
A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja
XXII. évfolyam :: 2. szám :: 2016 június

Tartsuk nyitva  
  az eget!

Máltai üzenetek 
egy mozdony oldalán 

Bíró László 
püspök atya a szolgálat 

személyességérôl

„Még karácsonykor 
is errôl sztoriztunk”

a Máltai Szeretetszolgálat adományvonala
Hívásával 250 forinttal támogatja 
a Szeretetszolgálat tevékenységét.
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Imre atya arról elmélkedett, 
mit jelent ebben a küldetés-
ben az irgalom. „Aki irgal-
mas, az átéli azt, hogy adósa 
a másik embernek, és ezt a 
tartozást egész életünk során 
próbáljuk törleszteni.” Homí-
liájában azt is hangsúlyozta, 
hogy a szeretetnek nincs 
alternatívája, vagy szeret az 
ember, vagy nem. „Amikor 
jelen vagyunk, osztozunk 
egymás életében, amikor 
befogadjuk egymást, amikor 
együtt élünk, akkor kiszol-
gáltatjuk magunkat. Az olyan 
emberek életére, akiknek 
leginkább hiányzik a szere-
tet, ez az egyetlen válasz.” „A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy úton lévô 
szervezet. Nem azért élünk, hogy a magunk 
világába bezárkózzunk, hanem hogy elindul-
junk egymás felé, ez az életünk értelme. Mi 
pedig azok felé indulunk el, akik segély után 
kiáltanak, vagy már ezt sem tudják megtenni, 
mert hangjuk sincs. Kockázatos ez az út, ez 
az irgalmasság útja. Vigyázzunk a máltai örök-
ségre, mert Isten elôtt vagyunk felelôsek egy-
másért. Boldog az az ember, aki ezt felismeri 
és magáévá teszi. Ezáltal egészen más távlatai 
nyílnak meg a szolgálatának. Számunkra ez a 
küldetés nem munkavégzés csupán, hanem 
felelôsség.”  

Vecsei Miklós alelnök egy fényképre hívta 
fel a figyelmet a Szeretetszolgálat éves beszá-

molójában. A kép a Máltai Rend leköszönô 
nagykövetét, Habsburg Mihály fôherceget áb-
rázolja, aki a Keleti pályaudvar aluljárójában 
egy földön ülô menekült asszony elôtt térdel. 
Az alelnök szavai szerint minden máltainak 
ezt a pózt kell felvennie, amikor új feladatot 
vállal. „A magassága felét áldozza be, és akkor 
fogja jól látni a problémát.” Az alelnök arra is 
felhívta a figyelmet, hogy több pap is csatla-
kozott a Máltai Szeretetszolgálathoz, így a 
lelkiség nagyobb hangsúlyt kaphat a szervezet 
mindennapjaiban.

A küldöttgyûlés elfogadta a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat 2015-ös tevékenységét 
ismertetô beszámolót, a szervezet 2015-
ös pénzügyi beszámolóját és a jelentéshez 

Az országos küldöttgyûlésen Kozma Imre 
atya kiemelte, hogy a szervezet feladatai 
évrôl évre változhatnak, a küldetése azonban 
ugyanaz marad: a hit védelme és a rászorulók 
megsegítése. „A kereszténység nem elmélet, 
hanem gyakorlat, számunkra ezért az irgalom 
a szeretet kockázata.” – mondta a Szeretet-
szolgálat elnöke, és hozzátette: „Vigyázzunk 
a máltai örökségre, mert Isten elôtt vagyunk 
felelôsek egymásért. Boldog az az ember, aki 
ezt felismeri és magáévá teszi. Ezáltal egészen 
más távlatai nyílnak meg a szolgálatának.” A 
keresztény emberek kötelezettségeirôl szólva 
Kozma Imre atya kiemelte, az ô feladatuk, 
hogy „nyitva tartsák az eget”. „Földet nézô 
emberekké váltunk, és egyfolytában elégedet-
lenek vagyunk. Ideje, hogy az égre emeljük 
tekintetünket, mert ha errôl lemondunk, az 
erkölcsi tôkénk is elfogy.” 

A küldöttgyûlés hagyományosan szent-
misével kezdôdött. Kozma Imre atya szent-
beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a Szeretetszolgálat Isten oltalma alá helyezi 
a munkáját, és a felelôsséget Isten elôtt tuda-
tosítja. Az Irgalmasság szent évében Kozma 

Ûjraválasztotta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnökévé 

Kozma Imre atyát a szervezet országos küldöttgyûlése május 

28-án. Az ülésen megerôsítették tisztségében Vecsei Miklós 

általános alelnököt, valamint Bíró László püspök atyát,

a szervezet országos lelki vezetôjét. 

Tartsuk
nyitva az eget!

aktuális
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„A feladatok változhatnak, 
de a küldetés, a hit védelme 
és a rászorulók szolgálata 
sohasem“– mondta Kozma 
Imre atya, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat újraválasz-
tott elnöke az országos 
küldöttgyûlés zárszavában. 
Az alázatra és az irgalmasság 
gyakorlására figyelmeztetô 
szavaival arra buzdította az 
egybegyûlteket – és rajtuk 
keresztül az egész máltai 
közösséget – hogy ne legyünk 

„földet nézô emberek“, akik 
egyfolytában elégedetlenek, 
hanem „emeljük tekintetün-
ket az égre, mert ha errôl 
lemondunk, az erkölcsi 
tôkénk is elfogy“. 

A Szeretetszolgálat máltai 
szellemiségben végzett nagy-
szerû projektjeirôl szá  molnak 
be riportjaink e számban is, 
és ennek a szellemnek mé-
lyebb tar tal máról nyilatkozik
Bíró László püspök atya, 
a máltai szervezet országos
lelki vezetôje, akit a köz-
gyûlés szintén megerôsített 
tisztségében. „Ha egymás-
ban Isten képmásait látjuk, 
világos lesz, mit, miért kell 
tennünk, és a jócselekede-
teink hitbôl fakadó tettek 
lesznek!“
Jó olvasást kívánok!
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 készített közhasznúsági mellékletet, valamint 
a felügyelô szerv ügyrendjének módosítá-
sát is. Gyôri-Dani Lajos, a Szeretetszolgálat 
ügyvezetô alelnöke a lezárt év kapcsán ki-
emelte, különösen nagy kihívás volt a mene-
kült és migráns válság kezelése, amellyel idén 
is szembe kell néznie a szervezetnek, ez a 
feladat valószínûleg a máltai küldetés részévé 
fog válni. „A máltaiak világosan tudták, hogy 
mi a kötelességünk ebben a helyzetben. Az 
úton lévô emberek fájdalmainak csillapítá-
sában, a legalapvetôbb szükségleteik ellátá-
sában továbbra is segítséget nyújtunk. De ez 
az új feladat nem jelenti azt, hogy a munkánk 
fókusza elfordulna a minket körülvevô, nyo-
morban élô emberektôl.”  

A küldöttgyûlés végén Kozma Imre atya 
megköszönte sok éves szolgálatát két távozó 
régióvezetônek, Lengyel Gyulának, a Dél-
Alföldi Régió leköszönô, az egységet meg-
alakulása óta irányító vezetôjének, valamint 
Lendvai Rezsônek, a Nyugat-Dunántúli Ré-
gió volt vezetôjének, és a Befogadás szobrának 
másolatát adta át mindkettôjüknek egy-egy 
elismerô oklevél kíséretében. 

A feladatok változhatnak, de a küldetés, a 
hit védelme és a szegények szolgálata sohasem 

– mondta az ülést lezárva a Szeretetszolgálat 
elnöke. „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és 
a Szuverén Máltai Lovagrend katolikus szer-
vezet. Tanuljunk meg újra imádkozni és temp-
lomba járni. Földet nézô emberekké váltunk, 
és egyfolytában elégedetlenek vagyunk. Ideje, 
hogy az égre emeljük tekintetünket, mert ha 
errôl lemondunk, az erkölcsi tôkénk is elfogy”– 
figyelmeztetett zárszavában Kozma Imre atya.

1. Tisztújításra gyûltek össze a küldöttek 
2. „A feladatok változhatnak, de a küldetés sohasem”
3. oklevet vehetett át Lengyel Gyula volt régióvezetô
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A felmatricázott mozdony egyik oldalán egy kislány és az „Ad-
junk esélyt nekik!” felirat, a másikon a Máltai Mentôszolgálat 
mentôautója és a „Segítségére sietünk” szöveg látható. Vecsei 
Miklós, a Szeretetszolgálat alelnöke a mozdony átadásakor 
tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a két kép együtt 
jól mutatja az ember sérülékenységét és elesettségét.

