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A Magyar Máltai Lovagok
Szövetségének honlapja:

www.mmlsz.hu

M
ár több mint egy éve jött létre

a Magyar Máltai Lovagok

Szövetségének weblapja a Beregszászi

Máltai Szeretetszolgálat ECDL vizs-

gaközpontjának szakmai támogatásá-

val. 

Az adatok feltöltése és kezelése Kárpát-

aljáról történik ingyenesen. (Ezt a rend-

kívüli munkát köszönjük ezúton is

Makuk Jánosnak és önkénteseinek.)

A honlap célja, hogy a Rend és a kap-

csolódó Szeretetszolgálatok munkáját

minél szélesebb körben megismertes-

se. Lehetõség szerint a delegációk

munkáját is külön-külön szeretnénk

bemutatni. A weboldal szorosan

összefügg a megújult Máltai Hírekkel

is, az a megjelenést követõen innen is

letölthetõ. 

A lapnak két fõ része van: egyrészt a

mindenki számára nyilvános részek, ahol

folyamatosan frissítjük a máltaiakkal

kapcsolatos híreket, bemutatjuk a Rend

felépítését, könyveket mutatunk be, a

máltai élettel kapcsolatos képgalériát

hoztunk létre és bemutatjuk jelentõsebb

támogatóinkat.  Másrészt van egy belsõ

oldal, ahova azok a rendtársak juthatnak

be, akik jogosultságot kapnak erre. Itt le-

het többek között különbözõ, a szövetség

hivatalos mûködéséhez kapcsolódó ada-

tot illetve dokumentumot elérni. Jogo-

sultsági igényt Schumicky Andrásnál a

következõ e-mail címen lehet kérni:

aschumicky@interelektronik.hu

Mindenkit kérünk, aki szeretne anyagot

feltetetni, vagy ötlete van, mit, hogyan

módosítsunk, jelezze Schumicky And-

rásnak.
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M
élyen megrendülve búcsúzunk

Dr. Kállay Kristóftól, Szövetsé-

günk tiszteletbeli elnökétõl, Rendünk

nagykeresztes engedelmességi tar-

tománynagyjától és több mint 20 éven

át Szentszéki nagykövetétõl.

Kállay Kristóf életét és személyiségét

három adottság, három felelõsséggel

vállalt elkötelezettség határozta meg. 

A honfoglaló nagykállói Kállay nemzet-

ség a honalapítástól kezdõdõen mind-

máig szolgálta a nemzetet. Nagyszerû

államférfiakat, katonákat és a társada-

lom minden területén tevékenykedõ ki-

váló személyiségeket adott a hazának.

Kállay Kristóf atyja, Kállay Miklós,

mint miniszterelnök tartozik e sorba, ki

a nemzet vezetését egy különösen nehéz

történelmi helyzetben vette át, hogy e

szerepben keresse az utat, mely a nem-

zet számára kevesebb szenvedést és

fennmaradásának biztosítását jelenti.

Kállay Kristóf méltósággal vállalta e

nemzetséghez tartozás magasrendû kö-

telezettségét, az ebbõl származó nem

könnyû, de mindig teljesített elvárások

terhét. A nagy családi hagyományok

méltó követõje volt.

Magyarországhoz kötötte hazafiassága,

népének szeretete. Fiatal korában, 24

évesen már az ország szolgálatába áll

mint diplomata, és ezt a szolgálatot éle-

te végéig gyakorolta. Az 1956-os sza-

badságharc és forradalom helyszínen ta-

lálja, hogy tanácsaival és a menekültek

segítségével tehesse meg azt, amit lehe-

tett. Hazaszeretete nem csak a nemzet

egésze iránt, hanem szülõföldje, Sza-

bolcs vármegye, Nyíregyháza,

Nagykálló és Kállósemjén felé is meg-

nyilvánult. Ahogy e vármegye és váro-

sai tiszteletükkel és szeretetükkel for-

dultak feléje, úgy Õ is mindvégig ottho-

nának tekintette e tájakat, jelenlétével,

évtizedeken át gyakorolt szellemi és

anyagi támogatásával az átérzett közös-

ség tudatának állandó és mély kapcsola-

tát biztosította, folytatva ezzel nemzet-

ségének az elmúlt ezer év történetét. 

Kállay Kristóf volt a Szuverén Máltai

Lovagrend történetének legjelentõsebb

magyarországi lovagja. 15 éven keresz-

tül szolgálta a Rendet és a Magyar Mál-

tai Lovagok Szövetségét, mint az utób-

bi fõtitkára 1954-69-ig, majd 26 évig

1969-95-ig mint annak elnöke. Ezen 41

év alatt a MMLSZ székhelye Rómában

volt. A MMLSZ-nek nem csak fõtitká-

ra/elnöke, hanem megszemélyesítõje is

volt Kállay Kristóf. Õ volt a Magyar

Máltai Lovagok Szövetsége. Az emigrá-

cióban fenntartotta a Szövetség szerve-

zetét, kiválasztotta és felavatta új tagja-

it, biztosította a lelki vezetést és a lelki-

gyakorlatokat, megszervezte azt a hatal-

mas karitatív munkát, melynek kereté-

ben évtizedeken keresztül özönlöttek a

máltai gyógyszer-, ruha-, élelmiszer- és

egyéb küldemények elnyomás alatt

szenvedõ hazánkba.

Ehhez járult a Szuverén Lovagrend

Szentszéki nagyköveti tisztsége, me-

lyet 20 éven át, 1978-97-ig töltött be.

Ez a tisztség a Rend egyik legmaga-

sabb méltósága. Sem elõtte, sem utána

nem töltötte be senki ilyen hosszú ide-

ig ezt a tisztséget. Kiváló diplomáciai

tevékenységével Kállay Kristóf a ma-

gyar máltaiak tekintélyét példátlan

szintre emelte a Rendben és a Szent-

szék felé.

Mint magyar honfitárstól, mint máltai

rendtagtól, mint baráttól búcsúzunk Tõ-

le. Mély hite, katolicizmusa, embersze-

retete, önzetlensége és segítõkészsége,

kedvessége, humora és életöröme,

melyhez elsõsorban a vadászat szeretete

tartozott, mint megannyi mozaikkõ, me-

lyek egyéniségét tárják elénk, és ame-

lyeket egyenként és együttesen szívünk-

be zártunk.

Most búcsúzunk Tõle.

