
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

PEDAGÓGIAI INNOVÁCIÓS DÍJAK 

Christophe Schietse 
 

23 pályázat érkezett a Jean-Baptiste 

Montagne–Díjra és 4 a Maine et Felip 

Testvérek-Díjra. Köszönet 

mindenkinek, aki megosztotta velünk 

tapasztalatát.  

Íme a jutalmazott munkák   

 

 
Montagne 
Díj   

Cím  Szerző  Ország  

1. PROJECTE ADOB 
 

Pere Castanyé Muñoz 
i Isabel María Giles 
Chacón 

Katalónia 

2. Léonin Alumni Maristes Universalis 
Mentoring 

Panagiotis Mamalis Görögország 

3.  Les astronautes maristes dans 
l’espace 

Nadine Sens-Clémens Franciaország 

Különdíj  Mullem-nos! Equip Educatiu de 
l'Associació Gabella 

Katalónia 

Különdíj Construction d’un chemin 
interreligieux 

Brigitte Glanzmann Franciaország 

Különdíj  Créons ensemble BTS art graphique st 
Jo les Maristes 
Marseille  

Franciaország 

Különdíj  Digital Game Lakis Varthalitis - 
Maria Roussou 

Görögország 

Különdíj  Emergency Lessons Pantelis Zouras Görögország 
Különdíj  Λογοπεδικός στο Νηπιαγωγείο 

Λεοντείου 
Φωτίου Αναστασία Görögország 

Különdíj  Szeressétek egymást! Jobbágy Dóra, Suszter 
Zoltánné, Danielné 
Kacsó Andrea 

Magyarország 

36 
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Maine – Felip Díj Cím Szerző Ország  

1.  Meraki day 2017 Agrupament Escolta Albada 
(Pioners-Caravel·les) 

Katalónia 

2.  Esplai MOAR Laia Jiménez Prat Katalónia 
Különdíj Pangea Àngel Domingo Lahuerta Katalónia 

 

MARISTA EVANGELIZÁCIÓS TARTOMÁNYI KÉPZÉS  
 

Kardosné Szilágyi Anikó 
 

A Marista Evangelizációs tartományi 

képzés számomra nem csupán a szó 

szoros értelmében vett képzés volt. 

Igaz ugyan, hogy a bennünket körül 

vevő valóság értelmezése során új 

szemszögből is bepillanthattam a 

gyermekekre ható társadalmi és 

társas kapcsolatokból adódó 

környezetbe, ugyanakkor jutott idő 

önmagunk mélyebb megismerésére. 

A képzés során több már-már 

barátnak nevezhető marista 

nevelővel ismerkedtem meg. A 

kapcsolatok elmélyülését még inkább 

erősítette, hogy az év folyamán két 

alkalommal is együtt töltöttünk pár 

napot. Míg Spanyolország az ismerkedésnek, a közös vonások felfedezésének adott helyszínt, 

addig L’Hermitage-ban már személyes, magán jellegű beszélgetésre is sor került. 

A képzésen egyszerre volt jelen a komoly, tudományos ismeretszerzés, a tapasztalatcsere, a 

csoportban, vagy egyénileg végzett alkotómunka, de a szórakozás, Marcellin életének főbb 

helyszíneire tett kirándulás is. 

Nem csoda hát, hogy sokat gazdagodtam. Gazdagodtam ismeretekben, élményekben, emberi 

kapcsolatokban, tapasztalatokban. Szeretném mindezek miatt azt, hogy ezen a képzésen minél 

több kollégám, minél több marista nevelő részt vehessen és velem együtt gyarapítsa a ,,gazdagok” 

táborát. 
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Stella Mavrou 
 

Marcellin Champagnat azon látomásától 

ihletve, mely szerint az oktatáson keresztül 

képezzünk jó keresztényeket és 

tisztességes polgárokat, egy hat fős csoport, 

amley a két görögországi marista 

intézményből, a Néa Smymi-beli és a 

patissai Léonin gimnáziumból érkezett 

lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen 

az evangelizációt új életre keltő 

tapasztalatszerzésen.  

A képzés, amely Tartományunk Nevelési és 

Szociális Intézményeinek képviselőit célozta 

meg, a marista hagyományokhoz kötődő két 

helyen zajlott: Les Avellanes-ban és Notre 

Dame de l’Hermitage-ban. 2016 

novemberében és 2017 áprilisában.  Valamennyi résztvevő úgy érezte, hogy egy olyan nagy misszió 

részese, amelynek legfőbb törekvése, hogy a keresztény spiritualitást továbbítsa minden gyermek 

és minden fiatal felé, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők felé.  

Minden kétséget kizáróan, ez igen erőteljes tapasztalatszerzés volt, módunk nyílt újra felfedezni 

karizmánk forrását és megtapsztalni azt, hogy egy olyan multinacinális közösséghez tartozunk, 

amelynek ugyanolyan a látásmódja és a lelkesedése ( a kifejezés ógörög jelentésében). 

 

 

 

Loïc Hugueville 

Az idei tanévben alkalmam volt 

megismerni a marista 

evangelizációs képzést. Néhány 

sorban szeretnék beszámolni erről a 

meglepő tapasztalatról.  

Christophe SCHIETSE, a fenntartói 

képviselőm ösztönzött, hogy vegyek 

részt ezen a képzésen, s anélkül, 

hogy igazán tudtam volna, mi vár 

rám, igent mondtam.  

