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„Tudod, mit mesélsz? - A népmesék üzenetei és szimbólumai” 

Népmesekincstár Mesepedagógia ONLINE képzés 

 

 

időpont: 2023. február 9. 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: a Google Meet felülete 

 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

létszámkorlát: 15 fő (A képzésre jelentkezettek száma elérte a maximumot!) 
 

 

 

előadó: Bajzáth Mária (mesepedagógus, a Népmesekincstár könyvsorozat szerzője, a Népmesekincstár 

módszer kidolgozója, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője) 

a képzés leírása 

 

A mese őrzi azt a látás - és gondolkodásmódot, ami egyszerre tudja „a létezőt és a létezhetőt”.  

 

a képzés felépítése 

 

- Ismerkedő mesepedagógiai játékok 

- Mi a Népmesekincstár mesepedagógia? Hétköznapok mesepedagógiája  

- Szimbólum, jelkép, képes beszéd a népköltészeti alkotásokban  

- Tudod mit mesélsz? Piroska és a farkas  

- Tudod mit mesélsz? Kis Gömböc  

- Zárókör  

 

 
 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-mailben  

jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

 

  

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: https://www.katped.hu 

 

A Vallásos- és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport 
(Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, mint az óvodai nevelés kiemelt 

jelentőségű feladata) 
 

 

 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) valamint a Google Meet felülete 

létszámkorlát: nincs 

 
 

• 2022. október 19. szerda, 1000-1430 (5 óra) 

Előadó: dr. Papp Miklós (görögkatolikus atya, morálteológus – A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára) 

• Téma: Az erkölcsi nevelés a gyermekközösség és a felnőtt közösség szolgálatában 

 
Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Szociometria, mint lehetőség a gyermekek társas kapcsolatainak feltérképezésére 

 

 

• 2022. november 23. szerda, 1000-1430 (5 óra) 

Előadó: Uzsalyné dr. Pécsi Rita (neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense) 

• Téma: Az érzelmi vezéreltség megnyilvánulási formái és alakításának lehetőségei 

 

Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Az óvodáskorú gyermek önkifejezése 

 

• 2023. február 15. szerda, 1000-1430 (5 óra) (ONLINE alkalom) 

Előadó: dr. Kézdy Anikó (pszichológus – A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense) 

• Téma: A felnőttek modellszerepe az óvodai nevelésben. Modell és modellezés. 

 

Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Az óvodapedagógus jelenlétének apróságoknak tűnő, mégis lényeges mozzanatai  

 

• 2022. március 22. szerda, 1000-1430 (5 óra) 

Előadó: Dudásné Popovics Angéla (szaktanácsadó, óvodavezető - Szent László Katolikus Óvoda, Kisvárda) 

• Téma: Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés komplexitása az óvodai 

tevékenységekben 

 

Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Célok és feladatok a 3-6 éves korú gyermekek testi-lelki fejlesztésének területén 

 

 

Szeretettel és a közös munka örömével várunk minden érdeklődő óvodapedagógus kollégát!  

 

Szabó Krisztina 

munkacsoport-vezető 

 

Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 

részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/
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Óvodavezetők Találkozója 2. és 3. alkalom 

 

időpontok: 2023. február 23. 1000-1430 és 2023. május 2. (2x5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.), valamint a Google Meet felülete 

a képzés ajánlott: óvodavezetők számára 

létszámkorlát: nincs 

 

2023. február 23. csütörtök, 1000-1430 (5 óra)  

Előadók: Vass Katalin (mesterpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanügyigazgatási szakértő, 

 neveléstudomány szakos bölcsész) 

Téma: Törvényességi, hatósági és szakmai ellenőrzések az óvodában. A mérés-értékelési folyamatok 

működtetése az intézményvezetőtől a pedagógus munkáján át a gyermekekig  

 

Vasas Dezsőné: (mesterpedagógus, intézményvezető, óvodapedagógus, szaktanácsadó, pedagógia szakos 

bölcsész tanár)  

Téma: Mérés-értékelési rendszer működtetése a gyakorlatban  

 

a képzés leírása: 

• Az intézmény törvényes működtetését támogatjuk a köznevelési intézményeket érintő külső törvényességi 

és hatósági ellenőrzés konkrét tárgyköreinek, tartalmának bemutatásával.  

