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Frá Andrew Bertie a Szuverén Máltai

Lovagrend nagymestere a rendszervál-

tás óta háromszor is kitüntette látogatá-

sával hazánkat, valamint a Magyar Mál-

tai Lovagok Szövetséget és a Magyar

Máltai Szeretetszolgálatot.

Elõször 1993-ban, majd 1996-ban, leg-

utoljára pedig 2004-ben (május 17–19.

között), kifejezésre juttatva a rend és a

nagymester valamint Magyarország és

a magyar máltaiak között fennálló jó vi-

szonyt.

A nagymester magyarországi útjait vi-

szonzandó, 2002 nyarán (június 19.)

Mádl Ferenc köztársasági elnök tett lá-

togatást Rómában, a rend központjában,

ez év november 6-án pedig Prof. Dr. Só-

lyom László államfõ volt nagymeste-

rünk vendége. Sólyom László hosszabb

beszélgetést folytatott Frá Andrew

Bertie nagymesterrel. A hivatalos vacso-

ra alkalmából, melyen Okolicsányi La-

jos és Rabi József is részt vett, mindket-

ten méltatták a kialakult történelmi vi-

szonyt, és elismerésüket fejezték ki a

rend és a szeretetszolgálat magyarorszá-

gi tevékenysége kapcsán.

A kölcsönösen kitüntetõ látogatások

mellett az igen jelentõs együttmûködés

elismeréseként Frá Andew Bertie nagy-

mester és Frá Ludwig Hoffmann von

Rumerstein nagykommendátor kapta

meg a Magyar Köztársaság Érdemrend-

jének nagykeresztjét, a rend pedig ér-

demrendjének nagykeresztjével tüntette

ki Sólyom László és korábban Mádl Fe-

renc államfõket.

Államfõi látogatások
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A
2006. évvel indult a hazatelepült

szövetség elnökségének harmadik

ciklusa. A választások 2005-ben kifeje-

zésre jutatták a rendtagok akaratát a 10

évvel ezelõtt megkezdett út folytonossá-

ga felé. Ugyanakkor a meghozott szemé-

lyi változások munkánk és eredményeink

felerõsítését, hatékonyságát célozták

meg. A MMLSz egyre szélesedõ tevé-

kenységi köre kívánta meg a második,

európai alelnök beiktatását Kállay Ubul

Tamás személyében. Az õ kancellári szé-

két, elõször szövetségünk életében, egy

dáma, Pusztainé Podmaniczky Erzsébet

foglalta el, aki körleveleivel, idõsebb

rendtagjaink támogatását elõsegítõ javas-

lataival, passzív rendtársaink mozgósítá-

sával frissítette fel a szövetség vérkerin-

gését. Ugron Imre, az új ispotályos, nem-

csak a szeretetszolgálat felé fordult új fi-

gyelemmel, de megreformálta lourdes-i

zarándoklatunkat is. Kiemeljük a lovag-

rend és fõ intézménye, a Kozma Imre

atya vezetése alatt álló Máltai Szeretet-

szolgálat között felerõsödött együttmûkö-

dést. Így az év eredményei a kontinuitást,

de egyben a megújulás jeleit tükrözik.

A szövetség életében a 2006. évben

több területen is új fejezet nyílt. A szö-

vetség két tanácsülése a gyakorlati kér-

désekre összpontosított, az elnöki kol-

lokvium során egyes kérdések élénk vi-

tákat váltottak ki. A „Máltai Hírek” Sza-

badhegÿ Péter fõszerkesztésével új kön-

tösben, színesebb tartalommal és mo-

dern tördelésben jelent meg. A Genealó-

giai Bizottság új elnöke, Kóczy T. Lász-

ló kidolgozta a felvételi eljárás új gene-

alógiai feltételrendszerét. Az 1956-os

forradalom és szabadságharc 50. évfor-

dulóját a szövetség külön rendezvényen

ünnepelte.

Rendi állományunk sajnos fogy: hét rend-

társunk távozott a földi szolgálatból, de

csak öt új rendtagot avattunk. Kállay Ta-

más a rotokollbizottság új elnöke obedien-

ciás ígéretet tett. 

Rendünk karizmáját kifejezõ jelmondat

két tevékenységi területet ölel fel: egyrészt

a hit védelmét (tuitio fidei), amely magá-

ban foglalja az egyház szolgálatát, vala-

mint a hitélet gyakorlatát, másrészt a sze-

gények megsegítését (obsequium paupe-

rum), azaz az elesettek, betegek, rászoru-

lók, öregek támogatását. A jelmondat elsõ

része, mely a másodiknak alapja és kiindu-

lópontja, öt pilléren nyugszik:

1. A lelkigyakorlatok – szám szerint éven-

te hét, melyek igyekeznek a szétszórt rend-

tagságot bevonni a hitéletbe;

2. A zarándoklatok – szám szerint három,

a lourdes-i, a csíksomlyói, a kassai; 

Ez évben a lourdes-i zarándoklat 44 részt-

vevõvel, köztük csángókkal és 14 beteggel

új elgondolás szerint, javított körülmények

között folyt le. A kassai zarándoklat a

Szent Erzsébet jubileumi évének megnyi-

tása jegyében szervezõdött.

3. A heti szentmisék Bolberitz Pál káplá-

nunk vezetésével;

4. Részvétel az egyház és a rend kivételes

ünnepein. A számos esemény közül ez év-

ben kiemelendõ;

• Szent János ünnepe, mert e napon került

elhelyezésre kápolnánk oltárán Boldog

Apor Vilmos – rendünk volt káplánjának

– ereklyéje, amelyet Zichy Johanna rend-

társunk ajándékozott kápolnánknak.

• Szent Erzsébet ünnepe, amikor a jubileu-

mi évet nyitó szentmise után az ünnepi

hangversenyen a Mûvészetek Palotájá-

ban Liszt „Szent Erzsébet legendája” cí-

mû zenemûvét hallgathattuk meg.

5. Konzultáció a püspöki karral és az apos-

toli nunciussal. E rendszeres eszmecseré-

ink az aktuális egyházi kérdéseket tárgyal-

ták baráti légkörben. A rend jelmondatá-

nak második része az elesettek, betegek,

szegények, öregek támogatására vonatko-

zik. Szövetségünk karitatív szervezete, a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 2006.

