
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 

  
 
MERJ ÁLMODNI ! 
 

Christophe Schietse 
 
2016. július 17. és 23. között zajlott Lyonban, a Fourvièvre dombon a Merj álmodni ! találkozó, 
amely egybegyűjtött több, mint 400 fiatal maristát a maristák családjának 4 ágából ( Marista 
Nővérek, Misszionárius Marista Nővérek, Marista Atyák és Marista Testvérek). A 4 kongregáció 
által kigondolt és elképzelt találkozó a megvalósítását illetően nagyban a mi tartományunk műve. 
Íme a beszámoló. 
 

 
 
LYON, 2016. július 18. hétfő 
A nyitó ima után, a délelőtt a különböző csoportok, tartományok, a résztvevők  országának 
bemutatkozásával telt. Micsoda öröm azt tudni, hogy határokon, nyelveken és kultúrákon átívelő 
intézményeink és alapítóink charizmája ennyi fiatalt képes megérinteni szerte a világban !  
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Bizonyos programokon a fiatalok kisebb csoportokban vettek részt, megkönnyítve ezzel az 
eszmecserét.  
Így tettük ezt a marista család 4 ágának megismertetésekor. Bemutatkoztak a Marista Nővérek és 
a Marista Misszió Misszionárius Nővérei, akiket egyszerűbben csak MNMM-nek (a francia 
rövidítés : SMSM)nevezünk, valamint a Marista atyák és végül a Marista Testvérek. 
 
Mindegyik kongregáció egy-egy sátorban helyezkedett el, s ott mutatta be az alapító nővéreket 
vagy atyákat, a rendházukat és egyéb jellemezőiket. A bemutatkozás után a résztvevők 
megoszthatták tapasztalataikat a különböző marista intézményekről.  
Némi személyes elmélkedésa után a szentmisén találkoztunk megint. Az elmélyült ima, a 
szentáldozás, a lelkesedés és kölcsönösség nagy pillanatai voltak ezek.  
A nap a « marista fesztivál » első részével ért véget, ahol a különböző országok és csoportok színes, 
dallal, tánccal kísért, népviseletben bemutatott előadásaikkal örvendeztettek meg minket. 

 
2016. július 19. kedd 
Inni a forrásból, felfedezni az alapítás 
helyszíneit jelentős szimbolikus erő ez  
valamennyi kongregációnak.   Megérezni 
a hely szellemét, megismerni a 
történetet, s mindazt, amit képviselnek.  
Nekünk, marista tetsvéreknek ,  
Hermitage-ba menni egy helyváltoztatás, 
sok fiatal azonban – az alapító életével 
együtt - csak könyvekből ismeri.  
Megérinthették az ujjaikkal, beszívhatták 
levegőjét annak a helynek, amely 

Marcellin életével egybeolvadt, azzal teljesen átitatódott.  
 
Mindegyikőjük megérezhette az alapítók szellemiségét, töltekezhetett történetükkel és 
megérzéseikkel, meghallhatták Isten hívó szavát, a hit és egy jobb jövő reménye felé vitte őket. 
Találkozás holnap, kerekasztal, eszmecsere a mai marista közösségekről. Beszélgetés a 
rendfőnökökkel... 
 
2016. július 20. szerda 
A nap kezdeteként útra keltünk Máriával. A hit zarándokaiként olyan férfiak és nők történeteteit 
hallgattuk meg, akiket áthatott a marista karizma.  
 
Elkötelezett személyek tanúságtételei köré szervezett kerekasztal. Kérdések marista életük 
legmarkánsabb tapasztalatáról, s ez a négy tanú egyszerűen, de mély benyomást hagyva beszélt 
arról, ami őket élteti. A csoportokra osztott résztvevők írhattak arról, milyen érzéseketkeltettek  
bennük, a « közös torkolatban » a «  tanúságtevő beszédfolyamok ».  
 