• Rendszerszemléletű megközelítéssel segítséget nyújtunk az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések 

(tanfelügyeletek) óvodákat érintő mérési-értékelési rendszerének vizsgálatához, hogy a tanfelügyeleti 

ellenőrzés elvárásainak ezen a területen is megfeleljen az intézmény.  

• Az intézményi mérés-értékelési rendszer felülvizsgálatának szemléletét kívánjuk formálni a 363/2012. 

(XII.1.7) Kormányrendelet, a 20/2012. EMMI rendelet és a helyi pedagógiai program koherenciájának 

gyakorlati áttekintésével. 

 

2023. május 2. kedd, 1000-1430 (5 óra)  

Előadók: Vass Katalin (mesterpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanügyigazgatási szakértő,  

neveléstudomány szakos bölcsész) 

Téma: Tervezési feladatok az óvodában a külső szakmai ellenőrzés három szintjén (intézmény, vezető, 

pedagógus)   

 

Szentesné Nagy Éva: (mesterpedagógus, óvodapedagógus, köznevelési szakértő, egyetemi oktató)  

Téma: Az intézményvezető tervezőmunkájának gyakorlati megvalósítása a mindennapokban 

 

a képzés leírása: 

• Az óvodai tervező munka koherenciájára fókuszálva részletesen áttekintjük a vezetői 

pályázattól/programtól kezdve az éves munkaterven, beszámolón át a vezető és az óvodapedagógusok 

tudatos tervező, elemző, értékelő tevékenységét.  

• Rávilágítunk az óvodapedagógus tervező munkájához szükséges dokumentumok egymásra épülésére. 

• Kiemelten foglalkozunk a játéktervezés lehetőségeivel és segítséget nyújtunk a csoportban folyó nevelési 

és ismeretszerzési/tanulási tervek többszintű tervezéséhez a mérési mutatók figyelembe vételével. 

  
Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  részvételről  

csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 
 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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Pedagógiai Asszisztensek Találkozója 
 

időpont: 2023. március 3., 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: pedagógiai asszisztensek számára 

létszámkorlát: nincs 

 

Előadók:  

dr. Madarász Abigél  (orvos, táplálkozás-tudományi szakember) 

 

• Téma: Ételallergiák, intoleranciák óvodáskorban. Mire figyeljünk az óvodai étkeztetésben?  

A képzés leírása: 

• Az ételallergiák és intoleranciák bemutatása.  

• Mi történhet diétahiba esetén? Tünetek és súlyosságuk, teendők az óvodában 

• Hogyan valósítható meg a megfelelő étkezés a diétára szoruló gyermekek esetében? 

• Hibalehetőségek az étel készítése, szállítása, óvodai előkészítése és az étkezés során. Mire 

figyeljünk? Kinek a felelőssége? 

• Szülőkkel való egyeztetés 

• Egy ideális jövő. Mi a cél? (Interaktív rész, közös gondolkodás) 

 

 

    Nagy Réka (szerkesztő-újságíró) 

 

• Téma: Kicsivel zöldebben- klímatudatosan az óvodában 

 

A képzés leírása: 

• Környezettudatos szemléletformálás 

• Fenntarthatósági szempontok az óvodai mindennapok során 

• A megszokások, rutinok megváltoztatása  

• Workshop- játékok, használati tárgyak újrahasznosított anyagokból 

•  

 

a képzés felépítése 

• 10.00-10.05 – köszöntés, ima 

• 10.05-12.05 – előadás 10 perc szünettel 

• 12.05-12.30 – ebédszünet 

• 12.30-14.30 – előadás 10 perc szünettel 

 

 

 

 

 
 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/
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Bibliodráma - a „komoly játék” 

 Drámapedagógiai eszközök a vallásos- és erkölcsi nevelés szolgálatában 
 

 

időpont: 2023. március 08.  1000-1430 és 2023. április 19. 1000-1430 (2x5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok és tanítók számára 

 

létszámkorlát: 16 fő (A képzésre jelentkezettek száma elérte a maximumot!) 
 

