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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 
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Aktualitások 

Szakmai konzultációs nap 

 

2020. 10. 14-én 10:00 órakor Szakmai Konzultációs napot tartott a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató. A szakmai nap az online térben, a Zoom alkalmazás 

segítségével került megrendezésre. 

A felnövekvő generáció számára már elképzelhetetlen a világ internet és digitális eszközök 

nélkül. A világhálón megjelenő tartalmak mindenki számára elérhetők- válogatás nélkül. 

Ahhoz, hogy mi, gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégák ebben is a ránk bízott 

gyermekek segítségére lehessünk, nekünk magunknak is kell alapvető digitális 

kompetenciákkal rendelkeznünk- életkorunktól függetlenül.  

Szakmai Konzultációs Napunkkal ezt az alapvető digitális kompetenciát szerettük volna 

fejleszteni, különös tekintettel a digitális oktatásban használatos alkalmazásokra. (Zoom; 

Class room, Redmenta,stb.) Ehhez kapcsolódóan egy ppt- melléklet is található a 

hírlevelünk mellékleteként, melyek közkinccsé bocsátunk. Hasznos link- és 

videógyűjtemény is található benne, bátran használják akár a kollégák, akár a gyerekek 

digitális kompetencianövelésére. 

A konzultációs nap második blokkjában pszichés segítséget is nyújtottunk 

kollégáinknak, ebben az embert próbáló, szorongásokkal teli időszakban pszichológusaink 

segítségével: igyekeztünk rávilágítani belső erőforrásainkra, ezzel összefüggésben az 

erőforrásaink monitorozására is. Tapasztalatok megosztásával jó gyakorlatokat 

sajátítottunk el, melyek kapaszkodóink lehetnek a pandémia idején. 

Hallgattunk egy rövid előadást Szénási Szilvia prezentálásában, mely a stressz, illetve annak 

testi hatásai mellett a nézőpont váltás lehetőségét is felajánlotta: a stressz során belső 

erőforrásaink egyensúlya felbomlik, emiatt érezzük feszültnek magunkat. Azonban a 

stressz jó dolog is lehet-jótékony= eustressz (motivál, erősít). A kártékony stressz a 

distressz, mely jelenléte esetén teljesítőképességünk is romlik. Ha ez az állapot hosszabb 

ideig fennáll, testi -mentális reakciók és tünetek is megjelenhetnek:  

• kiborulás, ingerültség, feszültség,  

• testi tünetek: fejfájás, szívszorítás,  

• mentális képességeink is romolhatnak. 

• Viselkedésbeli zavarok: rendszertelen étkezés, alvási problémák vagy ájulás szerű 

elalvás 



A jelenlegi vírushelyzet nagyon sok elvárást támaszt mindenki felé, gyors reakcióidővel 

megnövekedett feladatokat kell ellátnunk, azonnali döntéshelyzetekkel és 

cselekvésekkel. Folyamatos a bizonytalanság. 

Ezen nehéz érzésekhez félelem is társul: megbetegedünk, szeretteinkért való aggódás; 

anyagi biztonság elveszítése; stigmatizáció 

Sok gyászfolyamatot indított el bennünk a pandémia. Ekkor nagyon nagy szükség van az 

embertársakra, hogy külső erőforrásokkal tudjuk a belső erőforrásainkat erősíteni. Sok 

veszteség érte az elmúlt időszakban a gyerekeinket- eddigi veszteségeiken túl. 

A kihívásokat, melyek stresszt okozhatnak, 3 tényező határozza meg: 

1. Bejósolhatóság 

2. Befolyásolhatóság 

3. Próbatétel-e?  

Hogyan tudunk megküzdeni a fentiekkel? Milyen eszközök állnak rendezkezésünkre a 

megküzdéshez? Hogyan tudjuk megelőzni őket, megelőzhetőek-e?  

Ezen felvezető után megkérte dr. Osváth Viola a résztvevőket, hogy gondolják 

végig, mik azok az új kihívások helyzetek, melyek megnehezítették életüket az első 

hullámban, és amelyek szorongást, feszültséget keltenek bennük a második hullám 

beköszöntével. De a megoldás- és cselekvésközpontú gondolkodásmód révén igyekeztünk 

közösen lehetséges megoldási alternatívákat is keresni, melyeket az nehézségekkel együtt 

az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 

Nehézség Megoldási alternatívák 

1. Keretek, szerepek összemosódása, 
felborulása 

 
 
Nevelési, gondozási feladatok miatt 
oktatási feladatok is megjelentek a 
nevelőszülők, kollégák életében, melyhez 
az oktatási intézményből nem kaptak 
segítséget 

• új keretek és új szabályok felállítása, új 
napirend 

• Időhatárok meghatározása. 

• Megbeszélnénk a gyermekekkel, hogy 
a szülőknek új feladat van: kell, hogy 
itthon tanuljunk 

• folyamatos ellenőrzés és kontroll 

• átgondolt napirend kialakítása, a 
tanulási idők között közös szabadidős 
tevékenységek beiktatása 

• a gyerekek bevonása a különböző 
tevékenységekbe 

• kreatív tevékenységek végzése 
közösen a gyerekekkel 

• Hatékony időbeosztás, legyen meg a 
tanulásnak, játéknak is az ideje. Más 
viselkedés, következetesség. 
Tanulásról ne is beszéljünk tanulási 
időn kívül. 



• más nevelési stílus a különböző 
tevékenységeknek megfelelően 

• napirend beosztása, szerepek 
különválasztása 

• kötelező tevékenységek között kreatív 
szabadidős tevékenységek, melyek 
valóban kikapcsolódást jelentenek. 

Személyes kapcsolatok korlátozása • használni az infókommunikációs 
eszközöket, chetelés, videó és 
telefonhívások, hogy személyesen is 
hallani lehessen egymást- 

• küldeni " túlélő" idézetet és képeket 

• Mindenképpen életjelet adni és tudatni 
azt, hogy fontos a másik. 

• Elgondolkodtató, reményt adó filmek 
küldése 

• Szabadtéri programok több telefon 
chat internet ünnepek megtartása 

• családon/lakásotthonon belüli 
kapcsolatok megerősítése, elmélyítése 

Megfelelési kényszer a pedagógus 
irányába 
Kommunikációs akadályok 

• önbizalom növelése, elvárások 
okozta feszültségek oldása, 
megfeleléstől való félelem, ki mit 
gondol rólad. 

• online korrepetitor keresése a 
tanulás segítéséhez a nehézség 
kiküszöbölése érdekében.  

• Közös tananyag felkutatása 
(internet, könyvek). 

• értelmezés segítése 

• visszajelzés a pedagógusok 
részére! 

• gyerekeknél a folyamatos jelenlét, 
tudjanak ránk számítani 

• pozitív megerősítés, 
önbizalomnövelés 

• Képessé tenni a gyereket, h ő 
birkózzon meg a feladattal 

• kortárskapcsolatok használata-
osztálytársak 

• Szerintem nagyon fontos az 
osztályközösség megtartása is. 
Nekem nagyon jó tapasztalataim 
vannak a videóhívásos 
"osztáyfőnöki órákról". 

Nagyfokú bizonytalanság, mi következik 
ezután 

• Bizonytalanság, ha valaki 
megbetegszik: tájékoztatás 
kornak, mentális képességnek 
megfelelően 

•  Kérdésekre adott pontos 
válaszadás, Tünetekről-megélt 
betegségekkel való 



összehasonlítás/félelem 
csökkentés.pl influenza.  

• Ismertetni a betegség lefolyást.  

• Pontos teendők kronológiája: kihez 
tud fordulni, hatósági intézkedés 
lépései, orvos-beteg kapcsolat 
bizalom erősítése,  

• védekezési módok ismertetése, 

•  családi erőforrások 
feltérképezése, erősítése,  

• szakmai és lelki támogatás 
folyamatosan.  

• Tárgyi eszközök biztosítása, 
hiánypótlás folyamatosan 

• életkorának megfelelően 
megértetni a gyermekkel, hogy 
miért fontos a rendszeres 
kézmosás, a védőeszközök 
használata-Példamutatás 

• Olyan maszk, amilyet szeretne-ha 
már muszáj, legyen kedve szerinti 

Biztonság érzésének nyújtása a ránk 
bízottak számára, miközben mi is 
bizonytalanok vagyunk 
Félelem kezelése 

• Előzetes tájékozódás,  

• Lekötni az idejét. Szabadidő 
hasznos eltöltése.  

• Biztonságot adni, 

• napirend fontossága. Sok 
beszélgetés a saját szintjén. 

• Új közösen kialakított napirend 

• Tudjam, hogy mitől fél, hogy arra 
tudjunk reagálni 

• Egymásra való valódi odafigyelés 

• A lehetőségekhez mérten a 
mozgást biztosítani mind a 
gyerekeknek, mind a felnőtteknek, 
ennek is van stressz csökkentő 
hatása: Gyaloglás, séta, 
kerékpározás és jó kedv! 