A szakmánkban megszokott, hogy 

továbbképzéseken vegyünk részt, 

de mondhatom, hogy az idei eltért a 

hagyományos sémától. Inkább a 

tapasztatról, mint magáról a 

képzésről beszélnék.  A résztvevő úgy érzi, hogy magával ragadja egy lendület, hogy átérzi dolgokat, 

hogy megérti a marista hálózat erejét.  

Egy hetet töltöttünk a katalóniai Les Avelannes pompás környezetében, majd meglátogattunk egy 

francia iskolát (Raoul Follereau CHAZELLES SUR LYON-ban), s utána egy hét következett 

Hermitage-ban, a marcellin-i gyökereknél.   

Ez a képzés lehetőséget adott, hogy testvéri kapcsolat alakuljon ki francia, katalán, görög és 

magyar kollégáinkkal, de főleg belső, személyes tapasztalatot jelentett, egy kis pihenőt a túlterhelt 

szakmai életünkben, s lehetővé tette, hogy missziónk értelméről tegyünk fel kérdéseket 

önmagunknak. 
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Marta Portas 
A Tartomány képzési programjában több, 

mint egy éve szervezték már az 

evangelizációs marista missziós képzést. 

Ezen év alatt három alkalommal, az 

iskolai tanében negyedévente. különböző 

helyszíneken volt a képzés. Az első les 

Avallanes-ban volt az összes résztvevő 

jelenlétével, a második a Tartomány 

országaiban és egy harmadik Hermitage-

ban, újra együtt.  

Ez utóbbi április 24-től április 28-ig tartott 

a Notre-Dame de l’Hermitage-i házban. 

Ezen idő alatt 36 nevelőnek volt alkalma 

kapcsolatba kerülni a gyökerekkel, 

találkozni egymással és megosztani a 

tapasztalatokat az hermitage-i közösséggel, megismerni más országok marista kollégáinak a 

személyes tanúságtételét, bejárni a marista helyszíneket, közelről átérezni azokat a pillanatokat, 

amit Champagnat és az első testvérek megéltek... Mindez hozzájárult ahhoz, hogy elmélyítsük és 

még élőbbé tegyük nevelői hivatásunkat. Marista nevelőként folytatni akarjuk a gyerekek és 

fiatalok nevelését, kellő tisztelettel és érzelmi odafordulással, és kiépítjük a hálőzatot, hogy 

folytatódjék és egyre növekedjék bennünk az elköteleződés a marista misszió iránt, amely 

egyszersmind tanúságtétel Jézus Evangéliumáról. 

 

 

CHAMPAGNAT NAP MAGYARORSZÁGON   

 

Karcag 

Kalocsai Lászlóné 

A Mária Iskolatestvérek 

megalapítójának, Marcellin 

atyának ünnepéről, Karcagon, 

minden évben méltóképpen 

emlékezünk meg.  

Bicentenáriumának évében, június 

6án olyan családias programokat 

szerveztünk mellyel diákjainkban 

mélyíthettük marista öntudatukat.  

A nap motivációjaként közösen 

imádkoztunk, énekeltünk, majd 

meghallgattuk Marcellin hozzánk 

írt kedves levelét. A TIP színvonalas 

előadásában pedig életének egy 

részébe nyertünk bepillantást. 

A következő programban iskolánk 

tanulói két részre váltak. Az egyik csoport a város főterén, a másik csoport iskolánk udvarán színes 

krétával rajzolt a bicentenáriumhoz kapcsolódó jelképeket és marista motívumokat. Ekkor már 

mindenki a rendtől ajándékozott színes pólóban volt. Köszönjük szépen az ajándékot! 
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A megemlékezést sportos, ügyességi foglalkozások zárták. A gyerekek 7 helyszínen, vegyes 

csapatokban mérték össze tudásukat.  

A bicentenáriumi év egyik legszebb délelőttje volt: „Te veled Marcellin…”. 

 

Esztergom 

Lévay Edit 

Az esztergomi A Mi házunk Marista Közösségi 

Ház 2017. 06. 09.-én ünnepelte a Marcellin 

napot, az idei évben a rend fennállásának 200. 

évfordulóján még jobban figyeltünk erre a jeles 

ünnepre. 

A program a játszótéren kezdődött egy közös 

társasjátékkal. Négy csoportban játszottak a 

gyerekek, óvodások iskolások közösen. A 

gyerekek élvezettel és nagy hévvel küzdöttek a 

játékban. 

A társasjáték után a Dunára mentünk, ahol az 

előre elkészített kis hajókat bocsátottuk vízre. A 

napot a Mi Házunkba fejeztük be. Itt a kiscsoport és a középső csoport egy közös tánccal ünnepelt, 

majd kihirdettük a játék végeredményét és egy közös uzsonnával zártuk a napot. 

 

 

CHAMPAGNAT NAP GÖRÖGORSZÁGBAN 
 

Theodoros Roungeris 

A Marista Család és a Fiatal 

Maristák Akcióban közösen 

emlékezett meg Szent Marcellin 

Champagnat–ról  

 
2017. június 6-án, kedden a Szent 

Marcellin Champagnat ünnepség 

napján, a két Leonin gimnázium, a Néa 

Smymi –i és a patissiai kápolnájában a 

szentmisén részt vettek a katolikus 

elemi iskolák diákjai, valamint a 

személyzet katolikus tagjai. A mise 

után a marista testvérek a két 

intézmény nevelőtestületének, az 

adminisztrációs és a technikai 

személyzet minden katolikus tagjának 

egy Szent Marcellin-ikont adtak, 

amelyet a Néa Smymi-i Léonin Gimnázium teológiai tanára, Nektarios Mamaïs festett.   