„1993. december 6. óta áll egy szerelvény a Nyugati pá-
lyaudvar rendezôjén, amelyen azóta is minden éjszaka több 
mint száz hajléktalan ember alszik, és éli túl a téli éjszakákat. 
Szociális munkásként az ember nem gyûjt hajléktalan baráto-
kat, de nekem volt egy, aki egyszer azt mesélte: folyamatosan 
arra ébred, hogy elindul a vonat, pedig az elôtt a vonat elôtt 

nincs mozdony. Ô mégis azt álmodta, hogy egy mozdony oda-
áll és elviszi. Azt mondta, szerinte ez azt jelenti, hogy neki 
el kell indulnia. Hogy ki kell valahogy ragadnia magát ebbôl 
a tespedtségbôl, amit a hajléktalanság jelent, hogy valahogy 
energiát kellene gyûjtenie, és az a nem létezô mozdony ezt 
jelképezte neki. Lajos barátom már meghalt régen, de nagyon 
sokat tanultam tôle. 

Ez a máltai emblémás mozdony azt az energiát jelenti, 
amivel mindegyikünk tartozik azoknak, akik nem tudnak el-
indulni. A mozdony egyik oldalán egy kislány ül. Ezt a társa-
dalom általában érti: egy kisgyereket nem szoktak hibáztatni, 
és ezért lehetne innen indulni. Nem tudom, mennyire tudják, 
a nyomor legalább annyira öröklôdik, mint bármilyen más ge-
netikus örökség. Nagyon sokan úgy születnek meg, hogy sem-
milyen esélyük sincsen. Nem látnak célt maguk elôtt, néznek 
elôre, de csak az ürességet látják, ami aztán az egész életü-
ket meghatározza. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik 
legnagyobb kihívása, hogy ezeknek a gyerekeknek célt adjon. 
Ezért nagyon jó, hogy ennek a nagyon erôs mozdonynak – ami 
remélem, a mi erônket is mutatja – ez a kisgyerek ül az egyik 
oldalán. A másik oldalán látható mentôautó látszólag ellent 
mond ennek, hiszen az egy egészen más típusú segítség. De 
ha valaki szenvedett már balesetet, az tudja, hogy egyetlen 
pillanat alatt hogyan törhet ketté egy élet, hogyan tud egy 
pillanat alatt megváltozni minden, hogyan válik céltalanná az 
élet, hogy azután már csak a gyógyulásra és a túlélésre lehet 
gondolni. Ez a két kép nagyon mutatja az ember elesettségét 
és törékenységét.” 

Vecsei Miklós a beszéde végén köszönetet mondott a MáV 
csoportnak a 26 éve tartó együttmûködésért, valamint a sop-
roni Loc&More Kft-nek is. „Nagyon köszönöm, hogy ezt a 
nagyon gyönyörû tervet elkészítették nekünk adományként, 
és mostantól nagyon sok ember láthatja és követheti a máltai 
példát”- mondta a Szeretetszolgálat alelnöke.  

A „máltai mozdonyt” Csépke András, a MáV-Start Zrt. 
vezérigazgatója adta át, aki beszédében a szeretet és szolgá-
lat kifejezések mentén vont párhuzamot a vasúti társaság és a 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzeneteit megjelenítô 

mozdonyt helyezett forgalomba a MÁV. A „máltai mozdonyt” 

egy jelképes ünnepségen, május 10-én mutatták be 

a nyilvánosságnak a Keleti pályaudvaron. 

aktuális

Máltai üzenetek egy 
mozdony oldalán 
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karitatív szervezet tevékenysége között. „Mit is jelent a szere-
tet és a szolgálat szó? Azt gondolom, hogy létünk alapvetéseit 
foglalja magába. Mind engem, mind a MáV csoport 38 ezer 
munkavállalóját ezek az alapértékek vezérelnek életünk, pá-
lyánk, hivatásunk során. A vasút iránti szeretet és az utasok, 
azaz a köz szolgálata. Mi is lehet fontosabb, mint a szeretet 
és a szolgálat? Mi vasutasok a szolgálatot alapvetôen hivatás-
ként kezeljük, a vasút számunkra hivatás és csak ezután mun-
ka, ezután üzleti vállalkozás. Hivatásunk, munkánk hatalmas 
felelôsséggel jár, hiszen munkánk során felelôsséget vállalunk 
utasainkért, munkatársainkért, és azért az infrastruktúráért, 
értékért, melyet az állam, a tulajdonos ránk bízott. Felelôsséget 
vállalunk azokért, akik számítanak ránk, és akik más közleke-
dési eszköz híján csak ránk számíthatnak. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársai a szolgálat mintegy ezer éves 
hagyományaira támaszkodva szintén szolgálatot látnak el. Az 

egyik legnemesebb szolgálat, amit egy ember végezhet, egy 
másik ember segítése, támogatása. Szeretettel fordulnak az el-
esettekhez, nélkülözôkhöz, betegekhez, és segítségére sietnek 
mindazoknak, akiknek más segítség már nem jut, akiket más 
segítség már nem talál meg. Munkájuk hatalmas felelôsséggel 
jár. Hiszen nap, mint nap felelôsséget vállalnak azokért, aki-
ken csak ôk segíthetnek, akik mástól nem várhatnak segítséget. 
És miközben ezt az emberfeletti munkát végzik, ôk maguk 
is segítségre, támogatásra szorulnak. Hiszen tevékenységüket 
adományokból, adományozó emberek jóakaratából képesek 
csak teljesíteni. A MáV csoport nevében kívánom, hogy ez a 
matricázott mozdony segítse, támogassa a Szeretetszolgálatot 
abban, hogy az ország egyre jobban megismerje a tevékenysé-
gét, szent küldetését, és minél több embert indítson arra, hogy 
adományával vagy akár önkéntes munkájával a szeretet és a 
szolgálat ügyét igazán fontossá és elérhetôvé tegye.”  

A Traxx típusú mozdony belföldi vonatokat húz majd, és 
a tervek szerint két éven át hívja fel a figyelmet azokra, akik 
segítségre szorulnak. 

A tranzitzónákban illetve 
azokon kívül, az úgynevezett 
határnyiladékokban, a jogi 
lehetôségek betartásával, a 
Szeretetszolgálat önkénte-
sei és munkatársai alapvetô 
élelmiszereket, italt, gye-
rekeknek tápszer és babaételt, továbbá higiénés eszközöket, 
mint például tisztasági betétet, pelenkát, egyéb kiegészítôket 
osztanak a rászoruló migránsoknak és menekülteknek. A Sze-
retetszolgálat orvosai és ápolói körbejárják a területeket, és 
egészségügyi ellátást nyújtanak azoknak, akik igénylik. Fáj-
dalmat vagy lázat csillapítanak, sebeket kötöznek, és szakmai 
tanáccsal látják el a rászorulókat. A szolgálatot az ellátottak 
pillanatnyi, aktuális állapotának változásához alakítják az el-
látást végzôk köre és összetétele szerint.

Napjainkban a migránsok és menekültek átlagosan két-
három napot tartózkodnak úgynevezett nem formális helyszí-
neken, tranzitzónán, menekülttáborokon és befogadó állomá-
sokon kívül, ennyi idô áll a Szeretetszolgálat rendelkezésére, 
hogy segítsen a rászorulókon. A terepen történô alapvetô el-
látás alatt általában azokat az egészségügyi ellátásokat értik 
a szervezet a munkatársai, amelyek hivatásuk és hitvallásuk 
szerint mindenkit megilletnek.

1. Két éven át közvetíti a máltai üzeneteket
2. „Reméljük, ez a mozdony a mi erônket is mutatja”
3. „Ez a mozdony támogassa a Szeretetszolgálatot abban, 

hogy az ország megismerje küldetését...”
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A határ mentén segít  
a Szeretetszolgálat

Egészségügyi szolgálatot indított 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

a röszkei és tompai határátkelô 

pontoknál – mondta el a helyszínen 

tartott tájékoztatón Gyôri-Dani 

Lajos, a Szeretetszolgálat ügyvezetô 

alelnöke.

