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Marista Nap a Gyermekek Jogaiért 
2014. november 20.  
Az Egyezmény 25. évfordulója 
Àngel Domingo és Raül García 

 
1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése egyhangúlag elfogadta a 
Gyermekek Jogairól szóló egyezményt, amely e területen az első 
nemzetközileg egyhangúlag elfogadott jogi eszközzé vált, magába 
foglalva az emberi jogok minden területét: polgári, kulturális, 
gazdasági, politikai és társadalmi  jogokat. 
 
Az Egyezmény részletezi az alapvető jogokat, amelyek a világon 
minden gyermeket megilletnek: jogot az élethez, a fejlődéshez, 
védelmet a káros hatások, a visszaélések, a kizsákmányolás ellen, a 
családi, a kulturális és a társadalmi életben való teljes részvételt. 
Az Egyezményben szereplő négy alapvető jog a diszkrimináció 
ellenesség vagy egyetemesség (2. cikkely), a gyermek mindenek 
fölött való érdeke (3. cikkely), az élethez, a növekedéshez és a 
fejlődéshez való jog (6. cikkely) és a gyermek véleményének 
tiszteletben tartása (12. cikkely). 
 
A Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény szemléletváltást hoz, amely 
szerint első ízben tekint a gyermekre, mint jogokkal rendelkező 
lényre és szakít azzal a szemlélettel, amely szerint a gyermek 
védelemre szoruló tárgy.  A gyermek többé nem szükségletekkel 
rendelkező lény, hanem a jogait is nézzük. 
 
Végeredményben megjelenik egy új szemléletmód, amelyben a 
gyermekek a felnőttekkel egyenlő jogokat élveznek, amennyiben 
társadalmi lényekként megvan a maguk autonómiája és saját 
részvételi joguk.  
 
A gyermekek jogának érvényre juttatása és védelme marista 
hivatásunk középpontjában áll, elismerjük a gyermeket a maga 
emberi méltóságában és Jézus, Mária és Marcellin nyomán haladva 
nevelési tevékenységünk középpontjába állítjuk.  
 
A múlt évben, november 20-án ünnepelték a Gyermekek Jogairól 
szóló Egyezmény 25. évfordulóját. A rá következő évben 
Tartományunk iskolái és szociális intézményei megünnepelték a 
Gyermekek Jogainak Napját.  
 
 

Centre « Cœur sans frontières » – 
Acharnès (Görögország) 

École Raoul Follereau –  
Chazelles s/Lyon (Franciaország) 

Szent Pál Marista Általános Iskola - 
Karcag (Magyarország) 

https://www.youtube.com/watch?v=jhNkWt3WXBE
https://www.youtube.com/watch?v=jhNkWt3WXBE
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Úgy érezzük, meg kell újítani ezt a vállalásunkat, hogy előre vigyük és védjük a gyermekek és fiatalok jogait 
nevelési intézményeinken keresztül. Fontos lesz, hogy nevelőink új és kreatív módokat találjanak arra, hogy 
a gyermekek és fiatalok megismerjék jogaikat, élvezhessék azokat, és mint keresztény nevelési közösség 
tagjai, megtanulják megvédeni azokat, illetve felismerni azokat a helyzeteket, amelyekben ezek sérülhetnek. 
 

A www.maristes.eu oldalon megtaláljátok az 
iskoláktól és a szociális intézményektől beérkezett 
anyagokat. Köszönet mindnyájatoknak a 
részvételért ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tartományi Képzés: Evangelizációs marista misszió  
1.hét, Les Avellanes, 2014. november 10-14. 
 
EGY NAGY TAPASZTALAT VISSZHANGJA 
Anna Clotet, Centres Pas a Pas és Calidoscopi, Lleida 

 
Néhány héttel Les Avellanes-ból való 
viszatérésünk után és visszatérve 
újból a napi tevékenységek közé, 
azoknak a napoknak az emléke még 
mindig eleven és erős.  
 
Öröm volt meosztani 
tapasztalatainkat olyanokkal, akik 
különböző országokból, más közegből 
jöttek, de ugyanaz az érzés hatja át 
őket is : a marista közösség tagjának 
lenni. És azt hiszem, bizton állíthatjuk, 
hogy ezt így éreztük, és hogy 
megerősödött bennünk a Jézus és Marcellin nyomán megosztott tovább adott értékek sora. 
 
