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„Mi is őtet kövessük…”

„Segíts engem abban, hogy élővé tud

jam tenni apostoli, római katolikus val

lásomat, és abban is, hogy gyakorolni 

tudjam a felebaráti szeretetet, elsősorban 

a betegek és a szegények iránt.” Rendi 

imánknak az itt szabad fogalmazásban 

előadott kérése kevés ember életében 

valósult meg olyan tökéletesen, mint 

Árpádházi Szt. Erzsébetében. Ebben 

az évben ünnepeltük születésének 800. 

évfordulóját. Ünneplésben, azaz emlék 

beszédekben, kiállításokban, konferenci

ákban, cikkekben és ünnepi istentisztele

tekben nem volt hiány. De elége mind

ez? Nem riaszte fel bennünket a címben 

idézett egyházi énekünk felszólítása: „mi 

is azon legyünk, amit benne dicsérünk, 

cselekedjük”. 

Szt. Erzsébet pontosan azt cselekedte, 

amit a fentebb idézett rendi ima mond: 

imádságos életét az apostoli római kato

likus vallás szellemében élte. A korabe

li források szerint imaélete bensőséges 

volt. Életviteléből nem hiányoztak a túl

zások sem. Példa erre, hogy gyermekeit 

maga vitte mezítláb az eisenachi temp

lomba a keresztelőre. Külső ékeit levette 

a szent cselekmények alatt. Több kortárs

nőjével ellentétben nem hagyott hátra 

misztikus élményekről tanúskodó íráso

kat, pedig voltak misztikus élményei. 

Ezekről csak nagy unszolásra beszélt 

társnőjének. Emléke inkább úgy él ben

nünk, mint a bibliai Mártáé: A cselekvő 

felebaráti szeretet szentje ő, nem annyira 

elmélkedő szent, mint betániai Mária. 

Magdeburgi Mechtild látomása szerint 

Isten követnek szánta kora romlott várúr

nőihez. Valóban: feljegyezték róla, hogy 

az őt meglátogató nemes asszonyoknak 

mintegy prédikált. Így kísérelte meg jó 

útra térítésüket. 

Bár atyja tagja volt Keresztelő Szt. János 

lovagrendjének, ő aligha tudott sokat a 

rendről. Mégis tökéletesen a rend szel

lemében cselekedett. Erzsébet követése 

nem könnyű. Még akkor sem, ha nem 

akarunk és nem is tudunk Krisztus és 

Assisi Szt. Ferenc szegénységének hozzá 

hasonló radikális követői lenni. Gondol

juk meg: számos ún. kisvallás követője 

jövedelmének tíz százalékával támogatja 

közösségét. Tehetős rendtagjaink közül 

akadnake sokan, akik csak három száza

lékkal támogatják elsősorban a Rend szo

ciális tevékenységét? Szt. Erzsé

bet egyszer egy kolostort láto

gatott meg. Megmutatták neki 

a templomukat. Ott aranyozott 

szobrokat talált. Rögtön szóvá 

tette: nem lett volna helyesebb 

az aranyat a szegények támoga

tására fordítani? 

Fohászkodjunk Erzsébethez, 

hogy hozzá hasonlóan embertár

saink szenvedését csökkentsük, 

és szeretettel szolgáljunk.

Horváth Tamás
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Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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Ez évben ünnepli a kereszténység 

Árpádházi Szent Imre herceg születésé

nek 1000 éves évfordulóját. 

Szent Imre, Szent István királyunk és 

Boldog bajor Gizella királynénk fiaként 

született 1007ben és még fiatalon, 24 

éves korában, 1031ben hunyt el. 

A királyi házaspárnak több fiúgyermeke 

született, a legidősebb Ottó volt, Imre 

volt a második fiú. Ottó és testvérei 

elhunyta után Imre lett a trón egyedü

li várományosa. Ekkor fordult István 

immár egyetlen fia felé, „hogy Krisztus 

és Szűz Mária oltalmába ajánlva őt, maj

dan országát vezesse” – ahogy a legen

daíró feljegyezte. Ekkor írta számára az 

uralkodói kötelességekre tanító „Erkölcsi 

Intelmeket”. A korabeli feljegyzésekből 

nyilvánvaló, hogy Imre herceg a világtól 

visszavonuló, elvonatkozó kontemplatív 

lélek volt, akit a remeték és szerzetesek 

szűzi életideálja lelkesített. Ugyanakkor 

elfogadta apjának számára kijelölt élet

célját, a fiatal keresztény magyar nem

zet uralkodói feladatát. Egyéniségét és 

lelki alkatát ettől fogva ez a kettősség 

jellemezte, életszentség és uralkodói fel

adatok, elmélyült imaélet, zsolozsmázás 

és harcias vadászat, szerzetesi buzgóság 

és vitézi kedvtelés, az apai örökség átvé

telére való lelkiismeretes készülés, de 

egyben az Árpád nemzetség történelmi 

öröksége továbbvitelének megtagadása 

a szűzi házassághoz való ragaszkodás 

által. Mindez nehezen érthető és szinte 

áthidalhatatlan ellentmondásnak tűnik a 

középkor életeszményeitől messze sza

kadt kortársaink számára. 

E kettős életprogram kialakításában Imre 

hercegnek nagy segítséget nyújtott első 

tanítómestere, velencei Szent Gellért. 

Apjával nem szállt szembe, és feleségül 

vette – bár erről pontos forrás nem maradt 

fenn – III. Kresimir horvát fejedelem 

leányát, de felesége beleegyezésével hű 

maradt Istennek korábban tett fogadalmá

hoz: nem érintette ifjú hitvesét. A fiatal 

magyar katolikus egyház jövője érdeké

ben vállalta az uralkodást, de keresztény 

szerzetesi életeszményével nem tudott és 

nem is akart szakítani. Királyi hivatásá

nak mindezek ellenére eleget tett. 

Az „Erkölcsi Intelmekben” István király 

tanítja fiát, hogy miképpen kell min

denekelőtt a katolikus hitet őriznie, az 

egyházi rendet erősítenie, a főembereket 

és a vitézeket szeretnie, a törvénykezésre 

gondot fordítania, türelmesen uralkod

nia, a jövevényeket befogadnia. De nem 

kevésbé tartja fontosnak a buzgó imádsá

got, jámbor lelkületet és az irgalmasság 

cselekedeteit a rászorulók számára. 

Elképzelhető viszont, mekkora csapás 

volt István számára a tragikus hír: Imre 

herceg 1031ben egy felbőszült vad

kan támadásának esett áldozatul. Szent

té avatása óta november 5én ünnep

li az egyház Szent Imre emléknapját.  