Gyôri-Dani Lajos ügyvezetô alelnök és Soltész 
Miklós államtitkár a karitatív szerepvállalást 
ismertetik a déli határnál
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A program kiemelt figyelmet fordított a 
fogyatékkal élô védendô fogyasztók bevoná-
sára is. Egy halmozottan sérült Békés megyei 
idôs férfinek több mint 400 000 forintos hát-
ralékának rendezésében nyújtott segítséget a 
program 2014-ben. A diabéteszes, látássérült 
férfi, akinek a cukorbetegség következtében 
amputálták az egyik lábát és hetente három 
alkalommal dialízis kezelésre szorul, a „Háló-
zat a közösségért” program pályázatával tudta 
rendezni a hosszú kórházi tartózkodás alatt 
felgyülemlett tartozását. A sajátos körülmé-
nyeket figyelembe véve összetett, személyre 
szabott konstrukciót dolgozott ki a szervezet 
a férfi részére, aki a támogatásnak és a szoci-
ális segítségnek köszönhetôen nem halmozta 
tovább a fizetetlen számlákat, és hátralékát is 
rendezni tudta.  

A hat év során a program nemcsak az el-
maradással küzdô fogyasztókat szólította meg 
és látta el tanácsokkal, hanem hangsúlyt fek-
tetett a megelôzésre is. A program szakem-
berei két kiadványt állítottak össze, melyek a 
mindennapi spórolás és gazdaságos energia-
felhasználás témában szolgálnak praktikus 
ajánlásokkal. A családsegítô szolgálatok és 
a máltai csoportok bevonásával felvilágosító 
elôadásokat, foglalkozásokat tartottak mind 
a nagy városokban, mind a kistelepüléseken 
és tanyavidékeken. Nagy érdeklôdés övezte 

a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó 
szakmai programokat minden helyszínen, kü-
lönösen a rossz infrastruktúrával rendelkezô, 
sok esetben közmûvek nélküli külterületeken, 
ahol ezek az alternatív módszerek megoldást 
jelenthetnek az áramellátásra. 

A fiatalabb generáció tagjait is bevonta a 
program, hogy számukra természetessé vál-
jon az energiatudatos gondolkodás. A „Többet 
ésszel, mint ész nélkül az energiával” címû 
energiatudatossági rajzpályázatra közel 200 
kép érkezett 2015-ben általános és középisko-
lásoktól, míg „Az egyén felelôssége a tudatos 
energiahasználatban” címû fotópályázatra is 
számos fotót küldtek a fiatalok. 

A „Hálózat a közösségért” áramdíjfizetést 
segítô program hat év alatt csaknem tizenhá-
romezer ember számára nyújtott segítséget. 
Az anyagi támogatásához szociális munka is 
társult annak érdekében, hogy ezek a csalá-
dok a program lejárta után önállóan is fizetni 
tudják áramszámlájukat. Ahogy egy békés-
csabai két gyermekes anyuka mondta: „Nem 
ajándékba kaptuk a segítséget, nekünk is ten-
nünk kellett érte, és megtapasztaltuk, hogy 
van erônk a gondok megoldásához. Ha még-
sem megy egyedül, akkor pedig fordulhatunk 
a Máltai Szeretetszolgálathoz.” 

A „Hálózat a közösségért” áramdíjfizetést 
segítô programban 2009 óta több mint 513 
millió forint hátralékot egyenlítettek ki az 
EDF DÉMáSZ fogyasztói a Máltai Szeretet-
szolgálattal közös pályázatnak köszönhetôen 
Békés, Bács-Kiskun és Csongrád megyében, 
valamint Pest megye dél-keleti részén. A „Há-
lózat a közösségért” programban korábban 
már kikapcsolt és hátrányos helyzetû rászoruló 
családok kaphattak támogatást, melynek igény-
be vételéhez ötven százalék önrész befizeté-
sét kellett vállalniuk. A kikapcsolt és az elôre 
fizetôs mérôórával rendelkezô fogyasztók a 
korábban felhalmozott hátralék rendezéséhez 
részletfizetés vállalásával kérhettek segítséget.  
A program azonban nem csupán az adósság-
rendezéshez járult hozzá. A családsegítô, az 
önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai közösen egyénre szabott átfogó 
segítséget nyújtottak a pályázóknak. Az össze-
fogás eredményeként jutott mindennapi meleg 
ételhez és karácsonykor tartós élelmiszerhez és 
gyógyszerhez egy csanádapácai cukorbeteg fér-
fi, miután egyedül maradt a súlyos köszvénye 
és hasnyálmirigy problémája miatti mûtéteit 
követôen. Felhalmozott közel 130.000 forin-
tos áramszámla elmaradásának rendezésére 
a Hálózat a közösségért program pályázaton 
keresztül kapott lehetôséget: a tartozás 50%-
át több havi részletfizetéssel egyenlíthette ki, 
míg a maradék 50%-ra a programnál pályázott. 
Annak érdekében, hogy ne halmozódhasson 
fel további tartozás, elôrefizetôs, úgynevezett 
kártyás villanyórát telepített lakásába az EDF 
DÉMáSZ. 

A „Hálózat a közösségért” program célja az 
adósságrendezés mellett, hogy minél több fo-
gyasztó számára legyen elérhetô a mindennapi 
élethez szükséges villamos energia. A szociá-
lisan nehéz helyzetbe került, de elmaradással 
nem rendelkezô családok átlagosan egyhavi 
számlájuk összegét kaphatták meg támogatás-
ként, amennyiben a pályázatot megelôzô hat 
havi számlájukat határidôben fizették be. Így 
kapott három részletben támogatást az az oros-
házi nagymama, aki egyedül neveli unokáját. 
Az orosházi Máltai Játszótér rendszeres vendé-
geként évek óta kapcsolatban áll a Szeretetszol-
gálattal, ott kapott útmutatást az áramdíjfize-
tést segítô programmal kapcsolatban is. Mint 
mondja, egyre több önkéntes szolgálatot akar 
vállalni, mert szeretné meghálálni mindazt a 
segítséget, amit a Szeretetszolgálattól kapott.  

Közel tizenháromezer embernek nyújtott segítséget az elmúlt 

hat évben áramszámla kifizetéséhez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

a Dél-Alföldi Régióban.

Segítséggel
talpra állni

szolgálat

Hat éve zajlik a 
„Hálózat a közösségért” program

A közös adósságkezelô program felhívása
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Egyházak a társadalmi 
vállalkozásokban

az értékteremtô mezôgazdasági kultúrát és 
csökkenthetik az elvándorlást. A foglalkozta-
táshoz szorosan kapcsolódik a szociális munka 
és a karitatív tevékenység, melyben az önkor-
mányzat, a civil szervezetek és az egyházak 
szorosan együttmûködnek. A komplex progra-
mok elemei lehetnek különbözô egészségügyi 
szolgáltatások, változatos képzések, illetve 
közösségépítô alkalmak. Fontos azonban, hogy 
ezek a településeken megismert helyi problé-
mákra kínáljanak konkrét megoldásokat. 

Az ismert jó gyakorlatok egyike a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Gyulajon mûködô Je-
lenlét programja. A Szeretetszolgálat 6 éve van 
jelen a Tolna megyei faluban, 2015-ben átvet-
te az általános iskolát és óvodát, ezzel hosszú-
távra szóló felelôsséget vállalt az itt felnövekvô 
gyerekek jövôjéért. A helyi önkormányzat 
mezôgazdasági termelést is magában foglaló 
közfoglalkoztatási programja sok családnak ad 
megélhetést. A faluban ma már két feldolgo-
zó kisüzem is van, ezeket a Máltai Szeretet-
szolgálat tagságával mûködô Hetedhét Határ 
Szociális Szövetkezet mûködteti. A Szövetke-
zet nemcsak munkahelyeket teremt, hanem 
bevételeibôl segíti a közösségi ház és a helyi 
sportprogramok mûködését is. Dr. Németh 
Nándor kiemelte: azért fontos, hogy hitükben 
is megerôsödjenek az emberek, mert „ha nem 
lesz megújulás, akkor nem lesz semmi”. 