évben több mint 250 projektet vállalt fel és

kezdeményezett segítõ akciókat nagy

számban és rendszeresen. Külön meg kell

említeni ebben az évben a libanoni és pa-

kisztáni gyógyszer- és segélyküldeménye-

ket, az erdélyi két iskolát, a Tarnabodi

„Befogadó Falu” programot. 

Végül egy gyors pillantást vetítve a jövõ

évre, stratégiai folyamatok, illetve kiemelt

események kerültek terveinkbe:

• az újjáalakult bizottságok munkájának

erõsítése, különösen a karitatív feladatok

és mûködésünk anyagi finanszírozása te-

kintetében,

• a jövõ építésének folytatása a szövetség

tevékenységének vezetése, irányítása

szempontjából – fiatal rendtagok aktivi-

zálása,

• a székház jövõjének meghatározása és a

Vajay Szabolcs könyvtárának átvétele,

• 2007. évre, a tradicionális programokon

kívül, a Szent Erzsébet-év rendezvénye-

in és az Osztrák Malteser Hospitaldienst

50. jubileumi ünnepségein való aktív

részvétel megvalósítása.

O’sváth György 
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� A Német Nyelvterületi Delegáció

2006. szeptember 15. és 17. között tar-

totta ez évi közgyûlését és lelkigyakor-

latát Augsburgban, Rédey Barnabás és

felesége szervezésében. A résztvevõk

száma a vendégekkel együtt 17 volt, a

szövetséget Kállay Ubul Tamás alel-

nök képviselte, mint vendég

Pallavicini Friedrich, az osztrák

nagypriorátus tagja vett részt. Az el-

mélkedéseket Káposztássy Béla, ve-

csési plébános atya tartotta „A folyto-

nos megtérés útján” címmel.

A közgyûlés új vezetõséget választott:

Delegátus: Karácsonyi Miklós

Delegátushelyettes: Máriássy Zsuzsa

Titkár: Clary-Aldringen Mária

Ispotályos: Baittrok László

Kincstárnok: Tahy András

Pénztári ellenõrök: dr. Rédey Barnabás

és dr. Teleki László

� A kassai születésû Salkaházi Sára

szociális testvér boldoggá avatásán

szeptember 17-én szövetségünket pro-

tokollárisan dr. Buzády Tibor és Kassá-

ról a Tóth házaspár képviselte. A Szent

István teret betöltõ ünneplõk között a

Kassai rendtársak által vezetett zarán-

dokcsoportban voltak a magyarországi

rendtagok is.

� 2006. október 6–8. között került sor

Lakitelken a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat országos konferenciájára,

melyen idén csoportvezetõk és intéz-

ményvezetõk találkoztak. Azt a célt

tûztük magunk elé, hogy erõsödjön kö-

zösségünk, és jó szándékú, minden rá-

szoruló felé nyitott, szeretõ közösség

legyen, amely valóban jel lehet a világ-

ban: „Arról ismerje meg mindenki,

hogy tanítványaim vagytok, hogy sze-

retettel vagytok egymás iránt”

(Jn.13.35). A szakmai tapasztalatcsere

és a személyes beszélgetés lehetõségén

túl feledhetetlen lelki útravalót kap-

tunk Nemeshegyi Péter jezsuita atya

elõadásából, melyet Kozma Imre atya

a „szeretet áradásának” nevezett, és dr.

Thorday Attila atya elõadásából, mely-

ben Krisztus példáján szemléltette a

konfliktuskezelés keresztény módját.

� A szövetség õszi tanácsülése október

21-én a Fortuna utcai székházban volt.

A zárt ülés keretében a tanács megvitat-

ta és elfogadta a szövetség jövõ évi költ-

ségvetését, majd személyi kérdésekben

döntött: öt új várományos – Dzuppa-

Szemere Péter, ifj. dr. Kállay Tamás,

Muskovszky-Csapó Judit, Pályi Felicia,

dr. Szutrély Ferenc – kezdheti meg fel-

vételi próbaévét. Az ülések közötti idõ-

ben a Budavári Nagyboldogasszony-

templomban szentmise keretében tette

le felvételi ígéretét Pavol Drab kassai

káplánunk.

� A szövetségi tanácsülés után a tanács

tagjaihoz csatlakozó rendtagok és csa-

ládtagok bensõséges együttléttel emlé-

keztek meg 1956-ról. A Szövetség el-

nökének bevezetõ megemlékezése után

vendégünk, Wittner Mária – 56-os for-

radalmár – elevenítette fel 1956 ese-

ményeit, melyet Baittrok László és

Buzády Tibor rendtársaink egészítettek

ki. Ezután került sor a Wittner Mária

által készített, és a szövetségnek ado-

mányozott 56-os zászló és magyar

zászló átadására. Ezt követõen

Bolberitz Pál káplánunk vezetésével

imával és énekkel emlékeztünk 1956

hõseire, halottjaira és mártírjaira, mi-

közben mindenki egy égõ mécsest he-

lyezett el a zászlók elõterében. 

� November 2-án, Halottak napján

(ami idén csütörtökre esett) szokásos

kápolnai szentmisénk helyett gyászün-

nepi szertartáson vettünk részt a Buda-

vári Nagyboldogasszony- (közismert

nevén a Mátyás-) templomban. A latin

Naptár – mi történt

4



2006. december MÁ LTA I HÍ R E K Naptár – mi történt?

nyelvû szentmisét dr. Bolberitz Pál

Ch.C.H. apostoli protonotárius tartotta. 

� „Életmentõ takarók” címmel orszá-

gos takarógyûjtési programot hirde-

tett Szent Márton napjával kezdõdõen a

szeretetszolgálat. A takarógyûjtés célja,

hogy a fagyos hideg miatt a kihûlés ve-

szélyeztetett helyzetébe került ember-

társaink ilyen módon is segítséget kap-

janak, s hogy felhívja a társadalom fi-

gyelmét azokra a rászorulókra, akik az

emberi élethez elengedhetetlen alapve-

tõ feltételeket sem tudhatják maguké-

nak, legyenek azok hajléktalanok, ott-

honukban egyedül élõ idõsek, kisgyer-

mekes családok, akiknek a szegénység

mellett még a hideggel is meg kell küz-

deniük. 

