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Jordi Vicente 

FAJMACOR: 

A Nyitott Kéz–Nyitott Szív Ifjúsági Szövetség júliusban 

több tábort is szervezett, amelyek helyszínéül a llei-

dai Pireneusokban lévő Tavascant választotta. A 

tábort két turnusban szervezték meg. Az első turnus-

ban, amelyre július 3. és 14. között került sor, a Nyi-

tott Szemek és a Nyitott Szív csapatok vettek részt, 

míg a július 14. és 25. közötti második turnusban a 

legkisebbek (Inasok) és a Nyitott Kéz csapat tagjai 

táboroztak. A Nyitott Szív II. korcsoportja júliusban 

túrázott a Núria-völgyben. Augusztusban az ifjúsági 

csoportoknak lehetőségük nyílt megtapasztalni a 

taizé-i ökumenikus találkozó élményét vagy kirán-

dulhattak a Cerdanya járásban található tavaknál. A 

táborozóknak rendkívül eseménydús napokban volt 

részük, amelyek során élvezhették a természet közelségét és a 

társaikkal való együttlétet. 

Minden nyár új lehetőségeket kínál olyan tevékenységekre, amelyek hozzájárulnak nevelési isme-

reteink bővítéséhez és személyes fejlődésünkhez. 

Az idei nyáron  sem volt ez másként,  így  júliusban  és  augusztusban  számos  program  került  

megrendezésre, amelyekről szeretnénk röviden beszámolni: 

CMS (Marista Cserkészközpont): 

A Marista Cserkészközpont szintén a természetben töltött 

tevékenységeknek szentelte ezeket a hónapokat. Júliusban 

minden csapat saját tábort szervezett a kiscserkészeknek, a 

nagycserkészeknek és a kószáknak a Pireneusokban a 

következő helyeken: Camprodon, la Molina, Senterada, Lla-

drós, Prats i Sansor, Montanuy, Gòsol és Alins. 

A vándor korosztály egyik része szintén a Pireneusokban 

túrázott (Pica d’Estats, Ordesa, Maladeta-Aneto, Posets), míg 

mások Andalúziába látogattak a Sierra Nevada hegységbe és 

Cazorlába. Az együtt töltött időben megtapasztalhatták, hogy 

a napi kihívások hogyan képesek összekovácsolni a csapa-

tokat. 

A legidősebb korosztály (roverek) tagjai szolidaritási és 

önkéntes táborokban vettek részt Zágrábban, Baskföld, Kar-

cagon, Esztergomban és az ausztriai Obdachban.  
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Miután a táborok véget értek, több nevelő a Gyermek Jézus (Nen 

Déu) táborokba ment, ahol érzékszervi fogyatékossággal élő gye-

rekekkel foglalkoztak. 

Többen szintén részt vettek a MarCha nevű rendezvényen, amely az 

Ibériai-félsziget marista tartományaiban dolgozó nevelők találkozója. 

A nevelőkkel folytatott tapasztalatcsere révén az esemény 

lehetőséget nyújtott a marista lelkiség megélésére és a kapcsolatok 

megerősítésére. 

Idén júliusban és augusztusban a SED-Catalunya nevű civil szervezet 

részéről fiatalok egy csoportja nemzetközi szolidaritási munkában vett 

részt Asunciónban (Paraguay), Bogotában és Medellínben (Kolumbia), 

valamint Masonga (Tanzánia). 

A katalóniai Rubí városában található iskola néhány diákja és tanára 

pedig egy görögországi menekülttáborba látogatott el. 

Ha összeszámoljuk ezeknek a programoknak a részvevőit, akkor azt 

látjuk, hogy a 2018-as nyári tevékenységekben összesen 1839 gyerek 

és fiatal vett részt nevelőikkel együtt. 

Visszatekintve szeretnénk köszönetet mondani ezekért a progra-

mokért és reméljük, hogy a közösen végzett munka hozzájárult ah-

hoz, hogy a résztvevők élvezni tudták az általunk fontosnak tartott 

keresztény értékek jegyében társaikkal eltöltött időt. 

Coronel Oviedo-i élményeink  

Elég nehéz néhány sorban összefoglalni azt a másfél hónapot, amelyet társammal, Irinával együtt a paraguayi 

Coronel Oviedo városában töltöttünk, és nehéz szavakban pontosan megfogalmazni az ott szerzett él-

ményeinket. 

