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T
ízéves jubileumát ünnepli ebben

az évben a Máltai Hírek. 

Létrejöttének az elsõ alapgondolata

volt, összekötõkapcsot létesíteni az öt

világrészen élõ magyar máltai dámák és

lovagok között. A Magyar Szövetség

190 tagja közül még ma is, 16 évvel a

rendszerváltozás és 10 évvel a Szövet-

ség Fortuna utcai székházába történt ha-

zaköltözése után, kb. csak 70 tagja él

Magyarországon, a többiek szétszórva a

világban. Ezért foglalja el a Szövetség

vezetõsége idejének és energiájának

nagy részét még mindig a külföldön élõ

rendtagok ügyeinek intézése és ezért

kell, hogy egy Magyarországi Delegá-

ció tehermentesítse a Szövetség vezetõ-

ségét, a fennálló magyar máltaiak né-

met nyelvterületi, észak-amerikai és

Szórványban élõ intézményei mellett.

A kapcsolatteremtés és -fenntartás leg-

fontosabb eszköze az információ. A

rendtagok értesítése a Rend és a Szövet-

ség eseményeirõl, a zarándoklatok, a

lelkigyakorlatok, az egyházi ünnepek,

valamint a különbözõ konferenciák és

egyéb rendezvények dátumairól, helyé-

rõl, témájáról és a részvételi lehetõsé-

gekrõl. Rendkívül fontosak a személyi

hírek. Új tagok felvétele, elõléptetések,

kinevezések, családi események, vala-

mint az elhalálozások. Ide tartoznak

többek között, azok a személyi hírek is,

melyek egyes rendtagok életében nagy

eseményt jelentenek, mint pl. egy aka-

démiai tagság, egy világméretû konfe-

rencián történt elõadás stb. A hírek kö-

zött elsõ helyen áll a Szeretetszolgálat

tevékenysége. Valamennyi rendtagnak

tudnia kell, ismernie kell azt a nagysze-

rû munkát, amelyet a Szeretetszolgálat

végez 275 projektjén keresztül az or-

szág karitatív és szociális területein. A

tudás a másikról, a rendtársak életének

követése a Máltai Híreken keresztül

megteremti, vagy legalábbis részben

pótolja azt a rendi közösséget, amely

egy szerzetesrendnek, mint a miénk, el-

engedhetetlen velejárója.

A Máltai Hírek második alapgondolata

a híradás a kívülállók részére. A Rend

aktív résztvevõje a mindenkori társda-

lomnak, tevékenységével és magatartá-

sával, a Szeretetszolgálatának világ-

szerte elismert karitatív és szociális fel-

adatteljesítéseivel igyekszik ezt befo-

lyásolni és egy keresztény társadalmi

rend felépítéséhez hozzájárulni. Így éle-

térõl és tevékenységérõl értesíti a ma-

gyar társadalom vezetõ személyiségeit.

Ezek között állnak elsõ sorban a Ma-

gyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, a

protestáns egyházak vezetõi, a testvér

rendek tagjai, a köztársaság államfõje, a

kormány tagjai, bizonyos sajtóorgá-

numok, parlamenti képviselõk, diplo-

máciai testületek tagjai, karitatív és szo-

ciális szervezetek vezetõségei stb… Így

biztosítja a Szövetség ismertségét és

ilyen módon segíti elõ tevékenységének

támogatottságát.

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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P
écsett az öt éve mûködõ „Szolgáló

Szeretet Háza” – ahol eddig kizá-

rólag önkéntesek dolgoztak – 2005. ja-

nuár 1-jétõl megkapta a mûködési enge-

délyt hajléktalanok nappali melegedõjé-

re. Az intézménynek január végére már

170 kliense volt. Az alkalmazottak mel-

lett továbbra is számítanak az önkénte-

sek munkájára. Kísérleti jelleggel szín-

játszó kör indult hajléktalanok részvéte-

lével. Elsõ mûsorukat nagy sikerrel ad-

ták elõ.

A pécsi Csilla Gondviselés Háza és a

vürzburgi Maria Probst Schule Inté-

zet már évek óta együttmûködik a Le-

onardo önkéntes program keretében.

Minden év január–februárjában két di-

ák tölt 6 hetes szakmai gyakorlatot a

Csillaház fogyatékos nappali intézmé-

nyében.

A 2006 februárjában az MMSZ Buda-

pesti Központ egy napos lelki napot tar-

tott vezetõi részére, melynek fõ témája

az volt, hogy a mindennapi teendõink kö-

zepette el ne vesszen a „krisztusi ember”. 

Március 3–5. között került sor az immár

hagyományosan megrendezésre kerülõ

„Dáma lelkigyakorlatra”, ezúttal is

Sarródon. (Részletek a www.mmlsz.hu

honlapon.)

Március 10-én kulturális seregszemlét

tartottak Kozármislenyben a „Dolgoz-

zunk együtt egymásért” programban

részt vevõ civil szervezetek együttmû-

ködésével, ahol a pécsi Csillaház is sze-

repet vállalt. Kiállítást és jótékonysági

vásárt szerveztek fogyatékos fiatalok

munkáiból, a fiataljaink felléptek egy

modern táncprodukcióval, melyet a pé-

csi tv is közvetített.

A Módszertani Központ a Dél-alföldi Ré-

gióban három (Szegváron, Jánoshalmán,

Makón) képzést szervezett az elmúlt idõ-

szakban, melyeknek fõ témája a szociális

munka etikai kódexe volt. A képzés si-

Naptár – mi történt?
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A Máltai Hírek alapításánál komoly

megfontolás tárgyát képezte, hogy ne

legyen-e része a lapnak az elmélkedés,

a hit terjesztése, magyarázata, vagy leg-

alább is Egyházunk tanításának eseten-

kénti egy-egy gondolata. Hosszú viták

után lett a döntés elutasító, egyrészt a

tér hiánya miatt, másrészt a fent említett

célok elérésére csak a Máltai Hírek je-

lentek meg, míg az elmélkedés és a hit-

védelem irodalma amúgy is óriási terje-

delmû.