A délutáni játékokat egy nagyon termékeny, a négy rendfőnök közötti  beszélgetés követte. 
Meghívtak minket arra, hogy csináljuk meg a « szeretet forradalmát », hogy legyen gondunk 
másokra, de magunkra is, a spirituális létünkre. Azt parancsolták nekünk, hogy minden körülmény 
között, válogatás nélkül, a jót cselekedjük.  
 
E szép nap derűsen fejeződött be : egy szép kórus éneklésével egy Taizé típusú virrasztáson 
vettünk részt a fourvièvre-i bazilika kriptájában.   
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2016. július 21. csütörtök 
A Szent Pál plébánia plébánosa fogadott minket 
templomában a reggeli imára. Majd a lyoni városháza 
díszudvarán a lyoni városvezetés fogadta a « Merj 
álmodni ! » résztvevőit. Továbbra is csoportokra osztva, 
megismerkedhettek a Rhône-melléki város szociális jellegű 
társaságainak munkájával, és tapasztalatokat gyűjthettek.  
 
Előadások 4 szó köré szerveződve : Álmodni, átalakítani, 
gondozni és szolgálni másokat. Krisztus nyomába lépve, 
jelképként, volt lábmosás. Megalázkodva letérdelni és 
megmosni társaink lábát. Együttérzés és közösségvállalás 
mindenki számára. Minden bizonnyal a találkozó legerősebb 
pillanatai.  
E programokkal teli nap a Kairó együttes pop-rock 
koncertjének hangjaival zárult. A Katalóniából érkezett 
együttes átadta energiáit a fiatal maristáknak, akik csak 
erre vártak. 
 
2016. július 22. péntek 
Hermitage-ban az utolsó nap. A továbbra is csoportokra osztott résztvevőket – az Evangéliumnak 
az  emmausi tanítványokról részletéből kiindulva – arra kérték, hogy fogalmazzák meg érzéseiket 
a találkozóval kapcsolatban.  Ők  egyetlen mozdulattal fejezték ki érzésüket, megosztván a 
kenyeret, ahogy tették ezt a tanítványok Krisztussal.  
A délutáni program látogatás volt Hermitage 4 helyszínén és 4 téma köré szervezve : Jézus, Mária, 
Egyház és Misszió. Valamennyi helyszínen a csoportok cserélődtek, s a beszélgetés befejeztekor 
különböző tárgyakkal, jelképekkel. kézzel foghatóvá is kellett tenni e cserét.  
Az Hermitage-ban töltött nap a találkozó üzenetének megfogalmazásával zárult, s újból a 
rendfőnökök kaptak szót. Merni álmodni,  Dare to Dream,  merjünk álmodni egy Mária-arcú 
egyházat, amely elkötelezett a megalázottak szolgálatában, odafigyel mindenkire ! A fiatal 
maristák elkötelezettek e megújult egyház felépítésére. Ez az álmuk, s meg is valósítják. 
 

2016. július 23. szombat  
A fourvièvre-i ígéret 200. 
évfordulójának ünnepi 
szentmiséje. Több mint 1500 
egybegyűlt ember imádkozik 
együtt, hogy kifejezze kötődését 
ahhoz az ígérethez, amelyet 
Champagnat, Colin, Teraillon 
atyák  és társaik tettek 
felszentelésük másnapján, és 
megújították ezt a fogadalmat, 
felvállalva mindazon kihívásokat, 
amellyel a mai világ fogadja őket. 
A Dare to Dream találkozó 

fiataljai az ünnepség  szereplői,  ők jelentik a maristák jövőjét. Egyszerű, ugyanakkor felemelő 
buzgalom.  
 
A mise után visszatérés a Marista Atyák házába egy szívélyes fogadásra. Megindító pillanat, amikor 
a  fiatalok mondják egymásnak « Viszontlátásra ! » vagy mégi inkább « Isten Veled ! », amely a 
kifejezés elsődleges és irodalmi fordításában azt jelenti, Istenre bízzuk, hogy újra találkozhassunk. 