A vörös talajú szántóföldek és uták között levő Félix Testvér Általános Iskola Oviedo külvárosában található. A 

kis iskolába összesen 180, 3 és 12 év közötti gyerek jár. A gyerekek rendkívül eltérő, de minden esetben igen 

egyszerű körülmények között élnek. Számukra az iskola a tanuláson és az értékalapú nevelésen kívül 

egészséges és alkalmazkodó közeget jelent, ahol fejlődhetnek és amely ösztönzi és szavatolja jólétüket. Fela-

datunk az volt, hogy az érzelmi neveléssel kapcsolatos műhelyfoglalkozásokat tartsunk, valamint szembenézé-

si és konfliktuskezelési stratégiákat mutassunk be. Időnk egy részében tanulási nehézségekkel küzdő gye-

rekekkel foglalkoztunk, akiknek személyre szabottabb és konkrétabb segítséget tudtunk nyújtani. Ezenkívül a 

testnevelésórákat arra használtuk, hogy mindenki részvételével zajló kooperatív játékokat játsszunk a gye-

rekekkel, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol szorosabbá válhat a gyerekek közötti kapcsolat. 

Oviedói tartózkodásunk során lehetőségünk volt bepillantást nyerni egy másik kultúrába úgy, hogy folyamato-

san részt vettünk a körülöttünk zajló eseményekben és ezáltal úgy éreztük, hogy mi is a helyiek közé tartozunk. 

A munkával eltöltött idő során teljes egészében, minden érzékünkkel átéltük az eseményeket, nyitott elmével 

jártunk és átadtuk magunkat a meglepetéseknek. Minden pillanat lehetőséget nyújt a közösségben való 

részvételre, a tanulásra és a megosztásra.  

Anna Ribó 
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Bogotai élmények 

Nevünk Alícia és Alex. A katalóniai Sant Pere Chanel marista iskola tanárai vagyunk és idén nyáron önkén-

tesként dolgoztunk Kolumbiában. A tavalyi tanévben ismertük meg a SED-Catalunya civil szervezetet és 

nagyon megtetszettek a világ különböző pontjain szervezett projektjeik, ezért úgy döntöttünk, hogy az 

egyikben mi is szeretnénk részt venni. 

Kezdettől fogva sokféle érzés kavargott bennünk: 

örültünk és lelkesek voltunk, ugyanakkor be kell 

vallanunk, hogy izgultunk és kicsit féltünk is 

elsősorban az ismeretlentől. Vajon mennyire 

fog hiányozni majd a családunk? Milyen él-

mények várnak ránk?… 

Ahogy közeledett az indulás napja, egyre 

jobban izgultunk és egyre több kétség 

merült fel bennünk, míg végül elérkezett az 

utazás napja. 

Miután július 1-jén megérkeztünk Bogotába, 

fantasztikus fogadtatásban volt részünk és ven-

déglátóink az első pillanattól kezdve mindent 

megtettek azért, hogy otthon érezzük magunkat. 

Amikor megérkeztünk a „Cabaña”-ba (Kunyhó) és 

láttunk, hogy mindenki milyen örömmel fogad bennünket, egycsapásra elszállt minden maradék aggodal-

munk és félelmünk. 

Egy hónapon keresztül azon kívül, hogy csodás pillanatokat élhettünk meg a gyerekekkel a „Kunyhóban”, 

első kézből ismerhettünk meg egy elbűvölő kultúrát, csodás helyeken jártunk, megkóstoltuk egy igazán 

ínyenc konyha ételeit és rendkívül kedves emberekkel élhettünk együtt. 

Tudjuk, hogy közhelynek számít, de őszintén mondhatjuk, hogy sokkal 

több mindent éltünk át és hoztunk haza, mint gondoltuk. 

Végezetül szeretnénk gratulálni mindazoknak, akiknek köszön-

hetően a „Kunyhó” működhet, az ott végzett rendkívül fontos 

munkájukhoz, és hogy képesek voltak ennyire otthonossá 

varázsolni a helyszínt. Szeretnénk köszönetet mondani min-

dazoknak, akiket megismerhettünk az önkéntes szolgálat 

során azért, ahogyan bántak velünk, hogy mindig figyelme-

sek voltak és hogy mindannyian időt szántak arra, hogy 

segítsenek nekünk és megismertessenek saját világukkal. 

Ezeket az élmény soha nem fogjuk elfelejteni . 

Alícia és Alex 
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Paraguayi élmények 

Paraguay az élénk színek, a vöröses föld és olyan 

hangok országa, amelyeket érdemes meghallgatani. 