A magyarság köztudatában, de Len

gyelországban is Szent Imre lett a földi 

javakat megvető, a testi vágyakon győ

zedelmeskedő ártatlanságnak a szim

bóluma. 

Imre herceg élete és életének tanúbizony

sága a kereszténység hitelességét szol

gálta. De éppen a hitelesség az, amely 

súlyos csorbát szenvedett a magyar 

rendszerváltás utolsó éveiben. Az ő pél

damutatása kizárja a hazudozásnak, a 

közjó feláldozásának, a korrupciónak, 

az önérdek közjó fölé helyezésének  

elfogadhatóságát. Ez a példamutatás 

ezer évvel később súlyosan elmarasztal

ja az országot ma uraló politikai vezetést.  

A cél nem szentesíti az eszközt. 

Szent Imre herceg életében a keresztény 

életeszmény és a nemzeti kötelesség

tudat követelményeit testesítette meg, 

így a máltai lovagok részére is példamu

tató, erényeit mély tiszteletben tartva 

igyekszünk azokat követni.

O’sváth György

�
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Naptár – mi történt

d  Kecskeméten Pusztainé dr. 

Podmaniczky Erzsébet kancellár asszo

ny nyitotta meg azt a „Szent Erzsébet 

Rózsakertje” című kiállítást, melyet a 

helyi Máltai Szeretetszolgálat az önkor

mányzattal együtt a Városháza udvarán 

rendezett. Sajnos az időjárás nem ked

vezett nekünk. Éppen ezért külön öröm, 

hogy a város és környék lakóit ez nem 

riasztotta el. Igen szép számú résztvevő 

élvezhette a megható ünnepséget. Külön 

öröm volt számunkra, hogy budapesti 

rendtársak is megtiszteltek, és a zuhogó 

(sokszor viharos) eső ellenére is lejöttek, 

hogy együtt tiszteleghessünk Árpádházi 

Szent Erzsébet emlékének.

l Az Amerikai Delegáció Tanácsa 

augusztus 30án De Szily Tamás és 

Judit otthonában ülésezett. A delegáció 

újonnan kinevezett, illetve tisztségükben 

megerősített tisztségviselői az alábbiak:

Alelnök: Habsburg Géza

Titkár: De Szily Judit

Kincstárnok: Thomas Wyatt

Ispotályos: Megyesy Jenő

Történész: Serényi Margit

Könyvvizsgálók: DeCleva Paul, 

SomogyiSubich Emil

A Magyar Püspöki Konferencia gyűj

tést szervez egy magyar kápolna épí

tésére az Amerikai Nemzeti Baziliká

ban, Washington D. C.ben. Az épít

kezés becsült költsége 500 000 USD.  

A Delegáció Tanácsa határozatot ho 

 zott, hogy az éves alapgyűjtő akció kere

tében ezt a projektet is támogatni fog

ja. Közben megkezdődött a delegáció 

2007es alapgyűjtő akciója. A mozga

lom koordinátora Habsburg Géza, segí

tője Serényi Margit és De Szily Judit.  

Az alapgyűjtő akció felhívja a dele

gáció tagjait és támogatóit, hogy egy 

évenkénti hozzájárulással támogassák a 

delegáció karitatív munkáját.

d Szeptemberben sikeresen lezárult 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

féléves segélyezési programja, melynek 

keretében a Palesztin Nemzeti Hatóság 

területén működő betlehemi és ramal

lahi kórházak gyógyszerekkel és orvosi 

műszerekkel lettek ellátva, 28 millió 

forint összértékben.

l Szeptember 8án szentmisével ünne

peltük a Filermói Boldogasszonyt rendi 

kápolnánkban. 

l Szeptember 11én MMLSz elnöke, 

alelnöke és kancellár asszonya együtt 

tettek tisztelgő látogatást a Nuncius 

Úrnál. Itt mint minden évben alkalmuk 

van beszámolni a rend tevékenységeiről 

és kicserélni gondolataikat az ország és 

a világ aktuális kérdéseiről. 

d A 16. Budapesti Nemzetközi Bor- 

és Pezsgőfesztivál keretében az idei 

évben is megrendezésre került az immá

ron hagyománnyá váló jótékonysági bor

árverés, melynek a Magyar Máltai Sze

retetszolgálat volt a kedvezményezettje. 

Az ünnepségnek szeptember 13án a 

Hadtörténeti Múzeum márványterme 

adott otthont. A borárverésen 31 felaján

ló 42 tétele került kalapács alá, és közel 

3 millió forint bevétel gyűlt össze.

l  Német delegációs lelkigyakorlat  

2007. szeptember 14–16., Gössweinstein.

Ragyogó napsütésben, festői környezet

ben került sor a német nyelvű delegáció 

ez évi közgyűlésére és lelkigyakorlatára, 

melyen először vett részt meghívott ven

dégként a svájci rendtagokat képviselő 

Stipsicz József. A szövetséget Kállay 

Ubul Tamás alelnök és Pusztainé dr. 

Podmaniczky Erzsébet kancellár képvisel

te. Maga a delegáció sajnos elég alulrep

rezentált volt. Az elmélkedéseket Kereszt

falvi Péter bencés atya tartotta Alsóőrről. 

d A Magyar Művészetért Díj kura

tóriuma október 5én a dégi Festetics

kastély tükörtermében Árpád fejedelem 

emlékdíjat adományozott Kozma Imre 

atyának. 

d Október 5–7. között sikeresen 

lezajlott a Magyar Máltai Szeretetszol

Naptár – mi történt?	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. december

Palesztinai segély



�

gálat tagjai és önkéntesei részére szer

vezett országos konferencia, melynek 

a Lakitelki Népfőiskola adott otthont.  

A találkozó „Az erőforrásaink” címmel 

szerveződött.

d Október 10én, a Látás Világnap-

ja alkalmából, a Magyar Máltai Szere

tetszolgálat és a Szent János Kórház 

közös programja keretében, hajléktalan 

emberek számára ingyenes látásvizsgá

latot, azt követően pedig szemüveget 

biztosított.

l A jeruzsálemi eredetű, Szt. János 

nevét megőrző protestáns lovagren

dek, a Balley Brandenburg, a holland 

Johanniterorde, a svéd Johanniterorden 

és a Most Venerable Order of St. John 

október 11én találkoztak Drezdában az 

általuk 1961ben létrehozott Alliance 

égisze alatt, és tájékoztatták egymást 

az elmúlt év rendi dolgairól. A négy 

Johannita rend közül a Venerable Order 

a legnagyobb, három földrészen, vala

mennyi angol anyanyelvű országban 

működik. A Balley Brandenburg (a vala

mikori Brandenburgi Véderőövezet) 

tagozatai Német, Finn, Franciaország

ban, Ausztriában és Svájcban, valamint 

Magyarországon tevékenykednek. Októ

ber 13án a Nagymagisztérium főtisztjei 

kíséretében őeminenciája, az Uralkodó 

Nagymester vezetésével igen rangos 

máltai delegáció csatlakozott az Oscar 

porosz királyi herceg vezette Johannita 

előkelőségekhez, hogy meghallgassák 

az együttműködési csoport beszámolóját 

közös ügyeinkről. 