Délután, Kallithéaban, az Angyali Üdvözlet templomban bemutatott szentmisén részt vettek a 

görögországi marista testvérek, nagy számú laikus testvér és a vezetőség tagjai a Néa Smymi –i 

és a patissiai Léonin gimnáziumokból, valamint a « Coeur sans Frontières » (Szív Határok nélkül) 

Szociális Központból.  
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Említsük meg még a Fiatal Maristák 

Akcióban csoport tagjainak értékes 

hozzájárulást a mise ünnepélyessé 

tételéhez, azzal, hogy – a marista 

elvek és értékek által ihletve - ők 

ovasták fel az Apostoli levelet és 

énekeltek hangszeres kísérettel. 

Ugyancsak ki kell emelni a Fiatal 

Maristák Akcióban csoport tagjainak 

nagyon fontos gesztusát a maristak 

testvérek felé. Egy ikont készítettek, 

amelyet bekeretezve adtak át az 

Intézmény kétszázéves jubíleuma 

alkalmából. Az ikonon van egy 

rózsafűzér, amelyet tízegynéhány 

hármas csomó alkot, szimbolizálva a 

Marista Testvérek fogadalmát: az 

engedelmességet, az alázatot és a 

szegénységet.  A 200-as számot is 

beleaplikálták az ikonba olyan szegekből, mint amelyeket Marcellin készített és adott el, hogy 

előteremtse a Notre-Dame de l’Hermitage. felépítéséhez szükséges forrásokat.  

Mindnyájan azt kívántuk, hogy ez az ünnepség alkalom legyen arra, hogy egyrészt megértsük 

Alapítónk művét, másrészt azt a nehéz felelősséget, amit örököseiként megkaptunk.  

 

CHAMPAGNAT NAP FRANCIAORSZÁGBAN 
 

Íme néhány példa arról, mi is történt Marcellin Champagnat ünnepére a hálózatban  

 

Chazelles sur Lyon 
Június 6-án a Raoul Follereau iskola  gyermekei úgy ünnepelték  Marcellin Champagnat-t, hogy  JJ. 

Goldman «J’irai au bout de mes rêves». (Elmegyek álmaim végéig) című dalára mindnyájan egy 

villámcsődületet.szerveztek. A legnagyobbak készítették a koreográfiát és a kicsik mindenféle 

színekbe öltözötten egy szép szívet formázták a táncuk végén. Valamennyi osztályban kézműves 

foglalkozás keretében álom-képeket készítettek, amelyek az iskolát díszítik a tanév végéig. 
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La Valla  
Marcellin Champagnat nyomában járva, mi is egy kellemes napot 

töltöttünk együtt. Az iskola valamennyi diákjával - szüleik és nagyszüleik 

kíséretében gyalog mentünk La Vallaból Notre-Dame de l’Hermitage-ig, 

ahol nagyon szívélyes hangulatban elidőztünk egy kicsit, majd újból 

megtettük az utat, immár felfele nem kis erőfeszítések közepette! 

 

 

 

 

 

 

Marseille 
A hatodikos és hetedikes diákok orgonazenés szentmisére zarándokoltak 

a Notre-Dame de la Garde templomba. Azután a gimnazisták által 

szervezett búcsú és vásár következett, amelynek a bevételét a karcagi és 

esztergomi iskoláink számára ajánlották fel. 

 

 

 

Le Cheylard 

Fabien és Antony 

Nagyon szép Szent Marcellin napunk volt, az 

ardêche-i természet ölén.  Marcellin Champagnat 

emlékére futottunk valamennyi diákunk, nevelő 

közösségünk, a szülők, valamint négy környékbeli 

iskola képviselői jelenlétével, akiket meghívtunk 

erre az alkalomra. Szép ünnepet mindenkinek. 

 

Saint Pourçain sur Sioule  
Saint Pourçainben az ünnep június 6-án este kezdődött egy szídarab bemutatásával, melynek 

címe: „Ha Molière mesélte volne nekem” címmel.  

Az év „Éld meg az álmot!” pasztorációs témájához kapcsolódva, a tanulók Molière életével 

foglalkoztak, aki elutasította azt a sorsot, amelyet apja szánt neki (királyi kárpitos), hogy 

megvalósítsa álmát színpadi szerzőként. Megtaláljátok a mellékelt anyagban azt a 

programot, amely elvezet minket Molière álmától a beteljesült álomig, s mindezt az 

alkalomra átírt dalokon (Elmegyek álmaim végéig), táncokon és drámarészleteken 

keresztül.  

A diákok kiteszik majd a hétvégén a 200 álmot az udvar szederfájára, és vasárnap 

lesz a Szent Marcellin mise a felsőtagozatosok kórusának közreműködésével. Szép 

ünnepet mindenkinek! 

 

Mulhouse 
Ma fogadjuk az írónőt a felsőtagozatosokkal és az iskola 3 művészeti osztályának 

tanulóival. Az alsó tagozatosok részt vesznek a „Veled, Marcellin” musical előadásán, 

amelyet az iskola 3 művészeti osztálya állított színpadra és ad elő.  

Egy közös imával és énekkel kapcsolódunk a Szent Marcellin ünnepséghez. A nap 

végén pedig mindenki kap a Szent Marcellin  tortából.  

Szép Szent Marcellin ünnepet nektek és a csoportjaitoknak! 
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CHAMPAGNAT NAP KATALÓNIABAN 
 
Szép Szent Marcellin ünnepet! 