Mireiával együtt az ország keleti felének északi 

részén található Horqueta városában végeztünk 

önkéntes munkát, ahol a Mitanguéra Rekove nyil-

vános marista központban és az Ycuá Lucero 

étkezdében dolgoztunk öt hétig. A Mitanguéra 

Központ oktatási segítséget, valamint és játék- és 

tanulási lehetőséget biztosít a gyerekeknek, 

továbbá lehetőséget nyújt számukra a helyes tis-

ztálkodási és étkezési szokások elsajátítására. A cél 

azonban mindenekelőtt az, hogy a gyerekek 

megnyíljanak, felfedezzék a bennük rejlő tehetséget 

és jól érezzék magukat. Ezenkívül segítettünk az 

Ycuá Lucero városrész étkezdéjében dolgozó 

édesanyáknak, akik rengeteg gyerekre főznek a te-

lepülésen. Azzal, hogy megismerkedtünk az ottani 

élettel, személyesen is gyarapodtunk és sok min-

denre rádöbbentünk . 

Elisabet Queirós Fernández  

Masonga, egy ajándék 

A tanzániai Masongában töltött idő igazi ajándék 

volt, mert lehetőségünk volt rá, hogy egy hónapon 

keresztül rengeteg mindenben osztozzunk: 

Maalum a mosolyokat jelentette. A Viktória-tóra 

néző iskola csendbe burkolózik, ám ez a csend tele 

von mosolyokkal, mozdulatokkal, pillantásokkal… 

így végül könnyű egymást megérteni. Az iskolai 

közösségben beszélgetéseket, történeteket, gondo-

latokat, dalokat osztottunk meg egymással… de 

elsősorban megtanultuk az időnket megosztani. 

Masongában másképp telik az idő. A tóhoz ha-

sonlóan vannak mozgalmasabb és nyugodtabb na-

pok, de soha nincs sietség, minden a maga ritmusá-

ban és a maga idejében történik. A fontos az, hogy 

ott legyünk és megéljük a dolgokat! Sok pillanatot, 

sok mosolyt, sok színt, sok érzést hoztam magam-

mal… de mindenekelőtt embereket… micsoda 

hatalmas ajándék! 

Asante Sana Masonga... és a viszontlátásra ! 

Eli  Serra  
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Pau Tristany testvér 

A nyári programok immár a hagyománynak számítanak a magyarországi marista intézményekben. A Mária 

Iskolatestvérek nevelési központjai évek óta szerveznek különféle nyári napközis táborokat. Idén mintegy 

230 gyerek és 37 önkéntes vett részt a különböző programokon. 

A karcagi TIP június végén négynapos tábort szervezett a Tisza-tónál, majd néhány nappal később az eszter-

gomi „A Mi Házunk” diákjai a Balatonhoz mentek, hogy néhány napot pihenéssel és szabadtéri programok-

kal töltsenek. A karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola a cigány gyerekek támogatására és ösztönzésére 

irányuló „Bari Shei” projekt keretében szintén háromnapos tábort szervezett a Bükkben. 

Július elején Karcagon és Esztergomban is megkezdődtek a háromhetes napközis táborok. Ahogy az már 

hagyomány, a táborban részt vettek a katalóniai Marista Cserkészközpont önkéntesei, hogy színt és vidám-

ságot vigyenek a tábori programokba. Esztergomba a montserrati cserkészcsapat, míg Karcagra a La Soca-i 

és a garbí-i csapat vándorai (roverek) jöttek segíteni. Munkájukat mindkét helyszínen magyar önkéntesek is 

segítették. A változatos és vidám programoknak köszönhetően (kirándulások, játékok, strandolás stb.) a há-

rom hét nagyon gyorsan elrepült. 

Augusztus 21. és 26. között immár negyedik alkalommal került megrendezésre a karcagi focitábor, amelyen 

több mint 60 gyerek vett részt, akik négy katalán önkéntes edző segítségével edzettek és csiszolták techni-

kájukat. 

Összességében véve számtalan szabadidős és nevelési program vitt színt és vidámságot az idei év legmele-

gebb hónapjaiba. Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani az önkénteseknek, a nevelőknek és a szerze-

testestvéreknek, akik a gyerekek számára lehetővé tették ezeket a csodás élményeket . 
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A 2018-as nyár újabb lehetőséget kínált a görögországi marista nevelési intézmények minden tagja 

számára, hogy a gyakorlatban is megélje a gyermekek és fiatalok támogatását, a vendéglátást és szolgála-

tot, valamint hogy élvezzék a pihenést, a napot és a tengerpartot. 

A gyerekek és fiatalok számára szervezett programokra az Égei-tengeren lévő Tínosz-szigeten található 

Kolümbitra marista házban került sor. A tábor idei jelszava „Fantáziasziget” volt. Idén első alkalommal két 

turnust is szerveztünk, amelyeken az athéni iskoláinkból, valamint a Tínosz és Szírosz szigeti plébániákról 

érkező körülbelül 80 gyerek vett részt. 