Ma a Szt. Jánosrendek összességében 

150 országban, mintegy félmillió rend

taggal, alkalmazottal és regisztrált önkén

tessel végzik ispotályosi munkájukat.  

A jelenlevők szíves elismeréssel fogad

ták az ökumene kivirágzását a közös 

eredetű rendek tagjai között, a rendek 

nevének, jelvényeinek védelmét a nem

zetközi jog eszközeivel. A magyaror

szági Máltai – Johannita lovagok mély 

barátságon alapuló együttműködése álta

lánosan ismert és elismert a nyolcágú 

kereszt lovagjai között. 

d A „Befogadó Falu” program kereté

ben Tarnabodon október 10én egy nyolc 

hónapos képzési program indult, októ

ber 12én átadásra került egy játszóház, 

október 20án pedig ünnepi szentmise 

keretében Kozma Imre atya megáldotta 

Kornis György Mennybemenetel című 

oltárképét, melyet a művész adományo

zott a falu templomának.

l Éves lelkigyakorlatát tartotta székhá

zunkban október 13án a Magyar Dele

gáció. Prof. Bolberitz Pál rendi káplán 

az ember születésének, életének és halá

lának keresztény tartalmáról, majd az 

egyháznak a „végső dolgokról” vallott 

tanításáról tartott előadássorozatot húsz 

rendtagnak.

l A rend által szervezett szentföldi 

zarándoklaton a Magyar Szövetség 

Bolberitz Pál káplánunk vezetésével 45 

fős csoporttal vett részt október 4–11. 

között. Részletek külön cikkben.

d Vecsei Miklós, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke 

október 15én lemondott hajléktalanügyi 

miniszteri biztosi megbízásáról. Dönté

sének oka, hogy a Magyar Országgyű

lés, a minisztérium és a hajléktalanügyi 

szakma véleménye ellenére, a szociális 

törvény módosításaként megszavazta az 

ún. bázistábor (sátortábor) elhelyezési 

formáját, mely döntés ellentétes a szak

mai eredményekkel és irányokkal. 

d A németországi Köln és Ehreshoven 

településén október 18–19én zajlott 

a Malteser International Első Kom

munikációs Konferenciája. A talál

kozón bemutatásra került a Malteser 

International munkája és kommunikáci

ós lehetőségei.

d A Magyar Köztársaság Hollan 

diai Nagykövetségén rendezett családi

as ünnepség keretében, október 30án 

Kozma Imre atya jelenlétében, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat legnagyobb hol

landiai egyéni támogatóját, Wilhelmina 
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van WettenRensen asszonyt Erk község 

díszpolgárává avatták, és kitüntetéskép

pen átadták a Tarnabod községben meg

nyitott és az adományozóról elnevezett 

Játszóház díszkulcsát.

d Az Egészségügyi Minisztérium 

október 30i ünnepségén Kincses Gyula 

államtitkár BatthyányStrattmann Lász

lódíjban részesítette Dr. Eöry Ajándokot, 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkén

tes orvosát, aki a kezdetektől a Moz

gó Orvosi Rendelő program keretében 

egészségügyi ellátásban részesíti a Buda

pest utcáin élő hajléktalanokat. 

d November 4én a Parlamentben 

a Mindszenty Társaság ünnepségén, 

Mindszenty Emlékérmet, illetve no 

 vember 17én, a Fővárosi Közgyűlés, 

Budapest egyesülésének 134. évfordu

lója alkalmából tartott ünnepi ülésén, 

díszpolgári címet kapott Kozma Imre 

atya.

l A Szövetség őszi tanácsülése novem

ber 9én a Fortuna utcai székházban 

volt. A zárt ülés keretében a tanács meg

vitatta és elfogadta a szövetség és az 

alapítványok jövő évi pénzügyi tervét 

és az MMLSz költségvetését. Majd a fel

vételi bizottság elnökének beterjesztése 

alapján személyi kérdésekben döntött: 

négy új várományos – Kornis Péter, 

Pallos András, RoyChowdhury Gregor 

és Scheidl Geraldné (szül. Kornis Luca) 

– kezdheti meg felvételi próbaévét; és 

négyen – DzuppaSzemere Péter, ifj. dr. 

Kállay Tamás, MuskovszkyCsapó Judit 

és dr. Szutrély Ferenc – terjeszthetők fel 

a rendtagságra. A nyílt ülésen az elnök

ségi beszámolók után a szövetség 2008. 

évi programját tárgyalta meg a Tanács. 

A tanácsülés után került sor boldog Apor 

Vilmos vértanú püspök, szövetségünk 

konventuális káplánja boldoggá avatá-

sának 10 éves évfordulója kapcsán a 

Budavári Nagyboldogasszony Plébániá

val közösen szervezett ünnepi megemlé

kezésre. Az igazán bensőséges és meghitt 

emlékülésen először Apor Csaba, a vérta

nú püspök unokaöccse emlékezett nagy 

szeretettel „Vilmos bácsira”. Ezután 

prof. dr. Török József káplánunk méltatta 

Apor Vilmos hitvallását és szerepét korá

nak társadalmi, politikai forgatagában. 

Majd a Budavári Nagyboldogasszony 

templomban dr. Erdő Péter bíboros, 

Magyarország prímása, esztergombuda

pesti érsek mutatott be ünnepi szentmisét 

rendünk káplánjai és a plébánia pap

jai concelebrálásával, valamint a Mál

tai, Johannita és Szent István lovagren

dek tagjainak nagyszámú részvételével.  

A szentmise után több mint százötve

nen vettek részt a plébánia dísztermében 

rendezett igen jó hangulatú, bensőséges 

fogadáson.

l A Szent Erezsébet-évet lezáró 

ünnepségeken, Kassán és Sárospatakon 

november 16–18. között szövetségünk 

a Johannita és Szent Istvánrend tagjai

val közösen vett részt. Részletek külön 

cikkben. 

d November 19én, Árpádházi Szent 

Erzsébet ünnepén, Kozma Imre atya 

találkozott Szili Katalinnal, a Magyar 

Köztársaság Országgyűlésének elnöké

vel. A találkozó az elnök asszony dol

gozószobájában zajlott. Az ünnepi ese

ményen átadásra került Imre atya Szent 

Erzsébetnapi ünnepi üzenete.