A Szövetség tagjainak csaknem egy-

hangú véleménye szerint a „Máltai Hí-

rek” feladatát kiválóan töltötte be. Tíz

év után azonban szükséges a lapot mo-

dernizálni, új alapokra helyezni, új

szerkesztési elveket bevezetni, kül-

alakján is változtatni. Ez történik eb-

ben az évben. Szabadhegy Péter rend-

társunk magára vállalta a szervezési

munkát. Megtartjuk a lap tartalmát: a

Rend, a Szövetség és a Máltai Szere-

tetszolgálat hírei, de feltûnnek a képek

is, megszûnnek az ismétlések és az ad-

minisztratív értekezések, a lap olvas-

hatóbb és érdekesebb lesz. Remélem,

hogy ezen szándékunk sikeres lesz.

Kérem ehhez a Szövetség minden tag-

jának támogatását, amely elsõsorban

abban nyilvánul meg, hogy írnak la-

punkba. Írnak saját magukról, rendi és

szövetségi tevékenységükrõl, mindar-

ról amit a Renddel és a Szövetséggel

kapcsolatban átélnek, vagy tudomá-

sukra jut.

A Szövetség újonnan 5 évre választott

vezetõsége ez év január 1-jén vette át

mandátumát. Ez egyik elsõ új akciója. A

vezetõség kéri Isten segítségét, hogy,

mandátumát a Rend és a Szövetség, va-

lamint hazánk javáért eredményesen

töltse be.

O’sváth György
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A
soron következõ Szövetségi

tanácsülés április 21-én lesz a

Fortuna utcai székházban.

Az ez évi Szövetségi lelkigyakorlatot

Székesfehérvárott a Szent Gellért Ta-

nulmányi Házban tartjuk április 21–23.

között. A lelki vezetõ Õex. Spányi Antal

megyés püspök lesz. Az elmélkedés té-

mája: „Lelki megújulás a nemzetért”

A Rendünk éves lourdes-i zarándok-

lata idén április 27-e és május 2-a kö-

zött lesz megtartva. Ez évben a szerve-

zést Ugron Imre szövetségi ispotályo-

sunk felügyelete alatt Sárdy László ve-

zetésével Czigler Ágoston és Petres

Emõke közremûködésével végzik. A za-

rándoklatra Budapestrõl összesen 48 fõ

utazik idén elõször repülõvel. Ebbõl

mint kísérõk 21 rendtag, és 8 hozzátar-

tozó, 3 fõ a katolikus Caritastól, vala-

mint 16 beteg, köztük a decemberben

elhunyt Atzél Endre rendtársunk által

delegált két csángó beteg, és két csángó

kísérõje utazik. A helyszínen további

három rendtársunk csatlakozik hoz-

zánk, így összesen a Magyar Szövetség

50 fõ fölött, a közelmúlt legnagyobb lét-

számával fogja képviseltetni magát

Lourdes-ban. A Hérosz Építõipari Zrt.

nagylelkû támogatása biztosítja a Ren-

dünk idei zarándoklatában való Magyar

Szövetség részvételét.

2006 május 7-én Székelyudvarhelyen a

Szövetség és a Szeretetszolgálat az

Apor Vilmos-emlékérmet adományoz

a helyi önkénteseknek, akik a 2005. évi

árvíz helyreállítási munkáiban kiemel-

kedõ szerepet vállaltak.  Az esemény fõ-

védnöke Tamás József csíkszeredai se-

gédpüspök és dr. Szabó Béla csíkszere-

dai fõkonzul. 

2006. május 12–13-án a budapesti Szent

József lelkigyakorlatos házban a dolgozók

és önkéntes munkatársak számára nyílt

lelkigyakorlatot tart Jakus Ottó atya.

Június 24-én lesz a Magyarországi

Delegáció közgyûlése és a Szent János-

napi ünnepi szentmise a Fortuna utcai

székházban.

2006. július 15-én Beregszászon a Péter

Pál Alapítvány, a Szentendrei és Bereg-

szászi Máltai Szeretetszolgálat szerve-

zésében az István a Király c. rockope-

ra elsõ kárpátaljai bemutatója lesz 110

fiatal szereplésével. Az elõadás ingye-

nes lesz, de a bejáratnál gyûjtést szer-

veznek a kárpátaljai Rát faluban épülõ

árvaház részére. A reklámozás vagy bár-

milyen más ügyben az elõadással kap-

csolatban forduljanak Szücs Balázshoz.

(e-mail: balazs@szrm.regnum.hu, tel:

20/823-0031).

Idén Krakkó mellett tartja meg a Rend a

nemzetközi nyári mozgássérült tábort

2006. július 15–23. között. A Magyar

Szövetség a megszokott teljes létszám-

mal fog részt venni az egyhetes táborban

ifj. doktor Kálay Tamás vezetésével.

2006. augusztus 27-én az erdélyi

Hodgyán a református templom újra

áldása lesz, melyet a Rend közremûkö-

désével a Magyar Nemzeti Bank anyagi

támogatásával hoztak rendbe.

Naptár – mi várható?
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kere miatt és a nagy érdeklõdésre tekin-

tettel a képzés folytatását tervezik.

Amerikai Delegáció évi lelkigyakorlatát

március 24–26. között tartotta meg New

Yorkban, melyet Prof. Dr. Bolberitz Pál

konventuális káplánunk vezetett és részt

vett rajta O’sváth György elnök úr is. 

Az Amerikai Delegáció tanácsülését a

lelkigyakorlat idejében Jeszenszky János

delegátus elnöklete alatt tartotta március

25-én a Mount Manresa lelkigyakorlatos

házban. A tanácsülésen 11-en vettek

részt, köztük O’sváth György elnök és

Bakách-Bessenyey Ferenc alelnök.

A napirend kiemelt pontjai közé tartoz-

tak a Lourdes-i és a Csíksomlyó-i zarán-

doklatokon való részvétel, az Észak-

amerikai Szövetségekkel fennálló vi-

szony, a rendtagokkal fenntartott kap-

csolat és az új tagok felvételére irányuló

stratégiai terv. A Tanács részletesen

megtárgyalta az ez évi költségvetést és a

támogatások felosztását. A Delegáció

többek között adományt juttatott a csán-

góknak és a mozgássérült tábornak, er-

délyi fiatalok ösztöndíj támogatást nyer-

tek el, támogatást nyújt a zarándoklatok-

nak, valamint számos nehéz helyzetben

lévõ vagy beteg honfitársunknak. 

