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Julien Monghal 

« Kollektív vezetés és intelligencia » 

2018 júliusában kezdetét vette a kollektív intelligencia mint a marista intézmé-

nyeink munkacsoportjaiban érvényesülő irányítási formával kapcsolatos megkö-

zelítés megvalósítása. 

A projekt megvalósítása fokozatosan történik a marista testvérek intézmény-

ében a missziónkban gyökerező szilárd meglátások mellett: 

A 2014-ben Nairobiban megrendezett nemzetközi Missziós Közgyűlésen a 

javasolt gondolatébresztő mottó a „Párbeszéd a tűz körül” volt. A tűz a 

találkozást jelképezi, amely meleget ad, megvéd a hidegtől és testvéri 

beszélgetésre alkalmas biztos helyet jelent, ahová mindenki odafér. 

Felmerült ezenkívül az „UBUNTU” kifejezés is, amely Barack Obama 

szerint úgy határozható meg, hogy „az én emberségem elszakíthatatlanul kapcsolódik a tiédhez”. Arról a meg-

győződéről van szó, hogy a misszió személyes sokszínűségünkben és emberi kapcsolataink gazdagságában nyil-

vánul meg. Egy afrikai közmondás találóan fejezi ki a testvérek szándékát: „Egyedül gyorsabbak vagyunk, de 

együtt messzebbre jutunk!” 

A 2017-es rionegrói XXII. Főkáptalani Gyűlésen a találkozó első felhívása továbbvitte ezt az összetartozásira irá-

nyuló törekvést egy közösségi identitás, az életet szolgáló csoport és a küldetésünket szolgáló csoport kialakítá-

sa érdekében: „Globális lelkiségi családként élni”. 

A Jean-Jacques Montlahuc részvételével lezajlott találkozó biztosította az életet szolgáló csoportok létrehozásá-

val kapcsolatos folyamat nyomon követéséhez szükséges forrásokat az irányító tanácsokban, hangsúlyozva, 

hogy az igazság lehetőséget biztosít, hogy élen járjunk a változásban és hogy mindenki megvalósíthassa önma-

gát. Ezért osztozunk az alábbi szilárd meggyőződésekben: 

• a személy tisztelete, 

• a sokszínűség gazdagságot jelent munkacsoportjaink számára, 

• a kollektív projektek erősebbek, mint az egyéni döntések. 

A projekt áttekintése 

• 2018 szeptember elején havonta ülésező irányítóbizottságot hoztak létre a pro-

jekt megvalósítására. A bizottság az AMC irányító munkacsoportjából és Jean-

Jacques Montlahucból áll. 

• Az első ülésre 2019. október 21–23. között kerül sor a franciaországi St Paul Trois Châteaux-ban, ahol két 

napot ennek a témának szentelnek. A következő két évben évente két ülést tartanak: egyet októberben, 

egyet pedig márciusban. 

• Jean-Jacques Montlahuc már találkozott két irányító munkacsoporttal: a Raoul Follereau központ csapatá-

val Chazelles-sur-Lyonban és a Lagny-sur-Marn-i Notre Dame de St Laurent la Paix oktatási központéval. 

• Jelenleg ketten kezdték meg a „Vezetés és kollektív intelligencia” című képzést: a toulouse-i Joel Lepetit és 

Julien Monghal, akik a hálózat erőforrását jelentik majd a jövőben 

„Egyedül gyorsabbak vagyunk, de együtt messzebbre jutunk!” 
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Nathalie Faure 

A missziós szolgálatot teljesítő marista veze-

tők képzésének tanterve, amelyet az Európai 

Misszió Tanács koordinál, öt szakaszból áll. A 

képzésben szerzetesek és az európai tartomá-

nyaink marista missziói iránt elkötelezett világi 

testvérek vehetnek részt és célja lelkiségünk 

elevenen tartása. A képzésben a négy európai 

tartomány országaiból – Ibérica (Spanyolország), 

Földközi-tengeri régió (Spanyolország, Líbia, 

Olaszország), Compostela (Spanyolország, Portu-

gália) és l'Hermitage (Franciaország, Katalónia, Gö-

rögország) – egy-egy személy vesz részt. 