Naptár – mi történt?	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. december

Ünnepi mise Apor Vilmos püspök boldoggá avatásának 10. évfordulóján

Ünnepi fogadás Kassán
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Naptár – mi várható?

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége
2008. évi rendezvények, programok 

Dátum Hely Rendezvény

01. 09. 17.00  Budapest/Váci u. Johannita–Máltai találkozó

01. 10–13. Firenze Szórvány lelkigyakorlat

02. 14–17. Fehérvárcsurgó Obedienciás lelkigyakorlat

02. 15–17. Sarrod Dámák lelkigyakorlata

03. 28. Budapest/Fortuna u. Tanácsülés

03. 28–30. Eger Szövetségi lelkigyakorlat + elnöki kollokvium

04. 11–13. New York/M. Manresa Északamerikai lelkigyakorlat

05. 01–06. Lourdes Lourdesi zarándoklat

05. 03. 10.00 Esztergom Mindszentyemlékmise

05. 09–13. (15 ?) Csíksomlyó Csíksomlyói zarándoklat

05. 23. Budapest Aporünnep

06. 21. Washington Szent Jánosnap, É.am. Del.

  Közgyűlés

06. 24. Budapest/Fortuna u. Magyar Delegáció Közgyűlés

 Budapest/Fortuna u. Szent János nap – Szentmise

07. 26–08.02. Ausztria Nyári mozgássérült tábor

08. 14–21. Erdély Középeu. mozgássérülttábor

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

08. 19. 19.00  Fogadás

08. 20. 16.00 Budapest Szent Jobbkörmenet

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

09. 26–28. Eisenstadt Német Nyelvterületi Delegáció közgyűlés és lelkigyakorlat

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

11. 02. 19.30 Bp. Mátyástemplom Requiem

11. 14. 8.00 Budapest/Fortuna u. Tanácsülés

11. 14–16.  Kassa Szent Erzsébetünnep

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

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

2007. december	 Má l t a i  Hí r e k � Naptár – mi várható?

A Magyar Delegáció állandó programjai:

Minden héten csütörtökön 18.30 órakor szentmise a szövetségi kápolnában, és a csütörtök délutáni, esti program a székházban. 

A szövetségi tanácsülés (1997. nov. 15.) határozata értelmében 3 magyarországi ünnepi programunkon – Szent Jánosnap, Szent 

Jobbkörmenet, Philermói Szűzanya napja – a részvétel a Magyarországon élő, és ez időpontokban itthon tartózkodó rendtagok 

részére kötelező, a távolmaradást és indoklást a kancellárnak jelenteni kell.
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Háromnapos zarándoklaton vettek 

részt három lovagrend tagjai, hozzá-

tartozóik, barátaik, összesen 59-en.  

A szervezők a Magyar Máltai Lovagok 

Szövetsége, személyesen Kállay Ubul 

Tamás alelnök úr, valamint a kassai 

rendtársak voltak. A november 16-án 

induló csoport másnap a kassai dóm-

ban vett részt a kassai érsek, az esz-

tergomi bíborosérsek, az egri érsek 

és más egyházi méltóságok által celeb-

rált kétnyelvű szentmisén. Vasárnap a 

sárospataki záróünnepségeken vehet-

tünk részt. A zarándokutat immár  

tizedik alkalommal szervezik meg. 

Szent Erzsébet rövid földi zarándokút

jának minden mozzanata követésre int, 

akár fogadalmunkkal megpecsételve jár

juk a Krisztuskövetés útját, akár csak 

megszólítottként. A Magyar Püspökka

ri Konferencia által meghirdetett Szent 

Erzsébetév mégis hangsúlyosan kötele

zett életünk átelmélkedésére, az önvizs

gálatra, majd a tanúságtételre. Részt 

venni a záró és hálaadó ünnepségeken 

Kassán, ahol a magyar lakta területen 

a leginpozánsabb Szent Erzsébetdóm 

van, vagy születésének helyén, Sárospa

takon elvileg bárki számára megvalósít

ható, de lélekben és igazságban követni 

a szentünk által femutatott értékeket, az 

már a kegyelem ajándéka.

Több féle felekezetű és lelkiségű, a 

haza és a rászorulók szolgálatában álló 

lovagrend (a Máltai, a Johannita és a 

Szent Istvánrend lovagjai) közös jelen

léte demonstratív volt, ez is megerősít 

bennünket abban, hogy eltörölhetőek 

a felekezetközi és nyelvi határok, itt 

és most lehet és kell megerősítenünk 

egymást és önmagunkat hitünkben. Aho

gyan tette ezt Szent Erzsébet kora eltor

zult világában, amitől a mai sem sokban 

különbözik: a magyarság szentségének 

hírét feltámasztani ott, ahol és amikor 

lehet életre kelteni, követhetővé tenni.

Kiterjeszteni a magyar közösség fogal

mát a Kárpátmedence térségére és fel

vállalni a 800 éve született szentünk 

értékeit. Erre biztatott szentbeszédeiben 

Erdő Péter bíboros. Mindnyájan érezhet

tük, amint Erzsébet közvetített a kassai 

Árpád-házi Szent Erszébet követése 
– a Szent meggyôzôdés útja

Máltai élet 	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. december

A kassai dóm
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2007. december	 Má l t a i  Hí r e k � Máltai élet

zarándoklaton a magyar és a szlovák 

katolikusok és protestánsok között: a 

két nyelven celebrált szentmise híd volt. 

Mennyire lesz ez maradandó? 

A kassai dóm szigorú falai a wartburgi 

ridegséget idézték fel, evvel ellentétben 

állt az általunk megtekintett, a kassai 

magyarság által létrehozott impozáns 

Pasztorációs Központ, amely a reményt 

és a kötelességtudást sugározta, majd 

Semsey Ilona máltai dáma figyelmes

sége, tökéletes szervezése, Tóth Attila 

máltai lovag, a Teledom tulajdonosa és 

Tóth Zsuzsa vendégszeretete, Pásztor 

Zoltán kassai érseki helynök szívélyes 

fogadása. A szervező máltaiakat, a hoz

zájuk évente csatlakozó Bánffy Miklós 

kommendátor által vezetett Johannita 

Delegációt és a most először Ferencz 

Csaba nagymester által vezetett nyolc

tagú Szent István Lovagok csoportját a 

közös értékrend hozta össze. Ugyanak

kor a hajdan összetartozó egri és kassai 

egyházmegyék is egy követhető, közös 

utat választottak ott, együtt a kassai 

dómban. Erzsébet kezét közösen fogták 

meg.