� Az Acheni Dóm Alapítvány ez évi

konferenciáját és szentmiséjét a ma-

gyar forradalom és szabadságharc

megemlékezésének szentelte. Az Ache-

ni Dóm évszázadok óta különleges vi-

szonyban állt hazánkkal, mert a ma-

gyarországi zarándoklatoknak egyik fõ

célpontja volt. Ezért építette Anjou

Nagy Lajos magyar király az Acheni

Dómhoz kapcsolva a magyar kápolnát,

melyet 1357-ben szenteltek fel. Az ez

évi ünnepség keretében O’sváth

György elnök tartott november 11-én

elõadást az 1956-os magyar forrada-

lomról és szabadságharcról. Az elõ-

adást élénk vita követte. Az elõadáson

részt vett Erdõ Péter bíboros érsek.

Másnap a szentmisét Erdõ Péter, bíbo-

ros érsek, Magyarország prímása tar-

totta nagy papi segédlettel. 

� Immár hatodik alkalommal került sor

a kassai zarándoklatra, amelyet no-

vember 17–19. között tartottunk meg.

Ez évben különös jelentõsége volt an-

nak, hogy ez az alkalom volt a Szent

Erzsébet jubileumi év megnyitója is

Kassán. Nyolcszáz évvel ezelõtt szüle-

tett Szent Erzsébet, és mivel születésé-

nek pontos napja nem ismeretes, égi

születésnapját, halálának napját tekint-

jük a jubileumi év kezdetének. A zarán-

doklat csúcspontja a vasárnapi mise

volt, melyet Frank Miklós konventuális

káplán celebrált a zsúfolásig megtelt

dómban. A szentmisén mintegy tizenöt

rendtársunk vett részt. 

� November 19-én a Szent István-Ba-

zilikában délután 4 órakor ünnepélyes

szentmisével nyitotta meg Erdõ Péter

bíboros érsek, a jubileumi Szent Er-

zsébet-évet. A MMLSz tízfõs delegá-

cióval vett részt ezen az évnyitó ünne-

pélyes aktuson. A bíboros érsek ismer-

tette az Árpád-házi királyleány életét,

melyben egybeforrt az önfeláldozó sze-

retet családja és a szegények iránt. 

� 2006. november 20–22. között Bu-

dapesten került megrendezésre a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat szervezé-

sében a Közép- és kelet-eu-

rópai máltai segélyszerve-

zetek konferenciája. A kon-

ferencián 9 nemzet segély-

szolgálata vett részt.

Lényeges témakörök az aláb-

biak voltak:

• a közös máltai identitás,

szerepvállalás, célok és el-

képzelések meghatározása,

• a „máltai önkéntesek” sze-

repe, képzése, jogaik és kö-

telezettségeik,

• felkészülés a rend 2007. no-

vemberi ausztriai konferen-

ciájára, hozzájárulásunk le-

hetõségei,

• számbavétele azoknak a

szolgálatoknak, melyeket a

jelen lévõ szervezetek saját

országukban egyaránt nyúj-

tanak,

• a részt vevõ országok közös alapokon

nyugvó tevékenységeinek ismerteté-

se, felkészülés „munkánkat (szere-

pünket) bemutató” kampányra és az

egyes országokban e kampány megin-

dítása,

• az intranet program bemutatása, mely-

nek segítségével az egyes szervezetek

kommunikálhatnak egymással.

Kozma Imre atya, az MMSz elnöke

megnyitóbeszédében szolgálatunk fon-

tosságára és a közösségek építésére fi-

gyelmeztetett. Beszéde akár jelszóként

is használható: célunk „Embereket

menteni és közösségeket építeni”. Ez

lenne a máltai segélyszolgálatok közös-

ségének (hálózatának) is a feladata. A

konferencián az MMLSz részérõl rövi-

debb-hosszabb ideig részt vett Kállay

Ubul Tamás európai alelnök, Ugron Im-

re ispotályos, Pusztainé Podmaniczky

Erzsébet kancellár, Ugron Béla ma-

gyarországi delegátus, határon túli refe-

rens. A novemberi konferencia prog-
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Dátum Hely Rendezvény

01. 03.  17.00 Budapest/Váci u. Johannita–Máltai találkozó

01. 04–07. Velence Szórvány lelkigyakorlat

02. 22–25. Fehérvárcsurgó Obedienciás lelkigyakorlat

03. 03–04. Sarrod Dámák lelkigyakorlata

03. 23– 25. New York Észak-amerikai lelkigyakorlat

04. 13. Budapest/Fortuna u. Tanácsülés

04. 13–15. Esztergom Szövetségi lelkigyakorlat + 

elnöki kollokvium

05. 04–09. Lourdes Lourdes-i zarándoklat

05. 05.  10.00 Esztergom Mindszenty emlékmise

05. 25–29. Csíksomlyó Csíksomlyói zarándoklat

05. 28–29. Sárospatak Szent Erzsébet-ünnep

06. 16. Bécs M.H.D.A. 50. évforduló

06. 23. Washington Szent János nap, É.-Am.Del. közgyûlés

06. 23.  17.00 Budapest/Fortuna u. Magyar Delegáció Közgyûlés

19.00 Budapest /Fortuna u. Szent János nap – Szentmise

08. 07–08. Bécs–Mariazell Szentatya látogatása

08. 11–18. Svájc/Champéry Nyári mozgássérült tábor

08. Erdély Közép-európai Mozgássérült tábor

08. 19.  16.00 Budapest/Fortuna u. Elnöki kollokvium

08. 19.  19.00 Budapest/Fortuna u. Fogadás

08. 20.  16.00 Budapest Szent Jobb-körmenet

09. 08.  18.30 Budapest/Fortuna u. Philermói Szûzanya ünnepe

09. 14–16. Gössweinstein Német Nyelvterületi Delegáció

közgyûlés és lelkigyakorlat

10. 13. Budapest/Fortuna u. Magyar Del. lelkigyakorlata

10. 27.  9.00 Budapest/Fortuna u. Tanácsülés

11. 02.  19.30 Bp. Mátyás Templom Requiem

11. 16–18. Kassa/Sárospatak Szent Erzsébet-ünnep

12. 23.  19.00 Budapest/Fortuna u. Karácsonyi áhítat

12. 31.  16.00 Budapest/Fortuna u. Év végi hálaadás

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 2007. évi rendezvények, programok

A Magyar Delegáció állandó programjai:

minden héten csütörtökön 18.30 órakor szentmise a szövetségi kápolnában.