 

 

 

  



Neuro-hidroterápia a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál 

 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Csongrád-Csanád megyei Nevelőszülői 

Hálózatának gyermekei igénybe vehetik a logopédiai-, gyógypedagógiai-, pszichopedagógiai 

fejlesztést, állatasszisztált terápiát és egy különleges terápiás lehetőséget is: a Neuro-

hidroterápiát. Helyszínéül a szegedi Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ szolgál.  

A hidroterápia szó jelentése „a víz fizikai tulajdonságainak gyógyító célú felhasználása”. 

Minden hidroterápiás eljárás a víz előnyös fizikai és pszichés hatásait használja ki, így történik 

a Neuro-hidroterápia során is. 

„A Neuro-hidroterápia (NHT) dr Schultheisz Judit gyermekorvos, a Gézengúz 

Alapítvány alapítójának nevéhez kötődik. Célja a csecsemő-kisgyermek optimális fejlődésének 

támogatása, harmonikus mozgásának kialakítása, diagnózis specifikus terápiás hatás elérése. 

Két szakasza az NHT 1. (általában 5 hónapos korig) és az NHT 2. (általában 5 hónapos kortól). 

A vízben a felhajtóerő miatt a mozgások könnyebben, folyamatosabban és 

harmonikusabban kivitelezhetőek, mint szárazföldön. A víz, mint a levegőnél sűrűbb közeg, 

körülvéve a testet, bőséges ingert biztosít, segítve a központi idegrendszer szabályozó 

működését. Ezekkel együtt speciális fogások és mozdulatok alkalmazása elősegíti az 

idegrendszer érését, kedvezően befolyásolja a gyermekek izomtónusát, segíti a nagymozgások 

és finommozgások harmonikus fejlődését, az egyensúly és a vízbiztonság kialakulását. A 

programban életkornak megfelelő játékhelyzeteket kínálunk, amivel felébresztjük, és szinten 

tartjuk a gyermek mozgásigényét és érdeklődését az őt körülvevő környezet iránt. 

A Neuro-hidroterápia 1. a korai életkorban alkalmazott terápia újszülötteknek és 

csecsemőknek (kb. 5 hónapos korig), amely prevenciós céllal is végezhető. Kádban, egyénileg, 

a szülőknek megtanítva, szülői szerepeket erősítő formában történik. Traumatikus szülés esetén 

lehetőséget ad az élmények áthangolására. Kiemelt szerepe van a bizalomteljes kötődés 

kialakításában.”1 (dr Schultheisz Judit) 

A módszer tehát nem csak koraszülött vagy konkrét diagnózissal rendelkező sajátos 

nevelési igényű gyermekek számára hasznos, hanem veszélyeztetett fejlődésmenet (például 

ikerterhesség, koraszülés vagy bármilyen szülési probléma) esetén terápiaként, ám más 

helyzetekben megelőzésként és fejlesztésként is használható, azaz a meglévő képességek is 

fejleszthetők a segítségével (Kereskényi, 2011)2.  

Bakaity Anna 
gyógypedagógus 

  

 
1 A https://gezenguz.hu/neuro-hidroterapia-2/ alapján, Dr. Schultheisz Judit által jóváhagyva 
2 Kereskényi Bernadett, Gézengúz Alapítvány (2011): Fejkontroll fejlesztése Neuro-hidroterápiával. Fizioterápia, 

2011. XX. évf. 3. szám 

https://gezenguz.hu/neuro-hidroterapia-2/


Őszi hangulatú programok megyéinkben 

 

 „Itt van az ősz, itt van újra’’ – Petőfi Sándor híres idézetéhez kapcsolódva, számos 

őszi program valósult meg megyéinkben. Az időjárás kedvezősége és a járványügyi helyzet 

miatt, elsősorban kinti programokra került sor a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

szervezésében. A rendezvények az egészségügyi előírások betartásával kerültek 

megrendezésre. Fantasztikus hangulatú, családias programokban volt része mindenkinek, 

melyek segítették a kapcsolatok erősítését és számtalan hasznos információval 

gazdagították gyermekeink tudását. 

 Bács-Kiskun megyében Tiszaalpár nevelőszülői hálózata szeptember 26.-án egy 

hamisítatlan falusi programon vett részt. Régi népszokásokat elevenítettek fel, 

gyermekeink kipróbálták a kukorica fosztást és kézi morzsolást, valamint a délután 

folyamán kosarat fontak. Kukorica szemeiből képeket díszítettek a csuhéból megtanultak 

bábút készíteni. Természetesen a lovaskocsikázás mint falusi program, most sem 

maradhatott el. Sokat tanultak gyermekeink ezen a napon, megismerkedtek a kukorica 

betakarítás népi hagyományával és  megtapasztalták a közösségi munka örömeit is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 04.-én ünnepeljük az Állatok Világnapját, amely Assisi Szent Ferenc halálának 

évfordulóján van. Ezen jeles napról két terület is megemlékezett.  

Október 09.-én Orgovány – Izsák terület nevelőszülői tanácsadója egy fergeteges 

vetélkedőre hívta meg a gyerekeket ebben a témában. Barkochbáztak, totóztak, 

állatfelismerő játékot játszottak. 

Kiskunfélegyháza I-II terület nevelőszülői hálózata kirándulni volt október 10.-én a Fővárosi 

Állatkertben, így emlékezve e jeles napra. 

Mind a két program azon kívül, hogy erősítette a összetartozást, sok hasznos információt 

is adott a gyerekeknek, vagy épp kiegészítette a meglévő tudásukat. Jó hangulatban, sok 

beszélgetéssel, nevetéssel teltek el a rendezvények 



. 

 

 

 

 

 

 

 

Kirándulni is voltak a Bács-Kiskun megyei nevelőszülői hálózatból még pedig Soltvadkert 

és Kiskőrös terület október 03.-án. Ők Óbányára és Pécsre látogattak el. A jóidőt 

kihasználva nagyot túráztak a Mecsek lankáin. A fárasztó út ellenére nagyon jól érezték 

magukat, hatalmas kitartással teljesítették az útvonalat. Ezen napon a gyerekek a 

telefonjaikat fotózásra használták, megörökítve a csodálatos tájat.  

 

 

 

 

 

 

 

Csillagösvény Labirintus programsorozatunk első csoportja, Bácsalmás nevelőszülői 

hálózata október 15.-én látogatott el Ópusztaszerre. A csepergős időjárás ellenére nagyon 

jól érezték magukat. A labirintus végig járásában előre elkészített kérdés sorozatok 

segítették a csapatokat. A feladat sikeres teljesítéséhez egyaránt szükség volt mindenki 

tudására, a csapatok összetartására, együttműködésére. Ez a program rendkívül jó 

csapatépítő volt, hiszen egymásra voltak utalva a különböző korcsoportok. Mindenki 

sikeresen teljesítette a labirintus kihívását, ami megmutatta kitartásukat, a 

csapatmunkában való helytállást és a tudásuk sokrétűségét. 



 

 

 

 

 

 

 

Nógrád megyei nevelőszülői hálózat október 03.-án megtartotta első családi napját. Erre 

a programra Mátraverebély – Szentkút Kegyhelyen került sor. A helyszínválasztásnál nagy 

szerepe volt az itt élő családok keresztény értékrendjének.  Sajnos a létszámot befolyásolta 

a járványügyi helyzet, de az itt megjelent közel 50 fő egy igazán családias napot töltött 

együtt. A kicsiket a kézműveskedés, a nagyokat és bátrabbakat egy közel egyórás túra 

várta, ahol megismerkedhettek az itt található Remete barlangok történetével.  

Egy helyi idegenvezető a Szentkút Kegyhely történetéről is tartott érdekes előadást. A mai 

nap a találkozásé és az ismerkedésé volt a főszerep, hiszen a családok eddig ritkán 

találkoztak nem igazán ismerik egymást. Mindemellett 

sok érdekes információt is megtudtak a hely és a környék nevezetességeiről. A program 

változatossága lehetőséget adott arra, hogy a különböző korcsoportok együtt is jól tudják 

érezni magukat.  

Csongrád megyében Csanádpalota nevelőszülői hálózata október 10.-én ismételten 

együtt töltött egy napot a helyi játszótéren. A gyerekek megtapasztalták a közös játék 

örömét, az egymásra való vigyázás felelősségét. Az ősz adta ajándékok gyűjtésével 

(gesztenye, színes falevelek) pedig már a következő programra készültek. Ez a nap 

lehetőséget adott a kapcsolatokat mélyítésére, a közösségi szellem erősítésére. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Békés megye nevelőszülői hálózata október 04.-én az Állatok Világnapja alkalmából 

látogatást tett Szarvasra a Körösvölgyi Állatparkba. Ez a program nagy létszámmal valósult 

meg, több mint 150 fő vett rajta részt. Ez is mutatja, hogy milyen nagy igény van a 

megyében a közös programokra. Azonkívül, hogy a gyerekek tudása gyarapodott az 

állatokkal kapcsolatban, többször szembesültek a tv és a valóság közötti különbséggel. 