 
 
 
 

 
 
 
 

4 

 

A kétszázadik évfordulóra javasolt előadások 
 

Az 5. Evangélium 
André Déculty testvér 
 
Az 5. evangélium, Henri Vergès levelezése” címet viselő 
színházi előadás Henri Vergès testvér életéről szól. Ő volt az 
első szerzetes testvér, akit Algériában meggyilkoltak, 1994. 
május 8-án, ugyanakkor, amikor Paule-Hélène apácanővért 
is a Mária Mennybevételéről Nevezett Kis Nővérek 
rendjéből. A darab címe Henri testvér szavait kölcsönözte, 
amelyeket 10 évvel a halála előtt mondott, s amelyeket 
Christian de Chergé testvér, a trappista Notre-Dame de 
l’Atlas perjele idézett fel Tibhirinben: « Krisztusnak rajtunk 
keresztül kell ragyognia. Az 5. evangélium, amit mindenki 
elolvashat, a mi életünkről szól.”  
Egy órán keresztül Jean-Baptiste Germain színész 
Francesco Agnello rendező asszisztálásával adta elő a 
„Péter és Mohamed” dialógus szerzője, a dominikánus 
Adrien Candiard testvér által összeállított szöveget. Henri 
testvérünk élete és írásai által ihletve alkotta meg Henri egy 
régi tanítványának, Ahmednek az alakját, aki levelezni kezd 
egykori matematikatanárával. Az egyszerű, szuggesztív 

rendezés bármely teremben, templomban … előadható. Kísérőzenéjét Francesco Agnello 
szólaltatja meg „hang” ütőhangszeren. Ez évben, a kétszázadik évforduló alkalmából mindenütt 
műsorra tűzhető ez az előadás fiataloknak, szülőknek, plébániáknak, egyesületeknek…egyszóval 
mindazoknak, akik gazdagodni szeretnének a másság által olyan testvér alakjának 
megismerésével, mint a fiatal Ahmed „testvér”. 
 
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Marcellin Champagnat. 
Mared Gimenez 
 
Isabelle Lobet-Piron meseíró szívhez szóló gondolatai Marcellin Champagnat 
életéről és szellemiségéről . 
 
Motivációja 
Egy szent életét elmesélni a 6. - 10. osztályos fiataloknak 
újdonság, sőt mi több kihívás volt számára. De bizakodással és 
teljes odaadással vetette magát a munkába (kutatás,olvasás, írás 
és végül a szöveg és a színpadi tér megformálása. Lassanként – 
mondja - kezdte úgy érezni, hogy nincs egyedül erre a feladatra : 
Marcellin Champagnat ott volt mellette, hogy vezesse őt, 
lelkesedésével és bizalmával... 

Az előadás 
Mme Lobet-Piron úgy meséli el Marcellin Champagnat életét, 
mintha ő maga suttogta volna fülébe a mindennapjait és élete 
nagy pilanatait.  Mesél a nevető gyermekről, a jó gyakorlati 



 
 
 
 

 
 
 
 

5 

érzékkel, de a tanulás iránt kevés affinitást mutató serdülőről, az Isten hívását meghalló és követő 
fiatalról, hogy életét a környék gyermekei keresztény nevelésének szentelje. Mesél 
állhatatosságáról, amellyel megvalósította eszményét, szeretetét és megingathatatlan bizalmát 
Máriában, a mi Jóanyánkban, valamint  látásmódjáról, amellyel a magukat rábízó fiatalok  külső 
megjelenése mögé tudott nézni és látni. Végül mesél a lankadatlanságáról, humoráról és 
egyszerűségéről. 