A görög marista testvérek által szervezett táborok egy régi pasztorációs és hivatásgondozási hagyományba 

illeszkednek, amelyet 10 és 15 év közötti, zömében katolikus családokból érkező gyerekeknek tartanak. 

Július utolsó hetében találkozót szerveztünk érettségiző és egyetemista fiataloknak, amelyen 18 fiatal vett 

részt. 

Számos programot szerveztünk, amelyek között szerepeltek különböző játékok, kirándulások, imaalkalmak, 

fürdés a tengerben, esti összejövetelek stb. 

A táborok programjainak szervezését a „Cselekvő marista ifjúság” csoport vállalta, akiket mindig aktívan 

segítettek marista testvérek is. 

Végül szeptember első hetében a Sziri városkában lévő marista házban a 

„Καρδιά Χωρίς Σύνορα” (Határtalan Szív) Szociális Központban élő 

gyermekek részvételével megrendezésre kerültek a tanévkezdés 

előtti táborok. 

Ezenkívül lehetőségünk volt fogadni a katalóniai Rubíban talál-

ható marista iskola tanáraiból és diákjaiból álló, 18 tagú csopor-

tot, akik önkéntes tevékenységükkel közvetlenül hozzájárultak 

az országban lévő menekültekkel kapcsolatos munkához. Az 

önkéntesek szálláshelye az athéni Patíszia kerületben lévő ma-

rista iskolában volt. Köszönjük nekik szolidaritással kapcsolatos 

tanúságtételüket és munkájukat!  

Rafa Escolà testvér 
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Mateos Levantinos testvér 

Görögország 

Az elmúlt hat évhez hasonlóan a Görögországot is magában foglaló L’Hermitage Tartomány missziós te-

vékenységeiért felelős kibővített titkárság 2018-ban is meghirdette a pedagógiai innovációért járó Jean-

Baptiste Montagne, valamint Maine és Felip testvérek díjakkal kapcsolatos pályázatot az érdekes és újszerű 

oktatási és szociális tevékenységek előmozdítására és elismerésére. 

Az első pályázatra 25 projekt érkezett Katalóniából, Magyarországról, Franciaországból és Görögországból. 

Különdíjakat kapott Lakisz Vartalitisz, a görögországi új-szmirnai Léonin Általános Iskola tanára által me-

gvalósított „Maristes Runners” projekt, Vasziliki Pappa, az iskola informatikatanára által létrehozott 

„Moodle” nevű projekt, valamint Nikolasz Maniatisz, az athéni Léonin Gimnázium tanára által megvalósított 

„Az irodalom alakábrázolásos művészeteken keresztül történő megközelítése a holisztikus oktatási szem-

lélet szolgálatában” című projekt. 

A másik pályázat első díját Philippe Furnarakisz, az új-szmirnai Léonin Gimnázium igazgatója által benyújtott 

„Felajánlás felebarátainknak” című munka kapta. A pályázat elkészítéséért rendkívül sokat tett Paul Kucso-

vitisz tanár úr. 

Őszintén gratulálunk kollégáinknak ezekhez az igen fontos pedagógiai projektekhez, amelyek a megérde-

melt jutalomban részesültek .  
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Llorenç Claramunt 

Katalónia 

A „Maristák 200 és +” utazó kiállítás barcelonai megnyitója szolgált a pedagógiai innovációért járó 

nemzetközi Jean-Baptiste Montagne díj, valamint a pasztorációs tevékenységért és szabadidős projekte-

kért odaítélt Maine és Felip testvérek díj átadásának keretéül. Az eseményen részt vett a barcelonai Mária 

Iskolatestvérek közösség legtöbb tagja, továbbá különböző testületek és intézmények számos képviselője, 

köztük a Barcelonai Érsekség, a Katalán Autonóm Kormány, Barcelona Tartomány küldöttgyűlése, a Kata-

lóniai Keresztény Iskola Alapítvány és a Katalóniai Egyházi Személyek Egyesülete. 

