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A
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

tagja lehet minden olyan személy,

aki a szeretetszolgálat céljaival egyetért

és azt feladata végzése során képviselni

tudja. A tagságra vonatkozó feltételeket

az MMSz Alapszabálya tartalmazza.

A máltai tagság feltételei:

– a római vagy görög katolikus egyház-

hoz, illetve más keresztény felekezet-

hez tartozás,

– egyéves aktív közremûködés a Szere-

tetszolgálat munkájában,

– a Máltai Lovagrend és a Szeretetszolgá-

lat szellemiségének és feladatainak is-

merete, annak elfogadása és képviselete

– jártasság (gyakorlat) megszerzése

azon a területen, ahol közremûködni

kíván,

– két rendes (aktív) MMSz-tag ajánlása.

A jelölt a tagfelvételre vonatkozó kérel-

mét a helyi és regionális szervezeten ke-

resztül az MMSz ügyvezetõsége felé

nyújtja be. A kérelmet a csoportvezetõ

és a csoport lelki vezetõjének ajánlásá-

val, valamint a regionális szervezet jó-

váhagyásával is el kell látni.

A tagfelvételi kérelem elbírálása után a

felvett jelöltek a Szeretetszolgálat azon

csoportjában, ahol a feladatukat végzik,

ünnepélyes keretek között fogadalmat

tesznek. A fogadalomtétel szentmise ke-

retében történik. 

A rendes (aktív) máltai tag a tagság

megfelelõ fórumain (közgyûlés) szava-

zati joggal rendelkezik és tisztség vise-

lésére választható.

A máltai tag köteles vállalt feladatát a

legjobb tudása szerint, hittel és szere-

tettel végezni. 

Pártoló tag lehet minden természetes

vagy jogi személy, aki (amely) az

MMSz-t feladatainak teljesítésében –

különösen anyagilag – támogatja.

Szavazati joga nincs és nem választ-

ható.

Tiszteletbeli tag lehet minden termé-

szetes személy, aki az MMSz-t vala-

mely kimagasló formában támogatja

vagy támogatta. Szavazati joga nincs és

nem választható.

Amit a máltai tagságról
tudni kell...
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O
któber 23-án a világtörténelem leg-

tisztább és leghõsiesebb forradal-

mára emlékezik a nemzet, melyet 50 év-

vel ezelõtt a magyar ifjúság robbantott ki

a nemzeti függetlenség és szabadság

visszaszerzésére és megtartására.

A Máltai Lovagrend 1099-ben Jeruzsá-

lemben történt alapítása után néhány évti-

zeddel jelent meg hazánk földjén, már

1162-ben állt elsõ rendháza és ispotálya

Székesfehérvárott, és azóta részt vett a

magyarság sorsában, jóban, rosszban,

gyõzelmeiben és vereségeiben. Az

Aranybulla 7 példányából egynek õrzését

II. Endre király a máltaiakra bízta, a mo-

hi csatában a lovagok mentették a királyt,

Mohácson legkiválóbb fiait áldozta fel.

Mind a török, mind a Habsburg-ház elle-

ni szabadságharcokban a rend lovagjai je-

len voltak, és így volt ez a kommunizmus

alatt is. A rend tagjain keresztül vett részt

1956 eseményeiben, majd az emigráció-

ba kényszerült Máltai Lovagok Szövetsé-

ge segítõ karját nyújtotta a menekülõk

áradata felé és utána az otthon maradt

szenvedõknek.

Így joggal emeli fel szavát ez a szövetség

akkor, mikor az évforduló alkalmából

széles körû vita indul, tanulmányok,

könyvek, megemlékezések, tv-adások

keretében, a forradalom és szabadságharc

jellegérõl, céljairól és értékelésérõl, mely

vita következményeképpen dõl el a meg-

emlékezések résztvevõinek kerete (közö-

sen vagy elválasztva), az események mél-

tatóinak személye, a külföldi vendégek

meghívása, az emlékmûvek tartalmi ki-

alakítása és egyéb kérdések.

A máltaiaknak, mint a magyar közélet in-

tézményes résztvevõinek, hivatása és kö-

telessége ezekben a kérdésekben állást

foglalni.

A forradalom a nemzet felkelése volt.

Nem volt elõkészítve, de bizonyos értel-

miségi és irodalmi körök, mint pl. a Petõ-

fi Kör, már elõtte is felemelték szavukat

az elnyomás ellen és egy szabadabb tár-

sadalom érdekében. A forradalomnak

Nagy Imre, a reformkommunista nem

volt irányítója vagy vezetõje, õ csak kö-

vette a kibontakozó forradalmi erõk cél-

kitûzéseit, programjait, követelményeit,

ahogy ezek nap nap után nyertek teret és

alakították az újonnan kirajzolódó társa-

dalmi rendet. A forradalom leverése után,

amikor Nagy Imre elárulhatta volna a for-

radalmat, akkor fenntartás nélkül azono-

sult vele és ezért a halált választotta. Ez-

zel a nemzet mártírja, hõse lett.

A forradalom-szabadságharc célja az or-

szág függetlenségének, szuverenitásának

helyreállítása volt, melynek elsõ feltétele

a szovjet csapatok távozása, kiválás a Var-

sói Szerzõdésbõl és a semlegesség kinyil-

vánítása volt. Továbbá egy több-pártrend-

szerû, parlamentáris demokráciának létre-

hozatala, valamint a jogállamnak, az em-

beri szabadságjogok biztosításának meg-

valósítása. A nemzet, az ifjúsággal az

élen, a szocializmus semmilyen válfaját

nem óhajtotta fenntartani. Október 23-án

este 8 órakor, a Parlament erkékyén Nagy

Imre mögött állva hallottam beszédének

bevezetõ szavaira: „magyarok, elvtár-

sak”, a tömeg dübörgõ válaszát: „nincs

többé elvtárs, nincs többé elvtárs”. Ez

volt a nép szava, csak öt órával a felvonu-

lás megkezdése után.

A forradalom a világtörténelem legtisz-

tább és legbékésebb forradalma volt.

Azon negatív vagy kegyetlen esemé-

nyek, amelyeket néha említenek egye-

sek, vagy az ÁVH atrocitásaira reagáló

indulat eredménye volt  vagy olyan utó-

lag kitalált túlzások, melyek semmilyen

arányban nem álltak a forradalom törté-

netének nagyságával és jelentõségével.