Hála ezeknek az értékeknek – szeretet, remény, változás, közösség, alázat – és még annyi másnak, amelyek 
megjelentek az előadások és elmélkedések során, az emberek, az élet, a feladatunk iránti lelkesedés – legyen 
ez akár iskolában, akár szociális intézményben, akár a mindennapi tevékenységünk során – újjáéledt 
bennünk. Ez segített minket, hogy ellenálljunk az individualizmusnak, a konformizmusnak, a szorongásnak, a 
reménytelenségnek, amelyek gyakran meg-telepszenek a szívünkben, és akadályoznak abban, hogy a maga 
teljességében és teljes odaadással éljük meg az létet, a többiekkel való közösségi létet.  
Ha igaz, hogy napjainkban nehéz kiszakadni a minket körülvevő világból, anélkül, hogy elfeledkeznénk a 
konfliktusokról, az igazságtalanságokról, amelyek nyomasztanak minket, megfeledkezni a korlátokról, melyek 
akadályoznak minket..., nos épp ezért, úgy hiszem, egyedül a hit tud erőt adni, hogy képesek legyünk 
megerősödni, s tudjuk tovább adni azokat az alapvető értékeket, amelyek nap mint nap segítenek a abban, 
hogy maradéktalanul boldogok lehessünk.  
 

Maristes Igualada (Katalónia) 

http://www.maristes.eu/
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Ezen napok során, nagyon világosan megmutatkozott, hogy bármilyen legyen is a világ, ahol élünk, bármilyen 
a nyelv, amin beszélünk, ezek az értékek egyetemesek és elevenen élnek bennünk.  
 
Ez a megállapítás köszönhető valamennyi előadónknak is. A különböző üléseken növekedtünk belső 
értékekben, hitünkben, úgy éreztük felelős résztvevői vagyunk a világban és az egyházban jelenleg zajló 
változási folyamatoknak, amelyet mi magunk is akarunk, de amelyekhez meg is kapjuk azokat az értékeket, 
amelyek összehoznak minket és segítenek ebben az építő tevékenységben. Rajtunk most már a felelősség, 
hogy úgy cselekedjünk, hogy ez a tapasztalat ne maradjon a múlté, hogy teret nyerjen, tovább éljen az elmúlt 
napok tapasztalata, hogy tovább tudjuk adni azt a körülöttünk levőknek életünk és tetteink példáján 
keresztül.  
 
Úgy vélem, megerősíthetem, hogy sok a tennivalónk, és hogy a hátralevő napok még nagyon is szükségesek 
a találkozóikkal, a munkával és a tapasztalatátadással. 

 
CHAMPAGNAT MARISTÁINAK CSALÁDJA 
Danai Anagnostopoulou, Patissia-i Léonin Gimnázium, 
Athén 

 
Az Hermitage tartomány által, a Marista Misszió 
Evangelizációjáról szervezett képzésen részt venni 
nagyon gazdag tapasztalatot jelentett számomra, de 
úgy gondolom, hogy a többi résztvevő számára is. 
November 10-től 14-ig a Tartomány valamennyi 
országának (Franciaország, Görögország, Katalónia, 
Magyarország) nevelési és oktatási intézményeiből 
érkezett marista oktatók a Les Avellanes-i Közösség 
szíves vendéglátásának élvezői lehettek. 

 
Tájékoztatást kaptunk a lehetőségekről, a nehézségekről és azokról a kihívásokról, amelyekkel a marista 
missziónak szembe kell néznie Európában. Ugyancsak lehetőségünk volt tanulmányozni különböző témákat, 
mint a jelenlegi társadalmi helyzetet, az egyház arculatát, a pasztorizációt stb.  
 
E néhány nap alatt meghívást kaptunk egy spirituális tapasztalat megélésére is, előre haladtunk a Hit útján 
olyan útitársak kíséretében, akiket ugyanazon meggyőződés, ugyanazon keresztény értékek hatnak át. Az 
együttlét és a bensőnk felé irányuló figyelem által jobban megélhettük korunk marista karizmáját, és ismét 
felismerhettük azt, hogy missziónk epicentrumában Jézus Krisztus áll, akinek Örömhírét át kell adnunk a 
körülöttünk élők számára.  
 
Örömünkre szolgált, hogy találkozhattunk a többi országból érkező maristákkal, és azt érezhettük, hogy egy 
nagy családhoz tartozunk, Champagnat maristáinak családjához. A különböző világok, amelyben 
mindegyikünk él, nem akadályt jelentenek, hanem épp ellenkezőleg, gazdagítják a marista karizmát, 
ugyanakkor, ami mindnyájunkat egyesít, az nem más, mint hogy egyforma látásmóddal tekintünk korunk 
gyermekeire és fiataljaira, különösképpen a mai « Montagne »-beliekre. Biztos, hogy képzésünk nem ért 
véget a szeminárium befejezésével.  
 