A szövetségi tanácsülés (1997. nov. 15.) határozata értelmében 3 magyarországi

ünnepi programunkon – Szent János-nap, Szent Jobb-körmenet, Philermói Szûz-

anya napja – a részvétel a Magyarországon élõ, és ez idõpontokban itthon tartóz-

kodó rendtagok részére kötelezõ, a távolmaradást és indoklást a kancellárnak

jelenteni kell.
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Naptár – mi várhatóramjának végsõ egyeztetése 2007. ja-

nuár 27-én lesz Rómában, melyre Koz-

ma Imre atyát és Vecsei Miklóst is sze-

retettel várják.

� 2006. november 25-én Bécsben az

Irgalmasrend kórháztemplomában ün-

nepi szentmisén emlékeztünk meg a

hõslelkû Mindszenty bíboros, herceg-

prímásról. A szentmise fõcelebránsa

dr. Seregély István egri érsek volt.

Szentmise után a kórház bejáratánál lé-

võ, Rieger Tibor szobrászmûvész által

készített Mindszenty-szobor felavatá-

sán vettünk részt. Találkoztunk és be-

szélgettünk Románusz irgalmasrendi

testvérrel, aki Mindszenty bíboros úr

segítségére volt betegágyánál, és tanúja

volt halálküzdelmének. Kedves ven-

déglátóink az ünnepség után a kórház

kertjében bécsi virslivel és punccsal

vendégelték meg a legalább ezerfõnyi

ünneplõ zarándokot, akik között több

mint 200 fõ máltai testvérünk képvisel-

te a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot.

� A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

500 darab kerékpárt oszt szét a Du-

na–Tisza közi, tanyákon élõ, egyéb

közlekedési eszközzel nem rendelkezõ

rászoruló családok között. A kerékpár-

okra a térség tanya- és falugondnokai

segítségével lehetett pályázni. A pályá-

zati felhívásra 5 megyébõl 700 pályázat

érkezett, melynek értékelése megtör-

tént. Az ünnepélyes átadásra december

12-én, Kecskeméten került sor.

� A szövetség Európában élõ obedien-

ciás lovagjainak 3 napos lelkigyakor-

latán 11 rendtag vett részt. A lelkigya-

korlatot a fehérvárcsurgói Károlyi-kas-

télyban és kápolnájában tartottuk de-

cember 7–10. között, amelyen Bánhe-

gyi Miksa bencés atya vezetésével a

szerzetesi közösségi élet volt az elmél-

kedések témája.



15 évvel ezelõtt, 1991 novemberében –

mikor Jugoszláviában már dörögtek a

fegyverek – egy jeges, sötét estén Kozma

Imre atya, az MMSz elnöke két munkatár-

sával, Paulik Edittel és Schumicky And-

rással elindult Horvátország felé, mivel te-

lefonon értesítést kapott, hogy több ezer

civil személyt – öregeket, csecsemõket,

betegeket és magatehetetleneket, sebesül-

teket – kellene a szerbek által lerombolt

Vukovárból és Eszékrõl kimenekíteni. 

A határok zárva voltak. A barcsi polgár-

mester segítségével a három ember átjutott

a határon, és Virovitica polgármestere köz-

remûködésével értek Eszékre, majd Vin-

kovciba. Itt a polgármester a szétlõtt város

polgármesteri hivatalának pincéjében

gyertyafény mellett fogadta a máltaiakat.

Annyit tudott segíteni, hogy elvitte õket a

Vukovár elõtti utolsó, szétbombázott falu-

ba, Nustárba, de kijelentette, hogy innen

nem lehet tovább menni, mert a biztonsá-

gukat nem tudják garantálni. Azt tanácsol-

ta, menjenek Zágrábba, és beszéljenek a

csetnikek parancsnokával, Raseta tábor-

nokkal. Zágrábba érkezve, csodával hatá-

ros módon sikerült Imre atya egy régi ba-

rátját, Kugli Kálmánt megtalálniuk. Õ

szervezte meg a találkozót Raseta tábor-

nokkal. A félelmetes föld alatti bunker-

rendszerbe lépve még nem tudták, kikerül-

nek-e onnan élve. Imre atya a tábornokkal

történõ beszélgetést úgy kezdte, hogy õ

olyan parancsnok követeként érkezett, akit

még soha nem gyõztek le. A tábornok kér-

dõ várakozására feltárta titkát: ez a hadve-

zér nem más, mint Jézus Krisztus. A harc-

edzett kemény katona szemében könny

csillant meg…

Raseta tábornok támogatta volna a civilek

menekítését, de azt nem tudta garantálni,

hogy az ellenõrzésén kívül álló szerb erõk

nem fognak lõni. 

Innen Franjo Tudjman elnökhöz, majd a

horvát parlament elnökéhez vezetett útjuk,

de mindenütt hasonló válaszokat kaptak.

Így nem maradt más hátra, mint a horváto-

kat arra kérni, legalább abban segítsenek,

hogy az eszéki és vukovári szétlõtt kórház

pincéibõl a sebesülteket, és az idõsek ott-

honában maradtakat Magyarországra szál-

líthassák. Magyarországon elõ voltak ké-

szítve a buszok, amikor Boross Péter, ak-

kori belügyminiszter megtiltotta, hogy a

jármûvek a határt átlépjék, mert informáci-

ói szerint a konvojt meg akarták támadni.

Így a máltai mentõk és gépkocsik mentek

át megfelelõ kísérettel a határon, és éjjel-

nappal folyamatosan szállították a pécsi

kórházakba a sebesülteket. Az idõseket,

asszonyokat, gyerekeket horvát buszok

hozták a határig, ahonnan pedig már ma-

gyar buszok vitték õket a hazai menekült-

táborokba. Az idõsek szociális otthonából

a nagyon leromlott állapotú idõseket, nyo-

morékokat – nem egy esetben végtag nél-

külieket – nem tudták a határon a magyar

buszokba átszállítani, így õket a horvát bu-

szok vitték a hazai befogadó intézmények-

be. Az MMSZ is létrehozott Tiszaörsön

egy tábort családok és idõsek számára,

melyet több évig tartott fenn Csörgõ József

vezetésével.