A Delegáció gratulált Szily Tamásné

Judith dámának, kivel gyûjtési akciója

16.000.-USD-t eredményezett. Ezenkí-

vül, az erdélyi árvízkárosultak részére

3.000.- USD-t, továbbá kanadai rend-

társainktól a MMSZ részére 4.000.-

USD gyûlt össze.

A Tanácsülés végén a MMLSZ elnöke

megköszönte a Delegáció kiváló mun-

káját, méltatta részvételét a Szövetség

vezetésében és ismertette Vajay Sza-

bolcs könyvtárával kapcsolatos terve-

ket.
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A
z amerikai és a magyar máltaiak

viszonyának alakulása nemcsak

érdekes és tanulságos, de példaszerû is.

A kezdeti idõkben a magyar máltaiak

nagy hatással voltak az amerikai „Wes-

tern Association”-re, szellemiségére és

fejlõdésére. A Western Association ké-

sõbb ezt viszonozta és elkötelezte ma-

gát, hogy támogatja a Rend magyaror-

szági szövetségét, elsõsorban anyagi té-

ren, de az együttmûködés más területein

is, így pl. a személyes kapcsolatok létre-

hozatalában és fenntartásában.

Grosschmid Géza közgazdasági pro-

fesszor volt a Duquesne Egyetemen,

Pittsburgben. Rendi kinevezése a Wes-

tern Association részére áldás volt.

Grosschmid adta a lelki irányítást az el-

sõ engedelmességi lovagnak, majd a két

következõ jelöltnek is és elvállalta az

egész Western Association lelki felügye-

letét. Korai haláláig évente négy-hét al-

kalommal utazott Kaliforniába és vett

részt a Western Association számos fon-

tos eseményén.

Õ érte el, hogy a Western Association

ténylegesen is alkalmazta a Rend elõírá-

sait a jelöltek rendi oktatását illetõen,

felvételi próbaidejük alatt. Kaliforniá-

ban abban az idõben a lovagok és a dá-

mák nagy megtiszteltetésnek vették tag-

ságukat a Máltai Rendben, de nem vol-

tak kötelezve, hogy felvételük elõtt el-

méleti és/vagy gyakorlati képzésen ve-

gyenek részt. Grosschmid Géza tanácsa-

it követve Remon Sabatte elnök, vala-

mint John J. Dooven kancellár rendsze-

resen összehívta a jelölteket a Woodside

Perjelségben és olvasmányokkal, képek-

kel, beszélgetésekkel ismertette a Ren-

det. A jelöltek csak az elõkészítés után

nyerték el felvételüket. Bevezette a

rendszeres lelkigyakorlatokat, hogy a ta-

gok jobban megismerjék önmagukat,

egymást, valamint a Rendet. Ez a kezde-

ményezés két fontos programhoz veze-

tett: a kötelezõ zarándokúthoz Lourdes-

ba és az egyéves jelöltségi próbaidõhöz,

mely késõbb a Rend elõírása lett. 

Egy magyar születésû
lovag hazatér

Lupkovics János, az MMLSZ Észak-

Amerikai Delegáció tagja, mint kalifor-

niai lakosú menekült magyar, szoros

kapcsolatba lépett a Western Associa-

tionnel. E szoros kapcsolat keretében

egyrészt aktívan részt vett a Western

Association tevékenységében és munká-

jában, másrészt pedig kiváló személyes

kapcsolatokat létesített a Western

Association vezetõségével és számos

tagjával. Késõbb visszaköltözött szülõ-

földjére, Magyarországra, ahol fáradha-

tatlanul dolgozott és segített a Máltai

Lovagrend újjáépítésében. Sok új lova-

got toborzott, részt vett a Magyarországi

Máltai Delegáció létrehozatalában.

Lupkovics János mint valódi máltai, mé-

lyen el volt kötelezve a szegények és a be-

tegek segítésében. Ez nemcsak Magyaror-

szágra vonatkozott, de minden országra

ahol szegénység, ínség, betegség terjedt

el. 1989-ben amikor kitört a forradalom

Romániában, õ szervezte és irányította azt

a segítõ programot, mely gyógyszereket,

ruhákat és élelmiszereket szállított Romá-

niába. Munkája elismeréséért a Western

Association Lupkovics Jánost a „Cross of

Commander”-címmel tüntette ki.

A viszonzás

A Western Association késõbb és mind a

mai napig lerója háláját a magyar mál-

taiak felé, részt vesz a Máltai Lovagrend

magyarországi tartományának újjáépí-

tésében. A kommunizmus bukása után,

a Western Association nagymértékû

pénzügyi támogatást nyújtott. Az egyé-

ni tagok, az ispotályosi bizottság, illetve

az Association adományai majdnem

100 000 dollárt értek el csak 1991-ben.

Ez a segítség, szerényebb összegekben

a mai napig is folytatódik. 

Az említett személyeken kívül még szá-

mos magyar rendtag játszott döntõ sze-

repet a Western Association kialakulásá-

ban és fejlõdésében. Õk viszonzásul el-

kötelezett segítõi a Magyar Máltai Lova-

gok Szövetségének, a Szövetség szolgá-

latainak itt és mindenütt a világon.

P. Jávor Egon O.S.B.

Amerikai és magyar máltaiak
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D
elegációnknak 2003 augusztus

óta vagyok tagja. Nagy örömmel

és lelkesedéssel veszek részt havi talál-

kozóinkon Mons. Frank Miklósnál,

amelyet szentmisével kezdünk, a teen-

dõk megbeszélése, beszámolók és Mik-

lós atya mindig nagyon érdekes elmél-

kedései után egy agapéval fejezünk be.

Ezeken a találkozókon már régóta

egyetértettünk abban, hogy az egyéni

karitatív tevénységeken kívül, mint cso-

port is jó lenne a máltai jelszó „Tuitio

fidei et obsequium pauperum” értelmé-

ben aktivizálni magunkat.