Az egyházi foglalkoztatás során fontos 
figyelemmel lenni az emberközpontúságra, 
az értelmes és értékes munkavégzés köve-
telményeire, hozzájárulva ezáltal a mentális 
egészség javulásához is. Az egyházi szolidáris 
gazdasági tevékenységek között, jó gyakor-
latként, példának hozta fel többek között a 
Kárpátalján mûködô ráti gyermekotthont. Itt 
adománybolttal, állattenyésztéssel és növény-
termeléssel igyekeznek az otthont minél in-
kább önfenntartóvá tenni, emellett zenede és 
rehabilitációs központ is mûködik. A projek-
tek azonban nem csak gazdasági szemszögbôl 
nézve fontosak, hanem azon túlmutató, szo-
ciális, társadalmi, sôt környezetvédelmi célo-
kat is szolgálnak, valamint segítik a gyereke-
ket abban, hogy az aktív szerepvállalás által 
örömteli és magabiztos felnôtté váljanak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelen-
lét programját dr. Németh Nándor, a Szere-
tetszolgálat régióvezetô-helyettese mutatta 
be. Elôadásában felhívta a figyelmet, hogy 
az elmúlt évtizedekben Magyarország legsze-
gényebb területein az egyházak és a karitatív 
szervezetek is próbáltak megoldást találni a 
települések és a családok összetett problémá-
ira. Számos mintaprogram bizonyította, hogy 
a szegénységben élô családok számára hosszú 
távú és tartós segítséget jelenthet az önfenn-
tartó gazdálkodás, a mezôgazdasági terme-
lés, a termék-elôállítás. Az egyházi és civil 
szervezetek alternatív megoldásai erôsíthetik 

Az egyház és a karitatív szervezetek 

társadalmi vállalkozásokban vállalt 

és vállalható szerepérôl szerveztek 

mûhelybeszélgetést a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat országos 

központjában. 

A foglalkoztatás és a szövetkezeti gazdál-
kodás tapasztalatait, jó gyakorlatait és a pá-
lyázatok által kínált lehetôségeket vizsgál-
ta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
kezdeményezett konferencia, melyet június 
2-án tartottak a szervezet Szarvas Gábor 
úti központjában. Beszédet mondott dr. La-
torcai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért 
felelôs helyettes államtitkár, és dr. Viski Jó-
zsef helyettes államtitkár pedig pályázati 
lehetôségeket ismertetett. A tanácskozáson a 
római katolikus egyház mellett a református 
és a baptista felekezetek képviselôi is részt 
vettek, több minisztérium képviseltette ma-
gát, és jelen voltak a Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai is.

– Kockázat nélkül nincs indulás, és a sze-
retet kockáztat – mondta Vecsei Miklós, a 
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke megnyitó 
beszédében. Az alelnök együttgondolkodás-
ra és közös fellépésre kérte a jelenlévôket, 
hogy a legszegényebbeknek valódi, és hosszú 
távú segítséget lehessen nyújtani.

Dr. Latorcai Csaba kiemelt társadal-
mi ügyekért felelôs helyettes államtitkár a 
különbözô, társadalmat meghatározó erôk, 
az állami, az egyházi és a gazdasági szféra 
összefogásának fontosságát emelte ki, ami 
megvalósulhat a szolidáris gazdálkodásban, 
a szociális szövetkezetekben is. A helyettes 
államtitkár a szolidáris gazdaság és az egyhá-
zak társadalmi felelôsségvállalásának bemu-
tatását követôen kitért arra, hogy az egyhá-
zak – hagyományos szerepükbôl és az általuk 
képviselt értékekbôl adódóan – a gazdasági 
és foglalkoztatási tevékenységük során a 
forprofit szféra által kevésbé felvállalt szem-
pontokat is érvényesíthetnek. 

jelenlét

Az egyházak a forprofit szférában nem vállalt 
szempontokat is érvényesíthetnek
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• Püspök atya mióta ismeri a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat tevékenységét? •

Túlzás nélkül mondhatom, hogy az elsô 
percektôl. Engem 1974-ben szenteltek pappá, 
és a pécsi egyházmegyében kezdtem meg a 
szolgálatom. A diktatúra alatt rendszeresek 
voltak a papi összejövetelek, melyeken csend-
ben, visszafogottan, de megformálódott a pa-
pok közötti egység. Egymáshoz küldtük a ta-
nítványokat, segítettük a másikat. Ezeken az 
alkalmakon ismertem meg Kozma Imre atyát, 
és rövid idô alatt jó kapcsolat alakult ki közöt-
tünk. Mielôtt a Máltai Szeretetszolgálat pécsi 
csoportja megalakult volna, körülöttem kez-
dett formálódni a közösség magja. A csoport 
1991-es megalapítása elôtt eljött hozzám Csil-
la von Boeselager, hogy segítsem a munkáju-
kat. Én ajánlottam dr. Nagy Ibolya doktornôt 
a pécsi csoport alapító elnökét, aki hozta 
magával Szentgyörgyváry Károlyt, a késôbbi 
régióvezetôt. Nagyon fontosnak tartottam, 
hogy a Szeretetszolgálat ne csak karitatív 
tevékenységet végezzen, hanem a lelkiség-
re is nagy hangsúly essék, a szociális munka 
ne csupán jótékonykodásból álljon, hanem 
legyen meg a spirituális tartalma is. Ezért a 
máltai csoport havonta összejött szentmisére 
és közös emlékezésre, ezeken az alkalmakon 
átbeszéltük az elmúlt idôszakot. Tehát komo-
lyan vettük a lelki oldalát is. Késôbb, amikor 
az ország más területére helyeztek át, öröm-
mel láttam, hogy a pécsi csoport a távozásom 
után is komoly gondot fordított arra, hogy a 
tartalmi munka és a lelkiség egyensúlya meg-
maradjon.

• Hogyan lett Ön a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

országos lelki vezetôje? •

Még az elsô idôben Csilla von Boeselager 
báróné kért meg arra, hogy vállaljak ilyen 
szerepet is, legyek a Szeretetszolgálat orszá-
gos lelkésze. Így nemcsak a pécsi, hanem az 
ország egészén zajló tevékenységébe bekap-
csolódtam. Megalakult az etikai bizottság, 
amelynek én lettem a vezetôje. Ez a testület 
a legváltozatosabb ügyekkel foglalkozott, és 
egy idôben rengeteget ülésezett, de ez a faj-
ta munka kissé lassúnak bizonyult, amikor a 
szervezet növekedésnek indult. Az élet sok-
szor gyorsabb megoldásokat talált az adott 
problémára, így a bizottság súlya csökken-
ni kezdett. 1994-ben Pécsrôl Kecskemétre 
kerültem, ahol még aktív részese voltam a 
Szeretetszolgálat mindennapos munkájának, 
de ennek intenzitása fokozatosan csökkent, 
miközben egyre több feladatom adódott más 
területeken, végül egy lazább, a szó hétköz-
napi értelmében vett önkéntességen alapuló 
kapcsolat fûzött a Máltai Szeretetszolgálat-
hoz, ami azóta is megmaradt. Amikor csak 
szükség van rám, teljes tudásommal segítem 
a munkájukat.

• Huszonhat évvel ezelôtt harmincegy alapító 

hozta létre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesületet. Ez a szervezet ma több mint kétszáz 

intézményt tart fenn, és munkája során rászoruló 

emberek tízezreirôl gondoskodik folyamatosan. A 

növekedés a kilencvenes években kezdôdött, és a 

mai napig nem zárult le. Kozma Imre atya az idei 

küldöttgyûlésen azt mondta, a máltai szervezet 

küldetései közül most már a hit védelmébôl adódó 

feladatokra kell a hangsúlyt helyezni. Ön hogyan 

látja? •

Egy ilyen szervezetnek kell, hogy legyen 
egy belsô magja, amelynek tagjai tudják, mit 
jelent a máltai elkötelezettség. olyan embe-
rekre gondolok, akik tudják, hogy miért dol-
goznak, akik tisztában vannak azzal, hogy 
a szolgálat személyességen alapul, hiszen 
Krisztust szolgáljuk a másik emberben. Ezt 
az elsô idôszakban, amikor a szervezet még 
kicsi volt, mindenki tudta a Máltai Szeretet-
szolgálatnál. Késôbb a szervezet növekedés-
nek indult, és már nem mindenki ismerte a 
miértekre adandó választ. Az persze önma-
gában nem baj, hogy egy segítô szervezet 
létszámában gyarapodik. Kozma atya fontos 
felismerése volt, hogy lehetôséget adjon azok-
nak a jószándékú embereknek is a szolgá-
latra, akik nem hívôk, de belsô igényük van 

Fotók: Misszió Tours

Krisztust szolgáljuk
a másik emberben

interjú

Bíró László 
püspök atya 
a szolgálat 
személyességérôl

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos küldöttgyûlése a következô négy 

évre ismét Bíró László püspök atyát választotta a szervezet országos lelki 

vezetôjévé. A tisztújító küldöttgyûlésen Kozma Imre atya a máltai szervezet 

lelki megerôsítését határozta meg a következô idôszak kiemelt feladatának, 

mint mondta, a hívô emberek feladata, hogy „nyitva tartsák az eget”. Ezzel a 

gyökerekhez kíván visszanyúlni az idôközben nagyra nôtt Szeretetszolgálat. 

