjóléti központokban, átmeneti otthonokban és 
lakásotthonokban, valamint önkormányzati és állami hivatalokban egyes 
gyermekvédelmi munkakörökben dolgoznak (pl. családgondozó, nevelőszülői 
tanácsadó, nevelő, gyermekvédelmi gyám, elhelyezési ügyintéző stb.). 
  
További tájékozódáshoz kérjük, látogassa meg honlapukat: 
http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/kepzesek/gyermek-es-ifjusagvedelmi-
tanacsado 
  
Bővebb információ: 
Kozma Melinda 
mail:    Kozma.Melinda@sapientia.hu, tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu 
tel.: +36 1 486 4484 
 

  

http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/kepzesek/gyermek-es-ifjusagvedelmi-tanacsado
http://www.sapientia.hu/hu/tanulmanyiugyek/kepzesek/gyermek-es-ifjusagvedelmi-tanacsado
mailto:Kozma.Melinda@sapientia.hu
mailto:tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu
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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. Arany János Tehetséggondozó Program 

Határidő: 2020.12.11 
Pályázók köre: minden olyan tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll, és a 
középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a 
pályázat meghirdetésre kerül 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos 
tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő 
részvételre  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. 
(VIII. 11.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet alapján pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévben 8. évfolyamon tanuló 
diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. 
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 
továbbtanulását.  
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki 
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára 

jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 
b)  az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel: 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont 
nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba 
történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános 
iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, 
azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében 
annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a 
alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie, 
bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága 

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
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esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó 
gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a 
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 
nyilvántartott személy, 
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett 
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található, 
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de 
a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó 
lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő 
jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik 
célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját 
megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.  

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos 
felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. 
A program célja: 
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy 
a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, 
kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a 
tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. 
Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó 
középiskolák bírálják el. 

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó 
Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek 
felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú 
továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi 
tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt 
feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok 
emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és 
informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, 
kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A 
Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi 
érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást 
szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai 
vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett 
térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további 
információk érhetők el a http://www.ajtp.hu honlapon. 
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, 
amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy 
letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról 
(http://www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / 
Köznevelésért Felelős Államtitkárság). 
 

  

http://www.ajtp.hu/
http://www.kormany.gov.hu/
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A pályázatnak tartalmaznia kell 

• a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet), 

• a szülő/gyám nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves 
nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet), 

• a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet), 

• az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését - 2 példányban, 

• a tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban, 

• azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a 
felvételét (4. sz. melléklet), 

• a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a 
jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes 
hatállyal történő elhelyezésről), 

• vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülő 
kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára 
vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás 
kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet). 

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; 
eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; 
a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany 
János Tehetséggondozó Programban részt venni.) 
A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és 
kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban 
a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt. 
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a 
központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-éig. A központi írásbeli felvételi 
vizsga jelentkezési lapja 2020. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal 
honlapján (http://www.oktatas.hu). 
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a 
tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a 
felvételét. 
A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző 
dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola 
címére. 
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "Arany János Tehetséggondozó Program". 
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem 
értékeli. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt 
vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási 
Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu). 
A program leírása letölthető: 
Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve 
A kollégiumi nevelés országos alapprogramja - Az Arany János Tehetséggondozó 
Program tevékenység- és foglalkozásrendszere 
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Szentek élete 
 

Aranyszájú Szent János2 
Szeptember 13. 
*Antiochia, 344--347 között +Komana, 407. szeptember 14. 
 