Miklós atya kezdeményezésére Merka

János plébános, a müncheni magyar ka-

tolikus misszió vezetõje, kapcsolatba lé-

pett velünk. Öreg, magányos, beteg

egyháztagokról számolt be, akik egy lá-

togatásért, egy beszélgetésért, egy kö-

zös sétáért hálásak lennének. Elsõ lé-

pésként egy szombat délutáni kirándu-

lást szerveztünk Mons. Cserháti Ferenc

vezetésével egy München melleti ro-

mantikus, erdõszéli Mária-zarándok-

helyre.

Ugyanebben az idõszakban fordult hoz-

zám Carl-Joseph Graf Wolff-Metter-

nich rendtag, a Malteser Hilfsdienst

(MHD) müncheni városi megbízottja.

Az MHD is felismerte ennek a korszak-

nak egyik legnagyobb problémáját, az

öreg, magányos, elhagyatott embere-

ket. Az állam vagy a betegbiztosítók

(még) fizetik az orvosi ellátást, az étke-

zést, de csak ezt. Az ápolóknak, orvo-

soknak, szociális munkásoknak nincs

idejük, hogy valamilyen személyes

kapcsolatot fenntartsanak vagy elbe-

szélgessenek. Miután a lakosság min-

dig öregebb lesz, a szociális és családi

strukúrák úgy változtak, hogy mindig

több ember él egyedül, a családtagok

csak laza kapcsolatot tartanak fenn egy-

mással, a magányosság, a szótlanság,

az anonimitás rohamosan növekszik.

Ezért az MHD megbízott engem, hogy

hozzak létre Münchenben egy látogató-

szolgálatot. Összeállítottunk egy tervet,

és pár hónapos elõkészület után, ahol

egy nyolcórás kiképzést is kidolgoz-

tunk (ez újdonság, mivel eddig csak a

mentõszolgálatosok kaptak kiképzést)

megtettük az elsõ lépéseket. Újságon

keresztül kerestünk önkénteseket és tar-

tottunk két informácios estét. Nagy

örömünkre számos érdeklõdõ jelentke-

zett és 2004 júliusában el is kezdtük az

elsõ tréninget, szeptembertõl pedig

megindulhattak a látogatások. A kikép-

zést két munkatársunk tartja, akik hos-

pice munkát végeznek és így sok ta-

pasztalatuk van ezen a téren is. Ma már

hatvanan vagyunk, és most indítjuk a

harmadik csoportot. Sikerült Merka

atya magyar öregeit is látogatószolgála-

tunkba integrálni.

A német máltai szövetség délnémet de-

legációjával szoros a kapcsolatunk.

Összejöveteleikre Münchenben kerül

sor, amelyekre  a magyar rendtagokat is

meghívják és mi részt is veszünk a talál-

kozókon. Ugyanúgy férjem, Christian,

mint német máltai lovag, részt vett Erdõ

Péter bíboros ünnepélyes szentmiséjén

Münchenben múlt év novemberében és

Miklósházy Attila püspök által tartott

bérmáláson tavaly.

Clary-Aldringen Mária, München

Pillanatképek a Német Nyelvterületi
Delegáció életébõl
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Máltai új-

ságunk felkínálja

a lehetõséget ar-

ra, hogy máltai

hivatásunkat új-

ból értelmezzük.

A hivatás válasz Isten hívására. A válasz

egyben választás is. Az egészbõl mindig

csak egy rész a miénk, s csak erre tehet-

jük fel az életünket. Ugyanakkor csak

olyan szolgálatot szabad, érdemes elfo-

gadni Istentõl, amelyért érdemes élni, s

amely értelmet ad halálunknak is. Máltai

hivatásunk jelmondata: A hit védelme és

a szegények támogatása. 

A hit védelme

A világnak a Szeretet Istenére van szük-

sége. A Szentatya, XVI. Benedek pápa

elsõ enciklikája is erre utal, amelynek cí-

me: Deus est Caritas. Isten többet akar

adni nekünk, mint amit kérni szoktunk,

vagy várunk tõle. Többet, mint testi

egészséget, mint eledelt, ruhát és hajlé-

kot, mint e világi eredményeket, hírne-

vet és sikert. Önmagát akarja adni. Sze-

retetkapcsolatot kínál fel és azt, hogy be-

lõle éljünk. A hitetlen, istentelen világ

embere vonakodik, mert nem kívánja

feladni öntörvényû életvitelét, úgymond

félti a szabadságát Istentõl, amelyre oly

nagyon érzékeny. Csakhogy Isten szá-

mára semmi sem fontosabb, mint az em-

ber szabadsága, mert szeretetkapcsolatot

akar velünk, amelynek feltétele a sza-

badság. Ezért vezeti ki népét az egyipto-

mi rabszolgaságból, ahol kiszolgáltatott,

jogfosztott volt, és reménye sem lehe-

tett, hogy önerejébõl megszabaduljon.

Szabaddá tette, hogy szövetségese le-

hessen, és parancsolatokat adott, hogy

az ember megõrizhesse ajándékba ka-

pott szabadságát, s ne hódoljon más iste-

neknek, nehogy ismét függõ viszonyba

süllyedjen. 

Isten Jézus Krisztusban új dimenziót nyit

minden ember számára, megnyitja a sza-

badulás kapuját, mert saját erõbõl nem

vagyunk képesek kiszabadulni bûneink

börtönébõl. Az ember létrendi kapcsolat-

ban van az Istennel. Az Isten teremtmé-

nye, az Isten képére formált, s az Istentõl

függ az élete. Ezzel a gyökeres Istenhez

tartozással szöges ellenétben áll az, hogy

az ember vétkezik, s elidegenedik Istentõl

és önmagától. Belsõ ellentmondásban él,

nem az, akinek lennie kellene. Belsõ za-

varai arról árulkodnak, hogy nem ura vá-

gyainak, s kihasználja embertársait. Eb-

bõl az egzisztenciális kátyúból vezet ki

Isten a bûnbánat és a bûnbocsánat által,

amely megadja az embernek a lehetõsé-

get, hogy Isten akarata kerüljön élete kö-

zéppontjába, amely megkapaszkodásunk

s mindennapi újrakezdésünk záloga. A

bûnbocsánatban feloldódik minden létezõ

ellentét Isten és ember, ember és ember

között. Az ember fölszabadul bûnei terhé-

tõl, és megújul létében, kibékül Istennel

és embertársaival. Ez az egyetemes kien-

gesztelõdés ma, az egységet keresõ világ-

ban idõszerûbb, mint valaha. A hit védel-

me szekularizált világunkban – amelyben

nincs helye az Istennek, s úgy tûnik, hogy

sokan jól megvannak Isten nélkül – azt

jelenti, hogy az embereket vissza kell ve-

zetni Krisztushoz, és segíteni õket abban,

hogy kibékülhessenek az Istennel. 