A Jean-Baptiste Montagne díj első helyezettje a gironai marista testvérek EMO-projektje lett, melynek célja 

az iskolai érzelmi nevelés, és amelyet a 

projekt kezdeményezői, Salomé Pe-

tit, Iolanda Vila és Estel Masmi-

quel vettek át. A „Fem 

xarxa” (Építsünk hálózatot!) 

elnevezésű projektért járó 

harmadik díjat a Barcelona 

közelében lévő Mataróban 

található Valldemia Marista 

Iskola munkatársai, Vicenç 

Medina, José Manuel Bernal, 

Manolo López és Albert Coce-

ra kapták. A projekt találkozási 

alkalmat nyújt más, egyházi is-

kolákba járó gyerekeknek és fia-

taloknak a bennünket összekötő 

nevelési, társadalmi és keresztény ér-

tékek előmozdítására. A különdíjakat a ba-

dalonai, igualadai, lleidai és a Sants-Les Corts iskolák kapták. A Maine és Fülöp testvérek díjat Núria Diago 

vehette át a barcelonai Maristes La Immaculada Iskola Champagnat Cserkészcsapata képviseletében a 

„Sempre a Punt” (Légy résen!) nevű projektért. A díjátadón részt vett Marcel·lí Joan a katalán kormány va-

llási ügyekért felelős államtitkára, Marta Vilalta ifjúsági ügyekért felelős államtitkár, Jordi Martí, Barcelona 

Tartomány Küldöttgyűlése elnökségért, általános szolgáltatásokért és a Barcelona várossal fenntartott 

kapcsolatokért felelős küldötte, Màxim Muñoz a Katalóniai Egyházi Személyek Szövetségének elnöke, Mi-

quel Mateo a Katalóniai Keresztény Iskola Alapítvány főtitkárhelyettese és Alfons Morales, a Baula kiadó 

igazgatója. 

A Mária Iskolatestvérek 200 éves katalóniai tevékenységét ünneplő eseménysorozatot a „Maristák 200 és 

+” utazó kiállítás zárja, amely immár bejárta mindazokat a katalóniai településeket, ahol jelen vannak a ma-

rista iskolák és/vagy szociális intézmények .  
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Christophe Schietse 

Franciaország 

A marista hálózat igazgatóinak Lagny sur Marne-ban tartott július 11-i évzáró találkozóján sor került 

a Jean-Baptiste Montagne díjak átadására. A második helyezettek díját a díjat szponzoráló Dupont 

Restauration vállalat részéről Stéphane Hau (igazgatási vezető) és Pascal Dupont (vezérigazgató) 

adta át Eric Gohier-nek, a lagny-i St. Laurent Iskola 

igazgatójának a „Hand-e” projektért. Különdíjat ka-

pott Marie-Dominique Delmas a matzenheimi Szent 

József Általános Iskola Gutenberg tanórájával 

kapcsolatos projektért. A két igazgató köszönetet 

mondott az innovatív projektek létrehozásában, 

megvalósításában és létrejöttében részt vevő mun-

kacsoportoknak. Szintén köszönetet mondtak a 

Montagne-díj zsűrijének és büszkeségüknek adtak 

hangot a díj elnyerése kapcsán, mivel ez a munkac-

soportok által végzett munka és együttműködés 

elismerését jelenti, ami további újításokra sarkall . 
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A kíséréssel és megkülömböztetés foglalkozó 

képzés során különböző tapasztalatokat és 

eszközöket osztottunk meg egymással és felfedez-

tük a figyelmes hallgatás és véleményalkotás újabb 

technikáit. 

A rendkívül hasznos képzés során lehetőségünk volt 

arra, hogy találkozzunk más marista tagokkal, 

imádkozzunk, elmélyült beszélgetéseket folytassunk 

és átértelmezzük saját életünket. Csoportunk 

sokszínűségét a multikulturalitás adta. Európa kü-

lönböző részeiből érkeztünk azonos céllal: „Mi 

vagyunk a hivatás”. Ez a hivatás pedig arra szólít 

bennünket, hogy segítsünk a fiataloknak, legyenek 

bármilyenek, hogy képesek legyenek előrelépni 

életük útján. Feladatunkat az emmauszi tanítván-

yokról szóló bibliai szakasz foglalja össze: „Melléjük 

szegődött és együtt ment velük”. 

Én a magam részéről a szívem és a lelkem mélyén 

Caroline Villordin  

őrzök néhány olyan dolgot, amelyeket szeretnék 

megosztani. Az elsőt három latin szóval lehet kife-

jezni: „Hic et nunc”, azaz itt és most. Ezek a szavak 

mindig emlékeztetnek a jelen pillanat megélésének 

örömére átérezve Isten jelenlétét saját életemben 

és azokéban, akik azért fordulnak hozzám, hogy ítél-

kezés nélkül, figyelmesen és kedvesen meghallgas-

sam őket. Egy másik hasonló dolog, amelyet maga-

mban őrzök, az a közvetítés és a belső elmélyülés, 

ami lehetővé teszi önmagunk jobb megismerését és 

segítséget nyújt a jobb véleményalkotásban. Végül 

kiemelném a bizalom, az öröm és a mosoly jegyé-

ben zajló beszélgetések fontosságát. Néhány hó-

nappal a képzés után most úgy érzem, teljesen 

megváltoztam és fogékonyabb vagyok a jobbra, mi-

vel a Jóisten fényénél döntéseink jók vagy még job-

bak lehetnek . 
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Kezdetét vette egy újabb tanév, amely új 

lehetőségeket kínál a felfedezésekre, kísérletezésre 

és az élet által nyújtott érzések megtapasztalására. 