János ugyanabban az Antiochiában született, amelyben Szent Lukács és Antiochiai Szent Ignác. Családja 
gazdag volt, de apja, a magas rangú császári katonatiszt korán meghalt. Jánost az édesanyja nevelte, aki 
húszévesen maradt özvegy, és nem ment újra férjhez. Teljesen a fiának szentelte életét. Gondoskodott 
róla, hogy János a világi kultúrát éppúgy elsajátítsa, mint a vallási műveltséget, megóvta a nagyvárosi élet 
veszedelmeitől, s fia egyébként szigorú életét egy kevés kényeztetéssel ellensúlyozta. Nagy hatással volt 
Jánosra, aki tizennyolc éves volt, amikor megkeresztelkedett. 
Erre a nevezetes napra később visszaemlékezett egy prédikációjában, amelyet az újonnan 
kereszteltekhez intézett. A hitben talált utat az evangéliumhoz, és egy percig nem ingadozott Platón vagy 
Krisztus elfogadása között. S jóllehet a műveltsége görög volt, nagyon kritikusan szemlélt mindent. Ebből 
következett, hogy a keleti egyházatyák közül ő a hellénizmustól leginkább független gondolkodó. 
Retorikai és filozófiai tanulmányai végeztével Libaniosz mester kiváló tanítványa lett, szülővárosában 
telepedett meg, de hamarosan lemondott a világi karrierről, visszavonult a rétorságtól, és fölvette a 
kisebb rendeket. El akart vonulni a pusztába a remeték közé, de édesanyja, aki érte áldozta az életét, 
értett hozzá, hogyan kell visszatartania fiát e lépéstől. 
A város zűrzavarából azonban mégiscsak kiment János, és a város kapujának közelében bérelt lakást, 
hogy ott, a csendes környezetben, aszketikus élettel a Szentírás tanulmányozásának szentelje magát. 
Antiochiának Szent Pálig visszanyúló keresztény hagyománya és híres teológiai iskolája volt, melynek 
nagy tanáregyénisége volt Tarzuszi Diodorosz. János az ő szentírásmagyarázatait hallgatta. Az antiochiai 
iskola sajátsága az volt az alexandriai iskolával szemben, hogy a Szentírás szó szerinti értelmét kutatta. 
János ezt a szellemet tette magáévá, és élesen elhatárolta magát az Alexandriában közkedvelt allegorikus 
magyarázatoktól éppen úgy, mint a teológiai vitáktól. Ő az evangéliumban Krisztus hívó szavát kereste. 
Nagyon szerette Máté evangéliumát, Szent Pál iránt pedig oly nagy csodálattal volt, hogy tizennégy 
naponként összes levelét végigolvasta. Bizonyára ezekből az olvasmányokból merítette azt az apostoli 
ösztönzést, amely végül kiszólította magányából. Egyelőre azonban édesanyja tiltakozása ellenére 
mégiscsak kivonult a hegyek közé, hogy ott a szerzetesekkel együtt kemény vezeklés és virrasztás 
közepette szolgáljon az Úrnak. E kemény aszkézis nem volt jó hatással az egészségére. A szerzetesek 
körében azt a belső békét és buzgóságot kereste, amely csak azokban a közösségekben lelhető föl, 
melyeknek tagjait Krisztus szeretete gyűjti egybe. 
A papságot azonban többre tartotta a szerzetességnél. Azt mondta, hogy a kettő között oly nagy 
különbség van, mint ,,egy császár és az alattvalója között''. Miután a szerzetesi élet próbáját kiállotta, a 
missziós tevékenység felé fordult. Visszatért Antiochiába, ahol az öreg Meletius püspök 380/381-ben 
diákonussá szentelte. János ekkor harmincnégy éves lehetett. Feladatköre a prédikálás lett, ebben 
lehetett a leginkább segítségére a püspöknek. János tizenkét éven át prédikált, ,,akár alkalmas volt, akár 
alkalmatlan'', állandóan szem előtt tartva a célt, hogy a pogány erkölcsöktől, a cirkuszi játékok, a színház 
és a hagyományos pogány ünnepek szenvedélyes szeretetétől megszabadítsa az embereket. Néhány 
visszaélést a nevén kellett neveznie: a papság gyengeségét és hibáit, az Istennek szentelt szüzek otthoni 
közösségeit. A szegényeket sújtó igazságtalanságokkal is szembe kellett szállnia. Eközben szorgalmas 
irodalmi tevékenységet is folytatott. 
János született szónok volt. Nagyon szemléletesen, képszerűen tudott beszélni, s ha kellett, marón 
gúnyos is volt. Értette a szójáték művészetét, ugyanakkor nyíltan és szenvedélyesen fogalmazott. Ám ez 
a ragyogó rétor moralista is volt, aki a szívek titkait nagy hozzáértéssel és finomsággal elemezte. Amikor 
beszédeiben jellemrajzokat ad, vagy bűnökről és víciumokról bírálattal szól, kérlelhetetlen 
tárgyilagosságról tesz bizonyságot. Ha bárki más szájából hallották volna a hívők azt az ironikus 
ostorozást, amit Jánostól hallottak, megbotránkoztak volna. Az antiochiai nép azonban értette őt, aki 
csak azért támadt rájuk olykor kemény nyíltsággal, hogy jobb útra vezesse őket. És a nép megérezte, hogy 
ez a szónok a szívéből keresi őket, és őszintén a javukat akarja. Mindenekelőtt az egyszerű emberek 
tudták, hogy aki itt beszél, annak gondja van rájuk. Mily gyakran volt János a szegények szószólója! 
Hányszor emelt szót azok érdekében, akik éhen-szomjan haltak a városban! Ostorozta a szegények 
szemében botrányos fényűzést, ugyanakkor ő maga az egyszerű emberek életét élte, és tapasztalatból 