O’sváth György

* Elnöki búcsú 2006. május 8-án a nyír-

egyházi székesegyházban

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!*

Utolsó útjára, május 8-án, a nyíregyházi Székesegyházban celebrált szentmise után „méltósággal” kísérték el 

a családtagok, rokonok, máltaiak, Szabolcs megye vezetõi és barátai. 

Örök nyughelyére, a kállósemjéni õsi kriptába temették el. Lelkiüdvéért celebrált szentmisét 

a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége május 26-án a Budavári Koronázó Nagyboldogasszony templomban tartotta.
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006. március 25-i gyûlésén az

Észak-Amerikai Delegáció Taná-

csa úgy döntött, hogy 7000 dollárral

támogatja a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálatot, amelybõl  6000 dollárt

már folyósítottak. További adomá-

nyok lehetõvé tették, hogy  ezen felül

még 2700 dollárnyi támogatást adjon

az MMSZ-nek az erdélyi árvízkáro-

sultak megsegítésére.  Minden évben

az MMLSZ Észak-Amerikai Delegá-

ciója egy ösztöndíjat ad egy magyar

származású diáknak, aki vagy orvos-

tanhallgató, vagy ápolónõnek készül.

Ebben az évben a 2000dolláros ösz-

töndíjat Némethy Mária, a bosto-

ni Harvard Orvostudományi Egyetem

hallgatója kapta, õ 2007-ben diplomá-

zik, utána megkezdi kórházi reziden-

ciáját, mint nõgyógyász.

Az MMLSZ múlt évben megválasztott

Tanácsa elsõ ülését tartotta április 21-

én a Szövetség székházában, amelyen

2l tanácstagból 19-en vettek részt. A

szokásos napirend szerinti elnöki, kan-

cellári, ispotályosi, kincstárnoki, dele-

gátusi és MMSz elnöki beszámoló

megvitatása és elfogadása után a Tanács

megválasztotta a Szövetség 11 bizottsá-

gának elnökeit és tagjait, majd személyi

kérdésekben döntött. 

Április 21. és 23. között tartotta meg

Székesfehérváron a Magyar Máltai Lo-

vagok Szövetsége az éves lelkigyakor-

latát, amelyen 46 rendtárs és 72 hozzá-

tartozó, illetve vendég vett részt.

Spányi Antal püspök atya vezetésével

kaptak a résztvevõk lelki táplálékot a

mindennapjaikra, hiszen mindenki

meghallotta a fõüzenetet:  ne fél szívvel

éljük életünket.  Tudatosan kell kiáll-

nunk a hitünkért a saját kis környeze-

tünkben, fõleg példáinkon keresztül.

Bátran osszuk meg hitünket!  A vallás

nem magánügy!  A lelkigyakorlat során

megismerhették a résztvevõk

Prohászka Ottókár püspök eszméjét –

sõt, még egy Prohászka Ottókár kiállí-

tást is megtekinthettek a szomszédos

múzeumban.

Rendünk ezévi Lourdes-i zarándokla-

tára 2006. április 27. és május 2. között

került sor. A szervezési munkák már

2005. õszén Ugron Imre ispotályosunk

vezetésével elkezdõdtek. A zarándoklat

vezetésével a szervezõk Sárdy Lászlót

bízták meg. Sok tekintetben új volt ez a

zarándoklat. Két fõ célt tûztünk ki ma-

gunk elé: 1) minél nagyobb rendi rész-

vétel és ezzel együtt egy nagy létszámú

magyar csoport összeállítása, és 2) a

vasúton történõ utazás idén ismét jelent-

kezõ problémájának hosszú távú megol-

dása. Így idén zarándoklataink során

elõször utaztunk repülõvel.

Örömmel tapasztaltuk, hogy céljaink

végülis teljesültek, hiszen az eddigi 40

fõs létszám helyett most 50 fõvel (kö-

zöttük 15 beteg) képviseltük a magyaro-

kat. A legnagyobb örömünk azonban az,

hogy idén 19 rendtag utazott velünk kí-

sérõként, O'sváth György elnökkel az

élen. A zarándoklat lelki vezetõje Cser-

háti Ferenc atya, rendünk káplánja volt,

aki Párizsban kapcsolódott hozzánk és

elmélkedéseivel, beszélgetéseivel nagy

lelki élményt nyújtott mind a betegek,

mind a kísérõk részére. Régi szoká-

sunkhoz híven jött velünk még a nem-

rég elhunyt Atzél Endre által kiválasz-

tott két csángó beteg és két csángó kísé-

rõje, valamint korábbi együttmûködési

szerzõdésünknek megfelelõen a Caritas

részérõl három kísérõ és négy beteg.

Sok tapasztalatot szereztünk az újfajta

utazással kapcsolatban. Köszönet illeti

azokat a cégeket, elsõsorban a Hérosz

Építõipari Zrt-t, melyek adományaik-

kal segítették utunkat. 

A rend perjeljeinek és szövetségi elnö-

keinek ezévi ülését április 30-án tartot-

ta a Lourdes-i zarándoklat idején. Az

ülés Dominique Foche-Roucoult her-

ceg, a Francia Szövetség elnökének va-

csorameghívása keretében a Lourdes-i

Solitude hotelben zajlott le. Az ülésen

részt vett a Rend 4 fõméltósága, vala-

mint 21 perjel és szövetségi elnök. Az

MMLSZ-t O’sváth György képviselte.

Az ülés napirendjén a Szövetségek te-

vékenységi beszámolói szerepeltek, to-

vábbá a Rend közeljövõre tervezett

programjai. Különös figyelemmel for-

dultak az elnökök a segélyprogramok

tervezése és problémái, továbbá a tag-

felvételek feltételeinek kérdése felé. 

Emelkedett hangulatú ünnepségnek

adott helyet május 7-én Székelyudvar-
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helyen a Mûvelõdési Ház, ahol a Ma-

gyar Máltai Lovagok Szövetsége és a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat köszö-

netet mondott azoknak az udvarhely-

székieknek, akik a 2005. augusztusi ár-

víz okozta károk helyreállítási munkái-

ban önzetlen, példamutatóan elkötele-

zett lélekkel, önkéntesen segítették az

MMSz tevékenységét. A kiemelkedõ se-

gítséget nyújtóknak Apor Vilmos ér-

demérem bronz és ezüst fokozatát ad-

ta át Ugron Béla delegátus és Kozma

Imre elnök.