A képzés keretében rendezett első alkalomra Notre-Dame de l'Hermitage-ban került sor 2019. március 18. 

és 22. között. A főbb témák között szerepelt a szellemiség, a belső világ, a marista projekt iránti hűség és 

elkötelezettség a hivatkozási dokumentumok alapján, építkezés és közös ima, hogy megmerítkezzünk 

Champagnat atya szellemiségének útmutatásaiban. Miközben bejártuk az első marista helyeket Rozey-ben, 

mindenki elkészíthette életének térképét és ennek a lelki utazásnak köszönhetően elgondolkodhattunk is-

mert és rejtett adottságainkon. 

Micsoda gazdagító élmény volt hallgatni Benito Arbués, Diogène Musine és Emili Turú testvérek hozzászó-

lásait. Szavaik még most is itt csengenek a fülemben: „Nem a változások korát éljük, hanem korszakvál-

tást...” „a csendre kell nevelni, hogy képesek legyünk meghallgatni másokat...”, „fel kell szabadítunk önma-

gunkat, mivel senki nem adhat olyat, amivel saját maga nem rendelkezik”, „az »ego« kultúrája helyett az 

»öko« kultúrájának előmozdítása” (ökológia, ökoszisztéma). 

Ez a hét időt adott nekünk: 

- időt önmagunk számára, hogy befogadhassuk a marista küldetést és elgondolkodjunk róla és elkészítsük 

személyes tervünket mint lelkiségi vezetők, 

- időt mások számára, hogy megértsük a különböző euró-

pai marista tartományok helyzetét és átjárjon bennün-

ket Champagnat atya vezetői szelleme: sikerei mellet 

azt is megismertük, hogy hogyan küzdötte le a válsá-

gokat… 

Mindez Mária szelíd tekintetétől követve, aki inspi-

rációt ad kreativitásunk számára, hogy hídépítők 

legyünk azért, hogy ahogyan Mária Kánában (Jn 

2,3), megérezzük a bennünket körülvevő világ 

szükségleteinek hívását. 
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Szent Pál Marista Általános Iskola (Karcag) 

 

A Mária Iskolatestvérek világszerte június 6-án ünneplik a rend alapí-

tóját, Szent Marcellin Champagnat-ot. A jeles napról in-

tézményeinkben különféle rendezvényekkel emlékeztünk meg: ünne-

pi szertartásokkal, imával, játékokkal, kirándulásokkal, előadásokkal 

stb. 

Ezzel az eseménnyel ünnepeljük a Marcellin által ránk hagyott marista 

lelkiség ajándékát és azt, hogy mindenütt, ahol jelen vagyunk, minden 

egyes létesítményünkben továbbra is élettel akarjuk megtölteni a 200 

évvel ezelőtt létrejött rendet és missziót. 

Az alábbiakban fényképeket láthatunk a tartomány néhány léte-

sítményében megrendezett ünnepségekről.  

Leonin d’Athènes Általános iskola (Görögország ) 

Saint Denis Általános iskola (Görögország ) 

Maristes Montserrat (Lleida—Katalónia) 

Maristes Igualada (Katalónia) Maristes Champagnat (Badalona—Katalónia) 

Maristes Sants-Les Corts (Barcelona—Katalónia) College Raoul Follereau (Chazelles sur Lyon—Franciaország) 
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Ecole Les Maristes (Bourg de Péage —Franciaország) 

Maristes Valldemia (Mataró—Katalónia) 

Maristes Rubí (Katalónia) 

A Mi Házunk (Esztergom) 

École Champagnat (Issenheim—Franciaország) 

Athéni plébánia tartott szentmise (Görögország ) 

"Az ötödik evangélium" című színdarab, Henri Vergés testvér életéről Athénban (Görögország ) 

Escola Anna Ravell (Barcelona—Katalónia) 

Maristes Sant Pere Chanel (Malgrat—Katalónia) 

Maristes La Immaculada (Barcelona—Katalónia) 

Maristes La Immaculada (Girona—Katalónia) 

Les Maristes Toulouse (Franciaország) 
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Manel Martín testvér 

Bár a húsvéti szünet alatt a tanítás is szünetel a nevelési intézményekben, a szabadidős tevékenységeket 

szervező ifjúsági szövetségek és szervezetek kihasználják ezeket a 

szabadnapokat különböző programok megszervezésére. 