Épp ellenkezőleg, az idő múltával, ennek az eseménynek még nagyobb hatása lesz lelkünkben a 
mindennapokra, mert az, amit megéltünk, tovább munkálkodik bennünk, bátorít minket, még erősebbé tesz 
és arra szólít, hogy keresztény hivatásunkat megéljük  a gyerekek és a fiatalok körében, Jézus Krisztus példáját 
követve az emmauszi úton. 
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MINT AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOK 
Márton Gábor, A Mi Házunk, Esztergom 

 
2014. november 10 - 14 között Marista evangelizációs misszióról szóló képzésen vehettünk részt Les 
Avellanesban. A L’ Hermitage tartomány iskoláiból és szociális központjaiból mindösszesen 34-en voltunk 
jelen.  
 
A képzés folyamata három szakaszra volt bontható. Látni, ítélni és 
cselekedni. Mindennek keretében elemeztük a valóságot. Azt a 
társadalmat, melyben napjainkban élünk, mely körülvesz minket, 
valamint a foglalkozásaink középpontjában álló gyermekeket és 
fiatalokat. Gondolkodhattunk közösen az egyház helyzetéről, s 
arról milyen egyházat szeretnénk mi Marista testvérek és világiak.  
 
Az Emmauszi tanítványok példáján keresztül beszéltünk a Marista 
evangelizációról. Saját motivációnk felderítése érdekében 
személyiség, önismeret és kommunikáció tréninget tartottunk. 
Elmélkedtünk személyes hitünkről, a hívő emberről és arról milyen 
is valójában egy Marista személy. A képzést gazdagította egy 
Lleidában tett látogatás ahol a Maristes Montserrat intézményét és 
a Pas a Pas nyitott központot tekintettük meg.   
 
A környezet fantasztikus volt, hiszen Avellanesban egy 850 éves 
kolostorban lakhattunk és igazán kedves emberek gondoskodtak 
arról, hogy mi családias hangulatban érezhessük magunkat.  
 
A szervezők rendkívül jól osztották fel a képzés menetét. Rövid, 15-20 perces prezentációkat, elméleti 
bevezetőket követően elmélyíthettük a hallottakat valamely gyakorlati jellegű tevékenységgel, kiscsoportos 
munka keretében. A közös gondolkodás, nagyszerű tapasztalat volt mindannyiunk számára. A nyelvi 
különbözőségek szinte eltörpültek mindamellett, amit tanulhatunk egymástól.   
     
Nagyon örülök, hogy részt vehettem a képzésen és izgatottan várom a folytatást 2015 áprilisában a 
L’Hermitageban.  
 
 

SAÓ – Prat, 10 év 
Marcelo Montori t. 

 
Három szerzetesrend (Compagnie de Sainte Thérèse de Jésus, 
Missionnaires de l’Immaculée Conception és Marista testvérek) él 
ugyanabban a kerületben, amelynek elemi társadalmi szükségletei 
vannak. Ezek a közösségek találkoznak egymással, a misszió s a karizma 
alapvetői elemeit osztják meg egymással. Ez a kis közösségek előnye 
ezeken a helyeken : Megkeresni a környezetükben élő személyeket és 
közösségeket, akikkel megosztják azt, amit látnak, amit megélnek.  

 
A harmadik évezred kezdetén ez a három kis közösség egy - a társadalom perifériáján levő - negyedben él. 
Megélik a létbizonytalanságot és az emberektől való félelmet. Nincs a városban tapasztalatuk a nevelő 
munkáról. Beszélnek, imádkoznak, ütköztetik a nézőpontjaikat. Végül pedig azt javasolják egymásnak, hogy 
együtt járják az utat. Ez az egyetlen dolog, amit tehetnek : együtt menni előre. Így született meg a SAÓ-Prat 
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Egyesület 2004-ben. Napjainkban, 10 évvel később, az egyesület hivatkozási ponttá vált a városban, amikor 
a sebezhető fiatalokról beszélnek.  
 
Részt veszünk a különböző munkacsoportokban, ahol olyan fiatalokról 
esik szó, akiknek új esélyre van szükségük ; de ugyancsak támogatjuk a 
beavatkozás új módjait, bátorítjuk csoportok szerveződését, hogy 
létrehozzanak egy gazdag lehetőségekkel bíró várost. Ez a 10 éves 
munka a városban gyökeret vert közösséget hozott létre belőlünk, 
amelyre szüksége van a szociális hálózatnak. Több mint 500 személlyel 
állunk kapcsolatban, amelynek több mint a fele 14-28 év közötti fiatal. 
Olyan programokat kínálunk nekik, amelyek kedvező lehetőséget biztosítanak a képzésre. Meggyőződésünk, 
hogy már maga a képzés lehetővé teszi számukra, hogy kitörjenek  elzártságukból. 
 