Fennállásának 15. évfordulóját ünne-

pelte a Romániai Máltai Segélyszolgálat

Temesvári Csoportja május 11-én a te-

mesvári Piarista templomban. A szent-

mise után, amit a temesvári püspöki

helynök celebrált, felolvasva Roos Mar-

tin püspök úr köszönõ és köszöntõ leve-

lét, dr. Bárányi Ferencz, a SAMR orszá-

gos alelnöke elismerõ és köszönõ okle-

velet adott át a kiemelkedõ munkát vég-

zetteknek. A Magyar Máltai Lovagok

Szövetségének és Muskovszky Juditnak,

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  ön-

kéntesének adott „Érdemoklevelet” a

Máltai Lovagrend nevében Ugron Béla

delegátus vette át, megköszönve azt a ki-

emelkedõ munkát, amelyet az az elmúlt

15 évben a temesvári régió önkéntesei és

munkatársai végeztek. 

A pécsi máltai csoport május 13-án ün-

nepelte fennállásának 15. évfordulóját.

Az ünnepség szentmisével kezdõdött a

Csilla-ház elõtti téren, majd megköszön-

tük a 15 éve önkéntesként dolgozó testvé-

reink odaadó munkáját és a hazai és kül-

földi támogatóink adományait. Az ünnepi

ebéd után a máltai játszótéren gyermek-

napi programok várták az érdeklõdõket. 

A Johannita Rend Magyar Tagozata

május 26. és 28. között Veszprémben tar-

totta ezévi lovagi napjait. A több mint száz

fõ részvételével megtartott istentiszteleten

dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Reformá-

tus Egyházkerület püspöke Pál apostolnak

a hit védelmére és a szeretet elsõbbségére

vonatkozó tanításának felidézésével adta

meg a lelki alapot a délutáni közgyûlésre.

A lovagi közgyûlésen a veszprémi Me-

gyeháza dísztermében Bánffy Miklós

kommendátor vezetésével mintegy 70 lo-

vag vett részt. A résztvevõket Szövetsé-

günk nevében Kállay Ubul Tamás alelnök

köszöntötte. Köszöntõjében volt elnö-

künk, Kállay Kristóf gyászjelentésének

bibliai idézetére hivatkozva, a hit megtar-

tásának és megvédésének napjainkra vo-

natkozó fontosságát emelte ki.

Május 27-én tartotta éves közgyûlését

Kozma Imre atya elnöklete alatt az

MMSz a XII. ker. Szarvas Gábor út 58-

60. sz. alatti székházában. A közgyûlésen

120-an vettek részt. Elõtte Imre atya

szentmisét celebrált, melyen szentbe-

szédében utalt az ország nehéz helyzeté-

re és az MMSz változatlan hivatására: a

hit védelme és a rászorulók támogatása.

Jól megfontolt szándékkal nyilvánította a

Magyar Katolikus Püspöki Kar a 2006.

évet a lelki megújúlás évének. O’sváth

György átadta a Rend Nagymesterének,

vezetõségének és az MMLSz-nek üdvöz-

letét, elismerését és köszönetét. Köszön-

tésében kiemelte, hogy Ralf Dahrendorf

szerint az elnyomás korszaka után 5 év

kell az alkotmányos és politikai rendsze-

rének megváltoztatásához, 25 év a gaz-

daság és a szociális rendszer rendbetétel-

éhez, de 50 év a társadalom lelkisége és

mentalitása helyreállításához. Ebben rej-

lik az MMSz felé a történelmi kihívás. A

közgyûlés elfogadta a 2005. évi beszá-

molókat, a programokat és a szükséges

alapszabály módosításokat. 

A 10. jubileumi csíksomlyói zarándok-

laton a Szövetség mintegy 40 fõvel

(köztük 12 fõ rendtag) vett részt június

2. és 6. között Kállay Ubul Tamás alel-

nök úr vezetésével. A pünkösdi csíksom-

lyói búcsún való részvétel szép hagyo-

mánnyá vált a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat csoportjai körében is. Magyar-

országi és határon túli máltaiak adnak itt

egymásnak találkozót, a csíksomlyói

Szûzanya oltalma alatt. Jó megtalálni

egymást, jó örülni egymásnak. 

Az idei évben csángó testvéreink is csat-

lakoztak zarándok csapatunkhoz. Június

2-án került sor a csángóföldi Vizántán

közös ünnepünkre, mely során az Észak-

Magyarországi Régiónk az árvízi ado-

mányozók jóvoltából játszóteret adott át

a település kicsinyeinek. A csíksomlyói

ünnepi szentmisén erdélyi magyar-

csángó-székely, sõt még román kereszté-

nyek is, együtt adhattunk hálát összetar-

tozásunkért, közös múltunkért és jele-
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A
z MMLSz Észak-Amerikai Dele-

gációja Keresztelõ Szent János

napján, június 24-én tartja az évi köz-

gyûlését Washingtonban. Megválasz-

tásra kerül két tanácstag és két pótta-

nácstag. A gyûlést követõen szentmise

és fogadás lesz a tagok, családtagok és

barátok részére.

Az MMLSz Magyar Delegációja

ugyancsak Keresztelõ Szent János nap-

ján, június 24-én tartja az évi közgyû-

lését 15 órakor Budapesten, a Fortuna

utcai rendházban. A közgyûlés szentmi-

sével fejezõdik be, aminek keretében

Boldog Apor Vilmos ereklyéjét helyez-

zük el kápolnánk oltárán.

A Máltai Lovagrend XXIII. nyári tá-

bora mozgássérült fiatalok számára

idén Lengyelországban, Krakkóban

lesz 2006. július 15. és 23. között. Az

évi  rendszerességgel megrendezett

eseményre ebben az évben húsz orszá-

got lát vendégül a Lengyel  Máltai Lo-

vagok Szövetsége. A Magyar Delegá-

ció 15. alkalommal vesz részt a tábor-

ban, idén 20 fõs csapattal – erdélyi ba-

rátainkkal közösen autóbusszal utazha-

tunk. A tíz fiatal kisérõvel, máltai be-

tegápolóval tíz mozgássérültet utazta-

tunk, betegeinket idén döntõen a buda-

pesti és a kecskeméti régiókból válasz-

tottuk. Biztosak vagyunk abban,hogy

az elõzõ évekhez hasonlóan élményteli

nyaralást és lelki felfrissülést szerzünk

fiataljainknak. 

Szövetségünk Németországi Delegáció-

ja ez évben is segíti a Romániai Máltai

Segélyszolgálat nyári „Mozgi tábor”-

át, amelyen az MMSz közremûködésé-

vel magyarországi résztvevõk is lesz-

nek Pályi Felicia budapesti ifjúsági fele-

lõs vezetésével.  A mozgássérült tábor

Sepsiszentgyörgy-Elõpatakon augusz-

tus 5.és 12.között lesz megtartva.