A forradalom és az ifjúság hõsiessége és

önfeláldozása hazánk történelmének és

hagyományainak legnagyszerûbb meg-

nyilvánulása volt. A „barikád két oldala”

megjelölés azt a benyomást kelti, mintha

a barikád mindkét oldalán jóhiszemû,

hazafias magyarok álltak volna, kiket

csak világnézeti vagy politikai véle-

ménykülönbségük választ el egymástól.

Azonban nem ez volt a helyzet. 

A barikád egyik oldalán állt az egész

szabadságért küzdõ magyar nép, a másik

oldalán a szovjet megszállókat kiszol-

gáló maroknyi hazaáruló. 

E fejtegetések elején feltett kérdésekre

választ annak függvényében kell adni,

hogy melyik szervezet, intézmény vagy

személy fogadja el a felsorolt történelmi

tényeket és igazságokat, hajlandó a nem-

zet 56-os céljaival azonosulni és vonja le

a következményeket. Csak ezek figye-

lembevételével és tiszteletben tartásával

emlékezhetünk, ünnepelhetünk.

O’sváth György
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S
zent János-napi fogadását ez évben

Prof. Dr. Kussbach Erich, a

SMOM magyarországi nagykövete, jú-

nius 22-én tartotta a Hadtörténeti Múze-

umban, a Budai Várban. A fogadáson, a

nagy hõség ellenre, több mint 200-an je-

lentek meg, köztük az egyház, a közélet

és a diplomáciai testület számos kiváló

képviselõje. Nagy számban voltak jelen a

magyar máltai lovagok, élükön O’sváth

György elnökkel, a Szeretetszolgálat, va-

lamint a testvéri lovagrendek képviselõi.

Az Észak-amerikai Delegációból 15

tag ünnepelte meg június 24-én Keresz-

telõ Szent János ünnepét a washingtoni

Visitation Zárdában. A nap tevékenysé-

gei között szerepelt az éves közgyûlés,

amelyen két tanácstagot és két pótta-

nácstagot választott a tagság. A három

évre választott új tanácstagok Habsburg

Géza és Chopey P. Nicholas, póttanács-

tagok DeSzily Thomas (újraválasztva)

és Wyatt Thomas. A delegáció tanács-

ülést is tartott. Mind a két gyûlésen részt

vett a szövetség alelnöke, Bakách-

Bessenyey Ferenc és a szövetség ispotá-

lyosa, Ugron Imre. A szentmisén a ta-

gokhoz csatlakoztak rokonok és barátok.

A misét Msgr. James D. Watkins Ch.M.

celebrálta, amelyen külön megemlékez-

tek rendünk elhunyt és beteg tagjairól. 

A szentmisét követõ fogadáson több

mint ötvenen vettek részt, amelyért kö-

szönetet érdemel a szervezõ-bizottság.

Vendégeink között voltak Fra’ James-

Michael von Stroebel C. J. és a Johanni-

ta Rend három képviselõje.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Keresztelõ Szent János ünnepén „Mál-

tai lelki napot” tartott Sopronban. En-

nek keretében történt meg a „Máltai

Közösségi Ház” megáldása.

Június 27-én az MMSz kecskeméti

Gondviselés Házában látogatást tett a

Máltai Lovagrend nagykövete, Pusz-

tainé Podmaniczky Erzsébet lovagrendi

kancellár szervezésében. Bejárták házu-

kat és megismerték munkájukat, külö-

nös érdeklõdéssel fordultak az átmeneti

otthonban élõk iránt. 

A Szentszék nagykövete, Mons. Janusz

Julius érsek, pápai nuncius, június 28-

án fogadta O’sváth Györgyöt, a

MMLSz elnökét és Pusztainé Podma-

niczky Erzsébet kancellárt. A rendkívül

baráti hangulatú fogadáson a MMLSz

képviselõi beszámoltak a rend és a szö-

vetség eseményeirõl és tevékenységé-

rõl, valamint értékelték az ország társa-

dalmi és politikai helyzetét. Az évi kon-

zultáció keretében a nunciussal folyta-

tott véleménycsere részletesen kiterjedt

a fent említett témakörök valamennyi

részletére.

Három megyébõl közel kétszázan vet-

tek részt a sérültek sportnapján, ame-

lyet Gyõrött rendezett a Szeretetszolgá-

lat Gyõri Fogyatékosok Napközi Ottho-

na a II. sz. Sorstárs Támogató Szolgálat-

tal karöltve. A rendezvényen a mozgá-

sukban, hallásukban és látásukban aka-

dályozott fiatalok három helyszínen

több sportágban is összemérhették tudá-

sukat. Itt minden résztvevõ nyert – a já-

ték és az együttlét örömét, ami a szerve-

zõknek is nagy-nagy erõforrás a további

munkához.

Július 1-jén ünnepelte a komáromi cso-

port mûködésének 15. évfordulóját. Az

ünnepi nagymisét Kozma Imre atya ce-

lebrálta a Jézus Szíve Nagytemplom-

ban, majd bensõséges ünnepség kereté-

ben emlékeztek a csoport tagjai és ven-

dégei a 15 évvel ezelõtti és az azóta el-

telt eseményekre.

A régi, Borszéki utcai hajléktalanszálló

helyett, július elején került sor a XI. kerü-

letben a Rimaszombati utcában az új nap-

pali ellátást nyújtó intézmény átadására.

Az új nappali házban a hajléktalanoknak

és a környéken élõ rászorulóknak lehetõ-

sége van étkezésre, tisztálkodásra és kul-

turált pihenésre is. Az itt dolgozó szociá-

lis munkások segítenek az álláskeresés-

ben, s szükség esetén a hiányzó személyi

iratok beszerzésében is, mindazoknak,

akik az utcán élnek, vagy fenyegeti õket a

hajléktalanná válás veszélye.

A dunai és tiszai áradások levonulása

után, a meleg idõszak beköszöntével

megnõtt a fertõzés veszélye. Ennek le-

küzdésére közös akciót indított az

MMSz és az Unilever Magyarország

Kft., melynek keretében a Szeretetszol-

gálat július elején 40 millió forint érték-

ben osztotta szét a rászoruló települések

között a világ legnagyobb tisztítószer-

gyártó és -forgalmazó cége által adomá-

nyozott fertõtlenítõ- és tisztítószert. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bu-

dapesti Központjának munkatársai a

dunaujvárosi Szent Panteleon Kórház

gyermekosztályán mesefalat adtak át a

kis betegek részére a Provident Zrt.

támogatásával, szintén július elején. 