 

a képzés vezetője: Tatai Klára (teológus, megbízott kiképző bibliodráma-vezető, pszichodráma-vezető, 

lelkigondozó és mentálhigiénés szakember) 

 

a képzés leírása: 

• A bibliodráma a bibliából vett történetek dramatikus, sajátélményű játéka. Ez a műfaj hazánkban 

még nem annyira elterjedt, mint amennyire a pedagógiai munkában nyújtott segítsége ezt indokolttá 

tenné. A képzésen résztvevők egy-egy adott bibliai történet szereplőinek bőrébe bújva kerülhetnek 

élményszinten közel életükkel, érzéseikkel, fájdalmaikkal, tapasztalataikkal. A bibliai szövegek 

kiválóan alkalmasak dramatikus feldolgozásra, valamint, hogy hidat képezzenek az „ott és akkor” 

és az „itt és most” élt emberi életek között.  

• A résztvevők sok új élményre számíthatnak, és arra, hogy a képzésen szerzett tapasztalataik 

gazdagítják már meglévő drámapedagógiai készségeiket, valamint új technikai tudásra tehetnek 

szert. 

• Szeretettel hívjuk és várjuk bibliodráma képzésünkre a játszani és tanulni szerető pedagógusokat!  

 

 

a képzés felépítése 

10:00-10:05 – köszöntő, ima 

10:05-11:35 – bibliodráma 

11:35-11:45 – szünet 

11:45-12:30 – bibliodráma 

12:30-12:55 – ebédszünet  

12:55-14:25 – bibliodráma 

14:25-14:30 – a nap lezárása 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-mailben  

jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

 

  

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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Robotika az óvodában— 

A 3-7 éves gyermekek algoritmikus gondolkodásának fejlesztése nem csak robotokkal 

 

időpont: 2023. március 09. 1000-1430 (5 órás képzés) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

 

létszámkorlát: 20 fő (A képzésre jelentkezettek száma elérte a maximumot!) 

 

előadó: Papp-Varga Zsuzsanna (ELTE IK tanársegéd) 

a képzés leírása 

• A képzés résztvevői betekintést nyerhetnek kifejezetten a kisebb korosztálynak fejlesztett 

padlórobotok óvodában való alkalmazásának lehetőségeibe.  

• Ötleteket, segédanyagokat kapnak és olyan ingyenesen elérhető eszközöket ismerhetnek meg, 

melyek segítségével akár robotok nélkül is be tudják vezeti diákjaikat a robotika izgalmas 

világába.  

• Azt követően, hogy a gyerekek elsajátították az alapokat, szinte bármilyen témakör feldolgozásába 

becsempészhető a robotika, legyen az egy mese feldolgozása vagy például a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismeretek rendszerezése.  

• A robotika óvodai hétköznapokba való bevezetésével játék közben fejleszthetjük a gyerekek 

különböző képességeit, de a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban is hasznukat vehetjük. 

a képzés felépítése 

10:00-10:05 – Köszöntő, ima 

10:05-11:50 – Bevezetés a robotok világába („Játsszunk, mint a gyerekek!”) 

11:50-12:00 – Szünet 

12:00-13:00 – Felhasználási lehetőségek az óvodai mindennapokban 

13:00-13:25 – Ebédszünet  

13:25-14:25 – Padlórobotokon innen és túl (További robotok és robot nélküli lehetőségek bemutatása) 

14:25-14:30 – a nap lezárása 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben 

jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/
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Óvodai dolgozók lelki napja 
 

 

 

időpont: 2023. március 14, 1000-1500 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: bármely óvodai dolgozó számára 

létszámkorlát: nincs 

 

 

a lelki nap vezetője: Keserű György atya (piarista szerzetes) 

zenei szolgálat: Gyombolai Bálint zeneművész 

 

 

 

• Nagyböjti lelki napunk témája, hogy újra közel kerüljünk a lelkünkhöz.  

• Mit is jelent ez? Amikor napról napra kötelességek erdejében egyik teendőből sietünk a másikba, 

könnyen eltávolodunk attól a belső forrástól, világosságtól, amely ott belül vezet és táplál bennünket.  