Éppen ezért is fontos, hogy a valóságot, az őket körülvevő világot is megtapasztaltassuk 

gyerkőceinkkel. Erre jók az ilyen programok.  

 

 

 

 

 

 

 

A gyulai lakásotthonok kihasználták az októberi jó időt, számtalan programot valósítottak 

meg az elmúlt időben. Biciklitúrát szerveztek, kalandparkban voltak, sétáltak, fagyiztak, 

illetve strandoltak. Ha éppen nem mentek sehová, akkor közösen főztek, társasoztak, 

filmet néztek és közben nagyokat beszélgettek, lehetőséget adva a bizalomra. 

  



Ha ősz, akkor szüret. Így gondolták ezt Jász – Nagykun – Szolnok megye 

Kunszentmárton terület nevelőszülői tanácsadói is. Egy hamisítatlan szüreti mulatságra 

hívták meg a nevelőszülős családokat október 17-re.  

A program során felelevenítették a régmúlt idők szüreti szokásait, kipróbálták szőlő 

préselést. A gyerekek érdeklődőek voltak hiszen a mostani modern világban teljesen 

másképpen történik mindez. Kézműves foglalkozás keretében őszi termésekből díszeket 

készítettek, amely fejlesztette a gyerekek kreativitását, kézügyességét. A program 

zárásaként a nap folyamán elhangzott szüreti népszokásokból és jeles napokból vetélkedő 

valósult meg a gyerekek számára. Visszajelzések alapján ezen a területen a közösség 

épülése jó úton halad, szívesen találkoznának újra. 

 

  

 

Az elmúlt időben megvalósult programok bizonyítékok arra, hogy mekkora szükség van a 

közös együttlétre. Ezt a jelenlevők létszámának emelkedése is mutatja. A rendezvények 

változatossága a területek, családok igényihez igazodott. A programok már nem csak 

élményt adtak, hanem ismeretekkel is gyarapították a gyerekek tudását, egyfajta tanítást 

kaptak. Több programba is belekerült a népi hagyományok felidézése. Ezt mi fontosnak 

tartjuk, mert szeretnénk, hogy gyermekeink megismerjék, tiszteljék kultúrájuk alapköveit.  

Bízunk abban, hogy még több terület csatlakozik a gyermekeink arcára mosolyt csaló 

programjainkhoz és ezáltal megtapasztalhatják a közösség összetartó erejét. 

 

 

 

Kis Tünde 

Élménypedagógiáért felelős koordinátor 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

  



Tervezett programjaink 

 

2020. 10. 28.  Lakásotthoni munkacsoport (online;Zoom) 

2020. 10. 29. Országos Módszertani Gyermekkonferencia (online; 

Zoom) 

2020. 11. 19.  Lakásotthoni munkacsoport (online;Zoom) 

2020. november vége Adventi szavalóverseny (digitális) 

  



Bemutatkozunk… 
Sportéletrend 

 

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
PROGRAMSTRUKTÚRA 

 

Váradi Márk vagyok, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Sportéletrendért 
és prevencióért felelős koordinátora, valamint nevelőszülője. 
Gyermekkoromban nagycsaládban nevelkedtem, és imádtam sportolni. Rengeteget 

fociztam, lovagoltam, ping pongoztam. Már a középiskolás korom óta céltudatosan 

választottam azt a területet, ahol a sporttal és gyerekekkel egyszerre tudok foglalkozni. 

Így lettem sportoktató, lovasoktató, valamint labdarúgó edző. A későbbiekben a szüleim 

mintaértékű példáját látva egyre elhivatottabban éreztem, hogy nevelőszülő szeretnék 

lenni, és segíteni annyi gyermeknek, amennyinek csak a lehetőségeim adják. Jelenleg a 

vérszerinti fiunk mellett 5 gyermeknek adunk szerető otthont.   A lehetőségeim a 

későbbiekben kibővültek, és mostanra 8 megyében szervezem a sportéletet a Szent Ágota 

Gyermekvédelmi Szolgáltató gondoskodásában élő gyermekei részére, aminek nagyon 

hálás vagyok.  

A gondoskodásunkban élő gyermekeink részére óriási lehetőséget nyújt (a 

szabadidőjük hasznos eltöltésére is gondolva) az élményprogram kialakítása, ezen belül is 

a sportolási lehetőség megteremtése.  

A rendszeres sportolásnak a közösségi, szociális élményeken túl rengeteg 

személyiségformáló jótékony hatása van: 

• A rendszeres sportolási lehetőség segíti önállóságuk kialakulását; 

• Segíti felelősségérzetük kialakítását; 

• Folyamatos döntési helyzeteket teremt, melyek későbbi életük során kiválóan 

tudnak hasznosulni munkavégzésük során. 

• A rendszeres sport megtanít küzdeni-önmagunkért, a céljainkért, a jövőnkért. 

• Javítja a gyermekek és fiatalok megküzdési képességeit (reziliencia) 

• Személyes és szakmai kompetenciáik erősödnek. 

• Kialakulhatnak azok a pozitív személyiségjegyek (küzdeni akarás, fair play, egyéni 

érdek alárendelése, kitartás, mások segítése stb.), melyek nélkülözhetetlenek 

lesznek a gyerekeink számára későbbi életük folyamán. 

A fenti felsoroásból jól látszik, milyen kompetenciákat, személyiségjegyeket fejleszt a 

rendszeres sportolási lehetőség. Ennek megfelelően alakítottuk ki mind a nevelőszülő 

hálózatban, mind pedig a gyermekotthonokban élő gyermekeink részére a különböző 

sportolási lehetőségeket. Elsődleges célunk a közös élmények megélése, az hogy minden 

edzést látogató fiatal jól érezze magát.  

A nyújtott sportolási lehetőségek természetesen díjmentesen igénybevehetőek 

támogatott csemetéink részére, mind a nevelőszülői hálózatban, mind pedig a gyermek- és 

lakásotthonos struktúrában.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes mértékben megszervezi a 

gyerekek által kívánt sportágat heti rendszerességgel, szakképzett edzővel, oktatóval. 

Sportágspecifikusan biztosítja a helyet, tárgyi eszközöket.  



Célunk, hogy a lehető legtöbb tanácsadói területen, lakásotthonban beépítsük a 

gyerekek életébe a heti rendszerességű sportfoglalkozásokat, melyeket a gyerekek a 

tanácsadóval, lakásotthonvezetővel közösen választanak ki. 

Jelenleg elérhető sportolási lehetőségek: 

- labdarúgás: csapatjáték, melyben megtanulják az együttműködés, egymás 

tiszteletben tartásán túl a pontosságot, a szabályok elfogadását, követését. 

- úszás: Az úszásoktatás folyamata szakembert igénylő oktató-nevelői, 

pszichológiai, pedagógiai feladat, ezért nem mondhatjuk, hogy az úszás 

tudásával kizárólag testi egészségre tehetünk szert. Tipikusan az a sportág, 

amire tökéletesen illik a híres mondás, miszerint ha ép a testünk, akkor ép a 

lelkünk is. 

- atlétika: Az atlétika is sok gyermeknek jelent örömöt. Fejleszti a sportoló 

motivációját, akaraterejét, kitartását, versenyszellemét, versenyzési kultúráját. 

- ping pong: A pingpong összetett fizikai aktivitás, amely javítja többek közt a 

rugalmasságot, az erőt, a gyorsaságot, az állóképességet és a vérkeringést. 

Folyamatos koncentrációt igényel, ezért serkenti az agyműködést. 

További lehetőségek: 

- tánc 

- erőnléti edzések 

- tollas 

- kézilabda 

- röplabda 

Sportágak népszerűségi szintje a gyerekeink körében: 

 
  



Versenyek szervezése:  

Az edzéseket követően versenyeket, tornákat, kupákat szervezünk a gyerekeknek, 

ahol az élményszerzésen kívül a jutalmazásé a főszerep. Igyekszünk mindenkit valamilyen 

formában jutalmazni, hiszen sportprogramjaink során az eredményes helyezések mellett a 

részvétel ugyanolyan fontos.  

Együttműködési területek: 

A sportéletrend szimbiotikus kapcsolatot ápol a pasztorációval, valamint az 

élménypedagógiával. E három terület szorosan egybefonódva szenzációs programokat 

kínál a gyerekek számára.  Például labdarúgó edzés során arányosan elosztva építjük fel a 

programot. Labdarúgás, pihenőidőben pasztorációval kvízjáték, mely sok érdekes 

témában ad felvilágosítást a gyerekeknek. A szurkolóknak, vagy pihenő csapatoknak pedig 

az élményprogrammal biztosítjuk a szabad idejük hasznos eltöltését az edzés ideje alatt. 