Raül Cabús 

 
Június 6-án a világ minden tájáról érkező maristák ünnepelték Szent Marcellin Champagnat 

ünnepét, idén sajátos keretben, hisz ez azév a kétszázadik évforduló volt. 

A kétszázadik évforduló lendületet adott nekünk, hogy - elmélyülve életében és missziójában - még 

közelebb hozzuk a gyerekehez és a fiatalokhoz Marcellin Champagnat alakját, mint referencia 

értéket.  Ezért azon tartományok, amelyeknek intézményeik vannak a spanyol államban, a CME –

vel karöltve (Conferencia Marista Española = Spanyol Marista Konferencia) kidolgoztak néhány 

didaktikai javaslatot a különböző szintű patronáltjaik számára, hogy Marcellinen keresztül jobban 

elmélyedjenek a marista értékekben.  

E javaslatok segítségéval az iskolák és az intézmények különböző tevékenységeket valósítottak 

meg ennek a maristák számára oly fontos ünnepnek a keretében.  

Néhány pillanatot feltettünk a www.bicentenarimarista.cat oldalra, hogy együtt ünnepelhesse a 

hálózat Szent Marcellin ünnepét. Idén, a kétsazázadik évforduló keretében, valamennyi iskola egy 

kis közösségi élményt valósított meg azáltal, hogy egy 200 darabból álló óriás kompozíciót 

készítettek az iskola udvarán a tanulók közreműködésével.  

E nap marista megünneplését láthatjátok a Twitteren: hashtags #diachampagnat, 

#bicentenarimarista és #MillionMarists. 

 

A 2017-18-AS TANÉV TÉMÁJA: „MOZDULJ!” 
 

Jordi Vicente 
 

A 2017-2018–as tanév témája „Mozdulj!”. Miután az utóbbi években a 200. évfordulóra 

koncentráltunk, ennek az évnek a témája arra int minket, hogy az ünnepségek folytatásakánt most 

már a személyes cselekvésre és a többiekkel való vállalásokra figyeljünk.  
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Minden mozgásban van, és e mozgás szükségszerű az élethez: a 

körforgás és a földi forradalom, a hold pályája, a tektonikus lemezek, a 

víz körforgása. Ezek a mozgások nélkülözhetetlenek az egyensúlyhoz. Az 

embereknek is megvannak az élethez nélkülözhetetlen mozgásai: a 

légzés vagy a pislogás, a nyelés vagy a táplálék megemésztése. Figyelj a 

szív szisztolés és diasztolés mozgására: a szív testünk motorja és 

irányítja a körforgást, hogy a test többi része betölthesse a maga 

szerepét. Mi ösztönöz minket a mozgásra?  

Amikor valami mozog vagy mi mozgatunk valamit, mi változtatjuk azt. 

Meg lehet változtatni valaminek a helyzetét, a formáját vagy egy-egy 

részét. Vannak gesztusok is, amelyek megváltoztatnak minket is: egy 

ölelés, egy szeretetteljes mozdulat, egy tekintet, hátbaveregetés... 

Amikor mozdulunk, mi is változunk. Megváltozik a látásmódunk, ahogy 

nézünk valamit, megváltozik a többiekkel való kapcsolatunk vagy épp a cselekvési módunk.  

A mozgás tehát alkalom a változásra és az átalakításra. Mindegyikünk a változás eszközei vagyunk, 

emberek, akik megváltoztathatjuk a körülöttünk levő valóságot. Amikor mozdulsz valamilyen 

okból, és változást idézel elő, hivatkozási pontként szolgálhatsz mások számára, akik még nem 

tudták elhatározni magukat. A mozgás ragályos, mivel a változás személyek és csoportok 

mozgásait idézi elő.  

A közösség vagy a csoport személyekből áll, olyanokból, mint te magad, akik megosztanak 

egymással terveket és álmokat, amiket meg akarnak valósítani. Ezek az emberek azért mozdulnak, 

hogy a változás eszközei legyenek. Mindegyikünk adottságai és elképzelései összekapcsolódnak 

és erőt adnak a mozgáshoz.  

Jézus mozdul és téged is mozdít 
Ő az első, aki mozdul: kimegy a sivatagba, gyógyítja a betegeket, szavaival és tetteivel hirdeti az ő 

Országát, egész élete mozgás. Kimegy kora társadálmának perifériájára.  

Arra hív téged, hogy mozdulj, mint ő az emberek méltóságának érdekében, az emberek jogainak 

tiszteletben tartásáért, hogy hirdethesd az új Országot, mely a 

szeretet megtapasztalásán alapul.  

Mária mozdul és téged is mozdít  
Mária igent mondott Isten tervére, és egész élete összhangban volt 

ezzel az « igen »-nel, csendben segítette Fiát Országának 

hirdetésében. Jelen van Jézus életének legfontosabb pillanataiban, 

akárcsak az első keresztény közösségekében. Példája a csendes 

mozgásnak és annak, ahogy segíti ebben a mozgásban az 

embereket Jézus felé és az Ő Országa felé. Hogyan tudjuk beépíteni 

a mi életünkbe Mária mozgását?  

Marcellin mozdul és téged is mozdít 
Marcellin gyerekkora óta figyelt családja és népe szükségleteire. 

Amikor pap, keresi a legelesettebbeket, a „Montagne”-okat, mozdul 

arra, amerre a legnagyobb szükség hívja. Elsőként ragad lapátot és csákányt, hogy új közössget 

építsen. És ma, a harmadik évszázad küszöbén, arra hív minket, hogy valósítsuk meg a jelenben 

életét és tetteit. Egy új kezdet a változás és átalakítás új mozgásait foglalja magában a mai marista 

élet számára. Te mit teszel ebben az új kezdetben?  