A szegények támogatása

Világunk reménytelenül kettészakadt.

Az emberiség nyolcvan százaléka él sze-

génységben, s részben nyomorban az éh-

halállal küszködve, s mindössze húsz

százaléka él jólétben. Eközben a ciniz-

mus ruhájába öltözködõ kísértet járja a

világot sajátos ígéretével: jövõnk a jólét,

ami gondtalan anyagi helyzetet teremt

mindenkinek. Ugyanakkor nincs jogunk

áltatni a szegényeket azzal, hogy meg-

kérdõjelezzük azon elemi vágyukat s

igényüket, hogy õk is szeretnének jólét-

ben élni, ha a jólét nem is lehet osztály-

részük. A „tisztes szegénység” fogalmát

juttatja ez eszünkbe, amelyre az idõsek

még emlékezhetnek. A jólét az életminõ-

ség foka, amely a szükséget szenvedõk

számára is testi, szellemi, lelki, közössé-

gi jóérzetet jelent a WHO meghatározá-

sa szerint. 

Krisztus, aki értünk emberré lett, a sze-

gények sorsát választotta, és azonosulva

velük, ránk bízta a szegények szolgála-

tát: „Amit egynek tesztek, nekem teszi-

tek”. Jézus követése nem elmélet, ha-

nem élet, s ráadásul az üdvösség útja. 

A szegénység sohasem lesz teljesen

megszüntethetõ a földön az emberi ön-

zés miatt, amit az e világi szemlélet és a

napjainkban meghirdetett szabad ver-

seny inkább támogat, mint visszafog, s

már csak ezért sem hagyhatjuk magukra

a szegényeket. 

Ma, amikor egyre növekszik a leszakadók

tábora, nem elégedhetünk meg a szegé-

nyek valamilyen szintû megajándékozásá-

val, támogatásával. Elérkezett az idõ, ami-

kor a szegények helyzetének megoldása

megkívánja a javak megosztását minden-

kitõl, legfõképpen a jólétben élõktõl. 

A világ jövõje a szegények kezében van.

Nincs más út, mint újra felismerni a test-

vériség igazságát, és a szolidaritás paran-

A Szeretet Istene
a szeretetszolgálatokban cselekszik
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országos küldöttgyûlése 2004-ben,

az ország Európai Unióhoz való csatlako-

zásával egy idõben – alkalmazkodva a

változásokhoz – a szervezet területi be-

osztását az új EU-s statisztikai régiókhoz

igazította. Az átalakulás Közép-magyar-

országi Régió név alatt egyesítette a ko-

rábban önálló budapesti szervezetet és a

Pest megyei csoportokat. Az újjászerve-

zés igen sok feladatot rótt ránk. Minde-

nekelõtt ki kellett alakítani a régió döntés-

hozó testületeit, megbízni felelõseit, meg-

határozni közös céljainkat, programjain-

kat. A budapesti szervezet fejlõdése az el-

múlt évtizedben leginkább az intézmé-

nyes ellátások felé tolódott: 2004-ben kö-

zel már közel 40 intézményt és szolgálatot

mûködtetett a hajléktalan-ellátás, az idõs-

gondozás, az egészségügy, a gyermekek

és családok támogatása területén. Ezzel

szemben a Pest megyében mûködõ tizen-

két csoport egységesen a hagyományos

karitatív feladatok önkéntes ellátására

szervezõdött, azaz adományokat gyûjtött

és osztott szét településén a rászorulók

számára. Ez a két különbözõ nagy tevé-

kenységi kör egymás mellé rendelése az-

zal a reménnyel töltött el bennünket, hogy

sokat tanulhatunk egymástól, a tudás és

tapasztalatok megosztása mindkét „csa-

pat” fejlõdését szolgálja a jövõben.

Fontos feladatként jelöltük meg, hogy a

Pest megyei csoportok elé olyan új célo-

kat tûzzünk ki, melyeket az önkéntesek

szívesen vállalnak és látnak el, ugyanak-

kor stabilizálhatják a szegényes, gyakran

méltatlan körülmények között mûködõ

csoportok helyzetét. Törekszünk arra,

hogy a városi csoportok munkáját olyan

intézményes feladattal bõvítsük, amely

stabil állami, önkormányzati finanszíro-

zással rendelkezik, és nehéz anyagi hely-

zetünkben biztosíthatja szolgálatunk

hosszú távú fenntarthatóságát.

Az eltelt két év sok munkával telt, de

igazolta reményeinket. Ennek eredmé-

nyeképpen egy csoportunknál 2005-ben

már állami finanszírozású szociális

szolgáltatás indult el, 2006-ban pedig

további három csoportunknál indulhat

hasonló tevékenység.

Dunavarsányban és Tökölön saját tulaj-

donú ingatlanokat tudtunk vásárolni,

amelyekben az új, intézményes feladatok

ellátása mellett nyugodt feltételek teremt-

hetõk ott mûködõ csoportjaink számára

is. Gödöllõn a városi önkormányzat biz-

tosít számunkra új, önálló ingatlant, ahol

hagyományos feladataink végzése mel-

lett támogató szolgálatot, gyógyászati

segédeszköz-kölcsönzõt üzemeltetünk.

Cegléden sikerrel indult el és példamuta-

tóan mûködik tanyagondnoki szolgála-

tunk, amelynek bõvítését is tervezzük.

Minden csoportunkról elmondható, hogy

aktívan kapcsolódott be az új régió mun-

kájába, közös programjainkból, közös

feladatvállalásainkból kiveszi a részét,

amiért ez alkalommal is köszönetet mon-

dok minden önkéntesünknek. 