• A nap során a zsoltárima, az ének, a csönd és a közösségi találkozás segítségével megpróbálunk újra 

rátalálni a lelkünkre, ahonnan az életkedvünk, a hivatásunk, a reményünk: a személyes minőségünk 

származik. Erőinkben való megújulás az által, hogy visszatérünk lelkünk forrásához 

 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/
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„Tudod, mit mesélsz? - A népmesék üzenetei és szimbólumai” 

Népmesekincstár Mesepedagógia JELENLÉTI képzés 

 

 

időpont: 2023. március 16. 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

 

létszámkorlát: 15 fő  (A képzésre jelentkezettek száma elérte a maximumot!) 
 

 

 

előadó: Bajzáth Mária (mesepedagógus, a Népmesekincstár könyvsorozat szerzője, a Népmesekincstár 

módszer kidolgozója, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője) 

a képzés leírása 

 

A mese őrzi azt a látás - és gondolkodásmódot, ami egyszerre tudja „a létezőt és a létezhetőt”.  

 

a képzés felépítése 

 

- Ismerkedő mesepedagógiai játékok 

- Mi a Népmesekincstár mesepedagógia? Hétköznapok mesepedagógiája  

- Szimbólum, jelkép, képes beszéd a népköltészeti alkotásokban  

- Tudod mit mesélsz? Piroska és a farkas  

- Tudod mit mesélsz? Kis Gömböc  

- Zárókör  

 

 
 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-mailben  

jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

  

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 
 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: https://www.katped.hu 

 

 

Óvodai Teremtésvédelmi Munkacsoport programja 
2022-23-as nevelési év 

„Mutasd meg nekem az utat, amelyen járnom kell, mert én hozzád emelem lelkemet!” 

(Zsolt 143,8) 

 

 

 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) valamint a Google Meet felülete 

létszámkorlát: 50 fő 

 
 

• 2023. január 11. szerda, 1000-1430 (5 óra) ONLINE alkalom 

Előadók: 

           Juhász Gergő Péter (Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület elnöke) 

• Téma: „A természet óvodái” - környezeti nevelői program óvodapedagógusok részére 

Rövid leírás: óvodapedagógusok felkészítése az óvodás korú gyermekek körében történő hatékony és színvonalas környezettudatos szemlélet 
kialakítására, és a teremtett világunk védelmére. 

 

Dudásné Popovics Angéla: (óvodavezető, szaktanácsadó, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: „Barátunk a teremtett világ” 

Rövid leírás: Ajándék számunkra mindaz, amit a világ kínál. 
 

 

 

• 2023. március 23. csütörtök, 1000-1430 (5 óra) (HIBRID képzési alkalom) 

Előadók: Kovácsné Kollár Ágnes (óvodavezető, szaktanácsadó) 

                Szekeresné Hodnik Boglárka (óvodapedagógus) 

   

• Téma: A környezetvédelem és fenntartható fejlődésre nevelés lehetőségei az óvodában. 

• Rövid leírás: a dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld kapu környezetvédelmi jó gyakorlatának 

bemutatása. 

• Téma: Fiúról-Apára 

• Rövid leírás: környezetvédelmi 4 elem módszertan bemutatása és annak alkalmazása a gyakorlatban 

 

 

 

Szeretettel és a közös munka örömével várunk minden érdeklődő óvodapedagógus kollégát!  

 

Dudásné Popovics Angéla 

munkacsoport-vezető 

 

Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 

részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 

  

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: https://www.katped.hu 

 

 

 

A pünkösdi szokások hagyománypedagógiai szempontú megközelítése 
HAGYOMÁNY-ÉLMÉNY-PEDAGÓGIA 

 

 

 

időpont: 2023. március. 24. 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok és alsó tagozaton tanító pedagógusok számára 

létszámkorlát: 35 fő 

 

 

előadók: Cseke-Marosi Eszter (óvodapedagógus, tanító, népi játszóház vezető) 

    Szabóné Kaszás Villő (tanár, tánc- és drámapedagógus) 

 

 

A képzés leírása: 

Az öt órás képzésen a pünkösdhöz kapcsolódó néphagyományokat dolgozzuk fel a Napra-forgó 

Hagyománypedagógia Műhely komplex, élményalapú hagyományátadás szemléletével, elsősorban 

óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó pedagógusok számára. A képzés gyakorlati központú, a 

résztvevők megismerhetik az aktuális jeles naphoz kapcsolódó, óvodában és alsó tagozaton is használható 

szokásokat, népi játékokat, népdalokat, táncokat, kézműves ötleteket, és más néphagyományon alapuló 

tevékenységeket. 