Nevelési intézményeink újabb tevékenységek 

zajától hangosak, amelyek idén a VÁLTOZZ! mottó 

jegyében zajlanak. A valamennyi nevelési központ-

ban megvalósuló elképzelés a pasztorációt koordi-

náló testülettől származik. Az evangéliumban is ta-

lálunk rá egy szép példát, hiszen Jézus és követői 

élete is folyamatosan változik. Aki megismeri Jé-

zust, annak megváltozik az élete. 

A változás gondolata szorosan kapcsolódik az élet 

minden jellemzőjéhez: fejlődés, újítás, átakakulás, 

megújulás, alkalmazkodás,átalakítás stb. 

Ezek a fogalmak mind a változás gondolatát fejezik 

ki, amely a természeteben, a fajok életében, a vi-

lágegyetemben, az energiában, az éghajlatban, az 

időjárásban, a szokásokban, a gondolatokban, az 

értékekben és érzésekben, a tervekben, a viselke-

désben, az intézményekben, törvényekben és civi-

lizációkban, a vallásokban, az egyházakban… és az 

emberekben zajlott és zajlik. 

Vagy gondoljunk akár a francia vegyész 

Lavoisier híres anyagmegmaradási elvé-

re, amely szerint „anyag nem keletke-

zik és nem vész el, csak átalakul”. 

Ha megvizsgáljuk a változás gondo-

latát, akkor adott esetben arra 

juthatunk, hogy talán sznobiz-

musból vagy divatból kell állandóan 

változni. A mostani tanévre javasolt 

VÁLTOZZ! mottó azonban egyáltalán 

nem ezt jelenti. 

A változás gondolata a kreativitáshoz, az 

újításhoz, a fejlődéshez, a kereséshez, az 

előrelépéshez stb. kapcsolódik. 

Annak érdekében, hogy a nevelési intézmények 

könnyebben megvalósíthassák az elképzelést, a 

nevelők rendelkezésére bocsátottunk különböző 

anyagokat : 

• plakátok a mottóval, 

• a mottó általános céljait ismertető keretdoku-

mentum, 

• a gyerekek és fiatalok nevelési szakaszának 

megfelelő tevékenységek sorrendjét és 

időbeosztását tartalmazó dossziék, 

• egy dal a kisebbeknek és egy a nagyobbaknak 

videóval . 

Mindez nagy kihívást jelent az új tanév intenzív me-

géléséhez, ugyanakkor lehetőség is arra, hogy vál-

toztassunk életünk rutin szerűen végzett mozza-

natain. Mindannyian képesek vagyunk a változásra, 

hogy jobbá tegyük környezetünket és hoz-

zájáruljunk ahhoz, hogy a körülöttünk levők boldo-

gabbak lehessenek.  

Lelkipásztori csapat 
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Mostantól kezdve a L’Hermitage Tartomány ez idáig 

ISO 9001:2008-as szabvány szerint tanúsított maris-

ta hálózata áttért a szabvány új, 2015-ös válto-

zatára. 

A szabvány új változatának egyik legfontosabb je-

llemzője, hogy nagyobb hangsúlyt helyez a szolgál-

tatást nyújtó szervezetekre, ami azt jelenti, hogy 

jobban megfelel hálózatunk működési rendsze-

rének. Az új szabvány célja, hogy tartalommal töltse 

meg a minőségirányítási rendszereket, ezért immár 

nem csak az előírásoknak való megfelelésről van 

szó, hanem olyan minőségirányítási rendszerről, 

amely közvetlenül szolgálja a szervezet stratégiáját. 