2006. július 15-én Beregszászon a Péter

Pál Alapítvány, a Szentendrei és Bereg-

szászi Máltai Szeretetszolgálat szerve-

zésében az István a Király c. rockopera

elsõ kárpátaljai bemutatója lesz.

2006. augusztus 19-én az MMLSz El-

nöki Kollokviumot tart, melyre minden

Magyarországon tartózkodó rendtag hi-

vatalos.  A délutáni Elnöki Kollokvium

után az MMLSz megtartja évi nagy fo-

gadását. Másnap, augusztus 20-án részt

vesz az MMLSz a Szent István napi ün-

nepi szentmisén és a körmeneten.

2006. augusztus 27-én az erdélyi

Hodgyán a református templom újraál-

dása lesz, melyet a Rend közremûködé-

sével a Magyar Nemzeti Bank anyagi

támogatásával hoztak rendbe.

Naptár – mi várható?
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nünkért, és imádkozhattunk közös jö-

võnkért is.

A Rend Nagymestere,

Frá Andrew Bertie, a

Nagykommendátor, a

Nagykancellár és a Kül-

ügyminiszter kíséreté-

ben ez év június 12-én

fogadta az MMLSZ vezetõségének tagja-

it: O’sváth Györgyöt, Kállay Ubul Ta-

mást, Okolicsányi Lajost és Rabi Józsefet.

Az MMLSz elnöke részletesen beszá-

molt a Nagymesternek a Szövetség tevé-

kenységérõl és problémáiról a közelmúlt-

ban és ismertette az ország és az Egyház

helyzetét a választások után. Részletes is-

mertetést adott az MMLSZ jövõbeni ter-

veirõl és programjáról. Megköszönte az

uralkodó Nagymesternek a Szövetség felé

tanúsított állandó és folyamatos érdeklõ-

dését és jóindulatát, továbbá a tettekben is

megnyilvánult hajlandóságát. Biztosította

a Nagymestert a Szövetség rendíthetetlen

hûségérõl és a rendi munkában való rész-

vételérõl. Javasolta, hogy a „Malte

International” felvételi és részvételi feltét-

eleinek pénzügyi kereteit könnyítsék meg,

ami szélesebb körû együttmûködést tenne

lehetõvé. Az MMLSZ elnöke átadta Mádl

Ferenc volt és Sólyom László jelenlegi el-

nökök szívélyes üdvözletét.

Az uralkodó Nagymester méltatta az

MMLSZ jelentõségét a Rendben. Ki-

emelte a Szövetség folytatólagos jelen-

létét és részvételét a Rend széleskörû te-

vékenységében. Ismertette a rend egyes,

a közeljövõben tervezett programjait.

Kiemelte a fogadalmas lovagok hivatását

és szerepét a Rend életében és szerzetesi

jellegének fenntartásában, kérve az után-

pótlás problémájának felismerését és

megoldását.  A megbeszélést egy rendi és

baráti hangulatban töltött ebéd követte.

Ezután a Nagykancellár Jean Pierre de

Mazery fogadta a küldöttséget.
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A
Máltai Szeretetszolgálat Bereg-

szászi Járási Szervezete lehetõsé-

geihez mérten igyekszik a rászorultak

lehetõ legszélesebb körén segíteni, de a

lakosság legszélesebb rétegeit érintõ

problémákat is felvállalja. Az elsõ perc-

tõl céljaink között szerepel, hogy javít-

suk honfitársaink életlehetõségeit, azaz

olyan projektek beindítását terveztük,

melyek révén javulnának munkavállalá-

si esélyeik. Ekkor irányult figyelmünk

az informatikai oktatás felé. 

2001-ben három munkatársunk (Ukraj-

nában elsõként) Nyíregyházán megsze-

rezte az ECDL-bizonyítványt, s elhatá-

roztuk, hogy megszervezzük az ECDL-

es oktatást városunkban. Kezdetben az

anyagi és mûszaki feltételek létrehozása

igényelt óriási erõfeszítéseket. Használt,

kiselejtezett számítógépeket hoztunk

mûködõképes állapotba az induláshoz.

Végül rengeteg külföldi támogatás és

szervezõmunka eredményeképpen meg-

nyithattuk az MSZBJSZ ECDL vizsga-

központját. Éppen 2001. szeptember 11-

én vehettük át Budapesten, a Nemzetkö-

zi Vizsgaközpont minõsítõ oklevelét. Az

oktatást a nemzetközi ECDL-program

tanterve és normája szerint végezzük,

hisz minden felkért oktató rendelkezik

ECDL-minõsítéssel, illetve nemzetközi

vizsgabiztosi minõsítéssel, melyet kis

csoportunk Ukrajnában elsõként szerzett

meg. 

Az oktatás nonprofit elven valósul meg

szervezetünk székházában. Az ECDL-

minõsítésre 6 hónapos tanfolyamon le-

het felkészülni, amely elõtt a kezdõk

számára 3 hónapos alapképzõ tanfolya-

mot tartunk.  A szükséges helyiség, okta-

tási anyag és szakemberek rendelkezé-

sünkre állnak, a technikai háttér szintén

rendelkezésünkre áll az Interelektronik

Kft. Budapest, Bull Magyarország és a

SÁRKÁNY Kft. vezetõségének, a

Mocsáry Lajos Alapítványnak és az

Illyés Közalapítványnak köszönhetõen,

akik belátva programunk fontosságát

egy emberként ajánlották fel segítségü-

ket és szakértelmüket. 

A kezdeti lépések után célunk egész

Kárpátalja lefedése. Jelenleg Bereg-

szászban 8 helyszínen folyik ECDL

program szerint oktatás. Örömünkre

szolgál, hogy jelen pillanatig 1560 hall-

gatót regisztráltunk, több mint 642

ECDL-bizonyíványt adhattunk át a sike-

resen vizsgázóknak. Közülük 278-an

munkanélküliek, s ez által lényegesen

javultak elhelyezkedési esélyeik. 

Szervezetünk elérhetõségi
módjai:
295510 Beregszász, II Rákóczi F. tér 6.

Kárpátalja, Ukrajna.

Tel/fax:  00/380/3141/23375

E-mail: malta@bereg.net.ua

www.malta.uz.ua

Magyarországi postacím: 4933 Beregsu-

rány Pf.: 5.