Bíró püspök atya szerint a segítségnyújtásban meg kell jelennie a személyes-

ségnek, hiszen „Krisztust kell szolgálnunk a másik emberben”.
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arra, hogy a másik ember felé odaforduljanak. 
Ezek az emberek nem lettek másodrendûek 
a Szeretetszolgálaton belül. De a számuk 
egyre nôtt. Az intézmények és az alkalma-
zottak számának növekedésével a lelki élet 
egy idôre szegényesebbé vált, pedig a segítô 
tevékenységnek és a lelkiségnek együtt kell 
jelen lenni a szeretet mûvében. Ahhoz, hogy 
az egyensúly fennmaradjon, szükség van a 

 közösségben egy belsô magra, amelyik nem-
csak a feladatait végzi, hanem lelki életet élve 
teszi a kötelességét. 

• A növekedés nemcsak számokban mutatko-

zik meg, hanem abban is, hogy a Magyar Máltai 

 Szeretetszolgálat ma már az ország egyik megha-

tározó karitatív szervezete, amelyet mindenhol szá-

mon tartanak. •

A szervezet teljesítményét el kell ismer-
ni, és minél szélesebb körben be kell mutatni. 
Napjainkban már nem elég elvégezni a munkát, 
beszélni is kell róla, hogy tudatosuljon az em-
berekben. Fontos, hogy a társadalom értesül-
jön az eredményekrôl, de arra is vigyázni kell, 
hogy ellenálljunk a materializmus kísértésének, 
amely a munkát a számokban kifejezhetô tel-
jesítményben méri. A mi munkánk soha nem 
lehet teljesítményközpontú, mindig ember-
központúnak kell maradnia. A mai idôkben a 

szeretetszolgálat – és most nem a máltai szer-
vezetre, hanem általában a szeretetbôl fakadó 
szolgálatra gondolok – evangelizáció, mégpe-
dig olyan, amit mindenki megért. A szeretet-
szolgálat ugyanis az ingyenesség megjelenítése 
a társadalomban. Ez minden esetben evan-
gelizáció egy olyan társadalomban, amelyben 
mindent valamiért cserébe teszünk, és nem 
ajándékként, önzetlenül. 

• Egyetért Kozma Imre atya meglátásával, mely 

szerint földet nézô emberekké váltunk, pedig hívô 

emberként az lenne a dolgunk, hogy nyitva tartsuk 

az eget? •

Igen. Az mindig veszélyes, ha a társadal-
mi gondolkodás kizárólag horizontálissá válik. 
A hit nem válhat egysíkúvá, nem lehet lapos. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy létezik a fe-
lettünk lévô valóság, tudnunk kell, hogy „van 
fent”. A Máltai Szeretetszolgálat lelki életének 
ezt ki kell fejeznie. Az ég nyitva  tartása a hit 
ébren tartása. Az embereket a legmélyebben 
egyvalami egységesíti: az, hogy valamennyien 
Isten képmásai. Aki ezt elfogadja, annak már 
nem lehet kérdéses, hogy Isten képmásaiként 
közös a testvériségünk. Ha ezt látjuk, világos 
és egyértelmû lesz az is, mit miért kell ten-
nünk, és a jócselekedeteink hitbôl fakadó tet-
tek lesznek. Ha ez elhomályosul elôttünk, ak-
kor csupán humanitárius szolgálatot végzünk. 

• Püspök atya számos tisztséget tölt be, ezek kö-

zött nyilván nem könnyû egyensúlyt találnia. Mi a 

receptje? •

Tény, hogy sokféle kalapom van. Az egyik 
feladatom a házasságpasztoráció felügyelete, 
a másik tábori püspökként a tábori lelkészi 
szolgálat koordinálása, de a Püspöki Kar refe-
renseként a börtönpasztoráció is hozzám tar-
tozik. Ez elsô hallásra sokféle feladatot  jelent, 

de nem szabad elfelejteni, hogy minden terü-
leten emberekkel kell dolgozni, akikben kö-
zös az Isten utáni vágy. Benedek pápa szavait 
idézve minden katolikus intézménynek szol-
gálnia kell a két szomjúságot: miszerint Isten 
szomjúhozza az embert és az ember szom-
júhozza az Istent. Még akkor is, ha ezt nem 
ismeri fel. Ez keretként fogja össze az ösz-
szes szolgálatot, a lényegét tekintve így nincs 
különbség a hadseregben, a börtönökben, a 
családban élô emberek körében végzett szol-
gálatok között, ahogyan nem jelent kivételt a 
szeretetszolgálat sem.

1. Újabb négy évre megválasztották a Szeretetszolgálat 
lelki vezetôjévé 

2. Szentmisén a Gyimesbükkön az ezer éves határnál

21



10 Máltai Hírek :: 2016 :: Június

szolgálat

–Legközelebb foglalkozást fogunk tartani – 
mondja Sántáné – lesznek táborok, és gyer-
mekfelügyelet szervezünk nyáron is, Makón 
vagy itt Rákoson.

Közben kiosztja a Csárdáskirálynô és a 
Mágnás Miska könyv változatait. Hamarosan 
a könyvtárosok segítségével egy Máltai könyv-
tárat is létrehoznak itt, a régi olvasókörök min-
tájára. A tanyagondnoki teendôket ellátó Mé-
szárosné Betti azt mondja, jobban örülnének, 
ha Rákoson lenne a gyermekfelügyelet, mert 
ha be kell kísérniük a gyerekeket Makóra, az 
ezer forint oda és vissza. 

– Rákos mellett a másik három tanyán, 
Igásban, Hatrongyosban és Bogárzón, ahon-
nan összejárnak ide az emberek, sok a kis-
gyermek, és olyan jó, hogy nem az utcán 
lôdörögnek, hanem értelmes és hasznos dol-
gokat csinálnak. Egy éve rendszeresen vannak 
kézmûves foglalkozások, beszélgetések, ame-
lyeket a gyerekek ugyanúgy élveznek, mint a 
nyugdíjas klub tagjai, de persze mi szülôk is 
sokszor itt vagyunk. Hasznosak voltak például 
a tavalyi energiatakarékosságról szóló progra-
mok is.

A tanyaszolgálatot a máltai csoport egykori 
vezetôje, dr. Nagyfalusi Mária 1994-ben indí-
totta el, és sokan még mindig emlékeznek az 
akkori programokra. „A doktornô többször is 
elvitt minket kirándulni” – emlékezik vissza 
egy idôs asszony – „egy világ körüli úttal ért fel 
egy kirándulás Ópusztaszerre.” Nemcsak a kö-
zösségi házban tartanak foglalkozásokat, a ma-
kói József Attila Múzeumba, a skanzen prog-
ramjaira is idôrôl-idôre elviszik a gyerekeket. 

– Sok lehetôséget ad a Szeretetszolgálat, 
hogy pezsegjen az élet itt is egy kicsit – mondja 
Mészárosné. – Szükséges, hasznos és jó, hogy 
itt van a máltai szervezet a tanyákon. Vannak 
olyan családok, ahol karácsonykor csak a mál-

„Hálásak vagyunk 
a máltaiaknak, hogy itt 
vannak velünk” 

taiaktól kapott csomag került 
a fa alá, már ha volt egyál-
talán fa. Hatalmas segítség 
a ruha adomány is, egy pár 
cipô, egy függöny, vagy ez a 
kiló cukor, amit most hoztak. 
De ha nem is hoznak semmit, 
csak kijönnek, hogy beszél-
gessünk, már az is nagyon 
sokat jelent. Tudjuk, hogy 
van egy biztos pont, amire 
számíthatunk a legnehezebb 
idôben is.

A Makó környéki tanyá-
kon nagy a munkanélküliség, 
sok az idôs ember, de ahogy a rákosiak mond-
ják, ôk jobb helyzetben vannak, mint a többi 
tanya. Mert bár itt sincs már bolt, sem orvosi 
rendelô, de nekik legalább van aszfaltozott 
útjuk, van buszjárat reggel-este és a kis tanya-
központban össze tudnak jönni. 

– A kisfiamat a tizenöt éves nagyfiam hord-
ja be a városba, hét elôtt már bent vannak az 
iskolában, és fél öt után érnek haza, mert csak 
ez a két busz jár erre – meséli Szabó István. 