A Mesefal program 2002-ben indult, és

eddig a Madarász utcai Gyermekkór-

ház, a fõvárosi Szent László Kórház, az

I. sz. Gyermekklinika és a Heim Pál

Gyermekkórház falait díszítik a gyer-

mekeket felvidító alkotások.

A rend által szervezett Mozgássérül-

tek Nemzetközi Nyári Táborát idén

Naptár – mi történt
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július 15–23. között Krakkóban tartot-

ták. A magyar csapat 12 sérültbõl és 10

kísérõbõl állt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

gyermektáborát idén július 31. és au-

gusztus 8. között Fülöpszálláson rendez-

te meg. Ezúttal 20 hátrányos helyzetû

gyermek táboroztatására volt lehetõség.

A vidám táborból mindenki kellemes él-

ményekkel gazdagodva térhetett haza.

A rend „Közép-európai Mozgássérül-

tek Táborát” augusztus 5–12. között

rendezték Szepsiszentgyörgyön.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a

Hajléktalanokért Közalapítvány és a

Tutor Alapítvány egy kormányprogram

keretében két évvel ezelõtt hívta életre

a „Befogadó falu” programot Tarnabod

településen, amely komplex szociálpo-

litikai, lakhatási, képzési, foglalkozta-

tási és közösségfejlesztési koncepció

megvalósításával kíván a társadalom

peremén élõ családok problémáira

megoldást nyújtani. Az elmúlt két év-

ben tizenöt, addig otthontalan, sokgyer-

mekes család részére teremtettünk

önálló otthont a faluban. A Szociális és

Munkaügyi Minisztériummal közös

modellkísérlet keretében augusztus 14-

én adtuk át a falu lakóit foglalkoztató

Elektronikai Bontóüzemet. Az üzem-

ben 33, eddig munkanélküli tarnabodi

lakos részére tudtunk munkalehetõsé-

get biztosítani, mely hatalmas elõrelé-

pés a faluközösség számára. 

Mesztegnyõn minden évben megrende-

zik a Kárpát-medencei Ifjúsági Talál-

kozót. Idén augusztus 15–21. között kb.

száz fiatal érkezett Erdélybõl, a Vajda-

ságból és Szlovákia területérõl. Gazdag

kulturális programmal, zenei estekkel

készültek a vendégfogadók. Máltai cso-

portunk is tevékenyen részt vett a fiata-

lok programjainak szervezésében, a ré-

gióközpont élelmiszer-adománnyal tá-

mogatta a táborlakók ellátását. 

Augusztus 19-én délután tartotta meg

Szövetségünk ez évi második elnöki

kollokviumát (április 23-án volt a meg-

elõzõ), melyen O’sváth György és Koz-

ma Imre atya beszámoltak a szövetség

és a Szeretetszolgálat elmúlt 4 havi tevé-

kenységérõl és eseményeirõl. Központi

téma volt az Apor-ereklye felszentelése

kápolnánkban a Szent János-napi szent-

misén, valamint a Szeretet-

szolgálat iskolaépítése Pa-

kisztánban, gyógyszerkülde-

ménye Libanonba és ugyan-

csak iskolák építése Erdély-

ben. A kollokviumon 50 rend-

tag vett részt.

Ugyanez nap este zajlott le a

szövetség Szent István-napi

fogadása. O’sváth György az október

23-i 50 éves évfordulót idézõ beszédében

a forradalmat és szabadságharcot mint a

világtörténelem legtisztább felkelését ér-

tékelte. A fogadáson a 250-300 résztvevõ

között volt Erdõ Péter bíboros-érsek, dr.

Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek,

a Magyar Katolikus Püspöki Kar további

tagjai, a testvéri lovagrendek vezetõi, a

diplomáciai kar több tagja és a magyar

közélet számos képviselõje.

Augusztus 20-án délután 5 órakor kez-

dõdött a Szent István-napi ünnepi

nagymise, melyet Erdõ Péter bíboros-

érsek, prímás és a krakkói bíboros-érsek,

II. János Pál pápa titkára celebrált. 

A szentmisén és a körmeneten 60 rend-

tag és a Máltai Szeretetszolgálatból 200-

an vettek részt. A könyörgéseket a szent-

misén ez évben is a szövetség és a Sze-

retetszolgálat 5 tagja olvasta.

Augusztus 20-án este a budapesti tûzi-

játék idején rengeteg embert sebesítettek

meg a kidõlt fák, a lehulló cserepek és a

rohanó tömeg. Több halálos áldozatot is

követelt a vihar. A Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat mentõ alakulatai önkén-

tes orvosai, ápolói részt vettek a kataszt-

rófa helyszínén több száz sebesült ápolá-

sában, mentésében. 

2006. szeptember 8-án ünnepeltük meg

szentmise keretében a Philermói Szûz-

anya ünnepét a Fortuna utcai kápolná-

ban.
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2006. szeptember 15-17 között Augs-

burgban tartja meg a Német Nyelvterü-

leti Delegáció a közgyûlését és lelki-

gyakorlatát. Az elõadó Káposztássy Bé-

la lesz. A program szeptember 15-én

pénteken vacsorával kezdõdik, este

Veni Sancte. A delegáció közgyûlése ki-

vételesen vasárnap lesz. Szombaton lel-

ki elmélyülés silenciumban. Vasárnap

ünnepi zárómise.

Október elsõ hétvégéjén ismét össze-

gyûlnek a máltai testvérek egy közös ta-

pasztalatcserére, továbbképzésre. Im-

már negyedik alkalommal kerül meg-

rendezésre a Lakitelki Máltai Konfe-

rencia, amely minden alkalommal más-

más témában ad segítséget, támpontokat

munkatársainknak. A háromnapos kon-

ferencia témái között szerepel a közös-

ségépítés, az önkéntesek szervezése,

megtartása, kommunikációs kérdések,

tapasztalatcsere.