 

 

A képzés felépítése 

• Pünkösd a néphagyományban: pünkösdi királyné-járás és pünkösdi királyválasztás, májusfa  

• Pünkösdhöz kapcsolódó énekes népi játékok, mondókák, dalok 

• Pünkösdhöz kapcsolódó kézműves tevékenység lehetőségek 

• Pünkösdhöz kapcsolódó természet- és környezetismereti, matematikai tevékenység ötletek  

• Mozgásos tevékenységek pünkösdre 

 

 

 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-mailben  

jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: https://www.katped.hu 

 

Lélekoldó- Irodalom és önismeret – 

irodalomterápiás foglalkozás pedagógusaink jól-létéért  

 
„Aki kinyit (…) egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki. Nem az író s nem is az író által 

teremtett alakok fájdalmába vagy reményébe ütközik, hanem saját magáéba.”  

(Csoóri Sándor) 

 

időpont: 2023. március 29. 1000-1430 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: Óvodapedagógusok, alsó tagozaton tanítók számára 

létszámkorlát: 15 fő 

 

előadó: 

• Mocskonyiné Nagy Emese (tanár, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó jelölt) 

 

a képzés leírása:  

Az irodalomterápia olyan művészetterápiás módszer, amely a lelki egészség, a lelki egyensúly 

megtalálásában nyújt támogatást. Kiindulópontja egy irodalmi szöveg, amelynek segítségével feloldható 

egy-egy dilemma, körül járhatók kapcsolatok, és bármely korosztály számára segítség lehet a személyiség 

és az önismeret fejlesztésében. Mindenkinek ajánlható, 

• aki szeretne olvasás, írás és beszélgetés által többet megtudni önmagáról, 

• aki szeretné szépirodalmi művek segítségével körül járni saját életének egy-egy kérdését, 

• aki szeretné megtapasztalni a csoport és az egymásra figyelés erejét, 

• akit vonz a kimondás katarzisa: nyitott arra, hogy szavakká formálja a benne kavargó érzelmeket, 

• aki vágyik arra, hogy sokféle nézőpontot, véleményt megismerjen, hogy ezáltal belső világa 

gazdagodjék, kommunikációja finomodjék, és aki kész az önreflexióra. 

 

A műhelymunka során a résztvevők saját élményeiken át tapasztalhatják meg az irodalmi szövegek segítő 

jellegű felhasználását, olyan gyakorlatokon keresztül, melyek az óvodai és iskolai mindennapokba is 

beépíthetők. 

 

a képzés felépítése  

  

• 10:00-10:05 – köszöntő, ima 

• 10:05-11:35 – foglalkozás (2x45 perc) 

• 11:35-11:45 – szünet 

• 11:45-12:30 – foglalkozás (45 perc) 

• 12:30-12:55 – ebédszünet  

• 12:55-14:25 – foglalkozás (2x45 perc) 

• 14:25-04:30 – A nap lezárás 

 
Aki akadályoztatása miatt nem tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-mailben  jelezni  szíveskedjék, 

hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  továbbképzésének  25  

%-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  

jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 
  

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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Mozgásfejlesztés és prevenció az óvodában 
 

 

időpont: 2022. november 17. és márc. 30. 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

létszámkorlát: 40 fő 

 

előadó: Balázsné Baraksó Éva (testnevelő-gyógytestnevelő tanár) 

 

 

a képzés leírása 

A tartó- és mozgatórendszer az emberi szervezet legfontosabb szervrendszere, amely nélkül sem 

helyváltoztatásra, sem mindennapi munkánk elvégzésére nem volnánk képesek. 

Helyes testtartásról akkor beszélhetünk, ha a test saját erői és a testre ható külső erők között egyensúlyi 

állapot van. Gyermekeink mozgásszegény, de ingergazdag világban nőnek fel. Gyakran túl sok, és 

egészségtelen táplálékot fogyasztanak, és sajnos keveset mozognak. Ennek következtében  

az egyensúly megbomlik, a helytelen testtartás és lábboltozat-elváltozások kialakulása sok esetben már 

óvodás korban megfigyelhető, és gyakran kiindulópontja a későbbi, súlyosabb testi tünetek megjelenésének. 