 

ÚJ NYELV AZ ÚJ IDŐHÖZ  
Az egész kiállított segédanyag azért készült, hogy a Tartomány marista iskolái számára nevelési és 

pasztorációs segítséget adjon. Több, mint egy éve már, szellemi erőfeszítéseinkkel 

azoniparkodunk, hogy kreatív módon új nyelvezettel hozzuk közelebb Jézus Jó Hírét a gyerekekhez 

és a fiatalokhoz.  
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A VIDEÓKLIP 
Megnézheted a videóklipet és meghallgathatod a dalt, amelyet a Pasztorációs Csoprt dolgozott ki 

az igualadai maristák iskolájával együttműködve. Enllaç del vídeo (encara no el tenim) 

A koordinációs munkát Hermitage Tartomány Champagnat Alapítványának Pasztorációs Csapata 

végezte és készítette el a videóklipet. https://youtu.be/jPaGVh9TvgQ 

. 

Videó 
Főszereplő: Carmen Rosich (11. osztályos tanulója az Igualadai Maristáknál) 

Kamera és felvétel: Pifarré atya, David Mateu, Raül Cabús et Ramon Rúbies 

Kiadó: Ramon Rúbies 

 
Tánc és koreográfia  
Xavi Gual 

Eva Company 

 
Zene 
Szöveg és zene: Jordi Vicente és Xavi Gual (Hermitage Pasztorációs 

Csapat) 

Zenei rendező: Raül Juan és Berta Gratacós 

Ének: Raquel Díez (Végzős diák -  Maristes Champagnat, Badalona) 

Kísér: Helena Beltran 

 

 

Mozdulj! 

 
Érzed a benned folyó életet,  
Amely a remény forrása. 
Lélegezz teli tüdővel 
Benned kincsestár rejtőzik. 
 
Figyelj a történésekre 
Szép dolgokra, új dolgokra. 
A töretlen barátság  
Ragyogó jövőt nyit. 
 
S ha akarod, cselekedjünk együtt! 
Álmodjunk. Kockáztassunk mindent, 
Önként hagyd oda a kényelmedet! 
Ez lesz a motor, mely megnyitja szíved. 
 
MOZDULJ, MOZDULJ 
MOZDULJ A VÁLTOZÁSÉRT 
UTAD MEGNYÍLIK ELŐTTED 
MERJ, VÁLLALD A KIHÍVÁST, 
MA KEZDŐDIK AZ ÁLMOD. 
 

 
ADJ ÉRTELMET VÁLASZTÁSAIDNAK, 
HA EGY JOBB VILÁGOT KERESEL! 
KERESS ÚJ VÁLASZOKAT, 
TÁNCOLJ A SZERETET ÜTEMÉRE! 
 
Mennyi nyomorúság kezedre vár :segíts.  
Mennyi arc kiált felénk, minket hív.  
Egész életünk gazdagabb lesz, 
Ha adunk, ha szeretettel adunk 
 
Legyünk a testvériség eszközei 
Mint Champagnat maristái, 
Legyünk kovász a világban 
A többiekkel, legyünk a reménység! 
 
S ha akarod, cselekedjünk együtt! 
Álmodjunk. Kockáztassunk mindent, 
Önként hagyd oda a kényelmedet! 
Ez lesz a motor, mely megnyitja szíved. 
 
MOZDULJ, MOZDULJ 
MOZDULJ A VÁLTOZÁSÉRT… 

 

https://youtu.be/jPaGVh9TvgQ
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PLAKÁTKÉSZÍTÉS  
A plakát készítője Ignasi Flores, 

az Anna Ravell iskola tanára. A 

„Mozdulj!” téma dinamizmusra 

és mozgásra öszönöz minket. 

Ebben a szellemben hív minket a 

plakát a munkálkodásra, 

általános szinten, az alábbi 

gondolatokkal: 

A spirál olyan, mint a 

dinamizmus egy metaforája, 

amely a saját életünkre utal a 

hivatás dimenzióját illetően. A 

hivatásbeli mozgást úgy 

képzelhetjük el, mint annak a 

személynek a dinamizmusát, aki 

belülről kifelé figyel és fordítva. A 

plakáton spirál alakú nyíl arra 

hív, hogy olyan mozgásokat 

valósítsunk meg az életben, 

melyek a saját belső 

ítélőképességünkből fakadva 

adnak válaszokat a külvilágnak. 

Másképpen fogalmazva: 

átgondoltan mozduljunk, 

találjuk meg értelmét a saját 

létezésünknek abból a 

mozgásból kiindulva, amelyet a 

Názáreti Jézus javasol a mi 

életünknek.  

Olyan, mint egy társasjáték 

táblája: egy másik gondolat, 

amely a plakát alapján 

kibontható, hogy olyanok 

legyünk, mint egy társasjáték 

táblája, ahol minden kocka 

kifejez egy helyzetet vagy egy 

szimbolikus aspektust, amely 

elvezet minket a saját életünkhöz. A játéklap elemei tehát segítenek gondolkodni arról, milyen 

módon mozduljunk, és miért mozduljunk, és hogy ez a mozgás vajon valóban fontos-e az 

életünkben.  