A rend nagykommendátora, Fra Gia-

como Della Torre ez év június 20-i kör-

levelében értesítette a rend perjelségeit

és szövetségeit, hogy október 13–15-ig

Rómában, a Castel di Guidóban rendi

lelkigyakorlat lesz a fiatalabb rend-

tagok részére. A lelkigyakorlatot a

rend egyik káplánja fogja vezetni.

Minden rendtag jelentkezését, aki fia-

talabb, mint 45 éves, aktív tagja a rend-

nek és angolul beszél, szeretettel vár-

nak. A három napra a részvétel, szállás

és ellátás díja 250 EUR. A jelentkezé-

seket kérjük a MMLSz kancellárjának,

Pusztainé Podmaniczky Erzsébetnek

elküldeni.

2006. október 14-én tartja a Magyar

Delegáció lelkigyakorlatát a Fortuna

utcai székházban.

2006. október 21-én lesz a szövetségi

tanácsülés.

2006. november 2-án 19 órakor

requiem lesz az elhunyt rendtagokért a

Mátyás-templomban.

2006. november 17–19. között tartjuk a

Szent Erzsébet-zarándoklatot Kassára.

Novemberben ismét sor kerül az

MMSz Budapesti Központ szervezésé-

ben az önkéntes munkatársak tobor-

zására. Háromnapos ismertetés, kép-

zés alkalmával nyerhetnek betekintést

az érdeklõdõk a Szeretetszolgálat min-

dennapos munkájába és kaphatnak tá-

jékoztatást a munkavégzés feltételei-

rõl. Ezeknek az alkalmaknak köszön-

hetõen több száz önkéntes munkatár-

sunk lépett már segítõink sorába, és

évek óta, folyamatosan szolgálják a rá-

szorulókat.

Várhatóan november hónapban kerül

megrendezésre a Malteser Interna-

cional következõ konferenciája Buda-

pesten, melyen a közép- és kelet-euró-

pai máltai szervezetek képviselõi vesz-

nek részt. A rendezvénynek a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Országos Köz-

pontja ad otthont. Ennek elõzménye a

korábbi, június 12–16. között Krakkó-

ban rendezett, forráskutatással és forrás-

kihasználással foglalkozó konferencia.

Karácsony elõtt ismét megszervezzük

a Spar Magyarország Kft. közremûkö-

désével az élelmiszer-adományok

gyûjtését. A gyûjtõakcióban ország-

szerte több ezer máltai önkéntes segít-

ségére számítunk.

2006. december 7–10. között lesz az

obedienciás lelkigyakorlat Fehérvár-

csurgón.

2006. december 23-án 18 órakor tartunk

karácsonyi áhítatot a Fortuna utcai

székházban. 

2006. december 31-én 16 órakor év végi

hálaadást tartunk szintén a Fortuna ut-

cai székházban.
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C
sodálatos nyolc napot töltöttem a

Mozgássérültek Nemzetközi Tá-

borában, amit a Máltai Lovagrend szer-

vezett. Nagyon izgultam utazás elõtt,

ugyanis ilyen hosszú úton még nem vol-

tam. Már az indulás jól kezdõdött.

Egyik délután átmentem Vikihez számí-

tógépezni és arról beszélgettünk, hogy õ

megy a mamájához, én meg egész nyá-

ron itthon leszek. Amikor átjött anyu-

kám és azt mondta, hogy Poroszlóról

keres telefonon Zoli, mert Lengyelor-

szágba mehetnék táborba., egész éjsza-

ka nem tudtam aludni, mert azon gon-

dolkoztam, hogy jutok én el Pestre.

Másnap felhívtuk Zolit, és megbeszél-

tük vele, hogy majd õ elvisz Pestre. 

15-én reggel hajnali 5 órakor indultunk

itthonról és 8 órára a várba értünk. 

A várból 8 órakor indultunk el és este

fél 7-re értünk a táborba. Már a buszon

nagyon jó volt a hangulat, próbáltam

mindenkivel megismerkedni. Nagyon

szép helyeken utaztunk. Az elsõ nap

utazással ment el, este volt még diszkó.

Második nap délelõtt megnyitóünnep-

ség és mise volt. Az ünnepség után ne-

kem és Zolinak kellett felvinni a zászlót

a dombra. Jó érzés volt, hogy nekünk

játszották a magyar himnuszt. Diszkó

mindennap este volt. 

A harmadik napon kirándulni mentünk a

közeli kolostorba, ami 1004-ben épült.

Délután még aikidosok és vívók bemuta-

tója volt. Kipróbáltam a vívást, kaptam

ajándékcsomagot, az aikidosoktól pedig

autogramot kértem. Este hõlégballonosok

is voltak, amit ki is próbáltam. Szép volt a

táj fentrõl nézve, minden olyan kicsinek

látszott. Negyedik nap itthon maradtunk

és sportverseny volt. Fociztunk, ez na-

gyon tetszett. Én ültem a tolókocsiban, aki

pedig tolt, az rúgta a labdát. A magyar csa-

pat lett az elsõ, ajándékcsomagot kaptunk

és tûzijáték volt a tiszteletünkre. Ezen a

napon volt még a segítõkutyák bemutató-

ja, ezek olyan kutyák, akik sérült embe-

reknek segítenek a mindennapokban. 

Ötödik nap meglátogattunk egy másik ko-

lostort, ami a pápának volt a kedvenc he-

lye, Lengyelország második legismertebb

zarándokhelye. Délután pihentünk. Utána

elmentünk az uszodába úszni. Hatodik

nap Krakkóban voltunk, megnéztük a vá-

rat, sokat sétáltunk, elmentünk a belváros-

ba is, ahol rengeteg érdekes ember volt.

Például volt egy ember, aki gólyalábon

ment és szappanbuborékot fújt. Krakkó

belvárosa szerintem nagyon hasonlít Eger

belvárosához.

Hetedik nap otthon voltunk és készültünk

az esti fellépésre. Mi Csipkerózsikát ját-

szottuk el, én voltam a gonosz boszor-

kány. Itt helyezést nem értünk el, de az

egész buli nagyon tetszett. Még volt egy

olyan játék is, ahol egy teniszlabdát há-

rom különbözõ nagyságú körön kellett át-

dobni, és aki a legkisebben átdobta, az

kapta a legtöbb pontot. Volt egy síverseny

is, ahol sítalpat tettek a lábamra, síbotot

kaptam a kezembe és tolókocsival toltak.