A képzés célja a lábboltozat-süllyedés kialakulása elleni küzdelem és a növekvő szervezet kóros irányú 

fejlődésének gyors és hatékony megelőzése. 

 

a képzés felépítése: 

 

1. alkalom: A lábboltozat – süllyedés prevenciós és korrekciós lehetőségei 
• A lábboltozat – süllyedés kialakulásának okai.  

• A lábboltozat- süllyedés megjelenése az egyes életkori szakaszokban.  

• Videofilm- „Hogyan csináljam?”.  

• Módszertani ajánlás- gyakorlatok szer nélkül, szerrel, egyéni-, páros- és csapatfeladatok.  

• „Gondolkodjunk együtt!” - Gyakorlatgyűjtemény-„társasjáték” 

 

2. alkalom: A helyes testtartás kialakítása, prevenciós és korrekciós gyakorlatok a 

hátizomzat erősítésére, mobilizálására 

• A gerinc és a törzs deformitásai és funkcionális zavarai.  

• A nyak és törzs betegségei gyermekkorban.  

• Videofilm- „Mobilizáljunk, de hogyan?”  

• Módszertani ajánlás- mobilizáló, erősítő gyakorlatok.  

• „Gondolkodjunk együtt!”- Gyakorlatgyűjtemény. 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-

mailben  jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  

órás  továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  

Igazolást  a  részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  

nap végén. 

 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/
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Óvodai szakmai nap – Nagykörű 

 
„Minden gyermek egy palánta!” 

 

Időpont: 2023. április 20. 1000-1500 (5 óra) 

Téma: Teremtésvédelmi feladatok tevékenység központú megvalósítása az óvodában 

Helyszín: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű, Május 1. út 7. 

A képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

 

Létszámkorlát: 20 fő  (A képzésre jelentkezettek száma elérte a maximumot!) 
 

 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, 

életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Hogyan segíthetjük óvodai nevelésünk során a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható 

fejlődés különbségeit. Sajátos módszerek és eljárások, helyi jó gyakorlatok alkalmazásával tesszük lehetővé, hogy 

cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz, tudatosítva 

bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 

 

A szakmai nap tervezett programja: 

 

• 10.00 -  Köszöntő, bemutatkozás 

• 10.30 -   Óvodánk bemutatása – Zöld óvoda 

- Látogatás a csoportjainkba –gyakorlati tevékenységek az óvodai szakterületünkön, illetve 

intézményünkben a teremtett világunk a környezeti nevelés pedagógiai lehetőségeinek 

alkalmazására. 

- Szakmai megbeszélés a látottakkal kapcsolatban. 

• 12.15.- Ebédszünet 

• 13.00- Kényelmes séta a faluban Rimóczi Árpád madarásszal a TISZAVILÁG ÖKOTÚRÁK 

természetvédelmi programok vezetőjével. Az érdeklődők megismerkedhetnek a helyi madárvilág egy 

szeletével és megtudhatják mely madarakat érdemes kiválasztani az óvodai madártan ösvény kialakításakor 

• 14.30.- A szakmai nap lezárása 

 

Kedves Kollégák! 

Szeretettel hívunk és várunk benneteket tervezett szakmai napunkra! 

 

A nevelőtestület nevében: 

Récsányi Zsuzsanna – tagintézmény vezető 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni  a  szakmai napon, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-mailben  

jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/
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„ … hallgasd a zenét !” 

Zenehallgatás kisgyerekkorban a kodályi úton előkészítve 

 
 

 

időpont: 2023. április 27. 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

létszámkorlát: 40 fő 

 

 

előadó: B. Horváth Andrea (Magyar Kodály Társaság társelnöke) 

 

 

a képzés leírása 

 

• A zeneoktatásnak legfehérebb területe a zenehallgatás. A rövid címben Shakespeare Velencei kalmár című 

drámájából idéztem. Akkor csak is az élő zenére gondolhattak, de ez ma sincs másképp.  