Informatikai Oktatás Kárpátalján
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„Izraelita férfiak,

halljátok ezeket a

szavakat: Ti a ná-

záreti Jézust, azt

a férfiút, akit Is-

ten igazolt elõtte-

tek erõkkel, cso-

dákkal és jelekkel, amelyeket, mint ti is

tudjátok, Isten általa mûvelt köztetek,

ezt az embert istentelenek keze által fel-

szegezve megöltétek, miután Isten elha-

tározott terve és elõre tudása szerint ada-

tott oda. Isten azonban föloldozta a halál

bilincseit és föltámasztotta õt, mivel le-

hetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa

õt. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, s

ennek mindannyian tanúi vagyunk.”

(Ap. Csel. 2,22-24:32)

H
úsvét óta minden vasárnapon a

legelsõ vasárnapra, Húsvétra em-

lékezünk, és keressük a találkozást Jézus

Krisztussal, akit az Atya igazolt, feltá-

masztott. A feltámadás a hatalmas Isten-

re hivatkozik, akié az élet, aki az élet

ura, aki a teremtéskor a földbõl alkotott

emberbe lehelte az élet leheletét. Nincs

abban semmi csodálnivaló, hogy Jézus,

az Isten Fia, aki az Atya akaratának en-

gedelmeskedve értünk a halált is elszen-

vedte, az Atyától várta az új lélegzetet. 

A feltámasztott Krisztus gyújtja lángra

az apostolokban és szítja fel bennünk is

a feltámadás hitét, a húsvéti hitet. A

Húsvét olyan történés, amely Húsvét

elõtti és utáni idõszakra osztja a történel-

met. Errõl sajátos benyomásokat szerez-

hetünk, ha az apostolok tapasztalatára és

élményeire gondolunk. 

A Húsvét elõtti idõben az apostolok föl-

ismerték Jézust. Hallgatták, tanítványai

lettek és vele jártak. De ez a közös élet

tele volt bizonytalanságokkal. Máskép-

pen gondolkoztak, mint Jézus szeretné,

értetlenkedtek, egyénieskedtek, nem

egyértelmû az összetartozásuk. 

Húsvétkor valami történt, ami az aposto-

lok gondolkozását gyökeresen megvál-

toztatta. Szó sincs bizonytalanságról, ba-

rátkozásról az evilág szellemiségével,

egyéni érdekrõl, csak bátor elhatározás-

ról. Péter és János a fõtanács elõtt is iga-

zolja ezt: „Lehetetlen nekünk, hogy el ne

beszéljük, amiket láttunk és hallottunk.”

(Ap. Csel. 4,20) Pedig az elsõ híreket

asszonyi beszédnek tartották, s mintha

kitörölték volna emlékezetükbõl mind-

azt, amit Jézus korábban mondott, és fé-

lelmükben be is zárkóztak. Amikor Jé-

zussal találkoztak, minden megváltozott,

s elindult új életük, amit készek voltak

feláldozni, amire sor is került. 

A mi húsvéti hitünk az apostolok tapasz-

talatára és tanúskodására támaszkodik. A

mi máltai küldetésünk – a hit védelme –

egyéni és közösségi feladatot jelent szá-

munkra.  Világunkban nem egyszerû el-

jutni a feltámadás hitére, ami azt jelenti,

hogy a halál nem az élet vége. És még

nehezebb errõl tanúskodni a társadalom-

ban. Materialista világban élünk.

(Egyébként az ember, mint a teremtett

anyagi világ rendszerébe tartozó lény,

mindig is materialista volt, van és lesz.)

Jézus éppen ebbõl a világból, ennek a vi-

lágnak a gondolkodásmódjából akar ki-

szabadítani bennünket. Ne higgyük,

hogy csupán az létezik, amit látunk, ta-

pasztalunk. A világ ennél sokkal tágabb

és gazdagabb. A materialista ember

„egydimenziós”. Termel és fogyaszt. Az

érvényesülésben, sikerben, elismerésben,

a hatalomban látja lehetõségeit. Csak-

hogy nem csupán kenyérrel él az ember! 

Érdemes nyomon követni a hitre jutás

útját. Mária Magdolna azért megy a sír-

hoz, hogy elsirassa az Urat. Péter és Já-

nos együtt érkeznek a sírhoz. Péter csak

az üres sírt látta, János is ugyanazt látta,

és hitt! Ez a János az elsõ húsvéthitû em-

ber! János valamit belátott. Belátta,

hogy minden úgy történt, ahogy azt Jé-

zus megmondta, pedig még nem is talál-

kozott a Feltámadottal. Késõbb az apos-

tolok, amikor a feltámadt Jézussal talál-

koztak, mindannyian erre a belátásra ju-

tottak. Ebbõl származik az õ tanúskodá-

suk. S erre hivatkozunk mi is, amikor ta-

núságot teszünk hitünkrõl. 

A feltámadást hírül adó angyal üzeni az

asszonyok által az apostoloknak, hogy

menjenek vissza Galileába. Vissza a

kezdetekhez, ahonnan indult Jézus ve-

lük, amely úton tanította õket, kinyilat-

koztatta nekik Isten szeretetét. Megmu-

tatta az élet útját, amelyen nem Isten nél-

kül, hanem Istennel jár az ember. 

A kezdetekre hivatkozva kérjük Istentõl

a kegyelmet, hogy tudjunk tanúskodni

húsvéti hitünkrõl az emberek elõtt, hogy

elhiggyék az emberek: 

– hogy Jézus segítségével hûséges úti-

társként értük s nem ellenükre akarunk

boldogulni;

– hogy megtaláltuk azokat a szavakat,

amelyek a kiengesztelõdésre áhítozó

korunkban a legfontosabbak: a bocsá-

natkérés és megbocsátás szavait,

amelyek egyedül és kizárólagosan

építenek közösséget minden ember-

rel;

– hogy felismertük azt, hogy semmi sem

választhat el bennünket egymástól.

Ennek szellemében az elválasztó-

falakon legalább réseket ütünk, a tá-

volságok helyett vállaljuk az embert

próbáló közelséget, a leszakadókat pe-

dig megajándékozzuk a hozzájuk for-

duló ember szeretetével. 

Húsvéti hitre jutottunk – tanúskodunk!