A plakáton levő személyek az élethez viszonyuló különböző magatartásokat fejeznek ki. A mi 

valóságunk dinamikus, változó és közvetlen. Életünk egyszerre foglal magába sokféle 

tapasztalatot, amit mi egyszerre működtetünk, mint a járás, növekedés, elesés, gondolkodás, 

újrakezdés, felkelés... Ami változik a saját életünk előtt, az a személyes magatartásunk. Hogyan 

helyezzzük el magunkat? Hogyan mozdulunk?  
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A MARISTA RUBÍ ISKOLA ARANYLAKODALMÁT 

ÜNNEPLI 
 

Cristian Peralta 

A különböző évfolyamok és az egykori diákok 

szervezték az ünnepséget  

Idén a Marista Rubi Iskola 50. évfordulóját 

ünnepli, és június 8-án az iskola új szárnyában 

hivatalosan is megtörtént ez a helyi és a 

katalóniai kormányzat oktatásért felelős 

képviselőinek a jelenlétében. A különböző 

évfolyamok diákjai voltak a közreműködői 

ennek az ünnepségnek.  

Az ünnepséget - amelínek része volt az 50 évet 

szimbolizáló torta elkészítése ugyanennyi 

üzenet-gyertyával – az iskola két egykori diákja 

vezette: Aitor López orvostanhallgató, aki a 

2011-es felvételin a legjobb eredményt érte el, valamint Rubén Cabús, újságíró a Rubi tv-nél és a 

környezettudományok terén jeleskedett. Az ünnepség alatt a résztvevőknek lehetőségük volt 

meghallgatni az első évfolyam visszaemlékezéseit, 

megismerni az intézmény történetét Eduard 

Puigventós-nak, az intézmény egykori tanárának 

szavaiból, és láthatták az iskola utolsó öt igazgatóját: 

Valentí Alarcón, Manel Martín testvér, Francisco 

Martínez, Fèlix Rodríguez testvér és Gabriel Villa-Real 

testvér. 

Az ünnepségnek - amely lehetővé tette a különböző 

évfolyamok és tanárok találkozását - a központi része 

volt Ferré atya, Tartományfőnök testvér előadása, aki 

kiemelte a marista misszió értékeit. Az ünnepség 

vidám befejezését adta a két egykori növendék, Roger 

Margarit és Aleix Mercadal zenés előadása, amely 

művészet mindenkit megérintő erejével zárta ezt a 

születésnapot. 

 

 

 

20 ÉVES A CRAE LA LLAR  
 

Cesc Elias 

CRAE La Llar bentlakásos nevelési intézmény Igualadában (Barcelona, Katalónia). Április 7-én 

ünnepelte az igualadai Központi Könyvtárban 20. évfordulóját. Az ünnepség egy kerekasztal 

konferencia keretében zajlott, amelynek címe: „20 év. És most? A jövő kihívásai”.  
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Jelen voltak: 

Cesc Elías, CRAE La Llar d’Igualada 

igazgatója. Araceli Lázaro, Barcelona 

tartomány intézményeinek vezetője az 

alapításkor. Később mint a Gyermekek 

Jogaiért Katalóniában felelős intézmény 

titkára dolgozott, és a szociális politika és 

tervezés annalistája. Joan Beumala, CSMIJ 

Anoia koordinátora (Centre de Salut 

Mental Infantil i Juvenil = Fiatalkori és 

Gyermekkori Mentalis Egészség 

Központja). Max, egyy olyan fiatal, akit a 

CRAE segített, s aki felajánlotta, hogy 

elmondja véleményét és javaslatait az 

ilyen típusú központok hasznosságáról.  

A felszólalók kiemelten foglalkoztak a 

CRAE jövőjét érintő kihívásokkal, s 

egyetértettek abban, hogy az effajta intézmények vezetőségeinek az egyes emberekre fordított 

személyes figyelem biztosításával kell foglalkozniuk legfőképpen.  

„A központ célja legyen a gyermekekre és fiatalokra irányuló szociális figyelem! „  

Az ünnepség körülbelül hatvan ember jelenlétében zajlott. Köztük volt a Champagnat Alapítvny 

vezetősége és igazgatótanácsa, a központ nevelői, valamint olyan szakemberek, akik közvetlen 

vagy közvetett kapcsolatban vannak a gyermekek és fiatlaok nevelési programjával.  

Meg kell említeni a vetítést, amelynek során követni lehetett, hogy a 20 év aIatt hogyan bővült a 

központ, illetve, hogy kik voltak benne nevelőként és fiatalként, hogy naggyá tegyék ezt a projektet.  

A kerekasztal konferencia végén, a szekciókban lehetőség nyílt összegyűjteni a jelenlévők 

kérdéseit és észrevételeit. A kerekasztal zárásaként a Központi Könyvtár felajánlásában egy kis 

fogadásra is sor került. 

Néhány nappal később a jelenlegi nevelőtestület és a CRAE valamennyi gyermeke és fiatalja részt 

vett egy játékos ünnepnapon, amelyet különböző előadások tarkítottak Barcelona különböző 

részein, mint pl. Barcelonai Görög Színházba, a Poble Espanyol falumúzeumban és a Színházi 

Intézetben. Ezeket az intézményeket kedvesen a rendelkezésünkre bocsátották erre a testvéries 

szellemiségű napra. 