A húsvét olyan ünnep a keresztények számára, amikor visszatalál-

hatunk azon értékeink gyökereihez, amelyek arra indították Jézust, 

hogy mindannyiunk számára szabadságot hozó üzenetet küldjön. 

Mint minden évben, a maristák különböző tevékenységi helyein 

olyan eseményeket és találkozókat rendeznek, amelyek hozzájárul-

nak a család és az összetartozás érzésének megteremtéséhez. Az 

alábbiakban az idei programok összefoglalóját olvashatjuk az egyes 

események résztvevőinek számával együtt: 

• Szabadidős mozgalmak: 

• FAJMACOR: 

• „Ifjúsági találkozó”a selvai plébánián (április 13–15.) 80 résztvevővel 

• „Jézus forradalma” Llinars del Vallèsban (április 13–16.) 72 résztvevővel 

• CMS (Marista Cserkész Központ): 

• „Úttörőcserkész” húsvét La Carralban (április 18–21.) 157 résztvevővel 

• Koatí, Baloo, vándorcserkész húsvét (ápsilis 13–16.) 404 résztvevővel 

• „Ifjúsági húsvét” Avellanesban (április 18–21) 

• 16 éves kor fölötti fiatalok számára, idén 209 résztvevővel 

• „Családi húsvét” Llinars del Vallèsben (április 18–21): 

• családok számára szervezett ünnepség, amelyen idén 120-an vettek részt 

A húsvét megünneplése élményekben gazdag napokat jelentett valamennyi részt vevő gyermek és fiatal 

számára. Az alábbiakban az avellanesi húsvét üzenetének rövid szövegét olvashatjuk az idei húsvétkor a 

csoportos ünnepségek és találkozók motivációját képező mottó alapján: 

Jézussal: Ő a mi reményünk és társunk az úton. 

Ébredjünk: Érezzük Jézus hívását, hogy elhozzuk Isten országának örömhírét saját magunkkal kezdve azáltal, 

hogy arra törekszünk, hogy világszerte az igazságosság uralkodjon a földön. 

 Az élethez: Jézus minden embereben megtestesülve él, hogy a feltámadás hordozói legyünk. Érezzük, hogy 

 „Jézus arra buzdít minket, hogy 

elkötelezettségünkből kiindulva 

örömhíre értékeinek képmásai. 

Testvérek, Jézus feltámadt és vele 

együtt mi is.” 
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Maritxu Enrique, Montse Pons 

A tanév során lehetőségünk nyílt részt venni a gyermekvédelem területén létrehozott, tanárokból és irá-

nyítótestületi tagjaiból álló csoportban. 

A képzés során elmélyülhettünk a jó bánásmód kérdésében mint a gyermekvédelem előmozdítá-

sának vezérfonalát jelentő témában, foglalkoztunk a szexuális bántalmazás témájával, a kocká-

zati tényezőkkel és a védelemmel, továbbá megismerkedtünk a szexuális bántalmazást elő-

idéző családi folyamatokkal. 

A képzés ideje alatt ellentétes érzéseket élhettünk át. Egyrészről lehetőségünk volt 

olyan ismeretekre szert tenni, amelyek eszközöket adnak a kezünkbe és első 

kézből ismerhettük meg ezt a súlyos és sajnálatos módon manapság is jel-

lemző problémát. Másrészről voltak olyan pillanatok, amikor az áldoza-

tok helyében érezhettük magunkat és együttérezhettünk velük, csa-

ládtagjaikkal, sőt még magát a bántalmazót is megérthettük, ami 

igen felkavaró élmény volt. 