Elnöki gondolatok MÁ LTA I HÍ R E K 2006. június
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Köztudottan az egyik legszegényebb ré-

gió vagyunk, sújt minket a munkanélkü-

liség, elvándorlás. A miskolci központ-

hoz 25 csoport tartozik, legtöbbje alaku-

lása óta jól mûködik. A kisebb-nagyobb,

különbözõ lehetõségekkel bíró csoport-

jaink a mai napig kitartó munkát végez-

nek, példamutatásuk megbecsülést ví-

vott ki környezetükben és a lakosság

körében.  

A vidéki csoportok spontán létrejött kö-

zösségek, melyeknek összetartó ereje a

közös életszemlélet és a klasszikus mál-

tai munka volt. A máltai csoportok fõ te-

vékenysége az adományok gyûjtése és

elosztása. Végeznek, vagy végeztek

még beteglátogatást, gyermektáborozta-

tást, gyermekétkeztetést, vérnyomásmé-

rést és még hosszan sorolhatnám. 

Árvizek se kerülnek el minket, ilyenkor

nagyon sok munka akad, még Kárpátal-

ján is segítettünk a bajbajutottaknak.

Több mint tíz zarándokúttal igyekez-

tünk összekovácsolni régiónkat. A kö-

zös élmény nem csak munkában kell,

hanem a feltöltõdésben is.

Csoportjaink örömmel vettek részt or-

szágos akciókban, pl. kerékpárgyûjtés,

most régiós csángó programunkban

gyûjtenek pénzadományt egy játszótér

felépítéséhez, ami igazi máltai munka:

bárki bekapcsolódhat, fiatal és idõs.

Benne van a lakosság szolidaritása,

munkatársaink munkája.

Fontos feladat az ingatlanok fenntartá-

sa,  akár saját tulajdonúak, mint Heve-

sen, Sátoraljaújhelyben,  akár az önkor-

mányzattól általában hosszabb idõre át-

adottak.

Lassan tizenöt éves múlttal rendelkezik

a mezõkövesdi és a miskolci hajlékta-

lanszálló. Az utóbbi már egy éve integ-

rált intézményként támogató szolgálatot

is végez, fogyatékkal élõ embereknek

tud otthoni segítséget biztosítani, szállí-

tásukat végzi, elõsegíti a társadalomba

történõ reintegrációjukat.  A tokajiak is

elsõként ismerték fel a lehetõséget, így

jött létre a támogató szolgálat, azóta

már bõvítve szenvedélybetegek ellátá-

sával. Kiválóan és szabályosan mûköd-

nek, amit az Államkincstár ellenõrzése

is bizonyít. Most indul a hevesiek támo-

gató szolgálata. Tízéves is elmúlt a

mátrafüredi idõseket ellátó intézmény.

Tíz éves a Csilla von Boeselager Ház,

ahol betegek ápolását és idõsek ellátását

végzik a Máltai Gondoskodás Kht. ke-

retein belül, de ebben a házban van az

ingyen-konyha és a régióközpont irodá-

ja is, valamint itt szervezzük a régióra

kiterjedõ munkánkat. A régióközpont-

nak is új feladatot ad nap mint nap a nö-

vekvõ munkatársi létszám, új szabályok

megismerése, alkalmazása. Az utóbbi

években duplájára nõtt a könyvelési

anyag, a 100 fõs bérszámfejtõ program

is kicsinek bizonyult. 

Most a tízéves évfordulót Csíksomlyón

ünnepeljük, két busszal megyünk oda,

ahova mindenki kapott meghívást, ahol

együtt leszünk a vizantai csángókkal,

mert együtt utazunk, velünk jönnek. Ezt

ajánljuk fel a jubileumra, ezzel igyek-

szünk szolgálni a szegényebbeket, és

velük együtt ünnepelni az Egyház szü-

letésnapját. Úgy gondoljuk, hogy ez így

„méltó és igazságos”.

Szekeres Gábor

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Észak-Magyarországi Régiója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: 
Észak-magyarországi Régió 
Központ: 3535 Miskolc, Köln u. 2.

Tel.: 46/401-370; 46/401-170

Fax: 46/334-313

e-mail: maltai@chello.hu

honlap: www.maltamiskolc.hu

Régióvezetõ: Dr. Kis Imre Régiótitkár: Szekeres Gábor

Közép-magyarországi Régió 

Észak-alföldi Régió, 

Dél-alföldi Régió, 

Észak-magyarországi Régió, 

Nyugat-dunántúli Régió, 

Közép-dunántúli Régió, 

Dél-dunántúli Régió
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Czigler Ágoston magisztrális lovag és Ha-

dik András magisztrális lovag Székes-

fehérváron, a Szövetség lelkigyakorlata

záró miséjének keretében lettek avatva.

Czigler Ágoston László,

magisztrális lovag (2006).

1953-ban születtem, Bu-

dapesten. A Pannonhalmi

Bencés Gimnáziumban érettségiztem,

majd mélyépítõ mérnöki diplomát sze-

reztem. Nõs vagyok, egy 28 éves lá-

nyom, egy 15 éves fiam és egy 3 éves

unokám van. Elõször az Út- Vasútterve-

zõ vállalatnál dolgoztam a metróépítés

területén, mint statikus, majd a Tripoli

metró tervezés egyik szakági fõmérnöke

lettem. 1988-1990 között Németország-

ban a HEBERGER BAU-nál tevékeny-

kedtem. 1990 óta egy magyar-német

építõipari Kft.-t vezetek. Munkáink kö-

zött szerepelt a Krisztinavárosi Havas

Boldogasszony templom külsõ belsõ

felújítása, a Budapesti Szent István Ba-

zilika és a Deák téri Evangélikus temp-

lom rekonstrukciójának a lebonyolítása.

Eddig négy alkalommal vettem részt a

Szuverén Máltai Lovagrend Lourdes-i

zarándoklatán, és az azóta eltelt idõben,

valamint a jövõben is igyekszem

résztvenni a közösség munkájában. 

Hadik András a Máltai Hírek õszi

számában mutatkozik be.

A Máltai Hírek nyári, õszi és
téli számokban mutatjuk be
az MMSz régiovezetõket.

Szentgyörgyváry Kár-

olynak hívnak, a Dél-Du-

nántúli Régió vezetõje, az

utóbbi idõben csak úgy

szólok a telefonba, hogy az „öreg”

Szentgyörgyváry vagyok. 5 fiú apjaként,

8 unoka nagyapjaként élem unalmasnak

egyáltalán nem nevezhetõ életemet. Soká-

ig nem jelöltem a névjegykártyámon sem-

milyen titulust, mert szinte magam is ne-

hezen igazodtam el, hogy ki is vagyok.