Az átállás a hálózat (tartományi, nemzeti és helyi) 

szervezetei működési környezetének részletes 

elemzésével kezdődik tekintettel az érintett felek 

célkitűzéseinek megértésére, valamint szükségletei-

nek és jövőbeli elvárásainak előrejelzésére. Ezt 

követi a lehetséges kockázatok és a szervezeten 

belül potenciálisan kihasználható lehetőségek 

előrejelzése és meghatározása a különböző fe-

llépések átfogóbb és megelőző jellegű megvalósí-

tása érdekében. A szabvány 2015-ös változatában a 

„Vezetés” fogalom helyébe a „Vezetői szerepválla-

lás és elkötelezettség” lépett. A vezetőség így fe-

lelőssé válik a minőségirányítási rendszer 

hatékonyságáért és a minőséggel kapcsolatos szem-

pontokért. Az ISO 9001:2008-as szabványban nem 

Anne-Marie Dieudonné 

szerepelt a minőség által betöltött funkciókkal kap-

csolatos „jövőkép”. 

A 2015-ös szabványra történő áttérés egyszerűsí-

tette a dokumentumkezelést és kötelezővé tette az 

egyes központok vezetősége számára a minőségirá-

nyításban – stratégiai elemzések elvégzése révén 

történő – részvételre irányuló kötelezettségválla-

lást: 

• SWOT-elemzés, 

• az egyes érdekelt csoportok elvárásainak és 

szükségleteinek elemzése, 

• megelőző intézkedések végrehajtása a neve-

lési intézmény által vállalt kockázatok minima-

lizálása és/vagy a potenciális lehetőségek ki-

használása érdekében  

A stratégiai elemzés tartalommal tölti meg a 

minőséggel kapcsolatos intézkedéseket és egyé-

rtelműen meghatározza a célkitűzéseket és minde-

nekelőtt konkrét eredményeket biztosít mind a csa-

ládok elégedettsége, mind a nevelési intézmény 

működése tekintetében . 
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A tartományi káptalani gyűlés 2016-os iránymutatásait követve a Tartományi Tanács az idei tanévben új 

párbeszéd- és vitafórumot indít „Az életet megosztjuk, elképzeljük a jövőt” jelszóval. 

A kezdeményezés lényege, hogy – a XXII. Főkáptalan felhívásához kapcsolódva – új fórumot biztosítson a 

L’Hermitage Tartomány életének és marista missziójának jövőjével kapcsolatos eszmecseréhez, gondolko-

dáshoz és az elképezések megosztásához. 

A kezdeményezés az év során háromféle fórumot foglal magában: 

• #MaristCamp (beszélgetések a változásról, októbertől decemberig),  

• #Tallers (közösen megélt tapasztalatok, februártól áprilisig) és  

• #Trobada de representants (képviselők 

találkozója május 13-16-án, 

L’Hermitage ) 

A fórummal kapcsolatos vala-

mennyi információ megta-

lálható a fórum honlapján: 

www.maristes.eu/forum. 

Pep Buetas 

http://www.maristes.eu/forum
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Pep Buetas 

Jelenleg a 2021-ig tartó terv félidejénél járunk. A meghatározott stratégia elérése felé nap mint nap a Tar-

tomány egyes országaiban megvalósuló különböző projektek végrehajtásával haladunk. Közeledünk az aláb-

bi kijelölt cél felé :  

Az evangelizáció szakértői akarunk lenni a nevelés, valamint a gyermekek jogainak előmozdítása és védelme 

révén. Hálózatunkban mindig a személy a legfontosabb. 

Ennek érdekében többek között az alábbi projekteket valósítjuk meg: 

Számos megvalósult céllal a hátunk mögött jó esélyt látunk arra, hogy a tartomány jövőjéről gon-

dolkodjunk. A stratégiai jövőkép segítséget nyújt számunkra, hogy értelmet nyerjenek a L’Hermitage Tarto-

mány és a hivatalos és informális nevelési intézmények munkacsoportjaiban tett mindennapi erőfes-

zítéseink . 

VEZETÉS 

Tartományi marista vezetőképzési terv a misszió számára 

• Missziós szintű vezetőképzési terv kidolgozásának lehetősége tartományi szinten 

• Vezetőképezési menetrend a marista nevelési intézmények vezetősége számára 

PASZTORÁCIÓ 

Evangelizálós marista nevelési intézmények 

• A belső világ nevelésével kapcsolatos tartományi keret kidolgozása 

MARISTA IFJÚSÁGI PASZTORÁCIÓ 

A Marista Ifjúsági Pasztoráció előmozdítása 

• A Marista Ifjúsági Pasztoráció  tartományi szintű struktúrájának kialakítása (országok közötti 

összehangolása, közös kritériumok és képzések) 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATOK 

Jelenlét a gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatos hivatalos döntéshozatali szervekben és 

testületeben 

• Kapcsolatok és együttműködés kialakítása a gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó hivata-

los szervekkel 
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A Díktyo legutóbbi számában bemutattuk a maristes.eu honlap új arculatát. A honlap az egész L'Hermitage 

marista tartomány közös kommunikációs csatornája, amely megbízható információkat tartalmaz oktatási 

missziónkról, beleértve küldetésünket, jövőképünket és értékeinket, továbbá megtalálhatók rajta különbö-

ző tartományi dokumentumok és a pasztorációs jelszóval, közös tartományi projektekkel stb. kapcsolatos 

információk. 