„Veled együtt, Marcellin”, új musical 
Champagnat-ról 
Toni Torrelles testvér 
 
"Megismertetni és megszerettetni Jézust " ez lett a 
maristák jelmondata Marcellin álma óta. Ezzel a 
látásmóddal nézte kora gyermekeinek és fiataljainak 
az életét.  S a miénk is ugyanez a kétszázadik 
évfordulón. « Mindenkivel megismertetni és 
elismertetni Marcellint. »   Elismertetni azért a 

ráérzésért, amit ma úgy hívunk, hogy a Gyermekek és Fiatalok Jogai.  A « Veled együtt, Marcellin » 
musical , minden különösebb szándék nélkül, mutatja Marcellin és első « kalandtársai »  értékeit. 
A fő gondolat felé vivő rövid, de feszes párbeszédek könnyen érthetők, az egyszerű, általában 
egyetlen strófából álló dalokkal, a nem bonyolult színpadi megoldásokkal járja körül a musical a 
gyermekek és fiatalok védelmét mint a Champagnat-t követő maristák küldetését. A  "Veled együtt, 
Marcellin ", mindennapi reggeli imáink gyümölcse, felelünk Marcellin hívására : Szent Marcellin, 
kísérj minket utunkon ! Hogy mellettünk legyen minden  apostoli cselekedetünkben és imánkban, 
hogy  ő védelmezzen, lelkesítsen és ösztönözzön mindnyájunkat ! 

 

Marista Innovációs Hálózat 
 

Pep Tort 
 
A 2015-2021 közötti stratégiai tervben  alapvető elemként azt 
jelöltük meg, hogy az evangelizáció szakembereivé váljunk a 
nevelésben, illetvea a gyermekek jogainak védelmezésében 
előbbre lépjünk; s ezt hálózatban és a személyiségnek prioritást 
adva tegyük. Ezt tűztük ki elérendő célul  a magunk számára az 
elkövetkező évekre.  

 
Ebben az értelemben az egyik legfontosabb figyelembe veendő szempont az, hogyan fejlődik 
intézményeinkben a nevelés módja.  Konkrétabban, Katalóniában az innováció területén a 
tervezet azt ajánlja nekünk, hogy a marista nevelési módszertant aktualizáljuk. Így tehát a 2015-
2016-os tanévre létrehoztunk egy munkacsoportot, amelyben valamennyi iskolánk, valamint 
Alapítványunk nevelési és pasztorációs csoportjainak vezetősége egy-egy taggal képviselteti 
magát, hogy kezdettől részt vegyen a közös gondolkodásban.   
 
A célkítűzés az volt, hogy a legjobb módszert találjuk meg arra, hogy megfeleljünk a mai fiatalokat 
és gyermekeket érintő új kihívásoknak és szükségleteknek, azon erőteljes innnovációs pedagógiai 
folyamatban, amelyben élünk. Vigyázunk arra, hogy a marista misszió, amelynek valamennyien  
részesei vagyunk, megtalálja a legmegfelelőbb utat, hogy az intézményeinkben kínált nevelésen 
keresztül továbbfejlődjön.  
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Az év során megkezdett folyamat kellő ismeretet és tapasztalatot nyújtott - az innováció területét 
is beleértve – az intézményi nevelésben. Természetesen számoltunk az előttünk álló, a 
növekedéssel együttjáró kihívásokkal is.  
 

 
 
Ez a munkacsoport a következő célokat fogalmazta meg a kidolgozott innovációs projektjében :  
 

• Javítani a nevelési szektorban a stratégiai pozíciónkat olyan nevelési modelt javasolva, 
amely megfelel a jelen és a jövő igényeinek.  

• Hozzájárulni az adott ország nevelési szintjének jobbá tételéhez és javasolni az ottani 
személyekre és értékekre alapozott nevelési átalakítást.  

• Megerősíteni és növelni a hálózati együttműködést – lévén mindannyian ennek része, és 
növelni lelkesedésünket az új projekt iránt. 

• Eljutni oda, hogy tanulóink még nagyobb pozitív fejlődési tapasztalatra tegyenek szert 
intézményeinkben, és saját tanulásuk, valamint valódi  motiváltságuk felelősei legyenek.  