Eszéken Bíró László, Dobos János és

Hoffman Lajos készítette elõ a sebesültek,

valamint az idõsek és családok buszokkal

történõ evakuálását. A mentõautókkal tör-

ténõ szállítást Dobos András, Garai Gábor,

dr. Szûcs Lajos, Missura Gábor, Pázmándi

László, Wágner Sándor, Horváth József,

Godó István és dr. Kozma István végezték

életüket is kockáztatva. A menekítésben

két máltai mentõ és egy személygépkocsi

is megsemmisült, de szerencsére ember-

életben nem esett kár. A határon Németh

József vezetésével Tombor Sándor, Ha-

raszti István, Ormosi Tibor és Avar Gábor

fogadták a menekülteket és sebesülteket,

és szervezték meg elhelyezésüket a köz-

pont segítségével. A központ önkéntesei

közül Palotás Gusztávné és Paulik Edit ki-

emelkedõ szervezõ munkát végeztek. 

Asegítségnyújtásban jelentõs szerepet vál-

laltak az MMSz pécsi (mindennap megje-

lent a határon 5 fõs csoportja), miskolci,

békéscsabai, váci, budapesti és sok más

máltai szervezet önkéntesei, a rend akkori

tagjai részérõl pedig Ugron Imre és dr.

Kállay Tamás. A máltaiak munkájának el-

ismeréseként a német kormány az esemé-

nyeket követõen 3 új mentõautót ajándé-

kozott az MMSz-nek.

Kozma Imre atya az eseményekben vállalt

szerepéért, a menekültek ellátásáért 1992-

ben II. János Pál pápától „apostoli proto-

notárius” címet, dr. Antall József minisz-

terelnöktõl a „Magyar Köztársaság Szol-

gálati Keresztjét”, a Vinkovci kórház bete-

geinek ellátásáért és a kórház újjáépítésé-

ben vállalt tevékenységért 1993-ban hor-

vátországi Zahvalnica-díjat kapott.

A sok-sok önkéntesnek – kiket felsorolni

sem lehet – köszönhetõen több száz sebe-

sült és több ezer magatehetetlen, idõs, nyo-

morék ember talált oltalmat az evangéliu-

mi nyolc boldogságot megjelenítõ nyolc-

ágú máltai kereszt alatt. Áldozatvállalásu-

kért áldja meg õket az Isten!

2006. december MÁ LTA I HÍ R E K Máltai élet
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A délvidéki háború
emlékei
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A
z egyhá-

zi év vé-

ge felé köze-

ledve, Krisz-

tus Király ün-

n e p k ö r é b e n

elmélkedem a

Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat küldetésérõl, és

visszatekintve az elmúlt esztendõre,

felmerül bennem, sikerült-e elvégezni

a küldetésszerûen kijelölt és vállalt fel-

adatunkat. Mindez azon múlik, hogy

szervezetünk elégedett-e, és él-e azzal

az eszközrendszerrel, ami sajátja. 

A szeretetszolgálatnak nincsenek ha-

talmi eszközei, uralkodni sem akar, ha-

nem a lelkierõrõl tanúskodó tetteivel

kíván tanúságot tenni az igazságról az

e világi világban. Ugyanis különbséget

kell tenni az „e világi, emberi igazság”

között, amely állandó válsággal küzd,

mivel érdekorientált, és az isteni, túlvi-

lágról való igazság, a Jézussal földre

érkezõ Isten országának igazsága kö-

zött – amely az egyetlen igazság –,

amely értékközpontú. 

Világunkban szólal meg Pilátus, aki

valójában nem kérdez: „Mi az igaz-

ság?”, hanem mint birodalmi tisztvise-

lõ, cinikus kijelentést tesz. A gyakor-

latból ismeri és jól megtanulta, hogy az

e világi igazság csupán hatalmi érdeke-

ket szolgál. 

Ennek fényében szükségesnek tûnik

megvizsgálni saját gondolatvilágunkat

és törekvéseinket. Úgy tûnik, hogy mi

emberek mindent pontosan tudunk. Mi

a helyes, mi a helytelen? Mikor, mit,

hogyan kell tenni? Megfellebbezhetet-

len ítéletet mondunk mindenrõl és min-

denkirõl. Állítjuk és úgy viselkedünk,

mintha birtokában lennénk az igazság-

nak. S mintha a mi dolgunk lenne an-

nak érvényesítése is az élet minden te-

rületén. Nem kellene-e elgondolkodni

azon, hogy a magabiztosan elõadott

nézeteink mögött többnyire egyéni ér-

dekek és célok rejlenek? 

Az igazság isteni, amely felülrõl való,

nem e világi, de ebben a világban van

jelen és ebben a világban hat. Ez szólal

meg Jézusban és ismerhetõ fel tettei-

ben. 

Jézus Istenhez igazodva egészen újsze-

rûen határozza meg, hogy mit szabad

és mit nem. Mit tehet az ember és mit

nem. Ez az igazság felszabadít az em-

beri erõszak alól és megszünteti a kire-

kesztõ határokat, mert az isteni mérce

szerint mindenkinek azonosak a lehe-

tõségei. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

küldetése jézusi. Nekünk az evilági vi-

lágban kell jelen lennünk úgy, mint a

só az ételben, mint a kovász a lisztben,

mint a fény a sötétben. Ennek megfele-

lõen a felebaráti szeretet tetteiben test-

vérként fogadunk el minden embert, s

ezáltal annak az Istennek válaszolunk,

Aki a szeretet ajándékaival közeledik

felénk. Így az istenszeretet és a feleba-

ráti szeretet összeolvad a legkisebbek-

ben magával Jézussal, és Jézusban Is-

tennel találkozunk. 

Ennek eszközei: 

• Felül kell vizsgálnunk hagyománya-

inkat, rokoni kapcsolatainkat a túl-

hangsúlyozott vérségi összetartozás

felett, akár ellenében, s fel kell ismer-

ni azokat a „családtagokat”, akik Is-

tent vallják atyjuknak. 