 
2 https://archiv.katolikus.hu/szentek/0913.html 
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ismerte ezeknek örömét és bánatát. Híre hamarosan túlszárnyalta Antiochia határát, és eljutott a 
birodalom fővárosába, Konstantinápolyba is. 
Emberileg nézve ez lett János fölemelkedésének, de boldogtalanságának is az oka. 397-ben meghalt 
Nektariosz konstantinápolyi püspök, aki a pompát nagyon szerette, de egyébként jelentéktelen főpásztor 
volt. Eutropiosz, Akradiosz császár mindenható minisztere úgy látta, hogy János lesz a legalkalmasabb 
utód. Cselhez kellett viszont folyamodnia, hogy az antiochiai papot Konstantinápolyba csalja, és 
beleegyezését is megszerezze a püspökséghez. János mindenesetre egyik napról a másikra az egész 
keleti egyház legkívánatosabb állásában találta magát: a főváros püspöke, a keleti egyház első embere, a 
császári udvar szónoka lett. Kiválasztásánál valószínűleg az lebegett a szemek előtt, hogy János 
nagyszerű szónok lesz, és növelni fogja a császári udvar fényét és hírét, de hamarosan kiderült, hogy ez a 
szónok egyúttal kemény szerzetes és igen jó lelkipásztor is. 
Kinevezésével és a székfoglalással kezdetét vette János számára a megpróbáltatások időszaka, amely 
végső magánnyal és számkivetéssel végződött. Megújulást akart vinni a fővárosba, és ha erről volt szó, 
nagyon kemény volt. Új és nagy felelőssége arra sarkallta, hogy szigorúbb és csípősebb legyen, mint 
addig. A megújítást azonban nem másokon, hanem önmagán kezdte. A püspöki udvartartást 
megszabadította attól a fényűzéstől, amelyet elődje vezetett be. Véget vetett a fényes és költséges 
fogadásoknak. Ám ez az új stílus egyáltalán nem felelt meg annak a szellemnek, amely akkoriban az 
egyházi férfiak körében uralkodott. Ők sokkal szívesebben versenyeztek a világi főurak pompájával, mint 
az evangéliumi egyszerűségért. János keményen tiltakozott a papság azon gyakorlata ellen is, mely 
szerint nem a szűk rokonságból való nőkkel éltek egy háztartásban. Gondosan felügyelt a városban 
kóborló szerzetesekre, és visszaparancsolta őket a kolostorukba. Mint a keleti egyház prímása -- ezt a 
jogállást a 381. évi konstantinápolyi zsinat hagyta jóvá -- joghatóságát kiterjesztette egész Kisázsiára, s 
ezzel a hatalmával beavatkozott a püspöki kinevezésekbe, letette a méltatlan püspököket és 
megszervezte a pátriárkátust. 
Mint korábban Antiochiában, most Konstantinápolyban is különös gondja volt a szegényekre és a 
szerencsétlenekre. Gazdag és jóságos matrónák támogatásával szociális intézményeket hozott létre. 
Gondja volt a vidéki nép evangelizálására, s mindent elkövetett azért, hogy az igaz hitet a falvak és tanyák 
lakói is megismerjék és megőrizzék. Támadta az eretnekeket, a novatiánusokat és az ariánusokat, 
mégpedig kérlelhetetlenül, és e küzdelmében segítségül hívta a világi hatóságot is. Jóllehet a tévedő 
emberekkel szemben mindig megértő maradt, a vallási tévtanításokkal szemben nem ismert kíméletet. 
Éppen ezek miatt nyilvánult meg vele szemben egyre nagyobb ellenállás. Ennek ellenére tiltakozott a 
nyilvános szórakozások, az uralkodó réteg fényűzései ellen, s ezáltal maga ellen ingerelte a császári 
udvarnál leginkább befolyásos köröket. Erkölcsi követelményei hatására a papság és a püspökök támadni 
kezdték a főváros püspöki székében ülő, ,,nyughatatlan szerzetest''. 
A rendszeres támadást az udvarhölgyek indították meg, de támadás érte Alexandria felől is, mert a város 
püspöke, Theophilosz soha nem bocsátotta meg Jánosnak, hogy nem ő lett a konstantinápolyi püspök. A 