• Elérni, hogy tanáraink összhangban legyenek saját nevelői elkötelezettségükkel, hogy   
maristaként a maximális emberi és szakmai fejlődést érjék el.  

• Megalkotni nevelési lehetőségeink  új modeljét,  alapvető jellemzőjét erősítve, és újra 
definiálva szerepét a nevelési folyamatban, illetve megerősítve lehetőségeit a hálózati 
munkában.  

• Növelni a tanárok elégedettségét, egyrészt hogy a marista misszióban tevékenykedhetnek, 
másrészt a megszerzett ismeretek miatt, valamint a büszkeségüket, hogy egy ösztönző és 
átalakító nevelési projektben vehetnek részt.  

• Bevonni a családokat az átalakítás folyamatába, mivel fontos részét képezik a nevelői 
közösségnek, növelni a bizalmukat az intézményeinkben felkínált nevelési szolgáltatás 
iránt.  

• Növelni a gyermekeiket intézményeinkbe hozó családok elégedettségét, és elősegíteni 
pozitív hatását a saját családi tevékenységükben. 

 
Másrészt kijelöltük a projektmunka  főbb irányvonalait a szükség szerint létrehozandó 
munkacsoportok számára, hogy előrevigyék és elmélyítsék az új projekt kulcsfontosságú 
célkitűzéseit : egy koordinációs csoportot kell létrehozni, amely felügyeli a stratégia megfelelő 
fejlődését. Egy második csoport, amelynek neve Impulzus (Lendület) célkitűzése lesz, hogy 
megfelelő energiát adjon a projekt vállalásához. A fő tevékenységük az lesz, hogy megszervezzék 
a katalóniai nevelők találkozóját és meghatározzák a részvétel folyamatát, ami egyben bátorításul 
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is szolgálna az egész nevelői közösségnek : tanulóknak, tanároknak, családoknak, 
csoportvezetőknek, a környezetnek, és valamennyi olyan személynek, aki nap mint nap részt vesz 
a nevelési munkánkban.   
Egy harmadik csoport, Impulzus II (Lendület) azzal a céllal jön létre, hogy elkezdje kidolgozni a 
szervezeti struktúrára tett javaslatát, a ciklusokat és állomásokat. És végezetül, a FITA csoportok 
(Jalon)  elkészítik valamennyi ciklus és állomás pedagógiai modeljét, hogy ezzel segítsék a 
megvalósítás ütemezését. 
 
Ez az új pedagógiai model a következő alapszempontokat jelöli ki :  
 

 A gyermek jogainak előtérbe helyezése . 
 Evagelizáció – pasztoráció – LÉT – lelkiség – hivatás  
 Nevelés a fejlődésért ( a béke kultúrája, gazdasági fenntarthatóság, környezet, 

multikulturalitás, emberi jogok).  
 Hozzáértés, tanulás, kritikai gondolkodás, a gondolkodás kultúrája, sokrétű 

intelligencia. Különböző tanulási módok.  
 Tanulni akarás, odafigyelés a sokszínűségre, személyre szabottság 
 Közösségben élni, konfliktus kezelés, demokratikus értékek  
 Idegennyelvek tanulása (nyelvi projekt) 

 
A modelnek összhangban kell lennie és magában foglalnia a már meglévő, iskoláink mindennapi 
életét alkotó tapasztalatokat és terveket: 
 

 Vállalni tudás  
 AICLE /CLIL program  
 Filozófia a fiatalok és a gyermek   
 projekt alapú munka  
 Kompetencia alapú munka  
 Érzelmi nevelés  
 Belső tartalom (Jónapot)  
 tanulási miliő (gyermekkori)  
 Tanulás és szolgálat  
 Zöld iskola – a környezet tisztelete és gondozása 
 Egyéni és csoportos követés  
 útmutatás pályaorientációra 
 Probléma megoldásra nevelés 
 Csoportos tanulás 
 Gondolkodni tanulás 
 A technológia használata  
 Mediáció 

 
A 2015-2016-os év elméleti folyamata lezárult. A projekt koordinációs csoport és az Impulzus 
(Lendület) csoport megkezdte a munkát : első lépésben elnevezést keresett, képet, logót formált 
hozzá és információkat továbbított iskoláink tanárainak. 
 