• El kell fogadnunk azt, hogy a feleba-

ráti szeretet nem érzelmi és érdek-

kapcsolatok ápolásában áll, hanem az

idegenek, jogfosztottak, kirekesztet-

tek felkarolását jelenti.

• Be kell látnunk, hogy az istentisztelet

nem kötelezõ parancs teljesítése, ha-

nem az Isten akaratához való igazo-

dás szóban és tettben. 

• Tudomásul kell vennünk, hogy a bûn

valójában nem csupán törvények és

szabályok megszegése, hanem az em-

ber téves elképzelése önállóságáról,

önmagáról és Istenrõl, Akivel szem-

ben igényeket támaszt. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatban

nem csupán az önérdekük ellenében

cselekvõ és a felebaráti szeretetben az

Isten szeretetére válaszoló emberek

szolgálnak egyeseket, illetve a közfel-

adatokat vállaló szolgáltatásokban nem

csupán az emberközpontú gondolko-

dást jelenítjük meg, hanem a fenti esz-

közök érvényre juttatásával formáljuk

a társadalom arculatát is. 

A világnak új eszközrendszerre van

szüksége, „mennyei definíciókra”,

hogy megmeneküljön és élete legyen. 

Krisztus felülbírálja elképzeléseinket,

keresztülhúzza számításainkat, elköte-

lezettségre, megbocsátásra igazítja

bensõnket és javaink megosztására

szólít fel, hogy békességünk legyen.

Kozma Imre
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A Magyar Máltai Szeretszolgálat
eszközei
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A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

2004. évi területi beosztásának

megváltoztatását követõen, igazodva az

európai uniós statisztikai régiós felosz-

táshoz, Zala, Vas és Gyõr-Moson-Sop-

ron megye területe alkotja az új Nyugat-

Dunántúli Régió néven mûködõ szerve-

zeti egységet.

23 csoport, 5 intézmény és több, pályá-

zati modellkísérleti program mûködik a

szervezetünkön belül. A jövõben újabb

intézmények megnyitását tervezzük.

A hagyományos máltai tevékenységen

túl – betegek, idõsek látogatása, segítése,

gyermekprogramok, adományok gyûjté-

se és osztása – az elmúlt években erõtel-

jes intézményesülés kezdõdött, fõleg

Gyõr-Moson-Sopron megyében.

Az intézmények elsõsorban a fogyaté-

kosok alap- és nappali ellátására irá-

nyulnak. Egy országos szintû rehabili-

tációs foglalkoztatóval és a megyei

munkaügyi központtal karöltve 30 fõ

vak, illetve látássérült, valamint moz-

gássérült részére védett munkahelyet

teremtettünk, mely 2003 óta sikeresen

üzemel. 2003-ban megvalósult a fogya-

tékosok jelzõrendszeres házigondo-

zása, mely normatív finanszírozást ka-

pott. Jelenleg Gyõrött 60 készülék mû-

ködik, majd ez évben Kapuvár kistér-

ségben további 70 készüléket szerel-

tünk fel. Kiemelkedõ a jelnyelvi tol-

mácsszolgálat tevékenységünk, mely

regionális szinten, majd pedig önálló

megyei szolgálatonként mûködik, Vas

és GYMS megyében.

A soproni csoportunk hospice szolgála-

tot mûködtet, önkéntes szakemberek be-

vonásával, daganatos betegek és család-

tagjaik lelki támogatására. A munka-

erõpiaci mentori szolgálatunk 11 éves

múltra tekint vissza. E tevékenységünk a

tartós munkanélküliség miatti nehéz sor-

sú családoknak nyújt támogatást a mun-

ka világába való visszavezetéssel, szo-

ciális helyzetük javításával. Vas és Zala

megyében is szeretnénk megvalósítani

az intézményes hátteret. Szombathelyi

csoportunk épülete ad otthont a regioná-

lis szintû „ÖTLET” önkéntes modellkí-

sérletnek. A közeljövõben itt nyitjuk

meg az idõsek napközi otthonát. Nagy-

kanizsán szenvedélybetegek közösségi

ellátását indítjuk. Zalaegerszegen a cso-

port új ingatlanhoz jutott, keressük az in-

tézményesülés lehetõségét.

A csoportjaink tevékenységei közül ki-

emelkedik a fertõszentmiklósi, immár

hagyományos nyári kéthetes, gyermek

napközis tábor. A hajléktalanok téli segí-

tése jelentõs Mosonmagyaróvárott, Zala-

egerszegen, Nagykanizsán. Szinte vala-

mennyi csoportunk foglalkozik gyer-

mekprogramok megvalósításával. Fon-

tosnak tartjuk a fiatalok bevonását az ön-

kéntes tevékenységbe, ezáltal biztosítva

az utánpótlást és a jövõ elkötelezett nem-

zedékének nevelését. Tíz éve a nemzet-

közi EUROCAMP ifjúsági táborozáson

sikerrel és méltón képviseli a máltai fia-

talság a szervezetet. A régiós átalakulás

nehézségein való átjutáshoz nagyban

hozzájárultak a közös lelkigyakorlatok,

ahol mindenkiben tudatosult, hogy tevé-

kenységünket, szolgálatunkat nem a

földrajzi határok, hanem a közös máltai

lelkiség, a szegények, elesettek iránti el-

kötelezettség határozza meg.

Dr. Báthy Andrásné

régiótitkár

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nyugat-Dunántúli Régiója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: 
Nyugat-Dunántúli Régió 

Központ: 9021 Gyõr, Amade L. u. l.

Tel.: 96-505-968 Fax: 96-335-294

e-mail: mmszgy@axelero.hu 

honlap: www.malta-nydregio.hu

Megbízott régióvezetõ: Lendvai Rezsõ

Régiótitkár: dr. Báthy Andrásné

Észak-Magyarországi Régió, 

Észak-Alföldi Régió, 

Dél-Alföldi Régió, 

Közép-Magyarországi Régió, 

Nyugat-Dunántúli Régió,

Közép-Dunántúli Régió, 

Dél-Dunántúli Régió
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Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Dél-Alföldi Régió vezetõje

L
engyel Gyula vagyok, a József

Attila Tudományegyetem Termé-

szettudományi Karán kaptam vegyész

diplomát.