A bottal úgy kellett irányítani magam,

mintha síelnék. Egyik délelõtt a tábor ká-

polnájában magyar mise volt. 

Mindennap volt internet és uszoda is. Az

uszodában háromszor is lecsúsztam a

csúszdán, Tamás és Józsi segített felmen-

ni, illetve lent vártak. Több fiataltól kap-

tam e-mail címet, volt, akinek már írtam is

és válaszoltak. Elõször féltem a tolókocsi-

tól, aztán beláttam, hogy azzal jobb közle-

kedni, mivel jobban tudtam tartani a töb-

biekkel a tempót. És csak a tábor végére

fáradtam ki. Nyolcadik nap reggel 8 óra

körül indultunk el és többször megálltunk

pihenni. Este 7 óra után értünk fel Pestre a

szállásra, ahol egy nagy kiáltással jelez-

tük, hogy megérkeztünk. Nagyon vissz-

hangzott tõlünk a busz. Pesten már vártak

anyukámék. Hevesaranyosra este 11-re

értünk fel. Köszönöm, hogy részt vehet-

tem ebben a táborban. Mindenkinek aján-

lom, hogy próbáljon ki egy ilyen tábort. 

Ferenc Judit 
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A
lpár leállította az autó motorját,

kinyitotta az ajtót és kiszállt.

Elõpatakról, mostani táborhelyünkrõl,

nagyjából 15-20 perc autózás után ér-

keztünk meg Mikóújfalura, arra a ké-

szülõ táborhelyre, ami már helyszíné-

ül szolgálhat a 2007-es összejövetel-

nek. A tervezett tíz faházból már áll

három.

Az elsõ nap tábori miséjét követõen,

még az idõjárás iránt kevésbé érdeklõ-

dõk is találgatásba kezdtek, vajon idén

megússzuk-e száraz alsónadrággal, el-

lentétben a tavalyi folyamatos esõzések

következményeivel. A tábori megnyitó

ígéretesnek tûnt minden szempontból.

Borbély Károly, a román Ifjúsági Mi-

nisztérium államtitkára ígéretet tett,

hogy minisztériuma, az ideihez hason-

lóan, a jövõben is támogatni fogja

anyagilag a tábort. 

Lehet, hogy mást mondott volna, ha

tudja, hogy Kovászna megye prefektu-

sával egyetemben, aki rövid beszédé-

ben szintén méltatta a tábort, a megnyi-

tót követõen, kerekes székben kell

pingpongoznia, gyakorlott mozgássé-

rültek ellen. Ugron Béla, aki a Magyar

Máltai Lovagok Szövetsége nevében

hivatalosan megnyitotta a tábort, szin-

tén szembenézett a pattogó labda kihí-

vásával. Pattogott a labda délután is,

amikor a tábor összes résztvevõje –

köztük Tischler Ferenc és Lázár Alpár,

a tábor szervezõi – bemutatkozott egy-

másnak, hogy az elõttünk álló egy hét

során már nagyjából tudjuk, kiktõl fog-

juk elkérni a frissen szeletelt lilahagy-

más tálat a fenséges paszulyleveshez. 

Csepegõ esõben, reményekkel tele in-

dultunk másnap reggel a Szent Anna-

tóhoz. Erõteljesen sugá-

roztam a pozitív ener-

giákat segítõinkbe, ami-

kor a bonyolult kiszállá-

si folyamatot követõ ti-

zenharmadik percben

nyakunkba szakadt az

ég, és – hála a szerve-

zettségnek – kerekes

székes társaimat mintha

zsinórban húzták volna

vissza a buszba. A va-

csora, mint mindig, sok mindenért kár-

pótolt.

Ki gondolná, hogy nem könnyû feladat,

egy tõlünk 1 méterre lévõ 50x50-es fa-

keretbe beledobni egy gumilabdát. Már-

pedig nem az. Szerdán, a sportnap kere-

tében ilyen és hasonló játékos felada-

tokkal kellett megküzdeni, amelyek je-

lentõsen összekovácsolták a tábor részt-

vevõit. Fáradságunkat

az esti tábortûz mellett

pihentük ki.

Ismét instant kávéval

indult a nap, bár mond-

tam Alpárnak, az én bu-

dapesti orrom csalhatat-

lan, ma szép napunk

lesz. Ezután száguldot-

tunk néhány percig, és

elénk tárult Mikóújfalu, a romániai

Máltai Segélyszolgálat nemrég meg-

szerzett saját tulajdonú 3 hektáros tel-

ke. Még hét másik ház – mondta Alpár

–, és befedjük a filagóriát, de nézd, a tá-

bori tûzhely már mûködik. 

Ekkor még nem tudta, hogy a pénteket

a fordított nap kihívásainak szentelve

kell eltöltenie, és olajostányérból, lisz-

tesibrikbe fog szájjal savanyú cukorká-

kat rakosgatni. Ováció keretében küz-

dötték becsülettel végig a kerekes szé-

kes feladatokat, majd kimerültségüket

álcázva bonyolították le az esti búcsú-

programokat.

A hazaindulás napján korán keltünk. 

A Maros völgyében autózva, Déva vá-

rát csak a panelházak közötti résben

csodálva gondolkodtam el azon, hogy

vajon mosolyogtam-e én annyit ez alatt

a hét alatt, hogy azok, akik ezt a tábort

lelkesen szervezték és lebonyolították,

lássák, mindannyian mennyire jól érez-

tük magunkat!

Koncz Balázs,

a IV. Kárpát-medencei Máltai Ifjúsági

Mozgássérülttábor egyik résztvevõje

Sepsiszentgyörgy, 

2006. augusztus 6–12.
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I
smert szavak

érkeznek hoz-

zánk. Számtalan-

szor hallottuk

templomban, ol-

vastuk a Bibliá-

ban: Jézus Krisz-

tussal elérkezett hozzánk az Isten országa.

Országa, amelynek látható jelei vannak – és

a szegényeknek hirdetik az evangéliumot.