Erzsébet férje halála után többszöri fel

kérésre sem tért haza, nem vonzotta a 

pompával és kényelemmel járó királylá

nyi szerep. Ott volt a helye a thüringiai 

szegények, rászorulók, árvák, özvegyek, 

betegek között. Apjától, II. Andrástól, a 

karitatív lelkületű donátustól, a közép

kori zarándokutak kiépítőjétől örökölt 

szent meggyőződésével követésre int a 

helytállásban minden korosztályt, min

den keresztény meggyőződésű embert a 

sok más világszemléleletű, keresztényel

lenes társadalomban.

Sárospatakon én személyesen már csak 

a szent év tanulságait vontam le. Valami 

lezárult. Valami elkezdődik. Könnyebb, 

ha ezen a kezdeten MI, együtt és minél 

többen vagyunk. A MIhez tartozik a jó 

barátnő, tanácsadó és közvetítő Szent 

Erzsébet minden követője.

Hálát adok a Jó Istennek a lehetőségért, 

hogy tapasztalhattam útitársaim tanúság

tételét. Mindig eszembe fognak jutni 

Frank Miklós atya gondolatai, amelyeket 

a zarándokút előtti szentmisén mondott 

a kereszténység vállalásáról: képzeljük 

magunk elé a pusztában hajót építő 

Noét, vagy magunkat, amint a Hortobá

gyon bárkát építünk... Adj nekünk erőt 

Szent Erzsébet, hogy ha megmosolyog

nak vagy elutasítanak a bárka építése 

miatt, a magyarság és az elesettek szol

gálata során, ne úgy fogadjuk, hogy min

ket utasítanak vissza, hanem alázattal 

őrizzük és alakítsuk magunkban a tudást, 

a szent meggyőződést és eddigi utunkon 

járjunk tovább. A sokszor kényelmetlen 

különbözőség csak úgy válik elviselhe

tővé, ha erősítjük egymást, mint ahogy 

ezen a zarándokúton is történt: közös, 

követhető példákra figyelünk, és ezál

tal hihetőbbé tesszük Krisztus tanítását. 

Köszönöm, hogy vagy számunkra Szent 

Erzsébet!

Ui.: Felkértek, hogy kívülállóként írjam 

meg ezt a tudósítást. Erdélyből, Kolozs

várról csatlakoztam a csoporthoz és 

nem éreztem magam kívülállónak. 

Keresztény emberek tanúságtételének 

voltam szemlélője és résztvevője ezen a 

három napon, amely megerősített hitem

ben és az együttlét önbizalmat adott. 

Ezt az ajándékot és a kapott kegyelme

ket külön köszönöm védőszentemnek, 

Erzsébetnek.

Márkus Etelka

Ünnepi fogadás Kassán

A sárospataki katolikus templom
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Ide a rovat cím jön	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. decemberMáltai élet	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. december

Máltaiak a Szentföldön

A Máltai Rend fennállásának 900 

éves évfordulójával kapcsolatos 

zarándokutak lezárásaként került sor a 

Rend szervezésében a szentföldi zarán

doklatra. Ez a hely, mint tudjuk, rendünk 

születési helye. A mintegy 1500 rendtag 

és hozzátartozó közös zarándoklatának 

eseménye az a három közös szentmise 

volt, amelyet Pio Laghi bíboros – bíbo

ros patronus – és Angelo Acerbi – rendi 

prelátus és sok máltai káplán celebrált.

A zarándoklaton részt vevő magyar csa

pat 45 főből állt, amelyben 10 rendtag 

képviselte szövetségünket. Rendi veze

tőnk Kállay Ubul Tamás alelnök, míg 

lelki vezetőnk Bolberitz Pál rendi káplán 

volt.

A szűken vett rendi programokon túlme

nően igazán gazdag lelki programunk 

volt. Mindjárt az első napon az óvárost 

tekintettük meg, kezdve a Bethesda für

dőtől, a Szent Annatemplomtól – a 

Szűzanya születési helyétől –, folytat

va Jézus elítélésének helyével a Via 

Dolorosán át, egészen a Sírtemplomig 

jártuk a keresztutat. Délután az Elszende

redés (Dormitio) templomában Bolberitz 

atya által bemutatott szentmisén vettünk 

részt. Másnap Betlehemben a Szent Kata

lintemplomban volt az első rendi közös 

szentmise. Délután látogatást tettünk a 

Máltai Rend által épített és fenntartott 

Szent Család kórházban. Majd megte 

 kintettük a születés barlangját, ahol szin

te egy újabb karácsonyi élménnyel lehet

tünk gazdagabbak. 

Harmadik napunk vasárnap a második 

rendi misével kezdődött a Getsemani 

kertben, amelynek közelében voltak azok 

a 3000 éves olajfák, amelyek már Jézus 

szenvedésének idején ott voltak. Délután 

Ein Karembá, Keresztelő Szent János 

születésének helyére utaztunk, amelynek 

közelében jártunk a Magnificattemp 

lomban, Mária és Erzsébet találkozá

sának helyszínén és ahol a Magnificat 

szövege magyar nyelven is fel van tün

tetve.

Hétfőn érdekes kirándulást tettünk 

Massadarába, útba ejtve Qumrant, a holt

tengeri tekercsek megtalálásának helyét. 

A napot a Holt tengerbenfürdőzés zárta.

A keddi kirándulás a Táborhegy Színe

változás templomának megtekintésével 

kezdődött, majd Názáretbe utaztunk, 

ahol az Angyali üdvözlet templomában 

volt a közös zarándoklat záró miséje.

A programokat folytatva hajóztunk a 

Genezáretitavon, megtekintettük a 

Nyolc Boldogság templomot a hegyi 

beszéd helyszínén, Tabghában a kenyér 

és halszaporítás helyét látogattuk meg, 

majd Jézus városába, Capernaumba 

mentünk.

A befejező napon Akkóban a máltaiak 

ősi erődítményét csodálhattuk meg, de 

jutott még időnk arra, hogy Haifában a 

karmelita Stella Mariskolostorban cso

portunk záró miséjén vegyünk részt.  

A repülőtérre igyekezve alkalmunk volt 

még Cesareát – Heródes városát – meg

tekinteni.

Itt szeretnék köszönetet mondani a zarán

doklat megszervezésében és lebonyolí

tásában részt vevő valamennyi rendtár

samnak.