A budapesti szervezet feladatvállalásai is

bõvültek az elmúlt idõszakban. Intézmé-

nyeink és önkénteseink feladata továbbra

is a hajléktalan emberek ellátására, csalá-

dok támogatására, idõs magányos embe-

rek felkarolására, gondozására, gyerme-

kek, fiatalok és fogyatékkal élõk segítésé-

re irányulnak. Jelenleg intézményeink

száma közel ötven, amelyek között a

mentõszolgálattól a tüdõszûrõ állomásig,

az iskolától a játszótérig, az utcai szociá-

lis munkától az intézményes hajléktalan-

ellátásig, az idõsgondozás, a gyógyászati

segédeszköz-kölcsönzés területén szám-

talan különbözõ ellátás található. A sok

különbözõ szolgálatban azonban egy

gondolat mindenképpen közös: a szegé-

nyek szolgálata. 

Gyõri Dani Lajos

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Közép-magyarországi Régiója

8

csának engedelmeskedve megosztani a ja-

vakat. A Máltaiak a szegények szolgálatá-

ban Krisztus mûvét folytatják, aki azért

jött, hogy életünk legyen, nem csupán

jobb, hanem teljesebb életünk legyen. Ma

a hittartalom önmagában nem gyõz meg,

csak a tanúságtétel, azoknak az élete, akik

által Jézus ma is cselekszik. 

Kozma Imre

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: 
Közép-magyarországi Régió 

Budapest és Pest megyei illetékességgel. 

Központ: 1033 Budapest, Miklós u. 32. 

Tel.: 1/388-8760; 1/388-8920; 1/368-9299, 1/368-9484 

Fax: 1/368-4283 e-mail: maltai@mmszbp.hu 

honlap: www.mmszbp.hu 

Vezetõ: Gyôri Dani Lajos régióvezetô

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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A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat hírei
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SPAR-akció 2005

Fõ támogatóink és segítõink voltak …

– SPAR Magyarország Kereskedelmi

Kft. (az INTERSPAR, SPAR és

KAISER’S üzletek tulajdonosa) mun-

katársai, Magyar Rádió (a Napköz-

ben címû mûsor

szerkesztõsége), a

máltai munkatár-

sak: tagok, nagy-

számú önkéntes, a

kedves vásárlók,

akik közül többen

elmondták, már

várták a gyûjtést,

korábban is érdek-

lõdtek, többen kife-

jezetten a gyûjtés

miatt idõzítették bevásárlásukat e na-

pokra, vagy csak e célból tértek be vá-

sárolni az üzletekbe…

KÖSZÖNJÜK A LEHETÕSÉGET

ÉS A SEGÍTSÉGET!

Jelen voltunk…

– Advent harmadik és negyedik heté-

ben 6 napon át 82 helyszínen, üzleten-

ként és mûszakonként átlagosan 3 em-

ber vett részt a gyûjtésben. Átlagosan

10 órát voltunk jelen, ez összesen 

14 760 önkéntes munkaórát jelent. 

A munka értéke közel 7 380 000 Ft

(500 Ft/óra díjjal számolva).

Eredményeink…

A 2005. évben összegyûlt 90 604 kg

tartós élelmiszer forgalmi értéke közel

36 241 600 Ft (átlagosan 400 Ft/kg ér-

tékkel számoltunk).

A gyûjtés eredményeként 15 000 cso-

magot jutattunk el a rászoruló embertár-

sainknak.

Béres-csepp

A Béres Alapítvány – a hagyomá-

nyaihoz híven – idén is jelentõs

mennyiségû Béres-cseppet osztott

szét a rászorulókat segítõ szerveze-

teknek. 

Az ünnepélyes átadáson Kozma Im-

re atya 11 600 üveg Béres-cseppet

vett át az alapítványtól, amelyet szét-

osztottunk támogatottaink között.

Ezúton is köszönetet mondunk a Bé-

res Alapítványnak a támogatásért.

A budapesti Mûvészetek Palotájában

március 10-én fotókiállítás nyílt a

„Székelyföldi árvíz” képeibõl. A kiál-

lítást Kozma Imre atya nyitotta meg. 

Fotókiállítás



Pusztainé Podmaniczky

Erzsébet kegyelmi dáma

(1996 óta) – a Szövetsége

kancellára – bemutatko-

zik: 1945-ben születtem, l964-ben

érettségiztem (Szentendrei Ferences

Gimnázium) 1974-ben szereztem álta-

lános orvosi diplomát (Semmelweis

Orvostudományi Egyetem, Budapest).

Elõször rákkutatóként dolgoztam, jelen-

leg orvos-diplomata vagyok. 1979-ben

férjhez mentem Pusztai István mérnök-

közgazdászhoz. 

Két fiunk van: Miklós, aki már dolgozik

és Gábor, aki tanul. (A bemutatkozás

eredeti változata az 1-es számú kancel-

lári körlevélben található.)

Tihanyi Gábor magisztrá-

lis lovag (2003 óta) – a

Szeretet Szolgálat közpon-

ti irodavezetõje: Egy ki-

lencgyermekes család második gyermeke

vagyok. Feleségemmel négy gyermek ne-

velését vállaltuk: 26 éves nevelt leányunk

és három – 16, 14 és 13 éves – fiunk van.

1984-ben Kozma Imre atya hívására a

Zugligeti Szent Család Plébánia fõállású

alkalmazottja lettem. 

A liturgikus énekkarok vezetése, az

énekesi szolgálat ellátása mellett irodai

munkát végeztem. 1997 óta az irgalmas

rendi Szent István kápolna közösségé-

ben tevékenykedem, elsõsorban az éne-

kesi szolgálat szervezésével. 1983-ban

bekapcsolódtam az Országos Hitoktatá-

si Bizottság liturgikus munkacsoport-

jának a munkájába. A Keresztény Értel-

miségiek Szövetségének megalakulása-

kor alapító tagja voltam a Szövetség

keretében mûködõ „Szent Ágoston” Li-

turgikus Megújulási Mozgalomnak.