Összegzés 

Sportolás közben egy olyan dolog történik, ami ebben a mai túlhajszolt, rohanó, világban 

igencsak megbecsülendő; A GYEREKEK JÁTSZANAK! Játék közben pedig észrevétlenül 

valósul meg a hátránykompenzáció és a személyiségüket is fejlesztő tanulási folyamat. 

Ennek a folyamatnak a gördülékeny megvalósításához kérjük kollégáink segítségét: a 

rendszeres sportolási lehetőségekkel nagymértékű fejlődésnek lehetünk mi, kollégák a 

katalizátorai. Hiszen: 

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legnemesebb és legerőteljesebb 

nevelő eszköze. 

Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes 

küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a 

legfontosabb polgári erényekre: összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes 

alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló 

megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem 

szabályaira.” 

(Szent Györgyi Albert, 1930) 

 

 

 

       Váradi Márk 

Sportéletrendért és prevencióért felelős koordinátor 

          +36 30 258 5101 

      varadimark31@gmail.com  
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Lélek-üdítő 
 

Kedves Munkatársak! 

Az elmúlt hetekben az evangéliumokban / Mt 20.1-16. , 21.31-43/ a gazda 

meghívásairól s elutasításairól hallottunk. 

A történetben különböző időpontokban felfogadott munkások kifizetése érdekes 

módon, egyformán történik, függetlenül attól, hogy mikor is álltak be dolgozni. Tehát a 

szőlősgazda nem az elvégzett munka alapján fizet, hanem egy más szempont szerint adja 

az egyforma bért. Azért egyenlő a javadalmazásuk, mert aznap egyformán nem 

szalasztották el Istent s az Ő szolgálatát. Emiatt a korábban kezdők egy talán jogosnak tűnő 

igazságtalanságot élnek át. 

Azonban az evangélium nem egy teljesítmények alapján fizető szokványos gazdát 

akar bemutatni, hanem olyat, akinél a meghívást és a jutalmazást illetően mindenki 

egyforma jogokkal rendelkezik. Persze mindezt a korán kezdő, zúgolódó munkások nem 

nézik jó szemmel. Valójában az a problémájuk, hogy akik később jöttek, hogy merik 

elfogadni ugyanazt a bért, melyet a korábban kezdők kapnak. Egy érdekes szerepet 

szánnak maguknak. A többi munkás és a gazda élő lelkiismeretei kívánnak lenni. S amikor 

élő lelkiismerete kívánok lenni a másiknak, azt mondom: -neki ugyanúgy kell megítélnie 

magát, mint ahogyan én megítélem őt abban az adott szituációban.  

Sajnos ilyenkor a másikat magamhoz mérem, nem pedig saját magához, figyelembe 

véve a változásra, fejlődésre való lehetőségeit, képességeit. Amikor ítéletet mondunk, 

akkor általában a saját rejtett gyengeségeinket vetítjük ki. S pontosan az elsőként érkezett 

munkások a lelkükből hiányzó s a gazdában meglévő méltányosságot, nagyvonalúságot 

gyűlölik s ítélkeznek is felette. Az ítélkező ember úgy könnyít a lelkén, hogy a másikra vetíti 

mindazt ami őbenne rejtve van vagy hiányzik a szívéből. Az elsőként érkező  munkások a 

későn jövőkre az érdemtelenség érzését akarják ráerőltetni. Ezért nagyon fontos, hogy a 

ránk erőltetett, a világ által kitalált szerepeket ne fogadjuk el. Mert ha valaki eggyé válik a 

rákényszerített szerepével, olyanná válik, mint az öreg dió,belül üres lesz, mert kiapadt s 

csak a kemény héja marad.... 

Amikor harangot öntenek, előre meghatározzák a hangját, hogy összhangban 

legyen majd a többivel. S amikor elkészül az öntés, kibontják a burkolatból, majd jön a 

próba. Különböző hangokat szólaltatnak meg a közelben, de a harang egy ideig nem 

reagál. Végül megszólaltatják a megfelelő hangot s a harang válaszol rá; ünnepélyesen 

visszazengi ugyanazt a hangot. Tehát a hang benne szunnyadt, csak várta, hogy 

felébresszék, hogy szólítsák. Azonban sok meghívásnál nincs visszhang, mert  a szerepek, 



ürügyek, magyarázkodások s a megszokások rabsága a fars hangokra figyelmessé tehet, 

de a motiváló hangokra sajnos süketté.  

Az ilyen lelkületű ember egyszerűen fél a jótól, fél feladni látszat biztonságát, holott 

egy híres gondolkodó - Roger Von Oech- a következőket írja: " Mindenkinek, van egy 

kockázat-izma, amit csak úgy óvhat meg az elcsökevényesedéstől, ha minden nap 

próbálkozik valami újjal." Csak így válhat elkötelezett emberré.  

/ Hiszen az az elkötelezett ember, aki nem az érdekeit, hanem az értékeit védi. / 

 

 

Gyenes Csaba 
plébános 

 

  



Szakmai eszközeink 

Önkéntesek az ÁGOTA Táborban 

Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. 

Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás 

kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével. Az önkéntes tevékenység egy 

lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú 

ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz. Az önkéntesség egyre szélesebb 

korosztályokat és társadalmi rétegeket érint.  

Az ÁGOTA Alapítvány munkássága önkéntesek tevékenységével valósul meg, ez az egyik 

fő erőforrásunk. Mintegy 350 (önkéntes szerződéssel rendelkező) önkéntesünk között az 

adjunktustól, a pedagóguson, pszichológuson, szociális munkáson, asztaloson, hentesen 

át a nyugdíjas nagymamáig megtalálhatóak a legkülönbözőbb foglalkozású és korú 

személyek. Önkénteseink színes személyisége egyik biztosítéka a hatékony munkának. 

Nálunk nem szükséges iskolai előképzettség a gyermekekkel való foglalkozáshoz. Azonban 

saját szervezésű, ingyenes képzéseken adjuk át munkatársainknak azokat a specifikus 

információkat, melyek nélkülözhetetlenek a karitatív munkához. Ezeken a képzéseken való 

részvétel előfeltétele az ÁGOTA Alapítványnál végezhető önkéntes munkának. Az ÁGOTA 

Táboroknak nagyon magas létszámú önkéntes segítségével dolgozunk, melynek több oka 

van: egyrészt a személyre szabott gondoskodást és törődést csak úgy tudunk biztosítani, 

ha egy önkéntesre maximum 2- 3 gyermeket bízunk. Másrészt táborunkban nem pusztán 

gyermekfelügyeletet végeznek az önkéntesek, hanem nagyon intenzív nevelői, gondozói 

munkát látnak el. Alapítványunk önkéntes csoportjának különlegessége, hogy a segítők 

megközelítőleg 30%-a azok közül került ki, akiket alapítványunk korábban segített, tehát 

állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok közül. Az ő mintájuk nagyon fontos 

és hiteles forrás a segített gyermekek számára. 

Az „ágotás” önkéntes tulajdonságai 

Önkénteseink tulajdonságait tekintve nagyon fontos szempontok: 

• Kellő magabiztosság és 
önbizalom 

• a magas fokú empátia  

• tolerancia 

• adekvát kommunikációs 
eszköztárral rendelkezik  

• kellő rugalmassággal és 
következetességgel képes 
feladatait ellátni.  

• Fontos eszköze a humor. 

• terhelhető,  

• kitartó,  

• határozott,  

• jó kapcsolatteremtő készségű,  

• hisz a gyerekekben,  

• tud több dologra is figyelni,  

• jó a megfigyelőképessége, 

• jó a helyzetfelismerő képessége,  

• igyekszik a legjobb tudását 
nyújtani,  

• őszinte, tapintatos 

• tud segítséget kérni 

• tud hagyatkozni 

• képes kooperációra 

• csapatjátékos 

• hiteles 
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Táboraink egyik különlegessége éppen a gyerekekkel való foglalkozásmódban rejlik: 

törődő, gondoskodó nevelői attitűd jellemzi önkénteseink viselkedését a gyerekek 

érkezésének pillanatától. A tábori struktúra működési alapegysége az alcsoport, 

melynek személyi összetétele biztosítja a biztonságot adó állandóságot. Ez az 

önkéntesek nyújtotta biztonság adja meg a terápiás foglalkozások alapjait, mely 

segítségével tudjuk gyógyító tevékenységünket megkezdeni.  