Gyermek és ifjúkorom – stabil és példaér-

tékû családi háttérrel nõttem fel, hálásan

gondolok vissza szüleimre, három testvé-

remre és az esztergomi ferences atyákra.

A szolgálat kifejezés és annak teljes tartal-

ma töltötte és tölti ki ma is az életemet.

Huszonhat év a mentõknél – majd rok-

kantnyugdíj. Sok-sok beteg, tragédiák, át-

virrasztott éjszakák, robogó mentõautó –

egy különös életforma velejárói. Tíz éve,

mint hitoktató – az iskola falai közé egy

más értéket közvetíteni, a tanítás itt

missziónak számít. Az erõt a gyermekek

mosolya és szeretete adja. Kezdeti idõktõl

máltai elkötelezettség – az OMSZ-ból az

MMSz-be, a Szolgálat ugyanaz, a forma

változott. Harmincnégy évi házasság – so-

kat elviselõ és szeretõ hitvessel, jóban és

rosszban, hûséggel. Röviden ezek a fõ

irányvonalak, melyek mentén kívánok ha-

ladni, amíg az Úr hív és küld. A körülöt-

tem zajló élet és sok ember ismerete

mindennek ellenére azt érlelte meg ben-

nem, hogy az ÉLET szép! A békét és jósá-

got kell keresnem és megteremtenem.

Bondor Lajos vagyon, a

Közép-Dunántúli Régió

vezetõje. 1951-ben szület-

tem a Komárom megyei

Mocsán, Bondor nevû család harmadik

gyermekeként. Keresztségben a Lajos ne-

vet kaptam. Az általános iskolát helyben

végeztem. Középiskolai tanulmányaimat

az esztergomi Temesvári Perbált

Ferencesrendi gimnáziumban végeztem.

Érettségi után felvételt nyertem a Hittudo-

mányi Fõiskolára, de késõbb otthagytam a

szemináriumot. 1972-tól 1991-ig rádió és

televízió mûszerészként dolgoztam Ko-

márom-Esztergom Megye területén.

1976-ban szentségi házasságot kötöttem

Eck Valériával. 1977-ben Krisztián, 1983-

ban Violetta nevû gyermekünk született.

1983-ban beköltöztünk az általunk épített

családi házba, azóta Tatán élünk. Felesé-

gem a tatai edzõtáborban dolgozik, Krisz-

tián a helyi TV munkatársa, Violetta idén

fejezi be tanulmányait a Vitéz János Taní-

tóképzõ Fõiskolán. 1990-ben létrehoztuk a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai cso-

portját, aminek 1993. óta vezetõje vagyok.

1995-ben a Gyõri Területi Központ veze-

tõje lettem, mely tisztségrõl 1996. áprilisá-

ban lemondtam. 1991. július 1-tõl a Ma-

gyar Kapucinus Delegáció Tatai Házának

gondnoka és irodavezetõje vagyok.  2004.

április 24-én Kozma Imre atya felkérésére

elvállaltam a Közép-Dunántúli Régió ve-

zetõi tisztségét. 2000-tõl olasz elöljárók

felkérésére végzem a Delegáció gazdasági

ügyeinek intézését. Hálával tartozom csa-

ládomnak, amiért lehetõvé teszik, hogy a

sok vállalt feladatot el tudjam végezni, és

segítek tenni a jót, amit – ha Isten megen-

gedi – sokáig szeretnék még folytatni.

Személyi hírek – bemutatkozások
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2006. április 11-én a Város napján máltai munkájának elismeréseként Fodor And-

rás atya, az Észak-Alföldi Régió és a Debreceni csoport vezetõje  Debrecen váro-

sától a Pro Urbe kitüntetést vette át. 

Gratulálunk Szily Antalnak, aki az Amerikai Elnöki Önkéntesek Társaságától a

„2005 Ezüst Érem” kitüntetést vette át április 24-én a Pasadenai Hospice gyûlésen.

A kitüntetéssel Antal rendtársunk 15 éves ispotályosi munkáját -a hospice-ben

ápolt betegek rendszeres látogatását és támogatását ismerték el. 

Kitüntetések
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1934. május 3-án született Mailáth

Edina evangélikus édesanya és katoli-

kus apa második gyermekeként Buda-

pesten. Mint osztályidegen megpróbál-

tatásokkal teli fiatalsága volt, kitelepítés

és fizikai munka jutott osztályrészéül.

Férjhez ment és házasságából egy leány

született. Idõvel sikerült szellemi mun-

kakörbe kerülnie a Magvetõ Kiadóhoz.

1984-ben megözvegyült és ettõl kezdve

életét teljes egészében a karitatív mun-

kának szentelte. A Máltai Lovagrendbe

a kommunizmus bukása után, mint a

Magyar Delegáció elsõ hölgytagja tisz-

teletbeli dámaként 1990-ben nyert fel-

vételt.

Tevékenysége az Ecseri úti Szentkereszt

plébániából indult el, késõbb létrehozta

tisztviselõtelepi házának alagsorában a

„Betániát“, amelynek keretében több

alapítvány alakult és mûködött nagyon

sikeresen:

• Fél falat – idõs nyugdíjasok étkeztetése.

• Házi betegápolás.

• „Bauorden“ – csereakció keretében

nagyszámú Nyugat-európai fiatal dol-

gozott magyarországi templomok, plé-

bániák stb. újjáépítésénél és fordítva. 

• Hajléktalanok  étkeztetése.

• „Szomjazom“ – alkoholmentõ szolgá-

lat lelki vezetéssel. Halász Endre atya

alapította és foglalkozott a szenvedély-

betegekkel, de Bandi bácsi a Betánia

munkatársainak is nyújtott lelki erõsí-

tést a rendszeres keddi szentmisék ke-

retében.

Az évek folyamán Edina számos

Betánia fiókszervezetet hozott életre,

amelyek több városban sikeresen mû-

ködnek. Egyik utolsó aktivitása a Polgá-

rok Házában létrehozott könyvtár volt,

mivel õ nemcsak a rászorulók, de orszá-

gunk sorsát is szívén viselte. Mailáth

Edina csendben dolgozott, a szövetség-

ben nem sokan ismerték széleskörû te-

vékenységét. A háttérben építette fel ezt

a sokrétû, csodálatos szolgálatot hallat-

lan energiával, kitartással és mély ke-

resztényi elkötelezettséggel. Sokszor

még éjszaka is elérték segélykérõ tele-

fonok ismeretlen emberektõl, de õ sen-

kinek sem mondott nemet. Kedves Edi-

na, megpróbáljuk áldozatos munkádat

továbbvinni, hogy olyan büszke lehess

ránk az égbõl, mint amilyen büszkék

vagyunk mi Rád. Hálásak vagyunk a Jó-

istennek, hogy közénk tartoztál.