Ugyanakkor minden tartomány saját csatornákkal rendelkezik, amelyek célja az információk eljuttatása a 

címzettekhez, valamint az iskolákban és a szoci-

ális intézményekben végzett napi tevékenysége-

ink minél jobb bemutatása. 

Katalóniában az egyik ilyen kommunikációs csa-

torna a www.maristes.cat honlap, 

amely az idei tanévben egységes arcula-

tot kapott. Az oldalon teljes körű infor-

mációkat találunk az iskolákról, a szociá-

lis intézményekről, a pasztorációról, az 

ifjúsági mozgalmakról stb. Mind a neve-

lők, mind a családok rendszeresen meg-

kapják az FCH Értesítőt vagy a Családi 

Értesítőt, amelyből tájékozódhatnak a 

hálózattal kapcsolatos aktualitásokról és az elkövetkező eseményekről. Egy másik kommunikációs eszköz, 

amely most indul útjára, a Maristák Hálózat Innováció. Ez az évente megjelenő folyóirat a katalóniai marista 

iskolákban zajló oktatási innovációs tevékenységeknek ad teret. Ezek a tevékenységek a 

www.maristesxarxainnovacio.cat internetes oldalon is nyomon követhetők. A pasztoráció, a SED civil szer-

vezet és a különböző mozgalmak mind saját 

kommunikációs csatornával rendelkeznek és 

jelen vannak a közösségi oldalakon is. 

A franciaországi marista hálózat hivatalos kom-

munikációs csatornája a www.maristes-

amc.com honlap. A www.maristes-

france.org oldalon szintén különböző 

információkat találunk, ez esetben a 

négy marista gyülekezetről, amelyek a 

Martista Atyák, a Marista Testvérek, a 

Marista Nővérek és a Missziós Testvé-

rek. A hálózatnak Facebook oldala is 

van: „AMC réseau mariste France”. 

Ezenkívül az iskolákkal és a renddel kap-

Imma Amadeo 

http://www.maristes.cat/
http://www.maristesxarxainnovacio.cat/
http://www.maristes-amc.com/
http://www.maristes-amc.com/
http://www.maristes-france.org/
http://www.maristes-france.org/
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csolatos újdonságokat tartalmazó Fréquence 6 című havi értesítőt elektronikus formátumban az egész ne-

velői közösségnek elküldik. A tanúságtételeket, elemző írásokat és tartományi híreket tartalmazó Présence 

Mariste (Marista Jelenlét) folyóiratot a testvérek negyedévente jelentetik meg. Végül meg kell említenünk a 

testvérek közösségében megjelenő Regards maristes (Marista Szemmel) című kiadványt. 

Görögországban a marista 

nevelési intézmények közös 

honlapja a www.leonteios.gr, 

amelyen az iskolákkal és szo-

ciális intézményekkel kapcso-

latos információk találhatók 

és a korábbi diákok is üzemel-

tetnek egy oldalt: https://

eall.gr. A napi ak-

tualitásokról a kö-

zösségi oldalakon 

keresztül lehet 

tájékozódni a 

Facebookon, 

Instagramon és a 

Youtube-on. Ezen-

kívül minden isko-

la saját kommuni-

kációs csatornával rendelkezik, amely lehet egy színes magazin vagy egy iskolai évkönyv. A missziós kom-

munikáció további eszköze a Központok Oktatási Platformja (egy érdeklődésre számot tartó információkat 

tartalmazó intranetes felület) és egy olyan kiadvány, amely a SMAEL (a görögországi marista nevelési intéz-

mények koordinációjáért felelős munkacsoport) találkozóiról tudósít. 

Magyarországon egyelőre a közös információs orgánum a Díktyo, de tervezzük újabb kommunikációs pro-

jektek útnak indítását a közösségi médiában és egy honlap segítségével. 

Végezetül tartományi szinten az információkról az éppen a kezünkben tartott Díktyo folyóiratból, a L’Hermi-

tage.info oldalon, valamint a tartomány életét szemléletes módon bemutató, úgynevezett „Entre ger-

mans” (Testvérek között) című videókon keresztül értesülhetünk.  

Imma Amadeo 

http://www.leonteios.gr/
https://eall.gr/
https://eall.gr/