 

Az önkéntesek feladatai 

o Állandó szeretetteljes jelenlét. Nem a gyerekekre felügyelni hívtuk az 

önkénteseket. Törődni, gondoskodni, nevelni 

o Aktív, törődő, gondoskodó jelenlét a gyerekek mellett a gyerekek ébresztésétől 

a gyerekek lefektetéséig 

o Partneri viszony kialakítása a gyerekekkel. Nem felülről okoskodó felnőttekre, 

hanem a gyerekkel közös élményeket megélő önkéntesekre van szükség. A 

közös élmények megteremtik azt a bizalmi, partneri viszonyt, amelyben 

értékeket, normákat, hiteles példákat, mintákat tudunk adni a gyerekeknek, 

ezzel nyújtva egy másik, választható alternatívát. 

o Hiánypótló tevékenység megvalósítása: Sok gyereknek ez az egyetlen 

kikapcsolódási lehetősége. Többen közülük egy ÁGOTA Táborban tapasztalják 

meg először, milyen az, mikor valaki valóban rá figyel, és csak miatta van itt. A 

megerősítést az önkéntes elfogadása, a feltételek nélküli szeretete és a pozitív 

hozzáállása varázsolja elő. 

o Koordinálni, vezetni a rá bízott gyerekeket és önkénteseket 

o Határok betartása és betartatása 

o Élmények, sikerélmények nyújtása, elősegítése 

o Motiválás, lelkesítés 

o Hagyatkozni az alcsoportvezetőre, nagycsoportvezetőre, táborvezetőkre. 

o Programokon való közös részvétel 

o Tábori programstruktúra előkészítésében, megvalósításában való segédkezés 

o Beszélgetések vezetése 

o Értékorientáció 

o Tudni kell értő figyelemmel hallgatni, vigasztalni és pozitív jövőkép irányába 

elmozdítani a gyereket 
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Az önkéntesek képzése, felkészítése 

Az ÁGOTA Alapítvány évente minimum háromszor tart ingyenes felkészítést az 

önkéntesei számára, ahol a család nélkül nevelkedő gyermekekkel és fiatalokkal való 

foglalkozáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket adja át. Ezek a 

találkozások minden évben ősszel, tavasszal és nyáron valósulnak meg. 

A családból kiemelt gyerekek esetében nagyon specifikus ismeretekre van szükség a 

valódi, hatékony segítségnyújtáshoz. Ezeket az elengedhetetlenül szükséges 

ismereteket adjuk át évközi képzéseinken, melyen való részvétel előfeltétele az ÁGOTA 

Alapítványnál a gyermekekkel való foglalkozásnak. Alapítványunk alapvetően 

hosszútávon gondolkodik az önkénteseket illetően. Ezért képzéseink része az 

önkéntesek megtanítása saját határainak feltérképezésére és tartására is. Kiemelt 

feladata a képzéseknek a szindrómás segítségadás kiszűrése, elkerültetése is.  

Munkatársaink képzését azért tartjuk fontosnak, mert az állami gondoskodásban 

élőkkel való foglalkozás megkívánja, hogy ne csak szeressük, hanem okosan is szeressük 

a gyerekeket és fiatalokat. A képzésen megszerezhető tudás felkészíti munkatársainkat 

az állami gondoskodásban élő fiatalokkal való munkára, annak speciális jellemzőire, 

buktatóira. Alapítványunk hangsúlyt fektet arra, hogy gyermekkel csak szakszerűen 

felkészített fiatal kerüljön kapcsolatba, aki tisztában van saját –gyermek életében 

betöltött- közvetítő szerepével és kellőképp felkészült legyen az esetlegesen felmerülő 

problémákkal szemben. 

Gyakorlati képzésünk programjai alapvetően úgy épülnek fel, hogy önkéntesek 

képesek legyenek összehangolni a gyerekek együttlétét, minden egyes programban. 

A képzésen a gyerekekkel folytatott munka alapelveiről, a speciálisan előforduló 

nehézségekről, a vezető pozíciót betöltő önkéntesek szerepeiről és feladatairól, az 

értékekre nevelés eszközeiről, a konfliktuskezelés módjairól, valamint a saját mintaadás 

és a prevenció fontosságáról van szó. 

A képzéseken elsajátított ismeretek a folyamatos, hozzáértéssel és megfelelő 

tájékozottsággal végzett önkéntes munka zálogai.  

A képzések specifikumai 

o Állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalokkal való foglalkozás segítői 

attitűdjének kialakítása 



23 
 

o Paralel képzés önkénteseink előzetes ismeretanyagára alapozva (régi 

önkéntesek, új önkéntesek, kortárssegítők és autentikus segítők) 

o Adekvát ismeretanyag átadása 

o Elméleti és gyakorlati blokkok alkalmazása 

o Kommunikációs blokkok 

o Önkéntes lehetőségek ismertetése 

o Vezetőképzések 

o Nem szükséges speciális végzettség a képzéseinken való részvételhez. 

(Önkéntesink között hentes, kőműves, ápolónő, autószerelő, pszichológus, 

pedagógus, szociális munkás, gyógypedagógia szakos hallgatók, édesanyák 

is találhatók) 

o Képzést vezető szakembereink legalább 20 éve foglalkoznak állami 

gondoskodásban élő, családból kiemelt gyerekekkel és fiatalokkal. 

 

Képzésünkön kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek, fiatalok életkörülményeinek, 

sajátos érzésvilágának bemutatására – hiteles forráson keresztül, hisz önkéntes 

munkatársaink között számos állami gondoskodásban felnőtt fiatal is tevékenykedik.  

Hosszú évek alatt szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy önkénteseink hosszú 

távon is hatékony megtartásában nagymértékben szerepet játszik a testhez álló feladat 

közös megtalálása. Ennek érdekében alapítványunk vezetősége életre hívta a 

Közösségvezetői Kört, melynek fő feladatköre az önkéntesek személyiségének, 

habitusának megfelelő feladat megtalálása, így biztosítva a hosszú távú segítői 

jelenlétet.  

Fontosnak tartjuk, hogy a civil szférában tevékenykedő önkéntesek megfelelő tudással 

rendelkezzenek az általuk ellátandó munkához. Tevékenységünk a magyar gyermek- és 

ifjúságvédelmi tevékenység kiegészítő komponense, munkánkat a gyermekotthonok és 

gyermekvédelmi intézmények dolgozóival karöltve végezzük. Mivel a 

gyermekotthonokban általában szakirányú végzettséggel bíró nevelők dolgoznak, 

elengedhetetlen, hogy a hozzánk csatlakozó önkéntesek is rendelkezzenek az állami 

gondoskodásban élő, illetve a veszélyeztetett fiatalok neveléséhez szükséges alapvető, 

mégis területspecifikus ismeretekkel. A programban törekszünk a hiteles, és jól 

használható információk átadására, a kapott tudás gyakorlati alkalmazására. 

Szeretnénk, ha ez által fejlődne az önkénteseink szakmai tudatossága, javulna 
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hozzáértésük, és így javulna a civil, önkéntes tevékenység színvonala és megbecsültsége 

is. Szeretnénk, ha a meglévő önkéntes csapat hatékonysága és önállósága is fejlődne.  

A képzés céljai 

o Képzésünk célja egy jól összeszokott, egymás erősségeire bátran hagyatkozó 

önkéntes csapat kialakítása, akik szakmailag felkészülten, magas empátiával, 

felelősségteljesen állnak a rájuk váró kihívások elé.  

o A vezető pozíciót betöltő munkatársaink vezetéstechnikai ismereteik birtokában 

felkészültek az esetlegesen előforduló nehézségekre.  

o Támpontok nyújtása csoportok vezetéséhez, szereptisztázás 

o Az önkéntesek megtanulják, miként adhatók át hitelesen - saját viselkedésükkel 

és életmódjukkal is példázva - a valódi értékek a társadalom perifériáján lévő 

fiataloknak és gyermekeknek 

o A gyermekek között fellépő erőszak sikeres megelőzése, a konfliktuskezelés, a 

problémák békés megoldási módjainak elsajátítása, konstruktív alkalmazása 

o Hiteles, és jól használható, terület- specifikus ismeretek, információk átadása az 

állami gondoskodásban élő fiatalokról 

o Az önkéntesek alaposan felkészülnek a képzésen a speciális nevelési feladatokra.  

o Az önkéntesek kommunikációs kultúrájának fejlesztése, kommunikációs 

eszköztáruk gazdagítása 

o Felelősségteljes karitatív munka, ahol a képzett önkéntesek képesek speciális 

vagy éppen rizikós helyzetben is pedagógiailag, erkölcsileg helyes döntést hozni, 

és a szerint cselekedni 

o Az egyéni és közösségi aktivitás növelése 

o A kapott ismeretek sikeres gyakorlati alkalmazása 

o Megfelelő ismeretanyag átadása a segítői tevékenység mind mélyebb 

megértéséhez 

o A fiatal vagy kezdő önkéntesek ráhangolása a társadalmi munka szellemiségér 

o Önismeret fejlesztés 

o A fiatalokban rejlő szervezőkészség fejlesztése, formába öntése 

o Etikai alapelvek átadása 

o Egységes cselekvési koncepció mentén való segítői munka valósul meg hosszú 

távon is 

o Az önkéntesek szakmai színvonalának emelkedése 
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o A kommunikációs készségek fejlesztése révén az önkéntes munka 

sikerességének javítása 

 

Az ÁGOTA Tábor gyógyító hatásait erősítő komponensek 

✓ Szakmai programjaink minden esetben a gyermek nyelvén interpretálva, játékos, 

könnyed, bizalommal teli módon, a személyes gondoskodás, törődés, az egyénre 

szabott figyelem érzését megtapasztaltatva valósulnak meg.  