• Kisgyerekkorban is ebből kell kiindulni, az éneklést központba helyezni, és arra kell felfűzni jó módszertani 

fogásokkal előkészítve a gépzene hallgatását, figyelemben véve a korosztály kreativitását és mozgás igényét 

is. Kodály idejében még ez a terület gyerekcipőben járt, a technikai feltételek azóta sokat változtak. A 

technikai robbanás magával hozta az egyre több irányból „támadó” passzív hallgatást.  

• Ezt a korai életkorban már a tudatos figyelemirányítással, neveléssel aktív élménnyé lehet tenni. Feladatunk 

felkelteni az érdeklődést a hallott zene iránt, formálni kell ezzel az ízlést mind eközben a zenei képességek 

is fejlődnek.  

• A zenehallgatás anyaga szoros összefüggésben van a készségfejlesztő feladatokkal. Interaktív előadásomban 

versekből, gyerekdalokból, népzenéből kiindulva jutunk el a klasszikus zenei példák megvalósításához.  

• Célom a szakmai megújulást elősegíteni, azonnal működő és alkalmazható módszertani fogásokkal. 

           

B. Horváth Andrea 

 

 

 

Aki akadályoztatása miatt  nem  tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-

mailben  jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 

 

 

 

 

 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/
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Óvodai szakmai nap – Kiskunhalas 

„Minden összefügg mindennel” 
(Ferenc pápa – részlet a Laudato si kezdetű apostoli levélből) 

 

Időpont: 2023. május 4. 900-1400 (5 óra) 

Téma: Teremtésvédelmi feladatok tevékenység központú megvalósítása az óvodában 

Helyszín: Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb Utcai Tagintézménye,  

6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5. 

A képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

Létszámkorlát: 20 fő (A képzésre jelentkezettek száma elérte a maximumot!) 

A képzés leírása: 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, 

életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Hogyan segíthetjük óvodai nevelésünk során a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és fenntartható 

fejlődés különbségeit. Sajátos módszerek és eljárások, helyi jó gyakorlatok alkalmazásával tesszük lehetővé, hogy 

cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz, tudatosítva 

bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 
 

A szakmai nap tervezett programja: 
 

• 9.00 - Érkezés, óvodabejárás 

• 9.30 - Tevékenység megtekintése a Szivárvány (nagy) csoportban Szakmai megbeszélés a látottakkal 

kapcsolatban. 

• 10.15 – Kávészünet, mosdózás 

• 10.30 - Reflexió meghallgatása, szakmai beszélgetés a látott tevékenységről, az óvoda fenntarthatóságra 

nevelésben végzett programjairól 

• 11.45.- Ebédszünet (szendvicsebéd) 

• 12.30- Előadás „Természetvédelem, teremtésvédelem a mesevilággal” címmel 

Előadó: Mongyi Marianna óvodapedagógus, mesterpedagógus, a kiskunhalasi Zöld-híd Egyesület 

elnöke 

• 13:30- Látogatást teszünk az óvoda által örökbefogadott juharfánál, valamint templomunk megtekintése. 

• 14.00.- A szakmai nap lezárása 
 

Kedves Kollégák! 

Szeretettel hívunk és várunk benneteket tervezett szakmai napunkra! 
 

A nevelőtestület nevében: 

Tallér Erzsébet – tagintézmény-vezető 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a szakmai napon, az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben 

jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 

 

Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 

csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 

 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  
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A nyelvi késés és nyelvi zavar felismerése és az érintett gyermekek támogatása az 

óvodában 

 
 

 

 

időpont: 2023. május 9. 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok, (kiemelten a szeptemberben kiscsoportot indító kollégák) számára  

létszámkorlát:25 fő    

 

 

előadó: Alfaro Karina (logopédus, kora gyermekkori intervenciós szakgyógypedagógus) 

 

 

a képzés leírása:  

Szeretném bemutatni a nyelvi késés és nyelvi zavar diagnosztikáját és terápiáját. Támogatni abban az 

óvodapedagógusokat, hogy ők is felismerjék és időben megfelelő segítséghez tudják irányítani az érintett 

kisgyermekeket és családjaikat. Gyakorlatcentrikus módon ötleteket adni, hogy tudják a mindennapokban 

segíteni a nem beszélő, vagy még nem elég jól beszélő gyermekeket a csoportban. 