– Hál’ Istennek akarnak tanulni a gyerekek, 
mert látják, hogy én dolgozom, és tudják, az 
ô munkájuk a tanulás. Egyedül nevelem a 
két gyermekemet, most közmunkás vagyok. 
Amikor ott végzek, megyek egy másik helyre. 
Nem könnyû, de itt a tanyákon senkinek sem 
az. Nagyon hálásak vagyunk a máltaiaknak, 
hogy itt vannak velünk, sokat jelentenek az 
adományaik és a figyelmük. 

Makó-Rákos tanyát elhagyva Magyar-
csanád felé vesszük az irányt. Az autóban 
kiderül, hogy kísérôink egy éve kerültek a 
makói csoporthoz kulturális közfoglalkozta-
tottként, és az ô feladatuk, hogy a csoportot 
segítsék, még rendszeresebbé tegyék a prog-
ramokat, és a többi önkéntessel együtt tovább 
fejlesszék az eddigi tevékenységeket. A ma-
kói járásban több önkormányzattal, köztük 
a magyarcsanádival is segítô kapcsolatban 
áll a csoport. Adományokat juttatnak a rá-
szoruló családoknak, és idén elôször újfajta 
együttmûködés jött létre. A Galamb József 
Mezôgazdasági Szakképzô Iskolától több mint 
hatszáz palántát kapott a csoport, melyet a te-
lepülésen mûködô mezôgazdasági közmunka-
programnak adományoztak, és a fóliasátorban 
nevelkedô zöldségek pedig részben rászoruló 
családokhoz, részben a közkonyhára kerülnek. 

Makóról indulva, autóval mintegy huszonöt percet utazunk, mire megérkezünk a rákosi tanya-

központba, ahol a málló vakolatú kultúrház nagy termében már várnak minket. Pontosabban 

Sántáné Zsuzsit és Pintér Ágit, a makói csoport két tagját várják. A máltai önkéntesek már 

több mint két évtizede látogatják a tanyákat: adományokat, programokat és jó szót visznek az 

itt lakóknak. Ezúttal könyvekkel, rejtvényújságokkal és néhány kiló cukorral érkeztek. 

Adományt, programot, jó szót visz 
a csoport a Makó környékén élôknek

Írta :: Parák Eszter
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– A csoportvezetôvel, Kómár Mátyással 
kialakult jó kapcsolatunknak köszönhetôen 
ma már a magyarcsanádi önkormányzat bir-
kanyáját is egy máltai puli tartja kordában. 
Mátyástól kaptuk a most négy hónapos kutyát 

– meséli Farkas János polgármester. – Magyar-
csanádon nagyon sok a nehéz sorsú ember. 
Egy éve kezdôdött az együttmûködés a Máltai 
Szeretetszolgálattal, remélem, hogy a jövôben 

viszonozni tudjuk majd a segítséget.
A makói máltai csoport 2016 végén ünnep-

li 25 éves fennállását, ennek kapcsán újra fel 
szeretnék állítani az 1996-ban állított „Máltai 
haranglábat”, melyet azóta szétbontottak, ma-
radványait a skanzenben ôrzik. A közös hála-
adásra október 8-án, Máriaradnán lesz még 

alkalom, amelyre meghívták a Dél-Alföldi Ré-
gió többi csoportját is egy közös zarándoklatra. 

A kiemelt programok mellett idén is 
folytatódnak az adománygyûjtések. Az 
összegyûlt felajánlásokat nemcsak itthon 
osztják szét, hanem visznek belôle határon 
túlra a szórvány magyarság területeire is. – 
Temes megyében nagyon jók a kapcsolataink, 
de Vajdaságba is megyünk idén – részletezi 

Kómár Mátyás, aki édesany-
jától, dr. Nagyfalusi Mária 
doktornôtôl „örökölte” a 
máltai lelkületet és az ön-
kéntességet, késôbb pedig 
a makói csoport vezetését. 

– A tárgyi adományokon túl 
kulturális adományokat is 
viszünk, azaz programokat, 
foglalkozásokat szervezünk 
az ottani családok, gyerekek 
számára. 

A csoport a városi ese-
ményeken is részt vesz, a 
József Attila Múzeummal 
közösen rendszeresen tar-
tanak Kölyök Klubot, ahol 
kézmûves foglalkozásokkal 
várják a gyerekeket, és idén 
lesz az ötödik Máltai családi 
nap. Az ifjúságot célzó prog-
ramokat pályázati források-
kal is igyekszik szélesíteni a 

csoport. A pályázatban partnerük a Galamb 
József Mezôgazdasági Szakképzô Iskola, 
mellyel közösen a fiatalokat megcélzó foglal-
kozásokat, közösségépítô és közösségfejlesztô 
programokat hoznak létre Védôháló a csalá-
dokért címmel. Az iskolával közösen terve-
zett programok esetében megoszlanak majd 

a feladatok a máltai csoport és az intézmény 
között. 

– Az iskolában a tudás átadáson túl az élet-
re nevelésre is igyekszünk hangsúlyt fektetni, 
és ebbe nagyon beleillik a Máltai Szeretet-
szolgálat, hiszen a gyerekek lelki nevelésében 
tudnak segíteni a programjaikkal – részletezi 
Horváth Zoltán, az iskola igazgatója. – A pa-
lántaadományozással például az önzetlenségre 

irányítottuk a gyerekek figyelmét. Azért is fon-
tos a máltai közremûködés, mert ahhoz, hogy 
egy gyerek szeresse a szakmáját és boldoguljon, 
ahhoz lelki kiegyensúlyozottság is szükséges. 

Az osztályfônöki órába beilleszthetô kép-
zéseket is szerveznek a jövôben az iskolával 
együtt, melyeken nagy hangsúlyt kap az ön-
kéntesség és a segítségnyújtás, ugyanakkor 
több máltai módszertant is beépítenének a 
makói csoport tevékenységbe, például ját-
szótéri és játszóházi elemeket, a rászoruló 
családok személyre szabott megsegítését 
tanácsadással, és egyebek mellett a Hitel-S 
programmal. 

– A programok egy részét akkor is meg-
próbáljuk megvalósítani, ha nem nyerünk a 
pályázaton – szögezi le a csoport vezetôje. – 
Huszonöt éves évfordulónk mottója ugyanis: 
Megismertetni és elismertetni. Mert így tud-
juk a társadalom szemléletét is formálni egy 
kicsit. Hogy merjenek hozzánk fordulni, és 
aki segíteni szeretne, megtalálja azt a terüle-
tet, ahol a legtöbbet tudja tenni a rászoruló-
kért máltai szellemiségben. 

1. A könyvek és a cukor mellett a mosoly 
a legnagyobb adomány

2. Szakértô kezek alatt cseperednek az 
adományba kapott palánták

3. Sosem indul el üres csomagtartóval 
 a máltai autó
4. A közösségnek sokat jelentenek a 

közös programok

31
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Hat városból tíz csapat, közel száz fogyatékkal élô ember talál-
kozott június elsején a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regio-
nális sportnapján, melyet idén hatodik alkalommal szerveztek 
meg Monoron. „Munkánk során azt szeretnénk elérni, hogy a 
fogyatékos emberek számára semmi ne jelentsen akadályt.” – 
mondja László Anita intézményvezetô, az Akadálymentes Aka-

dályverseny fôszervezôje. „Minden 
ellátásban nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy gondozottjainkat 
minél kevesebb hátrány érje az 
állapotukból fakadóan. Tudomá-
nyos kutatások kimutatták, hogy 
a fogyatékkal élô embertársaink 
integrációjának az egyik leghatéko-
nyabb módszere a sport- és a sport-
tal kapcsolatos szabadidôs progra-
mokon való részvétel.” Hét év alatt 
az akadálymentes sportnap a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Kö-
zép-Magyarországi Régiójában az 
egyik legtöbb embert megmozgató 
rendezvényévé vált.  „Úszok, kosár-
labdázok, lovagolok és minden hé-
ten érmeket nyerek” – mondja egy 
budaörsi fiú, aki ma már a Balaton 

mellett éli mindennapjait, de a verseny kedvéért hazautazott. 
A középsúlyos értelmi sérült fiatalember számára ez a nap a 
régi barátokkal, egykori gondozóival közös idôtöltésrôl is szól.