✓ Szakmai moduljaink az állami gondoskodásban élő fiatalok szükségletei, igényei 

alapján, kifejezetten a célcsoportot érintő problémakörök mentén állnak össze, 

segítik a bizalom élményének megélését, a lelki traumák és annak következtében 

kialakult érzelmi deficitek feldolgozását, a szociális kompetenciák erősítését.  

✓ Lehetőséget teremt személyes pozitív élmények, tapasztalatok gyűjtésére, 

korrekciós élmények szerzésére, valamint új megküzdési módok kipróbálására és 

elsajátítására is, a sorstársak tapasztalatai, valamint képzett önkéntesek 

segítségével.  

✓ Megfelelő pedagógiai eszközöket alkalmaz, és sikeres társadalmi 

beilleszkedésüket segíti elő hatékonyan. Ezek a fiatalok eddigi életük során csak 

a magányt, az elhagyatottságot, az előítéleteket tapasztalhatták meg.  

✓ Folyamatos megerősítésükkel, a feltétel nélküli elfogadással, megfelelő 

attitűdök kialakításával, valamint építő jellegű értékek közvetítésével 

hatékonyan csökkenthetjük sérüléseik mértékét.  

✓ Programunk kialakításának alapelvei között a következetesség, az elméleti 

alapok és empirikus tapasztalatok összekapcsolása, a rendszerszemlélet, 

valamint a gyermekközpontúság és a hatékony segítségnyújtás igénye 

szolgáltatják az alapot. 

✓ A traumák feloldása specifikus, pedagogikoterápiás (KÁSZPEM) megközelítéssel 

jól kezelhető.  

✓ Táborunkban lehetőség nyílik célcsoportunk számára a közösség és valahová 

tartozás érzését megélni. Az országos ÁGOTA Táborban az ország minden 

régiójából érkeznek állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok.  

✓ Ez a tábor kiváló alkalmat teremt a találkozásra, kikapcsolódásra, pszicho-

szociális rehabilitációra. Sok családból kiemelt gyermeknek ez az egyetlen 

lehetősége, hogy a nyár folyamán eljusson táborozni, nyaralni kikapcsolódni. A 
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tábor az elmúlt évek során hagyománnyá vált, gyermekeink várják a közös 

együttléteket, terápiás foglalkozásokat, élményeket. 

✓ Az Országos ÁGOTA Tábor lehetőséget biztosít, hogy az ország valamennyi 

pontjáról érkező család nélkül nevelkedő gyermekek egymással találkozzanak, 

megéljék azt, hogy nincsenek egyedül sajátos sorsukkal és van lehetőségük a 

jövőjüket felépíteni. 

 

Ebbe a csodálatos programrendszerbe szeretettel várjuk a kollégákat is önkéntesként, 

amennyiben van kedvük és szabadidejük. Az elmúlt években egyre több kolléga 

csatlakozott az ÁGOTA Táborok önkéntes közösségéhez. Tapasztalataik szerint a 

táborban megtapasztalható közös élmények, KÁSZPEM alapú, terápiás foglalkozások 

jótékony hatása a lakásotthoni, nevelőszülői családhoz történő hazaérkezés után is 

tapasztalhatóak. 
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Koronavírus járvány idején hozott rendeletek, ajánlások 
 

Kedves Kollégák! 
 

A Covid-19 vírus okozta járványhelyzet második hullámában is 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.  

Igyekszünk folyamatosan a legfrissebb információkkal ellátni minden kollégánkat. 

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. VIII. 20.  Közlemény a COVID-19 
betegséggel való aktuális 
fertőzöttségi viszonyok 

alapján az országok 
besorolásáról 
szóló országos 

tisztifőorvosi határozatról 
Iktatószám: 34320-

4/2020/OTF 

Az ügy tárgya: COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról           
Közzététel napja: 2020. augusztus 20. Levétel: Visszavonásig 

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

2020.IX.01 407/2020. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet a 
határellenőrzés 

ideiglenes 
visszaállításáról 

A Kormány Magyarország közrendjét és belső biztonságát fenyegető komoly veszély fennállása miatt, a teljes belső 
határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja. Hatályát veszti az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 
szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet. 

2020.IX.01 408/2020. (VIII. 30.) 
Korm. Rendelet a 
járványügyi készültségi 
időszak utazási 
korlátozásairól 

E rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre 
terjed ki. 

2020.IX.01 
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409/2020. (VIII. 30.) 
Korm. Rendelet a COVID-

19 betegséggel 
összefüggő járványügyi 

megfigyelés esetén 
alkalmazandó egyes 

szabályokról 

A rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény  szerinti kontakt személlyé nyilvánítás, valamint a 
járványügyi megfigyelés egyes szabályait határozza meg. 

2020.VIII.29 Intézkedési terv a 
2020/2021. tanévben a 
köznevelési 
intézményekben a 
járványügyi készenlét 
idején alkalmazandó 
eljárásrendről 

A köznevelési ágazat számára kidolgozott intézkedési terv rendelkezéseket tartalmaz az intézményekre, a tanulókra, 
és a szülőkre egyaránt. Bevezetéséről és alklamazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó 
feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

2020.VIII.29 Figyelemfelhívás 
látogatási korlátozással 

kapcsolatban 

A látogatási rend kidolgozásával kapcsolatos intézményvezetői feladatokra, és útmutatóra hívja fel a figyelmet. 

2020. IX. 01. A külgazdasági és 
külügyminiszter 13/2020. 
(VIII. 31.) KKM rendelete 
a járványügyi készültségi 
időszakban a korlátozott 
sávban történő 
határátlépés körébe 
tartozó államokról 

A rendelet meghatározza, a  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti szomszédos államkat. 

2020. IX. 05. 422/2020. (IX. 4.) Korm. 
rendelet A járványügyi 
készültségi időszak 

Utazási korlátozások módosítása:  a 422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet módosította, a  járványügyi készültségi időszak 
utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletet. 
A 2020. szeptember 5-étől hatályos szabályok értelmében a magyar határátlépést követően kötelező karaténban 
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utazási korlátozásairól 
szóló 408/2020. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet 
járványügyi utazási 
részletszabályaival 
kapcsolatos 
módosításáról 

helyezett személyek esetében a karantén alóli mentességhez szükséges két negatív PCR-teszt tekintetében első 
tesztként azt vizsgálatot is el kell a magyar hatóságoknak fogadniuk, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó 
országban, az USA-ban vagy Kanadában végeztek el, ha annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű 
okirat igazolja. 
Kivételes szabályokat állapítottak meg továbbá az üzleti, illetve gazdasági célú beutazásokra vonatkozóan (korlátozás 
nélküli visszautazás, ha a magyar állampolgár üzleti célból utazott külföldre; korlátozás nélküli beutazás, ha a nem 
magyar állampolgár üzleti vagy gazdasági célból utazik Magyarországra), valamint módosultak a sport- és kulturális 
rendezvényekre történő belépés szabályai (nézők 72 órára szabadon beutazhatnak, ha részvételi jeggyel igazolják a 
belépés jogosságát, és egy negatív PCR-teszttel igazolják a vírusmentességüket).  

2020. IX. 7.  
Országos Tisztifőorvos 
42935-2/2020/EÜIG 

számú határozata 

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 2020. szeptember 7-től visszavonásig látogatási és - az éjjeli menedékhely, 
hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével - intézményelhagyási tilalmat rendelt el a Magyarország területén 

működő összes, szakosított ellátást nyújtó szociális intézményben.  
Szakosított ellátást nyújtó szociális intézménybe új ellátott a felvételt megelőző 5 napon belüli, legalább 48 órás 

időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, SARS-CoV-2 teszt negatív eredménye birtokában vehető fel. A 
hajléktalanok éjjeli menedékhelye igénybevételéhez SARS-CoV-2 PCR vizsgálati eredmény nem szükséges.                                                          

A COVID-19 tüneteket mutató hajléktalan személyeket minden esetben egészségügyi intézménybe kell utalni.  