Földünk jól ismeri a sorsukat átkozó sze-

gényeket, de a sorsukat áldó szegényeket

alig. Van, aki mindenképpen szociális

programot akar kiolvasni az evangélium-

ból, mások mindössze karitásszal és irgal-

massággal akarják beérni. Az evangéliumi

szegénység viszont mindkettõtõl különbö-

zik. Ki igazít el bennünket? Álljunk meg

alázatos lélekkel isteni Mesterünk eme

szavai elõtt: szegények mindig lesznek

veletek. Vágyakozó szívvel és imádságos

értelemmel kutassuk ezt a kijelentést. Bár-

csak eljuthatnánk e titok mélységeibe! A

középkor misztikusainak sikerült ez, amit

egy sóhajjal nyugtáztak: Ó, evangéliumi

szegénység, egyetlen igazi gazdagság!

A keresztény gondolkodók közül egyesek

szerint a tényleges különbözõség a bûnre

vezethetõ vissza. Az Istentõl való távolság

különbözõ foka magyarázza a szellemi lé-

nyek egyenlõtlenségét. Mások elutasítják

ezt, mondván: Isten belsõ gazdagsága árad

ki, amely a teremtmények sokféleségében

tükrözõdik, bontakozik ki. A nagy kérdés

az, vajon ez az okoskodás alkalmazható-e

a társadalmi egyenlõtlenségekre is?

Aligha. Aquinói Szent Tamás szerint, mi-

vel Isten nem csupán önmagában jó, jósá-

gát másokra is kiárasztja. Így a teremtett

valók jobban tükrözik Isten jóságát, ha

nemcsak önmagukban jók, hanem mások-

kal is jót tesznek. Ebben az értelemben

mondotta az Úr Sziénai Szent Katalinnak:

Hatalmamban állott, hogy mindenkinek

megadjam, amire testének, lelkének szük-

sége van, de azt akartam, hogy az ember

másokra is rászoruljon, s aki segít, az eb-

ben az én szolgám legyen. Ezek szerint a

szegénység és a gazdagság nem önmagá-

ban is megállható két tény, hanem közöt-

tük az adás és elfogadás áramlásának kell

állandóan lüktetnie. Szegény szükségkép-

pen mindig lesz, de csak azért, hogy a gaz-

dag Isten jóságának lehessen tükörképe.

Ha kérdésünket az evangélium fényköré-

be vonjuk, még tovább juthatunk. A talen-

tumokról szóló példabeszéd (a szereplõk

különbözõ tõkével indulnak) értelme nyil-

vánvaló: sem a természetes, sem a termé-

szetfeletti rend nem egyenlõségi alapon

áll. Az elosztás nem egyenlõ, hanem

egyenlõen arányos.

A hûtlen sáfár példázata már a különbözõ-

ség értelmét is megvilágítja: a pénzt, a va-

gyont általában rosszra szokták használni,

ti szerezzetek ezzel is érdemet az örök élet

számára. Ha Isten vagyont bízott ránk,

használjuk az örökkévalóság érdekében.

Vagyis a vagyonnak természetfeletti funk-

ciója van, általa az örökkévalóságra törté-

nik a döntés. A dúsgazdag és a szegény

Lázár története még mélyebbre ás. A gaz-

dagnak, akit itt a földön mindenki ismer,

meg sem említi nevét a parabola. Neve-

nincs ember, annak jeléül, hogy az égben

nem ismerik. A névtelen koldus nevét vi-

szont elárulja, Lázárnak hívták, neve tehát

be van jegyezve az élet könyvébe. A dús-

gazdag egyetlen bûne, mely kárhozatba

dönti, hogy vagyonát öncélúan használta,

fölöslegét saját élvezetére fordította. A va-

gyon használata azáltal bûnös, hogy nem a

mennyet szolgálja. Figyeljünk még az Úr

Jézus szavaira, amelyekkel a végsõ ítéletet

írja le. Ennek mértéke nem az lesz, hogy

ki mennyit böjtölt, mennyit imádkozott,

hanem hogy fõleg anyagi eszközeivel

mennyi jót tett a rászorulókkal. E szavak

szédületes lehetõséget nyújtanak a vagyo-

nos számára, de borzalmas távlatokat is az

öncélú vagyon részére. Pedig a döntõ sza-

vak csak ezután következnek: amit egy-

nek tettetek a legkisebbek közül, nekem

tettétek. Krisztus e szavaival a szegényt az

egyház õrizetére bízta. 

Legyen bátorságunk kimondani: az Úr

Jézus tanítása számunkra nem filozófia

és nem csupán teológia, hanem élet. Az

evangélium sem elmélet, hanem az üd-

vösség útja. Út az Istenhez. Amikor a

szegénység filozófiájáról és teológiájáról

hallunk, nem tudunk szabadulni a félút,

és féligazság érzésétõl. Lehet keresztény

módon is gazdagnak lenni, lehet a va-

gyont Isten akarata szerint is használni,

de az Úr Krisztus tökéletességi eszménye

mégis az önkéntesen vállalt szegénység.

Tanításában folyton ismétlõdik a buzdí-

tás: ne gyûjtsetek magatoknak kincset a

földön. Ha tökéletes akarsz lenni, menj,

add el, amid van, árát oszd ki a szegé-

nyeknek, aztán jöjj, és kövess engem.

Bármilyen úton induljon is el valaki az

életszentség felé, az egyik kilométerkõ-

nél már vár rá az evangéliumi szegény-

ség, s ha odáig jutott, csatlakozik hozzá.

Továbbhaladni nem lehet nélküle. 

Egy paradox igazság tegye a pontot a vé-

gére: a szegénység nem kötelezõ, a töké-

letesség viszont minden keresztény szá-

mára az.

Kozma Imre

A szegények támogatása 
és az evangéliumi szegénység
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T
izenöt évvel ezelõtt, a délszláv vál-

ság idején Pécsett alakult meg régi-

ónk elsõ csoportja. Elsõsorban a mene-

kültek ellátására szervezõdtünk, de a há-

ború végén már nyilvánvalóvá vált, hogy

munkánkra továbbra is szüksége van a

szociálisan hátrányos helyzetû emberek-

nek. Azóta is mûködik a járóbeteg ellátás

21 szakorvossal, a jogi tanácsadás és a

szociális csoport.

A régió csoportjai folyamatosan alakultak.

Egy-egy máltai csoporthoz ma már több

hátrányos helyzetû település kapcsolódik

egy-egy települési megbízotton keresztül.

Ez a kicsiben mûködõ hálózat biztosítja a

környék szociális információs szolgáltatá-

sát, az adományozás menetét, és támogat-

ja a többi tevékenység összehangolását.