A sportnapon részt vettek a régióban mûködô fogyatékos 
napközik gondozottjai, a bentlakásos intézmények lakói és a 
támogató szolgálatok által segített emberek. A pátyi Gondvi-
selés Házából három csapat indult a versenyen. „Nagyon sze-
retjük ezt a rendezvényt, mert olyan sok élményt ad, kiszakít a 
szürke hétköznapokból” – mondják a Kerámia Mûhely csapa-
tának tagjai. „A munka után sokat gyakoroltunk, kipróbáltunk 
minden feladatot. Azért jöttünk, hogy gyôzzünk, de ha nem le-
szünk elsôk, az sem baj, jó a társaság és jól érezzük magunkat.” 
Az akadályverseny olyan sportprogram, amelyen fogyatékkal 
élô emberek csoportosan teljesítenek könnyebb, nehezebb ver-
senyszámokat. A feladatokban kis- és nagymozgások gyakorlá-

sára van lehetôség, szükség van a csapat összhangjára, egymás 
segítésére. A fôszervezô szerint az akadályverseny összeállítá-
sakor fontos szempont minden évben, hogy a mozgáskorláto-
zott és az értelmi sérült emberek egyaránt meg tudják oldani a 
feladatokat, és a végén sikerélménnyel térjenek haza.

„Sokat vagyok egyedül és ezen a napon nagyon jó, hogy 
nemcsak a mi kis csapatunkkal tölthetem az idôt, hanem sok 
új emberrel is megismerkedhetek.” – meséli egy mozgássérült 
asszony, aki az egyik támogató szolgálat csapatával érkezett 
Monorra. „Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy nem csak mi 
vagyunk ilyen helyzetben, tanácsokat tudunk adni egymásnak, 
vagy éppen lelkesíteni tudjuk egymást. Nagy szükség van erre, 
hiszen sokan nagyon magányosak. Vagyunk néhányan, akiknek 
csak a máltai munkatársak adnak társaságot a mindennapok-
ban. Nincs olyan, amit ha kérünk, ne tennének meg nekünk. 

A találkozás napja
Monoron 

Több hónapja készültek az Akadálymentes 

Akadályversenyre a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat Közép-Magyarországi Régiójának 

fogyatékkal élôket gondozó intézményeinek lakói, 

akik számára nem csak a megmérettetés, de a 

találkozás színtere is volt a Monori Sportpálya.

szolgálat

„Tavaly még karácsonykor is 
errôl sztoriztunk”

Írta :: Parák Eszter 

Fotók :: Kovács Bence
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1. Közös élmények
2. Kiszakít a szürke hétköznapokból
3. A csapat összhangja sok pontot ért
4. Csapatmunkával készül a múmia
5. Együtt semmi nem jelent akadályt
6. Mindenki gyôztes volt ezen a napon

1 2

3

4 5

6

És ilyenkor velük is együtt lehetünk, és olyan élményeket sze-
reznek nekünk, amikrôl még hónapok múlva is beszélgetünk. 
Tavaly még karácsonykor is a nyári sportnapról sztoriztunk.”

A tizenegy feladat sikeres teljesítése után közös ebéd, majd 
az eredményhirdetés következett. Mind a tíz csapat tagjai, 
azaz a budaörsi, a gödöllôi, a monori, a pátyi, a szolnoki és a 
tököli versenyzôk a nap végén a máltai pajzsot formáló mézes-
kalácsot és oklevelet kaptak, a gyôztes pátyi csapatot tortával 
jutalmazták, de a fair play jegyében kapott tortát a tízedik 
helyezett is. A búcsúzáskor a legtöbben csak annyit mondtak: 
jövôre találkozunk!
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Bolberitz Pál rendtársunk idén ünnepelte 75. 
születésnapját és papságának 50. évfordulóját. 
A pap, a filozófus, az egyetemi tanár gazdag 
életmûvének ismertetése meghaladja e mél-
tatás terjedelmét. Itt mindössze azt emeljük 
ki, hogy heti bibliamagyarázatai országos 
hírûek, ezeket káplán korában, a Szent Im-
re-templomban kezdte számos mûegyetemi 
és más egyetemi hallgató jelenlétében, majd 
a Városmajorban folytatta, s végzi ma is ren-
dületlenül. A máltai lovagrendben – melynek 
1991-tôl tagja – azonnal élére állt a hitvédelmi 
tevékenységnek: 1993-tól 2002-ig szervezte a 
Máltai Katolikus Akadémiát, és 1999. szep-
tember 8-tól a rend Fortuna utcai kápolnájá-
nak felszentelésétôl kezdve – melynek azóta 
igazgatója – ma is minden csütörtökön tartja a 
rendi szentmisét. Ettôl az olykor meggyengült 
egészségi állapota sem tudta eltéríteni. 

Már csak egyházi, társadalmi tevékeny-
ségének fölsorolása is messze meghaladná 

a hit védelme

Ötven év az Evangélium 
szolgálatában 

Dr. prof. Bolberitz Pál, a Szuverén Máltai Lovagrend nagykeresztes 

tiszteletbeli konventuális káplánja, apostoli protonotárius, hosszú éveken 

át a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének lelki vezetôje, június 19-én 

ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját. Aranymiséjét a városma-

jori Jézus Szíve Templomban, valamint a máltai rendház kápolnájában 

mutatta be.

A család a Bautzen közelében lévô Bolbritz uradalom élén állt, elsô írásos említése Bolberitz 
néven 1283-ból, lovagi rangon 1304-bôl ered. A család tagjai a bautzeni püspökségben 
világi kegyurakat, harcos lovagokat és buzgó papokat, kanonokokat adtak a társadalomnak. 
A napóleoni háborúkban szerzett érdemekért kaptak osztrák nemesi rangot, mint Bolberitz 
von Bleybach. Magyarországon 1938-ban igazolta nemességüket a m. kir. Belügyminiszter.
Bolberitz Pál 1941. szeptember 15-én született Budapesten, ötgyermekes családból. 
Édesapja dr. Bolberitz Károly vegyészmérnök, hidrológus, édesanyja Marsovszky Klára. 
Kitûnô eredménnyel érettségizett a Toldy Ferenc Fiúgimnáziumban. Az Állami Egyházügyi 
Hivatal megakadályozta felvételét az Esztergomi Fôegyházmegye szemináriumába, ezért 
elôbb antikváriusként, majd autóvillamossági mûszerészként, késôbb mûegyetemi hallgatóként 
tevékenykedett. Végül 1961 és 1966 között az Esztergomi Érseki Papnevelô Intézetben 
tanult. 1966. június 19-én szentelték pappá. 1966 és 1968 között a budapesti Központi 
Papnevelô Intézet növendékeként a Római Katolikus Hittudományi Akadémia hallgatója.
1968-ban elôbb Szentendrén, majd a budapesti Szent Imre Plébánián hitoktató és 
segédlelkész.1969-ben teológiai doktorátust szerzett Gál Ferenc professzor irányítása 
mellett. Dolgozata könyv formában is megjelent Reménység és jövô címen (Ecclesia, 1973). 
Folyamatosan publikált, kiváló írásai hamar ismertté tették egyaránt a filozófia tudósai és 
a hívek széles táborában. 1974 és 1976 között a Római Pápai Gergely Egyetem Filozófia 
Karán tanult, és szerzett szaklicenciátust. 1978. szeptember 14-én kinevezést 
nyert a Budapesti Római Katolikus Hittudományos Akadémia filozófia tanszékére, 
ahol 1983-tól nyugdíjba vonulásáig tanszékvezetô professzor. Többször volt a Kar dékánja.
Sok intézménynek, szervezetnek tagja, vezetôje, köztük a Nemzetközi Cusanus 
Társaságnak, a Magyar Kolping Szövetségnek és a Magyar Tudományos Akadémiának.
Amerika és Európa számtalan intézményében tartott elôadásai, valamint publikációi világszerte 
ismertté tették. Számos elismerését, kitüntetését felsorolni nehéz lenne, de közülük meg kell 
említeni a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, a Fraknói-díjat, a Széchenyi-díjat, 
és nem utolsó sorban a Máltai Lovagrend Nagykeresztjét.

Életrajzi

adatok

Írta :: Dr. Török József
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Nem a Sziklakórházban tett látogatás az 
elsô közös foglalkozás, amelyen a gimnázium 
diákjai és a beteg hajléktalan embereknek 
bentlakásos ellátást nyújtó intézmény gon-
dozottjai részt vesznek. A fiatalok és a lakók 
korábban egy portréfotózásra gyûltek össze, 
amelyet a szervezet egyik utcai szociális mun-
kása segített, mint önkéntes fotós. „A portré-
sorozat készítésekor azt vizsgáltuk a diákokkal, 
hogyan befolyásolja a fotós és az alany kap-
csolatát a kommunikáció, és ez hogyan hat ki 
a képi világra” – mondja Kertész Péter utcai 
szociális munkás. „Emlékezetes volt, ahogy a 
fiatalok feloldódtak a hajléktalan emberekkel 
készült közös képeken, és élettel teli pillana-
tokat tudtunk együtt megörökíteni.”