A tanfolyam alatt nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire oda 

kell figyelnünk erre a témára és teljes természetesség-

gel kell foglalkoznunk vele iskoláinkban, hogy a gye-

rekek ne képesek legyenek reagálni bántalmazás 

helyzetekben. 

Nagyon hálásak vagyunk és valóban ki-

vételes helyzetben voltunk, hogy 

részt vehettünk a képzésben és a 

változás előmozdítói lehetünk 

Au  
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Az idei volt a katalóniai marista iskolák pedagógiai in-

novációs projektjeinek harmadik ciklusa. A projekt 

célja, hogy olyan intézménnyé váljunk, amely egyrészt 

a tanulást helyezi a középpontba a „tenni, megismer-

ni, együtt élni és lenni” vonatkozásában, másrészt az 

egyéni és közösségi intelligens innovációs szokások 

fejlesztését, annak érdekében, hogy az innovációs fo-

lyamat időben fenntartható legyen és a jövőben en-

nek kell jellemeznie bennünket. 

A 2018-2019-es évben sor került a FITA-II szakaszra. A 

nevelési csoportokat gondolkodásra hívták a pedagó-

giai projekt marista lényegével, a marista központok-

ban megvalósuló tanulás komponenseivel és a peda-

gógiai lehetőségekre vonatkozó innovációval kapcso-

latban. Ebben az összefüggésben a helyi innovációs 

bizottságok ösztönzésére minden iskola elkezdte ki-

dolgozni pedagógiai modelljét a 2017-2018-ban elké-

szült keretdokumentum alapján. Ennek érdekében 

javaslatot tettek a központban megvalósuló valam-

ennyi nevelési szakasz módszertani  térképére. A kü-

lönböző szakaszok közötti párbeszéd alapvető fontos-

ságú és igen hasznos volt, mert alátámasztotta azokat 

a döntéseket, amelyeket az iskolákban meg akarnak 

hozni. Ezért azon pedagógiai modell kollektív arculatá-

nak kialakításáról van szó, amelyet az elkövetkező 

években meg akarunk valósítani. Ennek a folyamatnak 

a nyomon követésére idén létrehoztak egy változás-

elősegítő csoportot minden egyes iskolából egy-egy 

képviselő részvételével. Képzésük-

re novemberben 

került 

 

Pep Buetas 

sor és ők maguk dolgozták ki az iskolákban végrehaj-

tandó nyomonkövetési folyamatot és ennek kereté-

ben kétszer is ellátogattak minden központba. A láto-

gatások segítettek a felelősöknek, hogy elgondolkod-

janak az általuk megtapasztalt folyamatról és levonják 

a megfelelő tanulságokat. Ez innovatív eljárást jelent 

számunkra, mivel egyenlő felek közötti eszmecseréről 

van szó, ami igen hatékonynak bizonyult a katalóniai 

marista hálózat fejlesztése szempontjából. 

A képzés során minden iskolában lehetőség nyílt az 

innováció során végrehajtott legfontosabb fellépések 

családokkal történő megosztására. Sor került a MXI-

hálózat találkozóira is, amelyeken az innovációs bi-

zottságok, a tanulmányi vezetők vagy az igazgatók 

vettek részt. Az utolsó találkozó június 4-én zajlott 

Llinars del Vallèsben, ahol minden központ bemutatta 

saját módszertani térképét és megvizsgálták a külön-

böző iskolák hálózatban történő együttműködésének 

lehetőségét. Minden központ feltérképezte a más is-

kolákkal való együttműködés lehetőségeit, majd az 

információkat és tapasztalatait megosztotta a többi 

iskolával a közös építkezés előmozdítása érdekében. 

Ezt követően együtt ünnepeltük a FITA-II sikeres vég-

rehajtást. 

Immár megfogalmaztuk a 2019-2020-as tanévre vo-

natkozó kihívásokat, amely a projekt harmadik szaka-

szát, a FITA-III-t képezik majd. 
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17 pályázat érkezett a Jean-Baptiste Montagne Díjra. Köszönet mindenkinek, aki velünk megosztotta ta-

pasztalatát. 