A Dél-Dunántúli Régióban jelenleg 14 ak-

tív csoportunk mûködik. Tevékenységük

összekovácsolja a kisebb településeken

mûködõ intézmények munkáját, megerõ-

síti a helyi közösségi munka szerepét. Je-

lenleg két alakuló helyi szervezetünk van.

Csoportjaink eltérõ tevékenységei mögött

mindenütt ugyanaz a máltai lelkület él. Az

országos akciókban minden helyi szerve-

zetünk részt vesz, ilyenkor lehet megta-

pasztalni egy-egy „kisebb mag” erejét is.

Az országos programok mellett saját ado-

mánygyûjtõ, figyelemfelkeltõ akciókat

szervezünk. Az erdélyi árvíz idején Tamá-

siban, Bonyhádon és Barcson volt ado-

mánygyûjtéssel egybekötött fotókiállítás,

Pécsett pedig egy nagyszabású koncert.

Pécs város önkormányzatával közösen

rendszeresen szervezünk lakossági ruha-

gyûjtést. A kiválogatott ruhanemû egy ré-

szét a város szociális intézményeibe juttat-

juk vissza. 

A Dél-Dunántúli Régió meglehetõsen

rossz gazdasági helyzete miatt több figyel-

met szentelünk azokra a viszonylagosan

elzárt településekre, ahol a legalapvetõbb

szociális szolgáltatások sem hozzáférhetõ-

ek. Problémás azon kistelepülések helyze-

te is, ahol a lakosság nagy része roma etni-

kumú. Acigány kisebbségi önkormányzat-

okkal szétosztott ruha és egyéb adomá-

nyok értéke az elmúlt évben kb. 7 millió

forint volt. Rendszeresen felkeressük azo-

kat a településeket, ahol a lakosság a leg-

rosszabb körülmények között él, a csalá-

doknak élelmiszert és ruhaadományt vi-

szünk.

A régióban a legnagyobb intézményünk a

pécsi Csilla Gondviselés Háza, amelyen az

elmúlt öt év alatt kb. 80 millió Ft-os beru-

házást hajtottunk végre fõként pályázati

forrásokból. Két támogató szolgálatot in-

dítottunk el, és egy új lakásotthont alakí-

tottunk ki fogyatékkal élõ gyermekek szá-

mára – a már régóta mûködõ fogyatékos

napközi és szociális konyha mellett. A haj-

léktalanok fürdetõjében öt éve kezdett

munka idén már intézményes keretek kö-

zött folyik a hajléktalanok nappali melege-

dõjében. Siófokon az idõsek otthona és a

támogató szolgálat mellett elkezdte mûkö-

dését a fogyatékos gyermekek, fiatalok

napközije. 

Dunaföldváron ez év júliusától kapta meg

mûködési engedélyét a támogató szolgá-

lat. Terveinkben szerepel, hogy Szent-

lõrincen és Marcaliban is új intézményeket

indítunk. 

A régiót és az intézményeket érintõ kérdé-

sekben mindig közösségi döntés születik.

Az idõsebbek bölcsessége, a sokéves ön-

kéntesi tapasztalat, a szakmai ismeretek,

az intézményi vezetési gyakorlat és a fiata-

los rugalmasság így összeadódik, ezáltal a

feladatok, problémák együtt könnyebben

megoldhatók. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dél-Dunántúli Régiója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: 
Dél-Dunántúli Régió 

Központ: 7621 Pécs, Janus P. u. 6.

Tel.: 72-310-048  Fax: 72-538-087

e-mail: regio@maltai-pecs.hu 

honlap: www.maltai-pecs.hu

Régióvezetõ: Szentgyörgyváry Károly

Régiótitkár: Dusa Ágnes

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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H
adik And-

rás vagyok.

1954-ben szület-

tem Londonban.

1981-ben felesé-

gül vettem Astrid

Maria Elizabeth van der Puttent.  Egy

hétéves leányunk van: Stephanie Marie

Tess.

Általános és középiskolai tanulmányaim

befejeztével a londoni egyetemen a szla-

vón és kelet-európai kultúra tanulmá-

nyozására szakosodtam, majd jogi ta-

nulmányokat folytattam és 1980-ban jo-

gászként végeztem az egyetemen. Elein-

te magánpraxist folytattam, 1986 óta pe-

dig büntetõjogi ügyekkel foglalkozom

az Ügyészi Hivatalban (Barrister in the

Crown Prosecution Service), ahol a leg-

komolyabb és legkényesebb bûnügyek

megoldásában is vállalok szerepet.

Hivatásom ellátása mellett a londoni

Brit–Magyar Baráti Társaság tagja, vala-

mint 1996 óta a Downside/Fisher Ifjúsá-

gi Klub megbízottja vagyok, amely egy

katolikus jószolgálati intézmény London

egyik szegény negyedében. A klub tagjai

szociálisan hátrányos helyzetû fiatalokat

segítenek azáltal, hogy sport-, mûvésze-

ti és rekreációs tevékenységeket szer-

veznek a számukra. Feladatom a straté-

giai tervezés és anyagi eszközök elõte-

remtése a klub részére.

Magisztrális lovaggá Székesfehérvárott,

a szövetség idei lelkigyakorlata záró mi-

séjének keretében lettem avatva.

F
odor András

vagyok, a

Magyar Máltai

Szeretetszolgálat

Észak-Alföldi

Régiójának veze-

tõje. 1947-ben születtem Szegeden, 1971-

ben szenteltek pappá, Szegeden. 1980-

ban kerültem Debrecenbe hittanárnak.

1993 óta püspöki helynökként, 1994 óta

irodaigazgatóként tevékenykedem az egy-

házmegyei központban. 

1988-ban az erdélyi menekültek igénye

indított el a „máltai úton”. Csilla von

Boeselager közremûködésével már a ko-

rábbi években megkezdhettük Debrecen-

ben a kórházi misézéseket, ugyanis azzal

a kikötéssel hozott kórházi felszerelése-

ket, hogy a kórházak engedjék be a bete-

geket ellátó lelkészeket. Amikor pedig

százával és ezrével érkeztek a menekül-

tek, számukra is érkezett szállítmány Né-

metországból. 1989 decemberében, a tv-

ben Imre atya bejelentette, hogy Debre-

cenben is van máltai csoport, még nem

tudtam, hogy annak számítunk, de már az-

nap este 19 taxi vitte át az adományokat

Nagyváradra. A nagy nyüzsgésben nem is

volt módunk a csoportalakítással foglal-

kozni, hisz annyi volt a munka, hogy azt

sem gyõztük. Kezdetben dr. Csiba László,

majd dr. Sal László voltak a vezetõk, én

kezdettõl fogva a csoport lelki vezetõje-

ként tevékenykedtem. 