Az együtt töltött alkalmak lényege a di-
ákok és a hajléktalan emberek közötti kom-
munikáció. Eltûnnek a csoportok, a tagok 
képessé lesznek egymáshoz bizalommal for-
dulni, és közvetlen kapcsolatot kialakítani. 
A találkozások során mindenki nyer. A diá-
kok fiatalítják és kizökkentik a lakhatásilag, 
szociálisan, olykor mentálisan, vagy egész-
ségügyileg terhelt hajléktalan embereket, 
miközben ôk is közelebb kerülnek a hajlékta-
lan lét sajátosságaihoz, problémáihoz. A kö-
zösségi programok során realizálódik, nem 
minden hajléktalan ember egyforma, hiszen 
ôk is tudnak egyaránt jófejek, viccesek vagy 
csapatjátékosok lenni.

„A programban szocio- és pszichoterápiás 
módszerekkel próbálunk meg hidat képezni a 
tizenéves kamaszok és a hajléktalan emberek 
között” – tudjuk meg Mátrai Nórától, aki a pá-
lyázat koordinátora, a részt vevô máltai intéz-
mény szakmai vezetôje. 

A 30-40 diák és hajléktalan ember ön-
kéntes részvételével zajló programsorozat 
elôreláthatóan októberben fejezôdik be.

A Sziklakórházban rendezett közös játék egy 
10 hónapos érzékenyítô tréning egyik állomá-
sa. Az Új Európa Alapítvány támogatásával 
megvalósult pályázatban a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Befogadás Háza Hajléktalanok 
átmeneti Szállásának lakói és a II. kerületi II. 
Rákóczi Ferenc Gimnázium diákjai vesznek 
részt önkéntes alapon. A cél, hogy a diákok 
megtapasztalhassák a segítô munka örömét, 
és szociális érzékük kifinomultabbá váljon. A 
Szeretetszolgálat ugyan rendszeresen bevon 
fiatalokat különbözô tevékenységeibe, ez a 
programsorozat azonban eltér az eddigiektôl.

Amíg az utoljára érkezôkre várunk a be-
járat elôtt, egy 60 év körüli férfit veszünk 
néhányan körbe, ô meséli el, hogyan vált 
hajléktalanná. A történet családi drámával 
indul, utcai éjszakázással, lecsúszással, cu-
korbetegséggel, lábujj amputációval folyta-
tódik. Mielôtt minden részletet megtudnánk, 
befutnak a hiányzó emberek, a beszélgetés 
megszakad. Bevonulunk a múzeumba, tesz-
tet töltünk ki, majd két, vegyesen összeállított 
csapatra osztanak minket. A kétórás foglalko-
záson a csapattagok megfigyelôképességére, 
egészségügyi és katonai ismereteire egyaránt 
szükség van, hogy az egykori kórház és atom-
bunker titkait megfejtsék. 

Az egy kilométeres barlangrendszer fel-
fedezése közben az egyik 15 éves diáklány 
meséli el, hogy normál esetben elmennének 
azok mellett az emberek mellett, akikkel 
most együttmûködnek. „Az eddigi alkalmak 
során leginkább az utcán élô hajléktalan 
emberekrôl változott meg a véleményem” – 
mondja Dóra. „Eddig nem nagyon foglalkoz-
tatott, mi van velük, miért vannak az utcán. 
Amióta zajlik a program, azóta figyelem ôket. 
Sokszor felmerül bennem a kérdés, miért és 
hogyan kerültek oda.”

e köszöntô sorok terjedelmét. Közel ötven 
könyv, többszáz tanulmány megírásával szol-
gálta, szolgálja az evangélium hirdetését, a ke-
resztény bölcselet és lelkiség mûvelését.

A katolikus hitet meggyôzô magabiztosság-
gal képviselô filozófus és hittudós a mûvészet 
és a tudomány terén olyan kiválóságokkal foly-
tatott mindenki számára tanulságos párbeszé-
det, mint amilyen Eperjes Károly színmûvész 
és Freund Tamás agykutató akadémikus. Nem 
véletlenül doktora a filozófiai tudományoknak 
a Magyar Tudományos Akadémián.

Az ünnepi jókívánságok mellett köszöne-
tünket fejezzük ki áldozatos rendi, papi mun-
kájáért!

A Sziklakórház elôtt hajléktalan férfiak és középiskolás diákok várakoznak, valamennyien a 

Légoltalmi Szükségkórház titkosított kémjátékának résztvevôi lesznek. A párosítás szokatlan, 

de éppen ez a program lényege: találkozás, közös élmény és ôszinte, elôítéletektôl mentes 

kapcsolatok.

szolgálat

Érzékenyítés
atombunkerben

Írta :: Fülepi Henrietta, szociális munkás

1. Rómában 1999-ben, a rend 900 éves évfordulóján,
 Atzél Endre, Lupkovics János és Semjén Zsolt körében.
2. A rendi kápolna felszentelése, 1999. szeptember 8-án.
3. Elôadás a Máltai Katolikus Akadémián.

1 2

3



16 Máltai Hírek :: 2016 :: Június

Máltai Hírek :: A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretet szolgálat lapja :: Felelôs kiadó az MMLSZ és az MMSZ elnöke :: Fôszerkesztô Wettstein János :: Szerkesztôség Legeza Lász ló, 

Romhányi Tamás, Tihanyi Gábor, Parák Eszter :: E-mail  communications@maltai.hu :: Az MMLSZ címe 1014 Budapest, Fortuna u. 10. :: Honlap www.mmlsz.hu :: E-mail mmlsz@t-online.hu :: Fax 1-375-5174 

Az MMSZ címe 1125 Buda pest, Szarvas Gábor út 58-60. :: Honlap www.maltai.hu :: E-mail mmszok@maltai.hu Fax 1-391-4728 :: Készítette Folprint Nyomda :: Lapterv BrandAvenue

A játék nem más, mint a gyermek felhôtlen 
örömhöz való jogának megjelenése, a gondta-
lanság kifejezése, mely minden gyermeknek 
jár – olvasható a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat küldetéseit bemutató ismertetôben. A 
karitatív szervezet az ország több mint száz 
településén rászoruló gyermekek ezrei számá-
ra adja meg a lehetôséget a játékra, kikapcso-
lódásra. 

A Szeretetszolgálat mozgó játszóterei hu-
szonkét település gyermeknapi rendezvényét 
keresték fel a 2016-os gyermeknapon. A ki-
csik körében a felfújható ugrálóvár volt a 
legnépszerûbb, de a nagyobbak számára is 
voltak fejlesztô játékok. A jármûvel érkezô 

Gyermeknap
máltai 
szervezésben 

peda gógusok egyszerû játékok készítésére ta-
nították az  érdeklôdôket, és közösségformáló 
programokba vonták be ôket. 

Tartalmas programokkal készültek az idei 
gyermeknapra a nagyvárosok lakótelepein 
mûködô Máltai Játszóterek is. Budapesten 
egész napos családi nappal ünnepelték a gyere-
keket a Görzenál Sport és Szabadidôparkban, 
a programokon több mint nyolcszázan vettek 
részt, elsôsorban olyan gyermekek és család-
jaik, akik a mindennapokban a fôvárosi Mál-
tai Játszóterek rendszeres látogatói. A vidéki 
játszótereken és játszóházakban kézmûves 
foglalkozásokkal, ügyességi versenyekkel, 
vala mint a helyi igényeknek és szokásoknak 

megfelelô programokkal készültek a szakem-
berek a gyermeknapra.

A Máltai Szeretetszolgálat családokat se-
gí tô otthonaiban, óvodáiban és iskoláiban is 
az év egyik kiemelt családi eseménye a gyer-
meknap. Az egész napos programok szerve-
zésében és lebonyolításában az intézmények 
mellett számos önkéntes vesz részt. 

Több mint hétezer gyermek számára tették emlékezetessé a 

nemzetközi gyermeknapot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

által szervezett programok országszerte.  

1. A máltai mozgó orvosi rendelôt is megnéz-
hették a gyerekek

2. Ügyes kezek a miskolci játszótéren
3. Közel 800 résztvevô volt a budapesti máltai 

gyermeknapon
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jelenlét