 

Az Európai Marista Konferencia Missziós csapatának találkozója Athénban 
 
2014. november 17-től 20-ig, hétfőtől csütörtökig, öt marista 
testvér, Aureliano Garcia, Moisés Alonso, Máximo Blanco, Robert 
Thunus, Gabriel Villa-Real, valamint Christophe Schietse úr, 
valamennyien a Marista Misszió Európai Bizottságának tagjai, 
munkaértekezletre jöttek össze Athénben.  
 
Néa Smyrni-i Léonin és a Patissia-i Léonin gimnáziumokban a 
mindennapos üléseik során képet kaptak a két marista intézmény 
vezetőségétől az eszközállományukról és a működésükről, 
megnézték a helyszíneket, részt vettek a reggeli misén, és végül 
részt vettek az elemi iskola egyik osztályának franciaóráján. 
Ugyancsak meglátogatták Acharnès-ben a «Határtalan Szív » 
szociális központot, és beszélgettek azokkal a gyerekekkel, akiket 
önkéntesek és a marista testvérek segítenek iskolai feladataik 
elvégzésében.  
 
A két intézmény vezetői ajándékot adtak az öt látogatónak, a testvérek pedig köszönetet mondtak az athéni 
tartózkodásuk során kapott szíves vendéglátásért. 
 
 
Bevezető marista képzés Magyarországon 

Jaume Bofarull t. 

 
Az elmúlt évben, mi magyarországi marista testvérek, elindítottunk egy Bevezető marista képzést az alábbi 
célkitűzésekkel:  

1. Elérni a misszió és az intézmény felé egy alap elkötelezettségi szintet 
2. Megismerni a maristák alapítója életének lényeges mozzanatait 
3. Megismerni a marista értékeket 
4. Felfedezni, hogy mi lényeges a marista misszió számára 

 
A képzés négy részből állna: személyes kapcsolat az intézmény valamennyi vezetőjével, a második rész két 
csoportban – Karcagon és Esztergomban, harmadik rész mindenki együtt Karcagon, majd a negyedikben 
mindenki együtt Esztergomban. 
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Nem annyira a megadott képzés fontos, mint inkább a megvalósult tettek; tulajdonképpen mindig az aktív 
részvétel a lényeges, amely összhangban áll a személyes érdeklődéssel és elmélyüléssel, a csoportban 
elsajátítottak közösségi szintre emelése, tablók készítése, videózás és beszélgetés. 
 
Tizennégyen vagyunk résztvevők, valamint a két szervező testvér, Péter testvér és Jaume testvér. A képzés 
65%-át már teljesítettük, az elégedettségi szint nagyon magas, és nem egyszerűen csak a kurzusok tetszenek, 
hanem az a mód is, ahogyan folynak, valamint az is tetszik, hogy sok emberrel, sok közösséggel ismerkedünk, 
ami nagy kincset ér. 
 
 
A III. Jean-Baptiste Montagne Díj 
Díj a pedagógiai innovációért és a jó gyakorlati megoldásokért 
André Déculty t. 

 
Ez az első éve a Marista 
Testvérek Intézménye 
megalapításának 200. 
évfordulójára szóló 
előkészületeknek, s mint 
tudjátok, ez “Montagne” 
éve. Logikus volt, hogy a 
Tartomány Titkársága 
harmadik alkalommal 
javasolta kiadni a « Jean-
Baptiste MONTAGNE » díjat. 
De egy kis változtatással, 
mert « Díj a pedagógiai 
innovációért és a jó 
gyakorlati megoldásokért » 
nevet kapta.  
 