Több éven keresztül – mint a mozga-

lom titkára – aktív tevékenységet foly-

tattam különbözõ liturgikus rendezvé-

nyek, továbbképzések, találkozók szer-

vezésében, kiadványok szerkesztésé-

ben, kiadásában. Jelenleg elsõsorban

kiadványok nyomdai munkálatait gon-

dozom. 1990-ben léptem be a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat tagjainak sorá-

ba. Eleinte önkéntesként, majd 1996

óta fõállású alkalmazottként, mint az

Országos Központ irodavezetõje tevé-

kenykedem. 2003-ban a Szuverén Mál-

tai Lovagrend tagja lettem. Arra törek-

szem, hogy munkámmal hozzájáruljak

olyan „háttér” biztosításához, melyre

támaszkodva a Szeretetszolgálat mind-

inkább megvalósíthatja, amit jelmonda-

ta megfogalmaz: „A hit védelme és a

szegények szolgálata”.

Ugron Imre tiszteleti

lovag engedelmességben

(1985 óta) – a Szövetség

ispotályosa – bemutatko-

zik: 1949-ben 7 évesen hagytam el Ma-

gyarországot anyámmal és nõvéremmel.

1971-ben elvettem a portugál származá-

sú Leonor Melo Barbozát feleségül. 

Istenünk nem ajándékozott meg gyer-

mekkel. 1977-tõl egy nagy amerikai

egészségügyi cikkeket gyártó cégnél 20

éven át dolgoztam marketing- és forgal-

mazási feladatokkal. 1996 végén önálló-

sítottam magamat a nagyvállalati világ-

ból és így most tanácsadóként elsõsor-

ban fogászati és fogtechnikai cégekkel

vagyok kapcsolatban. Tíz éven át

(1952–1962) részt vettem Németország-
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A Magyar Delegáció február 16-án tar-

tott rendkívüli közgyûlésén 29 rendtag

adta le szavazatát, amellyel titkárrá vá-

lasztottuk dr. Buzády Tibor és tanács-

taggá Huebner Károly rendtársunkat. 

Buzády Tibor magisztrális

lovag (1990 óta) önéletraj-

za: 1956-ban tagja volt a

Baranya megyei Munkások

Nemzeti Tanácsának, így orvosi tanulmá-

nyait Londonban fejezte be, majd Mün-

chenben nyitott orvosi rendelõt. A Széche-

nyi Kör elnökeként kulturális, szociális és

karitatív munkát is végezett, valamint

több száz teherautónyi segélyszállítmányt

jutatott el Magyarországra. Tevékenysé-

géért megkapta a Magyar Köztársasági

Érdemrend Tisztikeresztjét és a Pro

Cultura Hungarica Érdemplakettet. Nyug-

díjasként visszatért hazájába. Négy házas

fia van. Feleségét: dr. Buzády Évát nagy-

mesterünk kitüntette a Máltai-rend Ér-

demkeresztjével. A karitatív munkát óhaj-

tja folytatni és rendtársai közösségi életét

kívánja szolgálni.

Dr. Fejérvári Hübner

Károly, magisztrális lo-

vag (2003 óta), Budapes-

ten született. Tanulmánya-

it a Salzburgi Borromaeumban és az

USA-ban fejezte be. Doktorátust szerzett

számítógép-technológiában és az elsõ

nyolc repülõtiszt között volt, aki az ame-

rikai légi haderõk elsõ asztronautics

programjából graduáltak az M.I.T.-rõl.

Karrierje a NASA-nál kezdõdött, majd

utána az iparban folytatódott. A hetvenes

és nyolcvanas években a General

Electric Company-nál a magas technoló-

giát használó iparágak globális fejleszté-

séért volt felelõs. Az amerikai kon-

gresszus által 1990-ben létrehozott be-

fektetési alap organizálásával és vezeté-

sével lett megbízva. Azóta a harmadik

befektetési alap vezetésével foglalkozik.

A Budapesti Amerikai Kereskedelmi Ka-

mara kétszer megválasztott elnöke volt

1997 és 1998-ban. Károlyt öt gyerekkel

és hét unokával áldotta meg az Úr.

Személyi hírek – bemutatkozások
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ban a magyar cserkészet munkájában.

1962-ben végeztem el az elsõsegély-tan-

folyamot a Német Malteser

Hilfsdienstnél. Így kerültem elsõ kap-

csolatba a Máltai munkával. Két évre rá

a továbbképzõ kurzus elvégzése után

beléptem a Malteser Hilfsdienstbe és

részt vettem az önkéntes munkájukban.

1985-ben léptem be a Máltai lovagrend-

be. 1988-ban megválasztottak a Német

Nyelvterületi Delegáció vezetésére. 

Ugyanebben az évben megalapítottuk

Boeselager Csillával és más barátokkal,

rendtagokkal az „Ungarischer Malteser

Caritas Dienst”-et Kölnben. Ebbõl indult

1989 tavaszán a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat alapítása Kozma Imre atyával

Budapesten. Az MMSZ munkájában az

elsõ két évben aktívan részt vettem mint

alelnök. Erre az idõszakra esett a keletné-

met menekültek megsegítése és a román

forradalom. 

Egyenrangú feladatomnak látom a Szö-

vetségi és a Szeretetszolgálati közös

munkájának fellendítését és kiépítését.

Ugyanakkor figyelembe kell venni

Rendünk munkáját világszerte és ennek

támogatását, a Szövetségünkben meg-

valósuló erõsítését. Remélem, hogy Is-

ten segítségével teljesíthetem elkép-

zeléseimet és a Máltaiak – rendtagok és

önkéntesek – céljaim elérésében segíte-

nek.
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Szép számmal imádkoztunk Mgr. Frank

Miklós tiszteleti konventuális káplán,

pápai prelátusunk 30. éves jubileumi

szentmiséjén a Mátyás-templomban. A

mise után hangulatos baráti találkozó ke-

retében adta át elnökünk Miklós atyának

a Rend nagykeresztje kitüntetést.

Dr. Hóman Bálint ma-

gisztrális lovag, kanadai

rendtársunk, aki 1979-

ben lett beiktatva a lo-

vagrendbe, 2006. február

8-án Ottawában, egy évre

felesége, Léna elhunyta

után, hosszú betegség kö-

vetkeztében visszaadta

lelkét Teremtõjének.

Felvételi hírek – új

rendtársaink a Magyar Szövetség-

ben:

Megyery István tiszteleti lovag –

Kanadában élõ rendtársunk avatása az

Észak-amerikai Delegáció márciusban

tartott lelkigyakorlatán megtörtént.