Csapodi Pál 

Magyar zarándokok a Szent Család Kórházban

Mise a Nyolc Boldogság  

templom altemplomában
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2007. december	 Má l t a i  Hí r e k � Elnöki gondolatok

A falak, amelyek évszázadok hitét, 

keresztény vallásosságát hordoz

zák, mintha le akarnának omlani, s köz

ben mindig újra és újra feltűnik az 

éjszaka sötétjében a pólyába takart és a 

jászolba fektetett Gyermek, hogy elhoz

za az üdvösséget. Mindazt, amire az 

emberiségnek szüksége van: az Isten és 

műve iránti engedelmességet, és aláza

tot, amely legyőzi a világot; a minden 

vádaskodástól mentes szeretetet; a töké

letes szegénység szabadságát; és a Krisz

tusban megdicsőülő világ csodáját.

Aki mindezt lehetségesnek tartja, az 

mármár áthidalja a hitetlenség és féle

lem szakadékát, amelyen túl megszelí

dülhetnek a „farkasok”, s egymásnak 

testvéreivé válhatunk. 

Vane feltétele annak, hogy kapcsolatba 

kerüljünk a betlehemi, az Egyiptom

ba száműzött, a Názáretben munkás

ként dolgozó Jézussal, a vándor apostol 

Jézussal, aki nem tudja hová lehajtani 

a fejét, és a keresztre feszített Jézus

sal? Igen! Ez a tisztes szegénység bol

dogsága, amely megőriz a gazdagság 

kísértésétől. Ez az út van megírva az 

Evangéliumban. 

Jézus lehetett volna gazdag, de szegény 

akart lenni, hogy részt vehessen a sze

gények egyetemes korlátozottságában; 

hogy el kelljen viselnie a hiányt; hogy 

testében érezhesse azt a kegyetlen való

ságot, ami a kenyérkereső napszámosok

ra nehezedik; hogy lelkében szenvedjen 

a nincstelenek állandó bizonytalansá

gától. 

A mai világ botránkoztatja a szegények 

lelkét. Óvakodjunk hát a kegyes szavak

tól, miközben semmink sem hiányzik, 

biztonságos lakhelyünk, teli éléskam

ránk és bankszámlánk van. 

Ma, amikor az emberiség fele szegény, 

egyharmada nyomorog vagy az éhha

lál fenyegeti, s csak a maradék többi 

él jólétben, akkor már nem elegendő 

csupán jótékonykodni és adományozni, 

hanem arra van szükség, hogy tudjuk 

elfogadni a bizonytalanságot; vállaljunk 

olyan helyzeteket, amikor némi aggoda

lommal kell kérni a mindennapi kenye

ret; hogy képesek legyünk méricskélés 

nélkül adni, javainkat megosztani, és 

közben nyitva tartjuk lelkünk egén az 

élő hit ablakát a mindenható Isten gon

doskodása felé. 

Ha megengedi Isten, hogy ledőljenek az 

európai keresztény kultúra és civilizáció 

falai, amelyeken évszázadok szeretete és 

tisztelete csüggött, majd feltűnik a romok 

között a betlehemi Gyermek és a golgotai 

Krisztus (akiben az ég és föld érintkezik), 

és kiveszi kezünkből a háborúk és ideoló

giák fegyvereit, s az ártatlan Isten megvál

tó szeretetében új életet teremt. 

Áldott, szent karácsonyt kívánok, Szent 

Erzsébet évében, Szent Erzsébet szülő

földjén, aki „hatékony tékozlás”ra biz

tat bennünket. 

Budapest, 2007 karácsonyán

Kozma Imre

Karácsonyi felhívás  
a szegények jól-létéért
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Személyi hírek

Rólunk	 Má l t a i  Hí r e k � 2007. december

Dr. Piazza Péter  
nyugalomba vonul

Dr. Piazza Péter, rendünk magyaror 

 szági nagykövetségének követtanácsosa, 

ez év június végén nyugalomba vonult. 

Piazza Pétert 1970ben avatták a Máltai 

Lovagrend tagjává. 1987ben tett engedel

mességi fogalmat. Már a ’80as években 

segített abban, hogy a rend által össze

állított gyógyszerszállítmányok nehézsé

gek nélkül Magyarországra jussanak. Az 

1990es évek elején közreműködött Ren

dünk és a Magyar Köztársaság közötti 

diplomáciai kapcsolatok újrafelvételében. 

Piazza Péter azóta a nagykövetség tagja, 

előbb gróf Alexander MensdorffPouilly 

majd az elmúlt két évben dr. Kussbach 

Erich nagykövet munkatársaként. Hosszú 

szolgálata során sokszor helyettesítette a 

nagykövetet mint ideiglenes ügyvivő, s 

e minőségében szoros kapcsolatot tartott 

fenn a Magyar Külügyminisztériummal 

valamint más állami és egyházi hatósá

gokkal. 

Dr. Piazza nagy érdemeket szerzett 

rendünk érdekeinek a képviseletében. 

Többek között következetesen fellépett 

minden olyan kísérlet ellen, amely a Szu

verén Máltai Lovagrend nevével és szim

bólumaival való visszaélésre irányult.  

A követtanácsos 1993ban és 2004ben 

aktívan részt vett Frà Andrew Bertie 

nagymester budapesti látogatásainak az 

előkészítésében. Ezenfelül kapcsolatban 

állt a magyar közélet számos fontos 

személyiségével. Éveken át szervezte 

a nagykövetség évi Keresztelő Szent 

Jánosnapi fogadását.

1993ban a nagymester kitüntette a rend 

„Pro Merito Meritensis” érdemrend tisz

ti nagykeresztjével. 

Dr. Huebner Károly  
szolgálatba lép

A Szuverén Máltai 

Lovagrend Tanácsa 

2007. április 27. 

én kinevezte 

Dr. Huebner de 

Fejérvár Károlyt 

(Charles A.) C.G.M. 

a rend miniszteri 

tanácsosává a magyarországi követsé

gen, Budapesten. Huebner Budapesti 

születésű és USAállampolgár. Tizenhét 

éve a régióban tevékenykedik mint 

befektetési alapok vezetője és partnere. 

Huebner Károly mérnöki végzettséget 

a jezsuiták detroiti egyetemén, illetve 

aeronautikai és asztronautikai mesteri 

oklevelet a Massachusetts Institute of 

Technology egyetemen szerzett, továb

bá a Washingtoni American Universityn 

szerzett doktorátusi végzettséggel büsz

kélkedik. Jelenleg az iEurope Capital 

nevű alapkezelő társaság partnere. 