Azt szeretnénk tehát, hogy ez 
a díj jutalmazza nem csak az 
innovációt, de emelje ki a 

gyakorlati megoldásokat is a nevelési intézményekben. Természetes, hogy elmondjuk, mit is jelent a « jó 
gyakorlati megoldások » elnevezés : olyan cselekvési módokat, amelyek megvalósítják azokat az értékeket, 
amit átadni szeretnénk, tekintetbe veszik fiataljaink helyzetét és világunk jelenlegi összefüggéseit. Erre 
gondolhatott Marcellin Champagnat is akkor, amikor La Valla-ba visszatért Les Palais-ból, a Montagne 
családtól, tett látogatásáról. «Mit is tehetnék e vidéki fiatalokért? »  
 
Mostantól valamennyi csapatot arra buzdítunk, hogy idén különösképpen figyeljenek « MONTAGNE »-ra. Ez 
egyben a gyakorlati és konkrét módja is lesz számukra, hogy elmélkedjenek ennek mély értelméről és meg is 
éljék azt nevelő tevékenységükben.  
Mint a múltban, most is három díj és dicséret lesz. Emlékeztetünk arra, hogy www.maristes.eu oldalon 
minden szükséges információ megtalálható.  
A terveket 2015. május 31-ig kell eljuttatni. Jó gyakorlatot mindenkinek ! 
 
 
 

http://www.maristes.eu/
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FORDÍTS! 
Gyermekek és fiatalok szexuális zaklatását megelőző kampány 
Gabriel Villa-Real t. 

 
KISKORÚAK LEGFŐBB ÉRDEKEIT 

A Nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény 1989-ben történt jóváhagyása, a 
gyermekek jogai elismerésének és védelmének, progresszív 
folyamatának eredményét jelenti. Ugyanakkor, ez az Egyezmény a 
kiskorúak legfőbb érdekeit foglalja össze, alapvető szabályt hozva létre. 
 
Hogy elköteleződünk amellett, hogy minden szükséges intézkedést 
megteszünk a gyermekek jóllétének előmozdítása érdekében, különösen 
azok jóllétéért, akik nem ismerik jogaikat, hogy védelmezzük őket minden 
sérelemtől, kizsákmányolástól és visszaéléstől, és hogy védjük jogaikat.  
Ez az elköteleződésünk abból az alapvető meggyőződésből fakad, hogy a 

gyermekek megérdemlik, hogy szeretettel és tisztelettel bánjanak velük és méltányosan kezeljék őket. A 
gyermekek, mint személyek méltósága sérthetetlen. Az ő biztonságukat és védelmüket mindig legfőbb 
prioritásunknak fogjuk tekinteni. 
 
A GYERMEKVÉDELEM TARTOMÁNYI POLITIKÁJA 
Mi, a L’Hermitage Tartomány Marista Testvérei, úgy tekintjük, hogy a gyermekek és fiatalok nevelése, akár 
iskolai keretek között, akár a szociális intézményekben, missziónk lényeges eleme, mely rendi karizmánk 
keretei között folyik, és lényeges eleme a Gyermekjogi Egyezménynek. Az a karizma, melyet Szent Marcellin 
elindított, Jézus Krisztus Evangéliumából fakad, és az Egyház közösségében éljük meg azt. Ez a karizma kiemeli 
a gyermekek iránti szeretetet, mint pedagógiája motorját és eszközét.   
 
Tevékenységünk politikája határozottan és elkötelezetten a gyermekek és fiatalok jogainak előmozdítására, 
valamint védelmükre irányul. 
 
Meggyőződésünk e javaslat felé tart, ugyanakkor pedig energikusan kifejti, hogy teljes mértékben elutasítjuk 
a gyermekekkel, vagy fiatalokkal való bármiféle visszaélést, vagy bántalmazást, bármilyenek is a körülményei. 
Az ő szükségleteik minden egyéb érték felett fellebbezhetetlen elsőséget élveznek.  Ha súlyos működésbeli 
zavar, vagy a tisztelet hiánya lép fel, akkor az átláthatóságot, nem pedig az eltitkolást segítjük elő; az 
igazságot, egyéni kívánalmak, vagy egy kör kritériumaival szemben.   
 
Mi, Marista Testvérek, azon dolgozunk, hogy a szülők, a nevelő személyzet, a gyermekek és fiatalok körében, 
elmélyítsük és terjesszük az értékeket, az alapelveket, a gyermekek jogait és szabadságát, annak érdekében, 
hogy miután ezeket megismerték, teljesítsék, tartsák tiszteletben és védelmezzék. 
 
FORDÍTS!  
Gyermekek és fiatalok szexuális zaklatását megelőző kampány 
 
Ez a kampány 2015. februárja és decembere közt zajlik. Különböző ráhangolódási, információs és képzési 
tevékenységeket tartalmaz, amelyek a gyermekek és fiatalok szexuális zaklatásának megelőzésére irányul. A 
kampány, valamint a tervezett különféle tevékenységek a tartományi találkozó alkalmából kerülnek 
bemutatásra Notre-Dame de l’Hermitage-ban februárban. 
 