Elsõ munkahelyem a Szegedi Orvostu-

dományi Egyetem Mikrobiológiai In-

tézetében volt, majd a Csongrád me-

gyei ÁNTSZ Kémiai Laboratóriumait

vezettem nyugdíjazásomig. Jelenleg a

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Ala-

pítvány Biotechológiai Intézetében

dolgozom.

1976-ban kötöttem házasságot, 1980-

ban és 1986-ban született két lányunk

és 2004 februárjában az unokánk.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szegedi csoportjának megalakulásától

tagja vagyok. 1993-tól pedig a Szege-

di, jelenleg a Dél-Alföldi Régió veze-

tõjeként veszek részt a Magyar Máltai

Szeretetszolgálat munkájában.

Észak-Magyarországi 
Régió vezetõje

Kis Imre vagyok, az Észak-Magyaror-

szági Régió vezetõje. 1958-ban szület-

tem, gyermekkoromat az Alföld kellõs

közepén, egy tanyasi iskolában éltem

meg. Szüleim az iskola pedagógusai

voltak. Jelenleg Tokajban élek. Házi

gyermekorvosként dolgozom és fele-

ségemmel, Lengyel Katalinnal hét

gyermeket nevelünk.

A Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat munkájába 1992-

tõl kapcsolódtunk be, kicsi

de annál lelkesebb csopor-

tunkkal. A korábbi vezetõt

ért szerencsétlenség és a

már addigra megszerzett is-

meretségem okán válasz-

tottak meg a terület vezetõ-

jévé 2002-ben. Sokáig til-

takoztam a felkérés ellen,

de nagy öröm számomra látni

ezt a szerteágazó és nagy tár-

sadalmi jelentõséggel bíró karitatív

munkát, amely régiónkra is jellemzõ.

Mások lelkesedése, helytállása meg-

erõsítést jelent számomra.

Közép-Magyarországi 
Régió vezetõje 

Gyõri-Dani Lajos vagyok. 1966-ban

születtem. Kiskamasz korom óta élek

Budapesten. Matematika–fizika sza-

kos tanárként végeztem tanulmányai-

mat, nyolc évig egy békásmegyeri ál-

talános iskolában tanítottam. A Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat munká-

jával 1991-ben ismerkedtem meg, ek-

kor a szolgálat önkéntesévé is lettem.

A tanítás mellett egyre nagyobb teret

és idõt nyert az életemben a máltai

munka. Az alkalmi segítõ, önkéntes

feladatok után a Budapesti Szervezet

Dél-budai csoportjának vezetését kap-

tam feladatul, amelyet nagy örömmel

fogadtam el. 1994-ben feladatom meg-

változott, a Budapesti Szervezet titkári

teendõire kaptam megbízást. Közben

családot alapítottam, két gyermekem

született, akik ma már 14 és 12 évesek.

Az évek múlásával és a szeretetszolgá-

lat növekedésével már nem volt lehe-

tõségem, hogy megsokszorozódott

máltai feladataim mellett fõállásban

tanítsak, így 1996-tól már teljes erõm-

mel csak a szeretetszolgálat által adott

feladatokat végeztem. 2003-ban buda-

pesti vezetõvé választott közgyûlé-

sünk, amely szerep a szeretetszolgálat

regionális átszervezése óta kiegészült,

ma már a Közép-Magyarországi Régió

vezetõi teendõit jelenti.

Régióvezetõk bemutatkozása
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W
ettstein János nagykeresztes

tiszteleti lovag 2006. november

20-án Budapesten, a szentségekkel meg-

erõsítve, visszaadta lelkét teremtõjének. 

János a rend há-

borút követõ,

majd fél évszá-

zadnyi szünet

utáni elsõ, ideha-

za felvettjeinek

kiválasztott köré-

hez tartozott. Az ünnepélyes felavatásra

akkor még nem is Magyarországon, ha-

nem a bajorországi kegyhelyen, Altöt-

tingben, a szövetségi lelkigyakorlat ke-

retében került sor 1990-ben. 

Wettstein János felavatása után fontos

szerepet töltött be a Magyar Máltai Lo-

vagok szövetségének akkor frissen

megalakuló Magyarországi Delegáció-

jában. A Szövetség elnökségének tagja

volt 1990-tõl 1995-ig, a genealógiai bi-

zottság elnöke 1993-tól 2005-ig. Nagy

mûveltségével és széles körû tudásával

segítette idehaza a rend talpraállását és

megerõsödését. A rendi hagyományok

alapos ismeretét igyekezett az utána-

jövõ generációknak átadni. Rendszeres

és hûséges résztvevõje volt a rendi hit-

élet eseményeinek, a lelkigyakorlatok-

nak és a csütörtök esti rendi szentmi-

séknek.

Wettstein János 1920. március 2-án szü-

letett Budapesten, ahol egész életét leél-

te. A szülõi ház mélyen vallásos légköre,

majd a Budai Ciszterek kiváló gimnázi-

umában végzett 8 év alakította maradan-

dóan egyéniségét. 1944-ben szerzett épí-

tészdiplomájával mint egyetemi oktató

tanított a (József Nádor) Mûszaki Egye-

temen egészen addig, amíg a levert for-

radalom utáni tisztogatások áldozatául

esve 1958-ban el nem bocsátották. Vi-

szonylagos szerencsével egy beruházási

hivatalban sikerült elhelyezkednie, hogy

családjának megélhetést biztosítson. A

szakmai életpálya kerékbetörése rá-

nyomta bélyegét egész életére, mígnem

az ország újra visszaállt szabadsága

meghozta a már nem remélt történelmi

elégtételt számára is.

A nehéz évtizedekben menedéket bol-

dog házasságában talált. 2004 októberé-

ben ünnepelhették 60. házassági évfor-

dulójukat 3 gyermekük és 7 unokájuk

körében. A rendben kifejtett tevékenysé-

ge, családjában és széles körben is élve-

zett elismertsége és közkedveltsége sok

örömöt hozott számára még az utolsó

években is.