Kitüntetések

Kussbach Erich nagykövet október 24én Rendünk székházában megtartott ünnep

ség keretében nyújtotta át dr. Holló József altábornagynak, a Hadtörténeti Múzeum 

igazgatójának, és dr. Csáky Imre alezredesnek a rendünk nagymestere, Andrew 

Bertie által adományozott Pro Merito Melitensi parancsnoki, illetve tiszti keresztjét 

A nagykövet rövid beszédben méltatta a kitüntetett főtiszteknek a Szuverén Máltai 

Lovagrend önzetlen támogatásával szerzett érdemeit, különösen emlékeztetve arra, 

hogy a nagykövetség évek óta a múzeum márványtermében rendezhette meg Szt. 

Jánosnapi fogadását. A nagykövet hangsúlyozta, hogy rendünk nagymestere a 

magas kitüntetésekkel a Máltai Lovagrend köszönetét kívánta kifejezni tevékenységükért. A bensőséges ünnepségen részt vet

tek a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének vezető egyéniségei. 
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Dr. Kussbach Erich, a Szuverén Mál

tai Lovagrend magyarországi nagykövete 

– korábban Ausztria budapesti nagyköve

te volt – Budapesten született, a piarista 

gimnázium tanulója volt, első jogi diplo

máját az ELTE Állam és Jogtudományi 

Karán szerezte meg. 1956 novemberében 

menekült Ausztriába.

Kussbach Erich az 1956os forradalom 

során, október utolsó napjaiban, a Magyar 

Vöröskereszt munkatársaként a ferihegyi 

repülőtéren teljesített szolgálatot, ahol 

másokkal együtt a nyugatról érkező 

segélyszállítmányok és azok továbbítása 

felett őrködött. Miután a szovjet csapatok 

október 31én megszállták és lezárták a 

repülőteret, Kussbach a szovjetek fogsá

gába esett, és csak csodával határos körül

ményeknek köszönhette, hogy sikerült 

megmenekülnie. 

A forradalom során ugyanis Budapesten 

a Köztársaság téren súlyosan megsebe

sült JeanPierre Pedrazzini, a Paris Match 

volt fotóriportere. A Budapesten frissen 

megoperált riporter családja ragaszko

dott ahhoz, hogy azonnal Párizsba szál

lítsák. Egy osztrák sportrepülő valóban 

vállalkozott is arra, hogy a szovjetek által 

elfoglalt ferihegyi repülőtéren leszálljon 

és Pedrazzinit Bécsbe szállítsa, ahonnan 

francia repülőgép hozta Párizsba. Csak a 

francia kormány és a Nemzetközi Vörös

kereszt együttes erélyes közbelépésének 

volt köszönhető, hogy a szovjet katonai 

hatóságok végül is megengedték, hogy az 

osztrák gép Ferihegyen felvegye a francia 

sebesültet. 

Időközben sikerült az osztrák pilótát rábe

szélni, hogy Kussbach Erichet és két 

magyar orvostanhallgatót is Ausztriába 

vigye. A fehér orvosköpenybe öltözött 

fiatalemberek, miután előbb segítettek 

a sebesültet a repülőgépbe beemelni, a 

számos gyanútlan szovjet katona és tiszt 

szeme láttára beszálltak a gépbe, amely 

ezt követően nyomban felszállt. Mivel 

a gép nem rendelkezett éjszakai navi

gációs berendezéssel, a pilóta a Duna 

mentén remélt Bécsbe jutni. Az erős köd 

következtében azonban Csehszlovákiá

ba tévedt, ahol megfenyegették, hogy 

amennyiben nem távozik haladéktalanul 

a cseh légtérből, megtámadják. Utolsó pil

lanatban sikerült az osztrák légi ellenőrző 

hatósággal rádiókapcsolatot felvenni és 

annak segítségével Bécsbe jutni. 

Távozása előtt, november 1jén még sike

rült Kussbachnak Budapesten édesapjá

val telefonon beszélni, aki ugyan nem 

ellenezte fia távozását Bécsbe, de – mit 

sem sejtve a szovjet csapatok újabb felvo

nulásáról – megjegyezte, hogy Budapes

ten győzött a forradalom és már minden 

rendben van. Bécsben kapcsolatba lépett 

az oda menekített Malévgépek pilótái

val, akiket megkért, hogy mihelyt vissza

térnek Budapestre, ő is mehessen velük. 

A november 4i budapesti események 

után azonban ráeszmélt, hogy nem térhet 

többé haza.

1958ban a bécsi egyetemen szerzett jogi 

doktori diplomát. Átmenetileg egy bécsi 

banknál helyezkedett el, majd 1960ban 

ösztöndíjjal az amerikai Yale Egyete

men folytatta tanulmányait, ahol végül 

Master of Laws diplomát szerzett. 1963 

januárjában lépett az osztrák külügyi 

szolgálatba. Diplomáciai pályája során 

Kussbach Bernben, NyugatBerlinben 

majd Strasbourgban szolgált. Közben 

több éven át az osztrák külügyminiszté

rium nemzetközi jogi osztályán dolgo

zott, végül mint helyettes osztályvezető. 

Hét éven át Ausztria képviselője volt az 

ENSZközgyűlés szociális és nemzetközi 

jogi bizottságaiban. 1974től 1977ig a 

genfi humanitárius jogi diplomáciai kon

ferencián az osztrák delegáció vezetője 

és a konferencia helyettes elnöke volt. 

1991ben nagyköveti rangban átvette a 

külügyminisztérium jogi és konzuli főcso

portjának a vezetését. 1993 januárjában 

kinevezték Ausztria magyarországi nagy

követének. 1996 végén ment nyugdíjba. 

A linzi Johannes Kepler Egyetem Jogi 

Kara 1996ban nevezte ki Kussbach 

Erichet címzetes egyetemi tanárrá. Ezt 

követően a budapesti Pázmány Péter 

Bemutatkozás*
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Dr. Csapó György tiszteleti 
lovag

Ismét elment valaki abból a tízegyné

hány férfiból álló társaságból, akik meg

alapították 1990ben a Magyar Máltai 

Lovagok Magyarországi Delegációját. 

Az 1910. május 9én Tengelicen született 

tagyosi Csapó György a Csapó család

nak ugyanabból az igen jómódú dunán

túli ágából származott, mint őse, Csapó 

Vilmos, 1848as nemzetőr ezredes, aki 

Ozoránál fegyverletételre kényszerítette 

a horvát báni sereget.

Csapó György érettségi után tanulmá

nyait a József Nádor Műszaki Egye

tem Mezőgazdasági Karán folytatta, 

ahol 1932ben szerzett diplomát, majd 

a következő évben ugyanott doktorált. 