Msgr. Pavol Dráb magisztrális káplán

– a kassai Szent Erzsébet-katedrális es-

perese és teológiai professzor. Avatása a

közeljövõben fog megtörténni.

Hadik András magisztrális lovag –

Angliában élõ rendtársunk – avatása

Székesfehérváron, az április 21–23. kö-

zött megtartandó Szövetségi lelkigya-

korlata záró miséjének keretében törté-

nik meg.

Kállay Tamás tiszteleti lovagunk (1990

óta) az obedienciális fogadalmát ugyan-

csak Székesfehérváron, a Szövetségi lel-

kigyakorlata záró miséjén fogja letenni.

Változás a Német Nyelvterületi Delegá-

ció vezetésében: miután Ugron Imre

2006. január 1-jétõl a Szövetég ispotá-

lyosa, ezért a 2006. szeptemberi delegá-

ciós választásokig a delegáció vezetését

Karácsonyi Miklós vette át.

Személyi hírek – múlt és jövõ

Elhunyt Atzél Endre rendtársunk Magyar

Örökség díjban részesült, amelyet 2006.

március 25-én a Budai Ciszterci Szent Imre

Gimnázium dísztermében tartott díjátadás

alkalmából ünnepeltek meg. A díjat a ma-

gyar szolidaritás jegyében megvalósított

életmûvéért és a határon túli magyarságért

végzett áldozatos munkájáért kapta meg.

Dr. Báthy Andrásné az MMSZ Nyugat-dunántúli Régió titkára és Navratyl

Istvánné a régió munkatársa vehette át  tizenöt évnyi munkájuk megbecsüléseképpen

a Gyõr Megyei Jogú Város Roma Kisebbségi Önkormányzatának a cigányság érde-

kében végzett munkáért alapított Aranygyûrû Kitüntetését.

Az MMSZ Csornai csoport vezetõje, Varga József a megye és a város érdekében

végzett lelkiismeretes, odaadó munkája elismeréseként a Gyõr-Moson-Sopron Me-

gyei Önkormányzattól Gyõr-Moson-Sopron megye szolgálatáért díszoklevelet kapott.

Kitüntetések



Két könyv, amely erõt ad önkéntes válla-

lásaink teljesítéséhez és talán választ ad

arra, miért vállaljuk ezt a sokszor re-

ménytelennek tûnõ, áldozatokkal terhelt,

ugyanakkor lelket felemelõ szolgálatot.  

Mindannyiunk örömére és lelki meg-

erõsítésére szolgál az egy évvel ezelõtt

elindított kezdeményezés, amelynek

gyümölcse immár két máltai lelkiségi

könyv, a tavalyi évben kiadott Belon

Gellért Imádkozzatok címû,  és  a kará-

csonykor megjelent Belon Gellért Jézus

lelkülete címû lelkiségi könyv. Imre

atyának a könyv elõszavában írt gondo-

latait idézve: vegyük kezünkbe ezt a

könyvet, s részünk lehet egy-egy felis-

merés nyomán abban, hogy Jézus lép

be lelkünk világába, s kínzó kérdése-

inkre ad választ, ha nem is tetszetõs, de

hiteles és használható választ. „Atyám-

nak az az akarata, hogy mindenki, aki

látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen”.

(Jn. 6,40). Bennünket pedig arra hív,

hogy mi is ezt tegyük: emberekben

szolgáljuk az Istent! 

Belon Gellért: Imádkozzatok, 

Ára 400 Ft.

Belon Gellért: Jézus lelkülete, 

Ára 600 Ft.

Kapható: 

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

Telefonszám: 391-4700.

A Szeretetszolgálaton belüli szolgálat al-

kalmat ad a jó szándékú, érzékeny, nyílt-

szívû  embereknek arra, hogy Istennel el-

telve cselekedhessenek. 

De sajnos ez a magasztos cél egyre in-

kább elhalványodik az emberek / a mun-

katársaink  tudatában is, hiszen elõtérbe

kerül az a  sok formális, hivatalos kötele-

zettség, az anyagi gondok, a feszültsé-

gek, a külsõ tényezõkbõl adódó konflik-

tusok a munkánk végzése során, amelyek

víz alá nyomják az igazi célt.  

Nincs már idõnk saját lelkünkkel tö-

rõdni, tudatosítani magunkban, hogy

miért éppen itt és miért éppen azt csi-

náljuk, amit választottunk. Szerveze-

tünkben a közvetlenül  a rászorulókkal

kapcsolatban állók  vannak „kegyelem-

teljesebb” helyzetben, hiszen õk látják

a nyomorúságos helyzeteket, hallhat-

ják a segítségkérõk hangját és közvet-

lenül megtapasztalhatják, van eredmé-

nye szolgálatuknak, erõfeszítéseiknek.

Akárhol is tesszük a dolgunkat, szük-

ségünk van nap mint nap a megerõsí-

tésre!
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A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

több mint 10 esztendeje indította el

„Családok a családokért” elnevezésû

programját, melynek célja, hogy ma-

gyarországi családok vállalják egy-egy

nyomorban élõ  kárpátaljai magyar csa-

lád rendszeres támogatását.  S bár Ma-

gyarországon is sok a rászoruló szegény

ember, mégis vannak olyanok, akik szí-

vükön viselik a náluk még rosszabb

helyzetben lévõk sorsát és havonta egy

állandó összeggel támogatják határon tú-

li testvéreinket.  Jelenleg több mint 800

magyarországi család támogat kárpátal-

jai magyar családot és további 50-60 kár-

pátaljai család várakozik arra, hogy je-

lentkezzen újabb támogató, aki õket

megsegítené kilátástalan helyzetükben.

Kedves Máltai Testvéreink, Kedves Ol-

vasóink! Kérjük, amennyiben lehetõségei

megengedik, csatlakozzon Ön is progra-

munkhoz. 

Jelentkezni lehet: Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat Országos Központ 

„Családok a családokért” 1125 Budapest,

Szarvas Gábor út 58–60. Tel.: 391-4700

Muskovszky Judit/Ujfalussy Lászlóné 

e-mail: muskovszky@maltai.hu

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

„Családok a családokért”
Kárpátalján

Belon Gellért-könyvek megjelenése