Íme a jutalmazott munkák: 

F. Pau Tristany 

Premi Jean-Baptiste Montagne     

 Cím Szerző Intézmény Link 

1. 
Everything is in your 

hand 
Filippousis Georges Lycée Léonin Patissia, Atenes 

Abstract 

Dolgozat 

2. 
Nyitott szem, nyitott 
szív 

Mészárosné Nagy Angéla A Mi Házunk, Esztergom 
Abstract 

Dolgozat 

3. Litecultura Jaume Prat i Fabregat Maristes Valldemia, Mataró 
Abstract 

Dolgozat 

Különdíj 
Experimtent che-

mistry 

Κουλουμάσης Δημήτρης, Βραχνού 

Ευαγγελία, Κότσιρα Βασιλική 
Lycée Léonin Néa Smyrni, Atenes 

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Stand by you 
Δαουλάκου Ιάνθη , Κεσανοπούλου 

Λίνα, Πεϋρέτ Λία  
Lycée Léonin Patissia, Atenes 

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Simulació educativa 
Josep Maria Freije Solé,  Joan Pifarré 

Vidal 
Maristes Montserrat, Lleida 

Abstract 

Dolgozat 

Különdíj Drama in english Edith Griñón Martínez Maristes Girona 
Abstract 

Dolgozat 

http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/abstract_filippousis_metaverse_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/filippousis_metaverse_2019_montagne.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Nyitott-szem-rovid.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Palyazat-Nyitott-szem-Nyitott-sziv.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Abstract-premi-Montagne_JPF_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Premi-Montagne_JPF_2019.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/Abstract-Summary-Experiments-Chemistry-JBMontagne.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/PRIX-JEAN-BAPTIST-FLIPPED-CLASSROOM-VIDEO-CHEMISTRY-LAB.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/ABSTRACT-STAND-BY-YOU-LEONTEIOS-ATHENS.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/STAND-BY-YOU-LEONTEIOS-ATHENS.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/US-DE-LA-SIMULACIO-EDUCATIVA-PER-A-UN-APRENENTATGE-STEAM.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/ABSTRACT.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2019/06/DRAMA-in-ENGLISH.pdf
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Rafa Escolá testvér 

A Központ együttműködik egy önkormányzati szo-

ciális munkással és 

pszichológusokkal is, 

akik ismerik azokat a 

problémákat, amelyek 

esetében konkrét segít-

ségre van szükség. 

A Központ mindent meg-

tesz annak érdekében, 

hogy a gyerekek erőfeszí-

tései tanulmányi eredmé-

nyeikben is megmutat-

kozzanak. 

Az intézmény megpróbál kapcsolatot kialakítani a 

családokkal vagy a gyerekek és serdülők osztályfő-

nökeivel és ösztönzi a gyerekeket, hogy részt ve-

gyenek különböző sport-, kulturális és szabadidős 

tevékenységekben. 

NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig minden nap dél-

után 15-tól 18-ig. 

  

 

1. A „Határtalan Szív” Központ célja 

A központ elsődleges célja, 

hogy hozzájáruljon a gyer-

mekek oktatásához és ne-

veléséhez valamennyi olyan 

emberi, társadalmi és ke-

resztény vonatkozásban, 

amelyeket hivatkozási pont-

nak tekintünk. 

A cél konkrétan az aláb-

biak elérésével valósul 

meg: 

• a társas és emberi kapcsolatok előmozdítása 

a gyerekek és felnőttek között, 

• segítségnyújtás ismereteik elmélyítésére a 

különböző tantárgyak területén, 

• a leckék és házi feladatok napi és folyamatos 

nyomon követésének biztosítása a gyerekek 

és kamaszok társadalmi integrációjának lehe-

tővé tétele érdekében, 

• együttműködés a gyerekek családjával és az 

őket fogadó általános iskolákkal. 