 

 

a képzés felépítése: 

 

• Nem beszélő gyermekek vizsgálata, diagnosztikus dilemmák 

• Betekintés a nyelvi késés, nyelvi zavar terápiájába 

• Nem beszélő gyermekek az óvodai csoportban 

• Játékok kipróbálása, közös ötletbörze alkalmazhatóságukról kétszemélyes, illetve csoportos 

helyzetben  

 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, az ügyintézőnél telefonon vagy e-

mailben jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  

órás  továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  

Igazolást  a  részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  

nap végén. 
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Az őszi ünnepkör szokásainak hagyománypedagógiai szempontú megközelítése 
HAGYOMÁNY-ÉLMÉNY-PEDAGÓGIA 

 

 

 

időpont: 2023. május 12. 1000-1430 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok és alsó tagozaton tanító pedagógusok számára 

létszámkorlát: 35 fő 

 

előadók: Cseke-Marosi Eszter (óvodapedagógus, tanító, népi játszóház vezető) 

    Szabóné Kaszás Villő (tanár, tánc- és drámapedagógus) 

 

A képzés leírása  

Az öt órás képzésen az őszi időszakhoz kapcsolódó néphagyományokat dolgozzuk fel a Napra-forgó 

Hagyománypedagógia Műhely komplex, élményalapú hagyományátadás szemléletével, elsősorban 

óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó pedagógusok számára. Az őszi időszak jeles napjaihoz, -

időszakaihoz kapcsolódó szokásokat, hagyományokat tekintjük át az életkori sajátosságok 

figyelembevételével. 

 

 

 

A képzés felépítése 

• Az óvodai, iskolai komplex, élményalapú hagyományátadás elmélete röviden az őszi jeles napok 

vonatkozásában. 

• Az őszi időszak jeles napjai, időszakai: Szent Mihály és Dömötör nap, a szüret jeles napjai, Márton, Erzsébet, 

Katalin és András napokhoz kapcsolódó szokások megismerése, és a hozzájuk kapcsolódó, életkornak 

megfelelő pedagógiai tartalmak, lehetőségek.  

• Az őszi szokásokhoz kapcsolódó népi játékok, népmesék, mondókák, rigmusok, népdalok, táncos mozgás 

megismerése. 

• A komplex, élményalapú hagyománypedagógia gyakorlata: a műveltségterületek, tevékenységformák 

közötti koncentráció megvalósítása az őszi jeles napok feldolgozása során. 

 

 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, az ügyintézőnél telefonon vagy  e-mailben  

jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  órás  

továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  Igazolást  a  

részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  nap végén. 
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Katolikus Óvodák XVIII. Konferenciája 
 

Mottó: „Mindenki tehetségére és részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta 

kár helyreállítására.” (Laudato si’ 14) 

 

 

időpont: 2023. május 17. 1000-1530 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

 

 

PROGRAM 

 

930–1000  Regisztráció 

1000–1005 Közös ima, a konferencia megnyitása 

  Módli Ildikó pedagógiai előadó, Katolikus Pedagógiai Intézet 

1005–1020  Katolikus óvodákban dolgozó óvodapedagógusok köszöntése 

Barcsák Marianna intézményvezető, Katolikus Pedagógiai Intézet 

1020–1110  ” Teremtéskor meghagyta az Úristen…”  

Navratil Andrea (Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, ökológus, tanár, 

mesemondó, a Népművészet ifjú Mestere) 

1110–1200  Klímaszorongás helyett: hogyan építhetünk egy még jobb, stabil éghajlatú 

világot?   

Ürge-Vorsatz Diána (klímakutató, fizikus, a CEU professzora, az ENSZ 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) kibocsátásmérséklésekkel 

foglalkozó munkacsoportjának alelnöke) 

 

1200–1240  Szendvicsebéd (könyvvásárlási lehetőség) 

1240–1330  A teremtés védelmének felelőssége 

  Nobilis Márió atya 

1330–1355 A Katolikus Pedagógiai Intézet óvodapedagógusok számára kiírt 

teremtésvédelmi pályázatának díjkiosztója    

1355–1400  Technikai szünet (A kápolna összenyitása az előadótermekkel) 

1400–1500  A konferencia lezárása – hálaadó szentmise 

Celebráns: Nobilis Márió atya   

Zenei szolgálat: Sillye Jenő 

 

Ügyintéző:  
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