Marosi Balázs szatmárcsekei plébános,

az MMSz szatmárcsekei csoportjának

vezetõje. 

Született: Mérk-Vállaj, 1953. január 20. 

Pappá szentelték: Mérk, 1976. június

20. 

Káplán: Nyírcsaholy 1976-77; Fehér-

gyarmat 1977-81. 

Plébános: Szatmárcseke 1981-2006. Az 

MMSz tagja: 1994. június 7-tõl.

Május 7-én, vasárnap délután kaptam a

megdöbbentõ hírt: Balázs atya Beregsu-

rányban, reggel, a szentmiséhez készü-

lõdés közben meghalt. A hír hallatára

lelkemben – bizonyára nemcsak az

enyémben – emberi „miértek” támadtak:

Miért 53 évesen? Miért hívta el aratásá-

ból az Úr, mikor „az aratnivaló sok, de a

munkás kevés…!? S tudtam, hogy e kér-

désekre emberi válasz úgysem adható –

mindez Isten titka marad örökre.

Balázs atya az ország észak-keleti csücs-

kében olyan „végvár”- féle volt. Talán

azért is, mert plébániáján, a kárpátaljai

segélyszállítmányok utolsó hazai állo-

másán, a gépkocsivezetõk, kísérõk igazi

pihenõhelyre leltek. Integrálódott benne

a lelkipásztor, a templomépítõ, a mûem-

lékvédõ, a fizikai munkás, a határõrrel,

vámossal egyezkedõ szállítmány-kísérõ,

a szegényekhez lehajoló segítõ kar… Ha

kellett, aggódással figyelmeztetett vagy

szigorúan feddett, sorsközösséget vállalt

az elesettel, a szenvedõvel. Ez mind-

mind abból a tiszta képbõl forrásozott,

mellyel a máltai szolgálatra tekintett és

tette élete elválaszthatatlan részévé.

Lakiteleki találkozóinkon nem egyszer

ajánlotta: „kísérj el egy sétára, beszél-

gessünk, s közben leteheted terheid…”

Most az Úr hívta végsõ útra, reméljük

elvette terheit, s beszámítja mindazt a

jót, amit életében a legkisebbeknek

tett…
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Személyi hírek – búcsúzunk
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Vajay Szabolcs

A MÁLTAI REND MAGYAR 

LOVAGJAI

1530–2000

Mi minden, ki mindenki került ebbe a

könyvbe? A Szent Jánosról elnevezett

és máltainak mondott szuverén ispotá-

lyos és katonai rend magyar lovagjai, az

elsõ ismerettõl a mai adottságában való

utolsóig, azaz 1534. és 2000. között. 

Máltai lovag az, aki akkor lett lovaggá,

amikor Málta szigete már a Rendé, azaz

1530-tól kezdõdõen. Ezt megelõzõen az

ispotályos lovagok nem máltaiak, ha-

nem rodosziak. Régi szép magyar szó-

használattal: „Ródusi vitézek”. Mint

legelsõ ismert magyart, említsük II.

Endre királyt, akit keresztes hadjáratára

menet 1217-ben avattak ünnepélyesen

ispotályossá, Ciprus szigetén. A könyv

magyar máltai lovagoknak tekinti mind-

azokat, akik a szuverén rend magyar

származású, vagy

közjogilag magyar

besorolású tagjai

1530. és 2000. kö-

zött. Kezdetben

mindahányan a kö-

zép-európai hatósu-

garú Prágai Nagy-

perjelséghez tartoz-

tak, amely 1881. óta

megosztotta szerepét

a végül is 1920-ban önállósult Béccsel.

Majd, 1927-ben „harmadik generáció-

ként” megszületett az „igazán magyar”

keret: a Magyar Máltai Lovagok Szö-

vetsége. 

Szóljunk még egy szót a kötet belsõ be-

osztásáról. A 382 család, 656 rendtag

bemutatása négyes osztályú: családtör-

ténet, a címerjogosultak családi jelvé-

nyének szakszerû leírása és ábrája, a

felhasznált források jegyzéke (amelyek,

érdeklõdés esetén teret nyitnak a továb-

bi részlet-kutatásra) és végül a rendtag-

ok sommás életrajzi bemutatása: teljes

név, szülõk, végzettség, pályafutás, ki-

tüntetések és rendi tevékenység. 

Terjedelem: 1. kötet 768 oldal, 2. kötet

494 oldal.

Illusztráció: kb. 360 db fekete-fehér

kép, 341 db címerrajz, vonalas térképek

Kötészet: mûbõrrel bevont keménytáb-

la, színes védõborítóval, fûzött.

Mikes Kiadó, Budapest, 2002.

Máltai könyv adományért
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Krisztus szeretete sürget minket a szegények szolgálatában !

Hátrányos helyzetû családok gyermekei, kisnyugdíjasok, magukra maradt idõs

emberek, hajléktalan testvéreink várják tõlünk a segítséget.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Számlaszám: 10300002-20102898-00003285

Tiszaörsi üdülési lehetõség
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is lehetõséget biztosít tagjai és önkéntesei számára ked-

vezményes üdülésre Tiszaörsön. Az üdülõben 2-3-4 ágyas, egyszerûen berendezett szobák állnak rendelkezésre. Bõvebb fel-

világosítás és jelentkezés  az MMSZ Országos Központban Henn Péternénél (tel: 391-4700,  e-mail: magis@maltai.hu).

MALÉV együttmûködés
A MMLSz örömmel értesíti tagjait és barátait, hogy a MALÉV-vel létrehozott együttmûködés eredményes.  E megállapodás

értelmében a MMLSz támogat minden olyan utazási tervet és foglalást tagjai és barátai részérõl, mely a MALÉV-en keresztül

történik.

A MMLSz elnöksége úgy döntött, hogy a két-kötetes Vajay Szabolcs: „A Máltai Rend magyar lovagjai” címû mû még megma-

radt példányait 10.000,-Ft vagy azt meghaladó adományért az adományozók sorrendjében értékesíti. Kérjük az érdeklõdõket,

hogy jelentkezzenek Dr. Fügedi Erikné úrhölgynél a MMLSz székházában (email: mmlsz@t-online.hu).