2. Hely az élet számára  

A Központ „helyet biztosít az élet” számár azért, 

hogy 

• olyan biztonságos helyet teremtsen, ahol 

minden gyermek azt érezheti, hogy elfogad-

ják és tiszteletben tartják és ahol az érdeklő-

désének megfelelő tevékenységek zajlanak, 

• önálló és felelős magatartás alakítson ki a 

gyerekekben, 

• elkísérje a gyerekeket és kamaszokat a har-

monikus fejlődés útján mind fizikai, mind 

szellemi szinten. 

TAPASZTALÁTOK (1)  
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3. Kiket várnak?  

A Központ általános iskolás korú 

gyerekekkel foglalkozik. 

Az intézmény elsősorban hátrá-

nyos helyzetű, szegény vagy rá-

szoruló, sokgyerekes vagy gyere-

keiket egyedül nevelő családok-

ból érkező gyerekekkel és kama-

szokkal foglalkozik, ahol a szü-

lők alacsony jövedelműek, 

munkanélküliek vagy sze-

génységben élnek és nem tudnak 

a gyerekeknek segíteni a házi fel-

adatok elkészítésében. A Központ naponta 20–25 

gyereket tud fogadni. 

4. Önkéntes tanárok részvétele  

Az önkéntesek olyan tanárok, akik nem kapnak fize-

tést a Központban végzett munkájukért és folyama-

tosan a gyerekekkel vannak, hogy segítsenek nekik 

az iskolai munkában és a leckében. Ugyanakkor 

nem valamiféle korrepetálásról vagy magánórákról 

van szó. A gyerekek folyamatos segítséget kapnak, 

hogy tanulmányi előmenetelük javuljon különösen 

 

EXPÉRIENCES (2)  

görög nyelvből és mate- matikából, és ter-

mészetesen hogy kibontakoztassák képességei-

ket as Központ által kínált más tevékenységek-

ben. 

Az önkéntesek csoportja 10-12 személyből áll, 

köztük a a közösség négy szerzetes testvéréből. 

Mindannyian ingyen segítenek naponta vagy 

hetente vagy havi egy-két alkalommal. Az okta-

tók nagy része a marista iskolák – a Patissziai 

Leonin és a Nea Szmirna-i Iskola – tanárai. 

5. Jogi státus  

Az központ egy hivatalosan elismert nonprofit 

civil szövetség része, amelynek jogi státusa a 

szociális központ jelenléte miatt nemrégiben 

változott. 

A szövetség további célja társas tevékenységek 

szervezése hátrányos helyzetű, szegény vagy 

rászoruló családokban élő gyerekek és kamaszok 

számára. 
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MARISTA ÉLET 

André Déculty testvér 

Mint minden évben, idén is megrendezésre került 

a hálával telt szív, sok nevetés és barátság jelle-

mezte marista hétvége. Ez a legkevesebb, amit a 

javasolt témától várhattunk: „Változz! Továbbra is 

építsünk hidakat!” A mottó lehetővé tette, hogy 

kapcsolatot alakítsunk ki a főkáptalani gyűlés és a 

tartományi fórum felhívásai között. A résztvevők 

már az első esti találkozón nagyon lelkesek voltak. 

A közösségben történő megosztás egy tárgy fel-

használásával került sor és lehetőséget nyújtott arra, hogy megismerjük egymást, lássuk, hogy mennyit vál-

toztunk és nevet válasszunk a közösségnek: Kána, „A forrás”, A 11 megállapodás, G. Henri (El Ribat), L’Arca 

(Noé bárkája és a Frigyláda), Mária, a nevelő, A szikla, A rózsás utcaseprő, azaz az a filozófus végzettségű 

svájci családapa, aki úgy döntött, hogy irodai munka helyett utcaseprőként fog dolgozni és mindenkinek, 

akinek tud, örömet szerez. 

A közösségben történő megosztás mindenkinek gazdag belső élményt jelentett, amelyhez hozzájárult a 

kiválasztott hely szimbolikus jelentősége és mindannak a meghallgatása, amit az Úr a résztvevők szívében 

elültet. Egy ilyen csodálatos alkalom nem fejeződhetett volna be méltóbban, mint egy szép szentmisével, 

hálával a szívünkben a testvéri együttlétért és a viszontlátás reményében 2020. március 27-29-én. 