végső támadáshoz az adta az alkalmat, hogy János befogadott négy szerzetest, az úgynevezett Nagy 
Testvéreket, akiket Theophilosz üldözött. Erre az minden erejével Jánosnak támadt, számítván a harcban 
az elégedetlenkedő püspökökre, kiket sikerült is a maga oldalára állítania. János Konstantinápolyba idézte 
Theophiloszt, hogy igazolja magát, de közben elkövetett egy végzetes ballépést: Alexandria püspöke 
fényes kíséretében számos püspökkel nagy bevonulást rendezett a fővárosba. János, akinek politikai 
ügyekhez nem volt érzéke, vonakodott attól, hogy elnököljön a kérdést tárgyaló zsinaton. És ez nagy hiba 
volt, mert ellenfele értett hozzá, hogyan vegye kézbe a kezdeményezést. Olyan sikerrel tette, hogy 
egyszer csak ő, a vádlott kezdte vádolni Jánost, és bíróként ítélkezett fölötte. 
Theophilosz 403-ban összehívta az úgynevezett Tölgyfa-zsinatot, amely megfosztotta hivatalától Jánost. 
A császár pedig volt oly gyenge és gerinctelen, hogy aláírta a zsinati határozatot, melynek értelmében a 
konstantinápolyi püspöknek számkivetésbe kellett mennie. Ez a próbatét azonban nem tartott sokáig, 
mert a nép általános fölháborodása a zsinati végzés fölülvizsgálatára kényszerítette a császárnét. János 
visszatért, de a békesség nem tartott sokáig. Az udvar ugyanis olyan ünnepséget rendezett a népnek, 
amely a kétségtelenül haragos és elkeseredett püspök szemében erkölcstelennek látszott, és hevesen 
kirohant az ünnep ellen. Válaszul Eudókia császárné elhatározta, hogy megszabadul az állandóan 
kellemetlenkedő prédikátortól. A püspököt a húsvéti liturgia végzése közben tartóztatták le a 
székesegyházban. 
János elbúcsúzott a néptől, majd elhagyta templomát, és többé nem is látta viszont. A számkivetés 
gyötrelmes volt, mert az örmény határ közelében fekvő Kukuszkusz nevű mezővárosba internálták. 
Útközben a püspök egészségi állapota egészen leromlott, de azért elviselt minden megpróbáltatást. 
Amerre csak ment, mindenütt hirdette az evangéliumot az embereknek. Ettől a császári hatóságok még 
inkább felbőszültek ellene, és úgy határoztak, hogy távolabbra száműzik, egészen a Fekete- tenger keleti 
partjára. És a beteg püspöknek végig kellett mennie az úton, amely közben eső verte, nap égette, és szinte 
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nem akart véget érni a vándorlás. Közvetlenül a halála előtt érkezett meg Komanába, ahol az emberek 
nagy szeretettel és jósággal fogadták, de nem maradhatott közöttük. 
Alig indult azonban ismét útnak, öt kilométer megtétele után összeesett. Bevitték egy kápolnába, amely 
Szent Basziliosz vértanú tiszteletére volt szentelve. Ráadták halotti ingét. Még egyszer magához vette az 
Oltáriszentséget, amelyről oly sokszor és oly szépen prédikált, majd keresztet vetett magára, és ezek 
voltak az utolsó szavai: ,,Hála legyen Istennek mindenért. Amen.'' A püspököt, akit életében annyi 
értetlenséggel vettek körül, a halála után általános tisztelet övezte. Holttestét nagy ünnepélyességgel 
vitték vissza székvárosába. 
Igaz, János püspök nem volt úttörő teológus, de tagadhatatlanul páratlan lelkipásztor volt. A keleti 
egyházatyák közül az ő beszédei veszítettek a legkevesebbet az idők folyamán frissességükből és 
hatékonyságukból. Méltán illették az ,,Aranyszájú'' jelzővel. 
Ünnepét Rómában a 13. század óta január 27-én, ereklyéinek Konstantinápolyba történt átvitele napján 
ülték, mivel halála napján a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe van. 1969-ben szeptember 13-ra 
tették az ünnepet. 
A tetterős pátriárkát és istenáldotta szónokot -- akit később csak Aranyszájú Szent Jánosként emlegettek 