A projekt a Marista Innovációs Hálózat nevet kapja, rajzolják a logóját és folyamatban van egy 
videó  is az útra bocsátásához. A katalóniai nevelők találkozóján mutatjuk be a Gérone-i 
Kongresszusi Palotában, september 7-én. Itt jelenik meg néhány az első  kihívásokból  is. 
 
A projektet a nap folyamánmutaták, számos oldalával : https://www.youtube.com/watch?v=Tv-
yLGm3LTM   A beszélgetésen, amelyet Ferran Ruiz Tarragó, a Katalóniai Iskolai Tanács ex-elnöke 
vezetett, a résztvevők megismerhették a nevelési intézmények átalakításának szükségességét. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv-yLGm3LTM
https://www.youtube.com/watch?v=Tv-yLGm3LTM
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2015-2016

•Kidolgozni 
az 
Innovációs 
és Kutatási 
Projektet

2016-2017

•Kidolgozni a 
az ötletet

•Elképzelni a 
stuktúrát

•ciklusokat/....
szakaszokat

•Kidolgozni a 
modelt(I)

2017-2018

•Kidolgozni a 
modelt(I)

•Képzés

2018-2019

•A Kísérleti 
szakasz 
indítása

•Kidolgozni a 
modelt(I)

•Képzés

2019-2020

•Kidolgozni a 

model(II)
•Folytatás
•Képzés

2020-2021

•Folytatás és 
a folyamat 
részleges 
értékelése

Végül a « Neuronilla »csoport segítségével megvitatták a részvétel, az innováció és a kreativitás 
kérdéseit is. 
  
A rendezvény felkeltette a nevelők érdeklődését , kifejezték részvételi  szándékukat és 
elégedettségüket az induló program iránt. 
 
Indulás, részvételi folyamat  
 
Valamennyi intézményben létrejött az innovációs bizottság, amely majd a nevelői közösség felé 
továbbítja a 2016-2017-es évre javasolt folyamatban való részvétel lehetőségeit.  
https://www.youtube.com/watch?v=MukYiwYHoW0  

A folyamat célja, hogy valamennyi nevelési közösség részvételét ösztönözze, és kérje javaslataikat, 
amelyek segítenek meghatározni a katalóniai marista iskolák számára az új nevelési modelt.  
Október és november hónap folyamán az intézmények innovációs bizottságai javasolják  helyi 
szinten a nevelési közösség különböző csoportjainak az aktív részvételt, illetve gondolataik, 
ötleteik megformálását: várják ezt a tanároktól, a jelenlegi és a régi diákoktól, a különböző 
csoportok vezetőitől és bárki mástól  (egyesület, városnegyed, parókia stb). Ezek lesznek a helyi 
résztvevő csoportok.   
Ugyanakkor egyéni javaslatokat is lehet tenni, hogy minden értékes gondolat eljusson hozzánk.Ez 
a www.maristesxarxainnovacio.cat web oldalon keresztül történik.  
Előre láthatóan február 11-én, szombaton reggel Barcelonában a csoportgyűléseken foglalkoznak 
a weben elküldött javaslatokkal. Ott találkozik valamennyi katalóniai marista iskola 
képviselője :tanárok, jelenlegi és hajdani diákok, szülők...  
 
Az ezen a napon elfogadott javaslatokat közzéteszik majd. 
 