Röviden összefoglalva – ahogy néhány résztvevő írta – a marista hétvége „nagyon sokat jelentett számom-

ra és még szilárdabb lett az elkötelezettségem, hogy a maristák családjához tartozzam Máriával és Mar-

cellinnel”, „rendkívüli pillanatokban volt részem, amelyeket marista gyökereink vidékén élhettem meg.” 

Boldog marista évet kívánunk! 
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KATALÓNIA 

Június 29 -Július 5.  A Sants-Les Corts Marista Iskola zarándoklata a Szent Jakab-úton. 

Július 1-8. A valldemiai Marista Islola zarándoklata a Szent Jakab-úton . 

Július 2. A nevelési intézmények irányítótestületeinek találkozója Les Avellanesben . 

Július 2-24. A FAJMACOR különböző szervezetinek táborai különböző helyszíneken .  

Július 6-28. CMS (cserkészek) táborok és önkénes táborok különböző helyszíneken . 

Július 27-augusztus 4. “Nen Déu” tábor Llinars del Vallèsban . 

Szeptember 12. Első tanításinap. 

Szeptember 14. ISI (nemzetközi önkéntesek) találkozó. 

A 2019. nyári programokon részt 

vevő önkéntesek hazatérése. 

MAGYAROSZÁG 

Július 1-19. Nyári tábor Esztergomban és Karcagon katalóni-

ai önkéntesek részvételével. 

Augusztus 19-24. Napközis focitábor Karcagon katalóniai önkéntesek részvételével . 

Augusztus 22. MISZ ülés Karcagon . 

Szeptember 2. Első tanításinap . 

Szeptember 4-8. Erasmus+ program a Santa Coloma-i C.O Rialles és a karcagi Marista T.I.P. 

Tanoda között. 

TARTOMÁNY 

Július 12-19.  A gyermekek kísérésével kapcsolatos képzés Rómában. 

Július 18-22.  Tartományi káptalani gyűlés N.D. l'Hermitage-ban. 

Július 23-24.  Tartományi tanács első ülése N.D. de l’Hermitage-ban. 

Augusztus 3-9.  MarCha találkozó Llinarsban (Spanyolország). 

Szeptember 25-27. Missziós Tanács ülése. 
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FRANCIAORSZÁG 

Július 2. Az AMC (Association Marcellin Champagnat) irányító testületi ülése. 

Július 9-11. Igazgató értekezlet.  

Augusztus 23. Az AMC irányító testületi ülése . 

Augusztus 27. Pasztorális munkacsoport ülése. 

Augusztus 30. A Drôme Provençale-i (St Paul Trois Châteaux) mezőgazdasági iskola 

maristák által történő átvétele ). 

Szeptember 2. Első tanításinap . 

Szeptember 3. az AMC igazgatótanácsának ülése . 

Szeptember 16.  Pasztorális munkacsoport ülése. 

Szeptember 17. APS (Pasztorális koordinátorok) 

találkozója.  

Szeptember 25. AMC irányító testületi ülése. 

GÖRÖGORSZÁG 

Július 3-13. A táborok második turnusa Tinosz Kolymbithrában. 

Július 3-13. Rubí-i fiatalok szolidaritási csoportja menekültekkel Athénban. 

Július 5-19. Szolidaritási részvétel Barcelonában. 

Július 7-13. A Néa Szmirna-i diákok részvétele az Ausztriában megrendezésre kerülő 

ritmikus sportgimnasztikai világtalálkozón. 

Július 17-28.  Patissziai diákok kulturális utazása Párizsba. 

Július 24-29. Szerzetes és világi testvérek lelkigyakorlata Kolymbithra Tinoszban. 

Július 30-augusztus 3.  Marista fiatalok találkozója Tinosz Kolymbithrában. 

Szeptember 4-8. Az Axarnes-i marista szociális központ tábora sziri-ban. 

Szeptember 11. Első tanításinap. 

 