-- úgy szokták jellemezni, mint aki világosságával, erejével, képgazdagságával és bensőségességével a 
keresztény szellem és a görög forma egyesülésének mintaképe. Minderről homíliái és kortársainak 
följegyzései adnak számot. 
János édesanyjáról, Anthuszáról a mester, Libaniosz így nyilatkozott: ,,Micsoda csodálatos asszonyok 
vannak a keresztények között!'' Ez a tanító igen nagyra becsülte Jánost. Egyszer Jánosnak egy dolgozatát, 
amely a császárt dicsőítő beszéd volt, fölolvasta a többiek előtt, és hozzátette: ,,Boldog a szónok, kinek 
ilyen dicséretre méltó császára van; de boldog a császár is, kinek idejében ilyen szónokot mondhat 
magáénak a világ!'' S mikor a halálos ágyán megkérdezték Libaniosztól, ki legyen az utóda, azt mondta: 
,,Ha a keresztények el nem szakították volna tőlem, Jánost választanám.'' 
Azokban az években, amikor még Antiochiában prédikált, a nép olyan lelkesedéssel hallgatta, hogy 
egyszer ezt mondta nekik: ,,Úgy csüngtök az ajkamon, mint ahogy a fecskefiókák várnak eledelre a fészek 
szélén.'' Beszéde gyakran két óránál is tovább tartott, s jóllehet nem mindig a hallgatóság szája íze szerint 
beszélt, amikor befejezte, tapssal és hangos kiáltozással fejezték ki tetszésüket. 
387-ben Antiochiára újabb adót vetett ki a császár. A nép erre föllázadt, s fölháborodásukban összetörtek 
egy császárszobrot, és darabjaival a gyerekek játszadoztak az utcán. Ám hamarosan rádöbbentek a 
felségsértés súlyosságára, és a népet pánikszerű félelem fogta el. Annyira féltek a császár bosszújától, 
hogy sokan már összeszedték a holmijukat, és arra gondoltak, hogy kiköltöznek a városból. Akkor az öreg 
Meletiosz püspök útra kelt, hogy megengesztelje a haragvó császárt. Beszédével, amelyet János írt meg 
számára, olyan hatást ért el, hogy a császár sírva fakadt. E szavakkal küldte haza a püspököt: 
,,Vonakodhatom-e attól, hogy megbocsássak az én alattvalóimnak, aki magam is halandó ember vagyok? 
Menj csak, atyám, gyorsan térj vissza nyájadhoz, és a kegyelemmel vidd el nekik újra a békét és a 
nyugalmat!'' Miközben a püspök Konstantinápolyban járt, János otthon a néppel imádkozott, és 
beszédeivel buzdította az embereket. 
Eutropiosz miniszter keresztülvitte, hogy hívják meg Jánost a konstantinápolyi püspökségre. Azt azonban 
jól tudta, hogy Jánost a rang nem vonzza, s hogy az antiochiai nép mennyire ragaszkodik hozzá. Ezért 
cselhez folyamodott: egy szép napon császári küldöttség kopogtatott Jánosnál azzal a kéréssel, hogy 
mutassa meg nekik a város közelében lévő vértanúsírokat. János gyanútlanul elindult, kiment a 
küldöttekkel a város kapuján, és beszállt a kocsijukba. Mikor azután egyre gyorsabban kezdtek robogni 
rossz irányban, észrevette, hogy fegyveresek veszik körül, s ha tetszik, ha nem, bele kell nyugodnia a 
változtathatatlanba. Mikor megérkeztek, a miniszter ezzel fogadta: ,,A császár szerencséjének tartja, 
hogy ilyen híres szónokot és méltó papot emelhet a város pátriárkai székébe. A szenteléshez és a 
székfoglaláshoz már minden elő van készítve!'' 
Eutropiosznak azonban nemsokára észre kellett vennie, hogy a püspök nem illeszkedik az ő terveibe, 
ezért sokféleképpen kötekedni kezdett vele. Úgy fordult azonban a sors, hogy Tribigild, a gót csapatok 
parancsnoka a gonosz miniszter kiadatását követelte. A császár teljesíteni akarta a kívánságot. Eutropiosz 
végső kétségbeesésében a székesegyházba menekült, és ott kért menedékjogot. Röviddel korábban ő 
volt az, aki rávette a császárt, hogy a templomoknak ezt a jogát szüntesse meg! Meg is ragadták 