Katonai szolgálatát egy huszárezrednél 

töltötte le, majd huszár hadnagyként 

leszerelt és hazament Tengelicre, ahol 

bekapcsolódott a már eddig is mintabir

tokként elismert nagybirtok kezelésébe. 

A tengelici ménes már a XIX. század 

közepétől kezdődően nagyhírű és az 

ország egyik legrégibb tenyészete volt. 

Csapó György azonban nemcsak tenyész

tő volt, hanem versenyistállót is tartott 

fenn a budapesti ügetőpályán. 

 Elnöke volt a Tolna Megyei Lótenyész

tési Bizottságnak, tagja volt az OMGE 

Lótenyésztési Bizottságának és más 

mezőgazdasági szervezeteknek. Az utol

só békeéveket azonban megzavarták a 

politikai események. Behívták katoná

nak és tartalékos hadnagyként, majd 

főhadnagyként részt vett a felvidéki, 

erdélyi és a délvidéki bevonulásokon, 

majd 1942ben a doni frontra vezényel

ték, ahonnan 1943 telén az urivi áttörés 

után utóvédharcokban, a rá bízott alaku

lattal hazatért. A nyilas uralom életveszé

lyes napjaiban emberségből is jól vizsgá

zott: fedelet és a birtok konyhájáról ételt 

adott az üldözötteknek, a község kiüríté

sekor pedig megakadályozta a levente 

korú fiatalok elhurcolását.

A háború utáni megpróbáltatásai – irreá

lis mértékű beszolgáltatás, osztályidege

neknek dupla adó, „téeszesítés” – miatt 

végül is el kellett jönnie Tengelicről. 

Budapesten az ötvenes évek elején álla

mosítják versenyistállóját, elveszik a 

lovait, egy ideig istállóvezető, azután 

segédmunkás. 

De a Teremtő még hosszú éveket mért 

ki a gazdag életműhöz. 1954. április 

10én házasságot köt a nálánál sokkal 

fiatalabb, nagyon attraktív Osztroluczky 

Klárával. Egész életre szóló házasság ez, 

három gyermek származik belőle. 

A politikai enyhülés éveiben végre neki 

való állást talál: mint kiváló szakember 

az Állattenyésztési Kutató Intézet Lóte

nyésztési Osztályára kerül. Tudományos 

cikkek, értekezések egész sorát publikál

ja, évtizedeken át részt vesz az ügetőló 

tenyésztés országos irányításában. Csapó 

György rendünkkel aránylag későn talál

kozott, és 1990ben, mint említettük, a 

Magyarországi Delegáció egyik alapító 

tagja is volt. Széles körű nyelvtudásával 

és több évtizedes tapasztalataival nagy

mértékben hozzájárult rendünk sikeres 

működéséhez. Gyönyörű családi kelyhét 

szövetségünk kápolnájának ajándékozta, 

nagy pénzadományt is tett humanitárius 

célokra.

Hosszú és eredményekben gazdag életé

ben előkelő optimizmussal viselte el a 

sikereket, de az igazságtalanságokat és 

mellőzéseket is. Csaknem 98 éves volt, 

amikor ez év szeptember 27én elhunyt. 

Emlékét szeretetteljes tisztelettel őrzik 

meg rendtársai, barátai és tisztelői.

Requiescat in pace.

 

Az időközben elhunyt Jékey Elemér 

tiszteleti lovag és Lupkovics János nagy

keresztes graciális engedelmességi lovag 

rendtársainkról a következő számban 

emlékezünk meg.

Búcsúzunk
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Katolikus Egyetem, majd az Andrássy 

Gyula Német Nyelvű Egyetem professzo

ra lett. 1997ben az ELTE díszdoktorává 

avatták. Kussbach Erich nős, felesége 

Waltraud sz. Biebl. Négy gyermekük van. 

Rendünknek 1977 óta tagja. Nagymeste

rünk 2005ben nevezte ki a rend magyar

országi nagykövetének. 

* Hálásak vagyunk az Osztrák Máltai 

Szövetségnek, hogy a Malteser Kreuz

ban nyáron megjelent cikk rövidített 

fordítására engedélyt adtak.
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Ez a program lehetőséget kínál minden magyar fiatal számára, hogy egy önkéntes szociális évet töltsön Németországban vagy 

Franciaországban. Az önkéntesek fogyatékos, idősotthonban és óvodában végezhetik szolgálatukat. Célunk, hogy a programban 

részt vevők a magyar mentalitást, kultúrát, nemzeti értékeket megismertessék, és az esetleges fennálló előítéleteket leépítsék. 

A programban, Európa különböző országaiból, más nemzetiségű fiatalok is részt vesznek, így nem csupán a német/francia kultúra, 

szociális rendszer és nyelv megismerésére, tanulmányozására nyílik lehetőség, de más kultúrákkal való találkozásra és kapcsolat

építésre is. Az önkéntesek egy intenzív előkészítőn, nyelvkurzuson, majd az év végén egy kiértékelésen vesznek részt. A szolgálati 

év a felkészítőkkel együtt 14 hónap. Az előkészítők 2008 nyarán kezdődnek.

Irányelvek:
1. „Egy keresztényszolidáris életforma melletti döntés, amely nyitott minden ember számára”.

2. „Az emberi méltóság elismerése és az emberi jogokért való kiállás”.

3. „A szabad demokrácia, a társadalom rendjének kiépítése”.

Pályázati feltételek:
• 1826 év közötti életkor;

• középfokú végzettség;

• szociális érzékenység;

• önkéntes szociális munkára való készség;

• szándék a magyar kultúra képviseletére.

Pályázathoz szükséges:
• kézzel írott önéletrajz,

• motivációs levél,

• 2 db igazolványkép,

• ajánlólevél a helyi máltai vezetőtől, vagy a helyi plébánostól, vagy iskolaigazgatótól, felsőoktatási intézmény oktatójától;

• a fenti dokumentumok fordítását német vagy francia nyelven is kérjük csatolni;

A pályázat beérkezésének határideje: 2008. január 14.

A pályázatokat a következô címre kérjük küldeni:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Kapuvári Zsófia

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

Email: nemzetkozi@maltai.hu  Tel.: 0613914733

Pályázat
„Hidat építünk Európában egyéves önkéntes szociális szolgálattal”
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Megjelent a Máltai Könyvek sorozat 4. kötete, 

Carlo Caretto: Levelek a sivatagból
A mű először jelenik meg Magyarországon könyv alakban. 

A könyv hozzáférhető az MMLSz székházában (Bp. I. Fortuna u. 10.) 

és az MMSz Országos Központban (Bp. XII. Szarvas Gábor út 58–60.)
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