2020. IX. 08. JÁRÁSI ÉS FŐVÁROSI 
KERÜLETI 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
HATÓSÁGOKHOZ 

A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében, a lista kiegészíti a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletének felsorolását, az eljáró népegészségügyi hatóságok 
illetékességi területéhez tartozó településnevek felsorolásával.  
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TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK 
ÉS KERÜLETEK LISTÁJA 

2020.IX. 14. ELJÁRÁSREND IDŐSEK 
OTTHONA RÉSZÉRE A 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

KÖZEGÉSZSÉGÜGY / 
JÁRVÁNYÜGYI 

SZABÁLYOKRÓL 

A 41 pontból álló szabálygyűjtemény a járványügyi készenlét idején, az idősotthonokban követendő szabályokat 
határozza meg. 

2020. IX. 14. ELJÁRÁSREND 
KONFERENCIÁKRA 

VONATKOZÓ A 
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

JÁRVÁNYÜGYI 
SZABÁLYOKRÓL 

Az eljásrend meghatározza a járványügyi készenlét alatt, a konferenciákra, azok megrendezésére  vonatkozó 
szabályokat. Előírja többek közt, hogy a megrendezésre kerülő egészségügyi, szociális és köznevelési területen tartott 
közfeladat ellátásához szükséges konferenciákat (mikor, hol, tervezett létszám) be kell jelenteni a megrendezés helye 
szerint illetékes népegészségügyi feladatkörben járási/ kerületi hivatalnak, a járási/kerületi hivatal a terem 
befogadóképessége alapján, a helyszín és a körülmények ismeretében meghatározza a rendezvényen egyidőben 
jelenlévők maximális létszámát, vagy javasolja a rendezvény on-line formában történő megtartását. 

2020. IX. 14. ELJÁRÁSREND 
RENDEZVÉNYEKRE 

VONATKOZÓ A 
JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

JÁRVÁNYÜGYI 
SZABÁLYOKRÓL 

Az eljárásrend a fogalmi meghatározások szabályaira hivatkozva határozza meg a követendő magatartási szabályokat. 
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Lépcsőzetes 
hatályba 

lépés 

431/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendelet A járványügyi 

készültségi időszak 
védelmi intézkedéseiről 

A járványügyi készültségi időszak újabb intézkedései 
2020. szeptember 21-étől a 6. életév alatti gyermekek kivételével kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot 

vagy textilből, illetve más anyagból készített maszkot (sál, ruhadarab nem megfelelő!) hordani az orrot és szájat 
eltakaró módon a tömegközlekedési eszközökön, illetve a várakozás során, az üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit 

kivéve), kulturális rendezvényeken (fellépők kivételével), moziban, múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, 
közösségi színtereken, levéltárakban, ügyfélfogadó helyiségekben (közigazgatási szerv, posta esetében, illetve egyéb 

olyan ügyintézési helyiségben, ahol rendszeresen 5 főnél többen várakoznak). 
Az egészségügyi intézményekben ugyancsak kötelezővé tették a maszkviselést (kivétel: betegek kórteremben), a 

szociális intézményekben pedig a dolgozóknak akkor kell maszkot hordaniuk, ha az ellátottakkal érintkeznek 
(közvetlenül, vagy tartósan 1,5 méteren belüli távolságban). Az intézményi ellátottaknak a közösségi programok 

során lehetőség szerint ugyancsak maszkot kell viselniük. 2020 szeptember 19-ével hatályát vesztette ugyanakkor a 
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet. 

2020. IX. 21. 432/2020. (IX. 18.) Korm. 
Rendelet egyes 

kormányrendeleteknek a 
járványügyi készültségi 

időszak védelmi 
intézkedéseivel 

kapcsolatos 
módosításáról 

A 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosította a  a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletet.  Az ország területére belépő magyar állampolgárok és a belépési engedélyt 
kapott külföldiek számára előírt kötelező hatósági házi karantén időtartama 2020. szeptember 21-étől 14 napról 10 
napra rövidül. Módosította továbbá a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 
286/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletet is. 

Lépcsőzetes 
hatályba 

lépés 

433/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendelet 

a térítési díj ellenében 

Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető. 
Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja 17 000 
Ft. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja 2 500 Ft. 
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igénybe vehető egyes 
egészségügyi 

szolgáltatások térítési 
díjáról szóló 284/1997. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról 

2020. IX. 21. Nemzeti Népegészségügyi 
Központ ELJÁRÁSREND A 

2020. ÉVBEN AZONOSÍTOTT 
ÚJ KORONAVÍRUSSAL 

KAPCSOLATBAN - 
2020.09.21. 

Az eljárásrend tartalmazza, a követendő járványügyi és infekciókontroll szabályokat. 

2020. IX. 25.  

Választójog gyakorlása 
látogatási tilalommal 

érintett egészségügyi és 
szociális intézményben 

tárgyú, 46551-4/2020/JF 
iktatószámú OTF ajánlás  

Az ajánlás tartalma szerint az egészségügyi és szociális intézményekben elrendelt látogatási tilalom a választójog 
(alapvető jog) korlátját nem képezheti. E jog az egészségügyi válsághelyzet időszakában a fekvőbeteg-szakellátást 

nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, valamint a szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekben bevezetett 
látogatási tilalom alatt is gyakorolható. A választójogosultak számára megfelelő  járványügyi védelmi intézkedések 

biztosításával az érintett intézményekben is lehetővé kell tenni e  joguk gyakorlását. A beutalt mozgóurnás szavazása 
érdekében a szavazatszámláló bizottság mozgóurnázást végző tagjai őt az intézményben felkereshetik. Az ajánlás 

továbbá rendelkezik a választójog gyakorlásához szükséges közegészségügyi feltételek biztosításáról.                                                                          

2020. IX. 30.  

443/2020. (IX. 30.) Korm. 
rendelete 

a határellenőrzés ideiglenes 
visszaállításáról szóló 

407/2020. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet módosításáról 

E rendelet értelmében a Kormány a határellenőrzést a teljes schengei belső határon egy hónappal, 2020. november 
1-ig meghosszabbította. 
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2020. IX. 30.  

Közlemény a köznevelési 
intézménybe, valamint a 
szakképző intézménybe 

történő belépéshez 
megengedett 

testhőmérséklet mértékéről 
szóló országos tisztifőorvosi 

határozatról  

A 45474-1/2020/OTF iktatószámú tárgyi határozat értelmében a köznevelési intézményben, valamint a szakképző 
intézményben foglalkoztatott, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző és a jogszabályon alapuló 

kötelezettség teljesítése céljából érkező személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a 
testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 ℃-ot. Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek az intézménybe való 
belépéskor a testhőmérséklete 37,8 ℃, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és a testhőmérséklet 
mérését 15 perc elteltével meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 

37,8 ℃-ot, erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 
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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, 

https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/
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bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága 
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 

 
3. Környezetvédelmi rajzpályázat 

Kiíró:  Gyermekjóléti Alapítvány; Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
Pályázati határidő:  2020.12.20 

http://www.oktatas.hu/
mailto:beata.spohn@emmi.gov.hu
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Pályázók köre:  5.-9.évfolyamos, hazai vagy határon túl élő általános iskolás 
diákok 
 
A Gyermekjóléti Alapítvány / Országos Mécs László Irodalmi Társaság (Regisztrált 
Tehetségpont) országos tehetségkereső és tehetséggondozó rajzpályázatot hirdet 
„Legyen jövőnk - jövőnk legyen! -KÖRNYEZETVÉDELMI RAJZPÁLYÁZAT címmel. 
Pályázhatnak 5.-9.évfolyamos, hazai vagy határon túl élő általános iskolás 
diákok, saját készítésű alkotásokkal.  
Méret: A4. Az alkotás bal/jobb alsó sarkában jól olvasható legyen (lehetőleg 
nyomtatottan és az alkotásra ragasztva): alkotó neve és osztálya, iskola neve, címe, 
felkészítő pedagógus neve 
Téma: "Legyen jövőnk - jövőnk legyen!" Környezetünk, természetünk védelme 
Technika: bármely technikával készülhetnek az alkotások, de preferáljuk a 
hagyományostól eltérő, kreatív megoldásokat! 
Maximálisan beküldhető alkotás: 1 db/pályázó. Kizárólag jpg fájlformátumban 
várjuk, e-mailben (csatolmányként, nem Google Driveon, nem pdf-
ben) Érvénytelen a pályázat, ha az alkotást nem jpg fájlformátumban kapjuk meg. 
Beküldési határidő: 2020. december 20. 
Eredményhirdetés: 2021. január hónapban 
Email: rajzpalyazat2015@gmail.com 
Valamennyi beérkezett alkotást megjelentetjük a népszerű Facebook-
oldalunkon: https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag 
DÍJAZÁS (a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A döntés ellen 
fellebbezni nem lehet, jogi út kizárva. A díjak száma szponzori hozzájárulással 
növekedhetnek) 

I. díj: Elismerő Oklevél + 5000 Ft értékű ajándék utalvány 
II- X. díj: Oklevél + meglepetés ajándék! 

Szeretettel várjuk alkotásaitokat! 
http://www.gyermekjolet.hu 

 
4. Nekem a boldogság... 

Kiíró: Együtt Mindannyiunkért Alapítvány; Közélet Alapítvány 
Pályázati határidő:  2020.10.31 
Téma:   vers- és prózaírás - Nekem a boldogság... 
Pályázók köre:  

1. korcsoport: általános iskola 1-2. osztály 
2. korcsoport: általános iskola 3-4. osztály 
3. korcsoport: általános iskola 5-6. osztály 
4. korcsoport: általános iskola 7-8. osztály 

VERS ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT 
Az Együtt Mindannyiunkért Alapítvány és a Közélet Alapítvány az Olvasó Program 
keretében meghirdeti vers- és prózaíró pályázatát "Nekem a boldogság..." címmel 

A kezdeményezés célja, hogy újra és újra képet kapjunk arról, hogy 
gyermekeinknek, fiataljainknak mi jelenti az igazi boldogságot, miben érzik teljesnek 
magukat és ezt miképpen képesek kifejezni. 