A Marista Innovációs Hálózat Fita csapatai elemzik az elfogadott javaslatokat, hogy azok 
összhangban állnak-e missziónkkal, nevelési és gyakorlati elveinkkel, megvalósíthatók-e. Ezen 
csapatoknak lesz  a feladatuk, hogy kidolgozzák a különböző fázisokhoz tartozó nevelési modelt, 
beépítsék az elfogadott javaslatokat. Amikor ez megvan, a következő év folyamán kell megalkotni 
a nevelési csoportokat és elkezdeni a model megvalósítását. Íme az ütemezés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Marista Innovációs Hálózat kihívás, mindannak a konkrét formába öntése, amire tanulóinknak 
szükségük van és amit nyújtani tudunk nekik iskolaként, hogy ezzel segítsük beilleszkedésüket 
egy olyan társadalomba, ahol tartalmak egyre fontosabbak lesznek és ahol a kompetenciák, a 
tenni és lenni tudás lényeges lesz mind a személyi, mind a szakmai növekedésben.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MukYiwYHoW0
http://www.maristesxarxainnovacio.cat/
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A fiatalok és a hivatások marista pasztorációs 
központja 
Élettér a fiataloknak  
 

Ramon Rúbies testvér 
 
A fiatalok és a hivatások marista 
pasztorációs központja már létezik. A 
fiataloknak szóló pasztorációs projektről 
van szó, amelyet L’Hermitage Tartomány 
támogat. A Tartományban a fiatalok 
pasztorációjával foglalkozó testvérek és 
szervezők között az utóbbi években újra 
és újra  felvetett terv konkretizálásáról 
lenne szó. Olyan helyekről álmodunk, 
ahol a fiatalok találkozhatnának, ahol jól 
érezhetnék magukat, ahol 
megtapasztalhatnák a testvériséget, a 
lelkiséget, a szolidaritást, a 
továbbfejlődést, és ahol a fiatalok saját 
dinamizmusuk főszereplői lennének.  
A központ a barcelonai Les Corts 
negyedben van, konkrétan az Evarist Arnús utca 46. szám alatti ház alagsorában és emeletén. 
Valamennyi helyiség (termek, imaterem, közösségi tér, konyha, irodák,raktár) a projekt 6 
szempontja alapján lett kialakítva : 
 

• Testvéri közösség  - olyan tér, ahol a közösségi, baráti találkozások zajlanak, mint például 
speciálisan a « Casal » marista közösség . 

• hit és lelkiség megtapasztalása  -  lelkiség, az ima a hitbéli cselekedetek  helyszíne (mise 
a fiatalokért, imák, lelkigyakorlatok a városban...)  

• A Szabadidős tevékenységekre nevelés - a »Mirall » iskolával  referenciául és találkozási 
helyül a« Mà Oberta et Cor Obert » (Nyitott kéz és nyitott szív) Szövetség és a Cserkészek  
Marista Központja  bizottságainak. Ugyancsak lesz lehetőség a szabadidős nevelés terén 
tanácskozásra, illetve a különböző tevékenységek előkészítéséhez is egyfajta eszköztárt 
biztosít.  

• Képzés – a fiatalok körében végzett pasztoráció különböző területeihez kapcsolódó képzés 
( beszélgetések, teológiai ismeretek, nevelési és szabadidős tevékenységhez kapcsolódó 
ismeretek....). 

• Szolidaritás és elkötelezettség – SED (Solidarité-Education-Développemnt Szolidaritás-
Nevelés-Fejlődés) civil szervezettel  mint referencia alappal, ill. a SED önkénteseinek 
találkozási hely, a tanácskozás és segítségkérés lehetősége az önkéntesség témakörében, 
s egyúttal  kapcsolatban  a Marista Szociális Intézményekkel, kiváltképp  Ciutat Vella-i 
Gabella Társasággal (barcelonai negyed). 

• Támogatás – a helyes személyes támogatás  terei. 
 

Június 4-én nyitotta  meg kapuit a központ, a Szent Marcellin ünnephez kapcsolódva, s egyúttal 
a tanév utolsó szentmiséjének  keretében. Ebben a tanévben konkretizálódnak a központ 
különböző programjai és lehetőségei. Reméljük, hogy a kétszázadik évforduló « Egy új kezdet » 
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jelmondata jó útravaló lesz a megvalósításhoz, a fiataloknak szóló eme új program útjára 
bocsátásáhaz.  