 

A NEVELÉSI HARMONIZÁCIÓS ÉS PEDAGÓGIAI 

KUTATÓ INTÉZET KITÜNTETTE A NEA SMYRNI-I LÉONIN 

GIMNÁZIUMOT  
 

Catherine  Mouzaki 

2017. MÁJUS 22. a B. ÉS M. THEOCHARAKI ALAPÍTVÁNY AMFITEUTRUMA 
Egyszerű ünnepség keretében, amely megfelel a Marista Testvérek alázatos szellemiségének, a 

Nevelési Harmonizációs és Pedagógiai Kutató Intézet kitüntette a Néa Smyrni-i Léonin 

Gimnáziumot, elismerve a pedagógiai és ugyanakkor szociális tevékenységüket, amit országunk 

valamennyi gyermeke és fiatalja javára végeztek, és ez már 180 éves múltra tekint vissza, mivel 

1838-ban alapították meg a Léonin Gimnáziumot.  
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Ezen az ünnepségen együtt volt a 

Nevelési Harmonizációs és Pedagógiai 

Kutató Intézet Tanácsa és kiváló 

képviselői, a tartományi vikárius Gabriel 

Villa-Real testvér, Xavier Giné gondnok 

testvér, Matthieu Levantinos testvér, 

tartományi intendáns, a Tartományi 

Tanács tagja és a Görögországi Marista 

Misszió Tanácsának elnöke, a Marista 

Testvérek, a Nea Smyrni –i és a 

patissiai Léonin gimnáziumok 

igazgatótanácsának tagjai, az 

intézmény tantestülete, adminisztratív 

és technikai dolgozói,  valamint a Szülői 

Munkaközösség képviselői és az Öreg 

Diákok Egyesület képviselői.  

A Léonin Gimnázium igazgatónője, 

Catherine Mouzaki, kiemelte a 

Görögországi Marista Testvérek missziójának fontosságát, még pontosabban a Léonin Gimnázium 

nevelői és spirituális munkájához való hozzájárulását hellén földön az alapítástól napjainkig.   

Őexellenciája Ptolemaidos Métropolita spontán hozzászólása váltotta ki a legjnagyobb hatást, 

miután Őexellenciája elismerte a Marista Testvérek munkáját országunkban a gyermekek és 

általában az ifjúság keresztény nevelésében, s ez a misszió 1907-ben kezdődött , mert ez volt az 

az időszak, amikor Konstantinápolyból Görögországba jöttek, és főleg, hogy napjainkig tart úgy, 

hogy a legcsekélyebb jele lenne a térítői túlbuzgóságnak, s olyan szellemiséggel, amely mindig 

nyitott és a gyermek felé forduló, hogy figyelemmel és szeretettel vegye őt körül, legyen bármilyen 

vallású, származású vagy nemzetiségű.  

Ezután, az ünnepség zárásaként a 

Néa Smyrni-i Léonin Gimnázium 

igazgatónője, Catherine Mouzaki 

vehette át az értékes kitüntetést az 

Intézmény Elnökének, Spiridon 

Kamalakis tanár úrnak a kezéből, 

megköszönvén az intézmény 

hatalmas hozzájárulását a 

görögországi oktatáshoz.  

Zárásként, ne feledjük el, hogy 

ezekben a nehéz időkben miindig 

felemelő és reményt adó látni a 

marista iskolák által felvállalt 

erőfeszítéseket a pedagógiai palettán 

a gyermek iránti odaadó munkában. A 

mi legfőbb óhajunk, hogy lássuk, ez a 

tiszteletre méltó elismerés 

kiapadhatatlan forrása lesz 

intézményünk jövőbeni sikerének. 
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200 ÉV ÉS MÉG TÖBB… 

BICENTENÁRIUMI ÜNNEPI ESEMÉNYEK KARCAGON  
 

Suszter Zoltánné  

“A történelem bebizonyította, hogy a 

legnevezetesebb győztesek rendszerint 

nyomasztó nehézségekkel kerültek szembe, 

mielőtt teljes diadalt arattak. Győzelmük titka 

az, hogy sohasem szegte kedvüket a vereség.” 

(B. C. Forbes) 

 

Ilyen győztesnek tekinthetjük Marcellin 

Champagnat atyát is, aki 1817. január 2-án 

Franciaországban 2 társával megalapította a 

Mária Iskolatestvérek Szerzetesrendet, hogy az 

elhanyagolt falusi gyermekeket nemes 

erényekre és elemi ismeretekre nevelje, 

oktassa. 

E jelentős esemény bicentenáriumát ünnepeljük ebben az évben az öt kontinens valamennyi 

marista intézményében. 

 

2017. 06. 10-én került sor a karcagi ünnepi rendezvényekre a Mária Iskolatestvérek, a Szent Pál 

Marista Iskola és a Nyitott Ház TIP tanodájának szervezésében. 

 

A programok nyitóeseményére a karcagi Szent István Római Katolikus Templomban került sor. Az 

ünnepi szentmisét Juhász Ferenc atya, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke, 

az egri érsek képviselője vezette. Segítői voltak: Tokár Imre János atya, a Katolikus Pedagógiai 

Intézet vezetője és Gulyás Zsolt 

plébános úr, érseki tanácsos. 

 

A délután további eseményeinek a 

Szent Pál Marista Általános Iskola 

adott otthont. 

 

A vendégek köszöntése után Pau 

testvér, a Marista Rend 

magyarországi képviselője osztotta 

meg velünk ünnepi gondolatait. Pau 

testvér rövid történeti áttekintést 

adott hallgatóságának a Mária 

Iskolatestvérek Szerzetesrend 

létrejöttének körülményeiről, a rend 

működésének rendkívüli 

jelentőségéről. Többek között 

megtudhattuk azt is, mi késztette Marcellin Champagnat atyát arra, hogy 200 évvel ezelőtt 

kimondja: „Szükségünk van tanító testvérekre.” 
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Pau testvér szavai után tekinthette 

meg a tisztelt közönség azt a 

színdarabot, amely a bicentenárium 

alkalmából született meg. E 

dramatizált feldolgozás a rendalapító 

életének legfontosabb 

fordulópontjait, eseményeit, érzéseit 

próbálta bemutatni a Nyitott Ház 

Tanulói Ifjúsági Pont tanodásainak 

előadásában. 