Emellett célunk, hogy a figyelmet ráirányítsuk ennek a szép érzésnek az erejére. 
A verseny egyfordulós. A pályaművek gépelve és kézzel írottan is benyújthatók. 
Pályázni versekkel, prózai művekkel lehet. A prózák maximális terjedelme 3 gépelt 
oldal (kézzel írott esetén kb. 3 gépelt oldalnak megfelelő terjedelem). A 
pályaműveket illusztrálhatják is. Egy pályázó maximum 2 alkotással nevezhet. 
A pályamunkához külön csatolandó: 

• szerzőjének neve 

• korcsoportja 

mailto:rajzpalyazat2015@gmail.com
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag
http://www.gyermekjolet.hu/
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• lakcíme vagy e-mall címe 

• telefonos elérhetősége 

• a szülő beleegyező nyilatkozata 

• nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban és online még nem jelent 
meg 

• nyilatkozata arról, hogy a pályamű az Együtt Mindannyiunkért Alapítvány 
kiadásában nyomtatásban és online is díjmentesen megjelentethető 

A borítékon vagy az e-mail tárgyában (attól függően, hogy a pályamű milyen 
formában kerül beadásra) kérjük feltüntetni a "Nekem a boldogság..." jeligét 
A legjobb pályaműveket kategóriánként csoportosítva nyomtatott és e-könyv 
formájában publikáljuk. 
A nem díjazott pályamunkákat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza (hacsak erre 
külön kérelem nem érkezik írásban). 
Levélcím: 
Együtt Mindannyiunkért Alapítvány 
1016 Budapest, Naphegy tér 8. V.ép. fsz. 29. 
E-mail: info@emia.hu 
Pályamunkák beadási határideje: 2020. október 31. 
https://www.facebook.com/egyuttmindannyiunkert/posts/3949552008395135 

 
  

mailto:info@emia.hu
https://www.facebook.com/egyuttmindannyiunkert/posts/3949552008395135
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Szentek élete 
SZENT VENDEL remete 

 

Október 20. 

*Skócia, 554 körül(?). +Tholev, 617. (?) 

 

Vendel, akit Wendalin, Wandalin és Windilin néven is neveznek legendái, ír-skót 

nemzetségből származott. Élete a Szent Patrik (lásd: A szentek élete, 125. o.) utáni időre 

esik, amikor a pogányság még éreztette hatását, és még nem indult el a Szent 

Bonifáchoz és köréhez (lásd: A szentek élete, 247. o.) kapcsolódó misszió a kontinens 

felé. 

A legendák szerint, melyek 1417 után keletkeztek ugyan, de történeti hitelességük aligha 

vonható kétségbe, Vendel királyfi a mi fogalmaink szerint egy törzs vezérének a fia volt. 

Korán jelét adta a jámborságnak és a keresztény műveltség, sőt a papság iránti 

vonzódásának, amit atyja nem jó szemmel nézett. Épp azért, hogy elvonja a tanulástól, 

nyájainak őrzését bízta rá. De mint annyiszor, amikor valakit szolgai munkára 

kényszerítenek, hogy elvonják Istentől, Vendellel is az ellenkezője történt annak, amit 

atyja akart: a juhok legeltetése közben, a mezők csendjében megérlelődött szívében a 

remeteség, az Istenben elmerült szemlélődés utáni vágy. El is határozta, hogy amint 

lehet, remete lesz, de előbb elzarándokol a Szentföldre és Rómába. Talált magához 

hasonló hat ifjút, akikkel útnak is indult. 

Rómába meg is érkezett a kis zarándokcsoport, a szentföldi útról azonban le kellett 

mondaniuk. Háborús hírek jöttek: perzsák és arabok támadásai érték a Szentföldet, s 

végül nem sokkal később, 614-ben el is pusztítottak minden zarándokhelyet. Vendel 

társaival együtt elindult hazafelé. A remeteség iránti vágy azonban oly erőssé nőtt a 

szívében, hogy Trier közelében, a várostól fél nap járóföldnyire megtelepedtek az 

erdőben. Kunyhót építettek maguknak és szigorú böjtölés és imádság közben 

megkezdték a pusztai remeték életét. Olykor azonban koldulniok kellett. Egy ilyen 

alkalommal Vendelt megszidta egy gazda: ahelyett, hogy tétlenkedve koldul, inkább 

dolgozna és ő segítene másokon. Ez Vendelt arra késztette, hogy elszegődjön a 

gazdához, aki előbb a disznóit, majd a marháit, végül a juhait bízta az őrzésére. 

Legendája elmondja, hogy Vendel mindig a legjobb legelőt kereste a juhoknak, és 

fáradságot nem kímélve járta nyájával a dombokat, szíve pedig szüntelenül 
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remetecellája után vágyott. Ez a vágya oly kedves volt Isten előtt, hogy angyalok jöttek, 

és nyájával együtt fölemelték és elvitték a cellájához. Csakhogy a cella közelében nem 

volt víz a juhoknak. Vendel ekkor felfohászkodott, majd a földbe szúrta pásztorbotját, 

és mindjárt bő forrás fakadt a földből. Gazdája éppen arra lovagolt és kemény szavakkal 

kérte számon Vendeltől, miért vitte oly messzire a jószágot. Vendel megígérte, hogy a 

kellő időben nyájával együtt otthon lesz. Amikor a gazda -- vágtában hajtva lovát -- 

hazaért, megdöbbenve látta, hogy Vendel már várja, a juhok pedig mind az akolban 

vannak. 

E csodák láttára gazdája elbocsátotta: belátta, hogy nem munkakerülő naplopás a 

remeteélet. Vendel visszatért, de nem sokáig maradt egyedül. A körülötte letelepedett 

remeték annyira tisztelték, hogy elöljárójukká választották. Az egyik legenda szerint 

még Vendel életében közösséget alkottak, kolostort építettek és a bencés regula szerint 

élő közösség apátjává választották Vendelt, aki így halt meg 617-ben. 

Azon a helyen temették el, ahol a remetekunyhója állt. Tisztelete a sírja körül azonnal 

megkezdődött, -- s hamarosan kápolnát emeltek, mely a csodák következtében 

zarándokhellyé vált. Vendel csodái főleg a járványos betegségek áldozatain 

mutatkoztak, illetve azok tapasztalták jóságos közbenjárását, akik állataik bajaiban 

hívták segítségül. Így telt el hét évszázad. A nagy térítések szentjei mellett szélesebb 

körben nem terjedt el az egyszerű pásztor-remete-apát tisztelete. Trier azonban 

rendkívüli módon tapasztalta égi segítségét: 1320-ban pestis ütötte fel a fejét a 

városban, de Szent Vendel segítségül hívása után hirtelen megszűnt a járvány. Hálából 

Balduin herceg templomot építtetett, melyet 1360 pünkösdjén szenteltek fel, és átvitték 

Vendel ereklyéit a kápolnából az új templomba. 1506-ban márvány szarkofágot 

készítettek, s mindaddig, amíg a tholeyi kolostor állt, ünnepi körmenettel emlékeztek az 

ereklyék átviteléről. Később, amikor hitetlenül hallgatták a Vendel-legendákat, 

ismételten felnyitották a sírt, hogy újabb és újabb nemzedékek bizonyosodhassanak 

meg az ereklyék hitelességéről. 

A Római Kalendáriumba ugyan nem került be Vendel ünnepe, de Európa- szerte több 

mint 1500 templomot ajánlottak az ő oltalmába, s ezek közül kb. 160 zarándokhely. A 

német nyelvterületen Hollandiától Tirolig hagyományos tiszteletét a német telepesek 

magukkal hozták Kelet- Európába, így hazánkba is. 
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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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
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