 
 
 

Jean-Baptiste Montagne-díj és Maine és Felip 
Testvérek-díj  átadása 
 

Imma Amadeo 
 
A « Jean-Baptiste Montagne »-díjat az innovációért és jó gyakorlati megoldásokért, a « Maine és 
Felip Testvérek  »,-díjat pasztorációs és szabadidős projektekért ítélik oda. Az elismerésre méltó 
győztesek szeptember 7-én vehették át a díjat a gérone-i Kongresszusi Palotában, s ugyanekkor 
mutatták be a nevelés megújításáért útnak indított « Marista Innovációs Hálozat » elnevezésű 
projektet.   
 

 
 
Elsőként a « Maine és Felip Testvérek » díjban, illetve dicséretben részesülők mentek a színpadra.     
A díj annak a tevékenységnek az elismerése volt, amit a « Mà Oberta – Cor Obert » Társaság és a 
Compartir nevű Ciutat Vellaba való  (Barcelona)Központ végzett : A negyed gyermekeinek és 
fiataljainak biztosítottak nevelő jellegű szabadidős tevékenységhez teret. Júlia Franch et Laura 



 
 
 
 

 
 
 
 

11 

Ubiñana vették át a díjat. A dícséretet« Un circuit solidaire pour Aleix », a « Maristes Valledemia » 
iskola projektje  kapta. Óscar Martín és Jorge Blasco képviselték a kitüntetetteket.  
 
 « Jean-Baptiste Montagne »díjat tizenegyen kapták meg : egy első, egy második, két harmadik díjat 
és hét dícséretet ítéltek oda a különböző projekteknek.  
 
Helena Bové, Dani Farràs és Marta Rios vették át az első díjat a barcelonai Obert Compartir 
Központ  Gabella Társaságának  képviseletében egy olyan projektért, amely azt mutatta meg, hogy 
vehettek részt a gyerekek a Gabella Társaság döntési struktúrájában.   
 
A második  « Jean-Baptiste Montagne » díjat a « Maristes Sants-Les Corts », « Maristes Girona » és  
« Maristes Champagnat »iskolák három  nevelője érdemelte ki « Playtime », nevű kezdeményezés 
megvalósításával, amely  a legkisebbek többnyelvű oktatásán alapul . Eloi Brufau, Mònica López 
és José María Buitrago kapták a díjat.  
 
A harmadik díj Görögországba és Magyarországra került. Az egyiket az athéni Léonin Gimnázium 
kapta, és Mateos Levantinos testvér vette át mint a görögországi marista nevelési intézmények 
hálózatának igazgatója. Néhány nappal Athénba való visszatérése után Mateos testvér átnyújtotta 
a díjat az érdekelteknek.  A másik harmadik díj Magyarországra ment, Esztergomba  « A mi 
Házunk », iskolába. Pau Tristany testvér vette át a díjat mint a magyarországi marista nevelési 
intézmények hálózatának igazgatója, s ő továbbította a győzteseknek. 
 « Jean-Baptiste Montagne » dícséretet vehettek át  Maristes Valldemia, Anna Ravell,  Maristes 
Champagnat, Maristes Montserrat,  Maristes  Marseille  és a Maristes Saint-Étienne intézmények 
képviselői.  
 
A díjakat az intézmény és a vállalatok különböző képviselői adták át, akik elkísérték a maristákat 
erre az alkalomra : « Fundació Champagnat »,igazgatója, M. Llorenç Claramunt és néhány marista 
testvér mint L’Hermitage tartományfőnöke,. Pere Ferré testvér,Gabriel Villa-Real,tartományi 
vikárius vagy  Ramon Rúbies, tartományi tanácsos és az Anna Ravell iskola igazgatóhelyettese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