ellenségei, és már vonszolták az oltártól kifelé, hogy dorongokkal agyonverjék, amikor a püspök 
beavatkozott, és sikerült elérnie, hogy nem ölték meg ott nyomban. 
Amikor János pátriárkát a császárné és az alexandriai püspök, Theophilosz ármánykodásai 
eredményeként száműzték, a nép az ő oldalára állt. János egy megindító beszéddel búcsúzott övéitől: 
,,Hatalmas hullámok, félelmetes viharok támadnak, de nem félünk a pusztulástól, mert sziklán állunk. 
Tombolhat a tenger, hiába tajtékzik, ezt a sziklát nem tudja szétzúzni. Hánykódhat a vihar, Krisztus hajója 
el nem merül. És valóban, mitől féljünk? A haláltól? Nekem az élet Krisztus, a halál nyereség! A 
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száműzetéstől? Az Úré a föld és rajta minden! A vagyon elvesztésétől? Nem hoztunk e világba semmit, és 
nem is viszünk semmit magunkkal! Ami a világ szemében rettenetes, azt én semmibe veszem; amit gőggel 
birtokol, azt én megvetem... ,,Mikor pedig az emberek beletörődtek püspökük száműzetésébe, 
megindultak az elemek: a következő éjszakán földrengés rázta meg Konstantinápolyt. Mindenkit 
halálfélelem kerített hatalmába; a császárné idő előtt szült, és mindebben Isten büntető kezét látta, ezért 
visszahívatta Jánost. Amikor hírét vették hogy közeledik, az egész város fölujjongott. A hívők fáklyákkal 
és gyertyákkal vonultak ki elébe, s örömkiáltások és himnuszok hangjai mellett vitték be a katedrálisba. A 
büszke Eudókia császárné gyűlölete azonban nem hunyt ki. Nemsokára elérte, hogy a császár kitiltotta 
templomából a püspököt. János tiltakozott: ,,Istentől, az én Üdvözítőmtől kaptam e templomot, azért, 
hogy a nép üdvösségét szolgáljam benne. Ezért nem hagyhatom el! Ha azonban mindenáron el akarsz 
innen távolítani, akkor erővel vitessél ki, mert tiéd a város. Akkor igazolni tudom, hogy miért nem vagyok 
a templomban.'' 
Eudókia szobrának leleplezése alkalmából olyan lármás ünnepséget rendeztek a városban, hogy az 
zavarta a liturgiát. Ezért János a következő szavakat szőtte beszédébe (éppen Keresztelő Szent János 
ünnepe volt!): ,,Heródiás ismét tombol, ismét tajtékzik, ismét táncol, újra csak azt akarja, hogy János fejét 
tálcán szolgáltassák ki neki!'' 
A császárné e szavakat magára értette. Ezért nagyszombaton -- János püspök épp a keresztelést végezte 
-- fegyveres csapat hatolt be a templomba, és kivont karddal kikergették a híveket. Egy katechumen úgy 
megsebesült, hogy vére pirosra festette a keresztvizet. A pátriárkára pedig ismét kimondták a 
száműzetést. Néhány órával távozása után leégett a Szófia-templom és a szenátusi palota. 
Harmincegy évvel később a halott püspök diadalmasan vonult be egykori székvárosába. S akinek éjnek 
idején, titokban, száműzötten kellett elhagynia a várost, most győztesként tért haza. Megszámlálhatatlan 
fáklyás csónak ment a hajó felé, amely a szent ereklyéit hozta, majd ünnepélyes menetben vitték 
szarkofágját az Apostol-templomba. II. Theodóziosz császár és szent nővére, Pulcheria elébe járult, és 
csendes főhajtással tisztelegtek a szent püspök előtt, bocsánatot kérve tőle mindazért, amit a szüleik 
vétettek ellene. 
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Hírlevelünk összeállításában az Önök segítségét is kérjük. Nagyon szívesen 

vennénk a megvalósult programokról beszámolókat, fényképeket, valamint az 

alkalmazott jó gyakorlatokat is örömmel osztanánk meg minden egyházi fenntartású 

intézménnyel-egyfajta közös tudásbázist létrehozva. 

Bármilyen tapasztalat, 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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