A színdarab címe: Szeressétek 

egymást! – a Megváltótól kölcsönzött 

mondat, amely Champagnat atya 

utolsó, testvérekhez intézett intelme 

volt. 

A színdarab alcíme: Marcellin 

Champagnat élete gyermekszemmel – azt is elárulja, hogy nem egy hagyományosan bemutatandó 

színdarabról van szó, hiszen  

– olyan gyermekek adják elő, amilyenek megsegítésére Marcellin is áldozta életét,  

– egyszerre játszódik a jelenben és a múltban,  

– a múlt eseményei itt-ott modernizálódtak a mai fiatalok divatjához közelítve. 

A színdarab bemutatásának sikerességéhez minden szereplő, szerző, segítő hozzájárult. 

 

Az ember életében vannak olyan események, amelyekkel valami elérkezik. Marcellin Champagnat 

atyára a Montagne-epizód gyakorolt döntő hatást. Apostoli küldetése – megismertetni és 

megszerettetni Jézus Krisztust, mégpedig sajátos módon a fiatalok körében – pedagógiai 

küldetéssé vált. Felvetődik a kérdés: mit tesznek a marista nevelők, mit tettek a múltban, és mit 

tesznek a jövőben. 

A választ Pau testvér és Péter testvér „A Marista Rend 200 éves jelenléte” című előadásából 

tudhattuk meg.  

 

A nap eseményeit a marista kiállítás megnyitása zárta: az épület földszinti részében megtekintett 

képeken keresztül a Marista Rend történetébe, mindennapjaiba nyerhettünk bepillantást. 

 

„Valami újra vállalkozni mindig kockázatos feladat. Számolni kell az értetlenséggel, az 

ismeretlennel szembeni idegenkedéssel, a megszokotthoz ragaszkodók közönyével...  

Voltak olyanok, akik merték vállalni ezt a 

kockázatot, mert hittek abban, hogy az új, 

amelyre vállalkoznak, hasznos és jó, előbbre 

viszi az ügyet.” (Illyés Gyuláné Kozmutza 

Flóra) 

 

Marcellin atya is merte vállalni a kockázatot: 

testvéreket gyűjtött össze azért, hogy tanítsa 

őket olvasni, és ő maga sem tudott olvasni, 

tanította őket írni, miközben ő maga sem 

tudta betartani a nyelvtani szabályokat. Ezt 

az embert nevezték „jó atyának”.  

Éjt nappallá téve, fáradhatatlanul, akadályt 

nem ismerve küzdött azért, hogy álmát 

megvalósítsa. Sikerült: létrehozta a Mária 
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Kistestvérei Rendet, amelyben ma, 177 évvel az alapító halála után is minden úgy zajlik, mintha 

Marcellin élne és alkotna.  

 

Minden tiszteletünk a rend tagjaié és azoké a szerzetes tanító testvéreké, akik a 

legrászorultabbakon szeretnének segíteni. 

A Szűzanya áldása kísérje munkájukat!  

Még legalább 200 évig. 

 

 

A GÖRÖGORSZÁGI MARISTA CSALÁD A REND 

KÉTSZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI  
 

Nicolas Dessypris 

Június 10-én szombaton a Néa 

Smyrn-i Léonin Gimnáziumban 

Szent Marcellin ünnep volt. A La 

Valla Év keretében valósult meg ez 

az ünnep az Intézet 

bicentenáriumára. Ökumenikus 

szellemben a két marista testvéri 

közösség, a Görögországi Marista 

Nevelési és Szociális Intézmények 

nevelőtestületének tagjai, 

adminisztratív és technikai dolgozói 

(katolikusok és ortodoxok), a „Fiatal 

Maristák Akcióban”, a Szülői 

Munkaközösség és az Volt Diákok 

Egyesületének képviselői (összesen 

627 személy) fogadta örömmel 

Emíli Turú testvért, főgenerálist, aki 

elfogadta a meghívást, hogy részt vegyen ezen az ünnepségen. Eljött még Gabriel Villa Real 

tartományi vikárius testvér, Michel Morel, a Tartományi Tanács tagja és a Görög Apostoli 

Nunciatúra titkára, P. Maximos. Így tisztelték meg mindnyájan szent Marcellin Champagnat 

emlékét 

Rövid hozzászólásában. Emíli testvér kiemelte többek között azt, hogy a „Szentháromság példáját 

követve -  ikonja a most meglátogatott iskolai intézmények falán is ott látható, - napjaink marista 

Görögországa egységet kínál a különbözőségben.”  

Ezután aFiatal Athéniek Szimfónikus Zenekara és a 

Néa Smyrni-i Léonin Gimnázium kórusa előadták a 

Champagnat oratóriumot, amit intézményünk 

egykori diákja komponált, Nicolas Charikiopoulos, s 

akit Marcellin Spirituális Tesstamentuma ihletett. Az 

ünnep filmvetítéssel ért véget a marista 

misszióknak a világban betöltött mai helyéről.  Az 

est végén egy koktél mellett és szívélyes légkörben 

valamennyi résztvevő az kívánta, hogy az Intézmény 

harmadik évszázadának küszöbén az új kezdet új 

reményt nyújtson az egész világ gyermekeinek és 

fiataljainak. 