Ahogyan egyre szervezettebbé vált a cso-

port, és kialakult a területi központ, a civil

vezetõk visszahúzódtak és a tagság újra és

újra engem jelölt vezetõnek. Sok, egyéb

egyházi teendõm mellett igazán nem hi-

ányzott ez a pluszfeladat, de semmikép-

pen nem szerettem volna, ha ez – a debre-

ceni egyház életét is felpezsdítõ – csoport

szétoszlik. Így újra és újra azzal a feltétel-

lel vállaltam a vezetést, hogy a közvetlen

munkatársaktól szoros együttmûködést, a

munka dandárjának az átvállalását kérem.

Ma is így tevékenykedünk Debrecenben

és a régióban.

Személyi hírek

Dorogon a „Megbékélés Napja” esemény alkalmából a város polgármestere Pro Urbe-díjat adományozott a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat helyi szervezetének, a rászorulók érdekében végzett segítõ munkájuk elismeréseként.

Augusztus 24-én az MMSz Országos Központban dr. Göncz Kinga külügyminiszter adta át a Magyar Köztársaság Érdemrend-

jének Lovagkeresztjét Baittrok László Ausztriában élõ máltai lovagnak, aki hosszú évek óta munkálkodik a legszegényebb em-

berek érdekében. Tevékenységét minden esetben a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttmûködve, annak hírnevét öregbítve

végzi. 

Szakmai elismerés: 2006. augusztus 10-én a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetében

módszertani értekezlet zajlott. Örömmel értesültünk arról, hogy a hajléktalanellátásban tevékenykedõ regionális módszertanok kö-

zött a Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának Regionális Hajléktalan Módszertani Központja a 3. helyen végzett.

Elismerés, kitüntetés
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„Ahogy itt ál-

lok a felújított

templomban,

öröm és büsz-

keség tölt el.

Öröm, hogy

van okunk az

ünnepségre, hogy érdemes volt a víz

pusztítása után annyi fáradozással, sokak

erejével ilyen szépet és maradandót alkot-

ni. Öröm a szemnek, a léleknek látni az

eredményt, ismerve az egy évvel ezelõtti

állapotokat. Öröm részt venni ezen a

templom-újraszentelésen, és látni mások

örömét. Ha a baj sokáig nem látogatja

meg lakóhelyünket, még azt is elfelejtjük,

hogy mások bajba kerülhetnek, városunk-

tól akár sok száz kilométerre honfitársa-

ink is segítségre szorulhatnak. A Magyar

Nemzeti Bank jelenlegi vezetésében nem

hunyt ki a segíteni akarás, és sohasem

szünetelt a távol – Hodgya esetében 650

kilométerre – élõ testvéreinkkel való törõ-

dés. Az erdélyi árvízi híradások után rög-

tön kezdtük keresni a lehetõséget, hogy

hol és hogyan tudnánk a károsultaknak

hatékonyan segíteni. Amikor elhatározá-

sunk után, megszervezett gépkocsiutunk

kezdetén elindulunk, olyanok vagyunk,

mint a róka a „Kis herceg” címû könyv-

ben. Szívünket lassan ünneplõbe öltöztet-

jük, hogy megújulva érkezzünk e földre.

Ez akkor is így volt, mikor elõször jöttünk

Hodgyába. Romokat láttunk, felázott fala-

kat és használhatatlan padokat. De már

látszott az élet újraindulása, a romeltakarí-

tás, a padok szortírozása, kihordása, az

élet újraindulása. A bank igazgatóságának

meggyõzéséhez nyugodt szívvel állíthat-

tuk, már csak segíteni kell az

önerõbõl beindult munkákhoz.

A segítségnyújtás kezdeménye-

zõje és fõ motorja – ezt el kell e

helyen mondani – maga a jegy-

bankelnök volt.

E helyrõl a nemzeti bank nevé-

ben köszönetet kell mondanom

a Szuverén Máltai Lovagrendnek, itteni

képviselõjének, Ugron Bélának, hogy el-

hozta a hírt hozzánk a templom helyzeté-

rõl. Éppen ilyen támogatási célt keres-

tünk, közösségi épületet, mely egy egész

falunak hosszú évtizedekig hasznára vá-

lik, épülésére szolgál. Hasonló okból se-

gít a Magyar Ökumenikus Szeretetszol-

gálat, õk az iskola felújításában segéd-

keznek.”

Missura Gábor, a Magyar Nemzeti Bank

kommunikációs vezetõjének 

rövidített beszéde

Hodgya, 2006. augusztus 26.

Templomfelújítás Hodgyán

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

2006. augusztus 26-án volt Hodgyán a 2005. évi erdélyi árvíz által tönkretett református templom ünnepélyes átadása. A temp-

lom felújítása a Magyar Nemzeti Bank 28 millió forintos támogatásának volt köszönhetõ. Ennek elõzménye, hogy Missura Gá-

bor, az MNB szóvivõje, az 1989-es romániai események során önkéntesnek jelentkezett a MMSz központjában. és ilyen minõ-

ségében éveken keresztül részt vett a máltaiak munkájában. Csilla von Boeselager egyik aktív kísérõje és szállítója volt, ami-

kor már nem tudott egyedül közlekedni. Részt vett a mentõszolgálat munkájában, mint gépkocsivezetõ. A jugoszláv események

során is sok rászorulót és sebesültet hozott ki a háborús területekrõl. A Székelyudvarhely környékén történt árvizet követõen

megkereste Schumicky Andrást és Ugron Bélát, mint régi máltai kapcsolatait, és közösen választották ki a hodgyai „projektet”.

A teljes felújításhoz szükséges hiányzó összeghez sikerült Missura Gábornak az MNB igazgatótanácsának igenlõ támogatását

megszerezni. A munkálatokat az MNB és a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége is folyamatosan figyelemmel kísérte Ugron Bé-

la rendtársunk személyében.