Wettstein János nemcsak hitét tartotta

meg a legnehezebb idõkben is, hanem

hûségét is az egyházhoz. Megalkuvás

nélküli egyenessége és hite mellett gya-

korolt nyilvános tanúságtétele nem segí-

tette ugyan a világi sikerek és anyagi

elõnyök elérésében, viszont megadta ne-

ki a megõrzött becsület és a jó lelkiisme-

ret kegyelmét.

J
ekelfalussy Wolnhoffer Károly tisz-

teleti lovag meghalt 2006. november

19-én Párizsban. Károly 1918. novem-

ber 5-én született

F e l s õ t ú r o n ,

1944-tõl máltai

lovag és a Vitézi

Rendnek is tagja

volt. Államtudo-

mányi doktor-

ként szolgált, mint követségi titkár a m.

kir. Külügyminisztériumban, majd Belg-

rádban a magyar konzuli képviselet he-

lyettes vezetõje volt. 1948-ban emigrált

és 1960-tól Párizsban élt és dolgozott. A

franciaországi magyar máltaiak közös-

ségének aktív tagja és korelnökeként jó

kapcsolatokat épített ki a francia szövet-

séggel, és segítette az emigrációba kény-

szerült magyar szövetség római vezetõ-

ségének munkáját.

M
élyen megrendülve búcsúzik a

Magyar Máltai Lovagok Szövet-

sége november 15-én elhúnyt hû tiszte-

leti lovagjától, kálnói és ádámföldi Bor-

nemissza Ist-

vántól. Buda-

pesten született

1917. november

24-én. Õsi ma-

gyar családból

s z á r m a z o t t ,

egyik õsének, Bornemissza Gergelynek

Gárdonyi Géza állított felejthetetlen em-

léket az Egri Csillagokban. 

István a jog- és az államtudományok

doktora volt, majd okleveles erdész. A

II. világháborúban négy évet tölt a fron-

ton. A szépirodalom mûvelõje, több re-

génye és életrajza jelent meg, heraldikus

és képzõmûvész. Magas kora ellenére

hihetetlen aktív volt, egyik mûve a má-

sik után jelent meg. Életét a nagy

Bornemissza–Péchy családok kebelében

töltötte el.

Rendünknek 1995-óta volt tiszteleti lo-

vagja. A Felvidéken élõ magyar rendtag-

jainknak volt gondoskodó baráti vezetõ-

je és szószólója. Részt vett rendünk és

szövetségünk életében és a magyar szö-

vetség vezetõivel együtt munkálkodott a

Szlovákiában megalakítandó Máltai Lo-

vagok Szövetségének érdekében. Õ dol-

gozta ki a megalakuló szövetség alap-

szabály tervezetét.

Személyi hírek – búcsúzunk
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I
mre atyának Jean Vanier A közösség

c. könyvéhez írt ajánlásából idézve: 

A Máltai Könyvek sorozat újabb kötete

az önszeretetbe bonyolódott embert gyó-

gyítja azáltal, hogy megmutatja az egyet-

len utat, amelyen önmagunkra találunk, s

amely elvezet egymáshoz, hogy létrejöj-

jön a közösség, mint kizárólagos élettere

az embernek. A közösség az ember lé-

nyegébõl ered, mivel az ember csak úgy

ébredhet tudatára saját „én”-je egyszeri-

ségének, ha tapasztalja a más emberek-

kel való együttlétet. Az én megvalósulá-

sa és megmaradása a közösség ellenáll-

hatatlan vonzásának köszönhetõ. 

Mi, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

munkatársai naponta találkozunk a

magányosok soha be nem gyógyuló

sebeivel, a társadalomból kiszorultak

kínlódásaival és a fogyatékkal élõk

teljesebb életre vágyódásával, s köz-

ben feltárulnak saját gyengeségeink

is, amelyek alázatra intenek bennün-

ket. Az Apostol a Mestertõl tanult sza-

vakkal int: „Fogadjátok el egymást”.

Fogadjátok el egymást, vagyis szaba-

dítsátok ki egymást a gyûlölet cellájá-

ból. Fogadjátok el egymást, vagyis

adjatok helyet a valóságnak, mert a

valóság mi vagyunk, mindannyian,

akik vagyunk s úgy, ahogyan va-

gyunk. S elfogadni egymást csak

fenntartás nélkül lehet. 

Ez a könyv olyan fogalmakat hoz nap-

világra és értelmez, amelyek mintha el-

homályosultak volna: elfogadás, befo-

gadás, megtartás. Figyeljünk mind-

annyian Jézusra, aki bátorít bennünket,

hogy fogadjuk el és hordozzuk egymást,

és ajándékképpen mi is megtapasztal-

hatjuk Isten irgalmas jóságát.

A
z idei évben is lehetõséget kap-

tunk a SPAR üzletlánc vezetõi-

tõl, hogy üzleteikben a szeretetszolgá-

lat önkéntesei élelmiszer adományokat

gyûjtsenek karácsonyra a rászorulók

megsegítésére. Karácsony elõtt, de-

cember 15-e és 20-a között az ország-

ban 97 helyszínen, Interspar, Spar és

Kaiser’s áruházakban gyûjtünk tartós

élelmiszer-adományokat, melyekbõl

összeállított csomagokat még az ünne-

pek elõtt eljuttatjuk a legjobban rászo-

ruló embertársainknak.

Tavaly ebben a gyûjtésben több mint

ezer önkéntes vett részt, és tízezer rá-

szoruló család, idõs, magányos, beteg

ember számára tudtunk örömet szerez-

ni az általunk összegyûjtött adomá-

nyokkal. 

Segítõ kezekre most is szükség van.

„Adni öröm”
Karácsonyi élelmiszer-adomány
gyûjtés

Máltai Könyvek sorozat 3. kötete
Jean Vanier: A közösség
A megbocsátás és az ünnep helye

SZJA 1%-os felhívás

Krisztus szeretete sürget minket

a szegények szolgálatában!

Hátrányos helyzetû családok, kis-

nyugdíjas, magukra maradt idõs,

nélkülözõ emberek várják tõlünk

a segítséget.

Kérjük személyi jövedelemadója

1%-ának felajánlásával növelje

esélyüket

Köszönjük!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület

Adószám: 19025702-1-43


