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A
Szuverén Máltai Lovagrend

2004 januárjában Máltán meg-

tartott stratégiai szemináriumán eldön-

tötte, hogy egységesíti a Rend intéz-

ményeinek arculatát. A Rend sokrétû

intézményrendszere számtalan módon

használta a máltai címert, a máltai paj-

zsot, illetve az adott intézmény elne-

vezését. Ezért felkérték a Nagy Ma-

gisztériumot, hogy hivatalos formában

fektesse le a Rend emblémáinak hasz-

nálatára vonatkozó egységes irányel-

veket.

2006. március 6-án a Nagy Magiszté-

rium kiadta „Irányelvek a Máltai Rend

két emblémájának a Nagy Magiszté-

rium, a Nagy Perjelségek, az Alperjelsé-

gek, a Nemzeti Szövetségek, a Diplo-

máciai Testületek és a Rend gyógyító és

humanitárius szervezetei által történõ

helyes használatához” címû dokumen-

tumát, melyben leszögezte:

a Rendnek csak két emblémája van:

A) a Rend címere, melyet a Rend összes

intézményének használnia kell és

B) a pajzs, amely minden tevékenysé-

günk azonosítására szolgál (fõleg a

gyógyító és humanitárius tevékeny-

ségekére).

A Rend címerét illetõen a Szuverén Ta-

nács 2005. március 2-i és 2005. decem-

ber 7-i ülésein meghozott 43080 és

45007 számú határozatai jóváhagyták a

Szuverén Rend egyetlen címerének

pontos elõírását a Nagy Magisztérium,

a Nagy Perjelségek, az Alperjelségek, a

Nemzeti Szövetségek és a Diplomáciai

Testületek számára. A dokumentum ki-

tér a Rend tevékenységeinél használa-

tos pajzsra is: „A Rend tevékenységeire

(elsõsorban gyógyító és humanitárius

tevékenységeire) külön embléma szol-

gál: a piros pajzs benne a nyolcágú fe-

hér kereszttel (az Alapszabály 242. Cik-

kelyében rögzítettek szerint)”.

2007. március 1-jétõl kezdõdõen kizá-

rólag az „Irányelvek”-ben részletezett

emblémák használata megengedett és a

használat során pontosan követni kell az

abban lefektetett szabályokat.

A Szuverén Máltai 
Lovagrend egységes
arculata
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A
magyar máltaiak különös tisztelet-

tel és szeretettel fordulnak hazánk

és Európa egyik legnagyobb szentje,

Árpád-házi Szent Erzsébet felé. Múlt év

november 19-én, a Szent István-baziliká-

ban nyitotta meg Erdõ Péter bíboros érsek

a jubileumi Szent Erzsébet évet. Szövet-

ségünk jelentõs delegációval vett részt

ezen az ünnepélyes megemlékezésen,

ugyanakkor egy 40 fõs delegációval za-

rándokolt el ebben az idõben Kassára,

hogy ott is kifejezze ragaszkodását

Árpád-házi Szent Erzsébet iránt. A Kassai

Dóm híven õrzi Erzsébet emlékét. Északi

kapujának középsõ pillérét Erzsébet

szobra díszíti. Fõoltárának 48 képtáblájá-

ból 12 Erzsébet életének epizódjait ábrá-

zolja. A szövetség elnöke memorandum-

ban fordult Õ Eminenciája Frá Andrew

Bertie uralkodó nagymesterhez, emlékez-

tetve Szent Erzsébet születésének 800.

évfordulójára, kifejezve a magyar máltai-

ak feléje irányuló különös tiszteletét. Ez

az év rendünk és szövetségünk tagjai éle-

tében a jubileum jegyében zajlik le.

Azonban nemcsak hazánk, nemcsak Né-

metország, hanem Európa más országai,

pl. Belgium, Ausztria, Franciaország, Lu-

xemburg is saját szentjükként tisztelik Er-

zsébetet. 800 éves születésnapját Európa-

szerte, sõt világszerte megünneplik ebben

az évben. Felmerül a kérdés, mi az oka

ennek a nyolc évszázada töretlenül tartó,

a földkerekségen mindenütt elterjedt tisz-

teletnek, szeretetnek, mely egyházunknak

ezt az oly régen és oly fiatalon elhunyt

szentjét ma is övezi?

Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon

vagy Pozsonyban, mint II. Endre kirá-

lyunk és Merániai Gertrúd harmadik

gyermeke. Már 1211-ben, 4 éves korában

el kellett hagynia hazáját, Wartburgba vit-

ték I. Hermann türingiai tartományi gróf

idõsebb fiának és jövendõ örökösének je-

gyeseként. Itt nevelkedett leendõ anyósa

vezetése alatt. Miután a kiszemelt férj vá-

ratlanul fiatalon meghalt, 1221-ben, 14

éves korában lépett házasságra annak

öccsével, az ifjú IV. Lajos tartományi

gróffal. A különösen boldog házasságból

három gyermek született: a késõbbi tarto-

mányi gróf Hermann, Sophie, akit a bra-

banti herceg vett feleségül és Gertrúd, aki

az altenurgi zárdába lépett és annak apát-

nõje lett. Hat évvel a házasságkötés után

férje, II. Frigyes császár hívására, keresz-

tes hadjáratra indult, de útközben Otran-

tóban, még a behajózás elõtt 1222-ben

meghalt. Az özvegy Erzsébet gyermekei-

vel elhagyta Wartburg várát és 1227–28

telét Eisenach városkában nehéz körül-

mények között és nagy szegénységben

töltötte. Anyai rokonsága vette pártfogá-

sába. Nagynénje, Mechtild Kitzingeni

apátnõ Bambergbe vitte nagybátyjához,

Eckbert püspökhöz. Sógorai késõbb Mar-

burgot jelölték ki tartózkodási helyéül. Az

özvegyi végkielégítésképpen kapott

összegbõl itt kórházat építtetett, amely-

nek fenntartására költötte minden vagyo-

nát. A kórházat Szent Ferenc pártfogásába

ajánlotta. További életét a betegek, az öre-

gek és a szegények gondozásának szen-

telve töltötte, gyóntatója, Marburgi Kon-

rád szigorú felügyelete alatt, teljes sze-

génységben és betegei ápolásában felõr-

lõdve. Már a szentség hírében állt, mikor

1231-ben, 24 éves korában meghalt.

Négy évvel késõbb az egyház szentjei so-

rába emelte. Az 1234-ben a hildesheimi

püspök által készített jegyzõkönyv, alig 3

évvel halála után, már 59 csodát rögzített

és hitelesített. Marburg székesegyházá-

ban temették el. A temetésen, több mint

egymillió hívõ jelenlétében, II. Frigyes

császár is vitte Erzsébet koporsóját. Életé-

rõl, tetteirõl, személyéhez kapcsolódó

csodákról széles körû és részletes forrá-

sok maradtak fent. A legismertebb, sze-

mélyéhez fûzõdõ legenda a „rózsacsoda”:

Erzsébet kötényében kenyeret vitt a sze-

gényeknek; amikor ezért felelõsségre

akarták vonni, csak kitárta a kötényét,

mely egyszerre rózsákkal volt tele.

Hosszú évszázadok óta fennmaradt és el-

terjedt tiszteletének és a feléje irányuló

szeretetnek ez a magyarázata: a király-

lány, hatalmas tartomány úrnõje a krisztu-

si szeretet parancsát követve alázatosan,

önfeláldozóan szolgálta embertársait,

akikben mindig Krisztust látta.

Erzsébet több szerzetesrendhez kötõdött

szorosan. A rendek sajátos lelkisége, a hit,

a szeretet, az engedelmesség, az aszkézis,

a szolgálat, a szegénység, a szenvedés el-

viselése, az alázat, a meditáció, a karitász

megegyezett Erzsébet keresztényi hiva-

tástudatával. A ferencesek szellemisége,

egyszerûsége, önmegtartóztatása, sze-

génysége, közel állása a néphez, megra-

gadta õt és szorosan együttmûködött ve-

lük. 1224-ben került velük kapcsolatba.

Prédikációik, életvitelük nagy hatással

volt az ifjú hercegnõre. Az önkéntes sze-

génység ideálja megragadta õt. Bár nem

volt tagja a ferences harmad rendnek, a
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� A Hangyaboly program keretében

Nyíregyházán karácsony elõtt több alka-

lommal is kézmûves foglalkozást tartottak

a máltai munkatársak. Karácsonyi rajzpá-

lyázatot hirdettek gyermekeknek, melyen

minden pályázót megajándékoztak, a leg-

sikeresebb munkákat emléklappal jutal-

mazták a szervezõk. Debrecenben Ünne-

pek Ünnepe címmel karácsonyi ajándék-

mûsorral kedveskedtek 400 szegény sorsú

kisgyermeknek. 

�� A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a

Magyar Rádió Napközben c. szerkesztõ-

ségével és a SPAR Magyarország Keres-

kedelmi Kft.-vel közös karácsonyi „Adni

öröm” élelmiszergyûjtõ akciója az or-

szágban 95 helyszínen zajlott. A gyûjtésen

önkénteseink 17 100 munkaórát töltöttek,

mely munka becsült értéke közel 

8 550 000 Ft. A gyûjtés eredményeként 

16 000 élelmiszercsomagot tudtunk eljut-

tatni még karácsony elõtt rászoruló em-

bertársainknak. A gyûjtésben a szeretet-

szolgálat önkéntesei mellett a fõvárosban

részt vállaltak az MMLSz tagjai is. 

� A MMSz Sátoraljaújhelyen 35 haj-

léktalan számára biztosított éjszakai szál-

lást, amit pályázati lehetõséggel élve te-

remtett meg. Decembertõl az intézményes

nappali melegedõ is engedélyt kapott, így

a város hajlék nélküli emberei számára

biztos menedéket tudunk nyújtani a téli hi-

degben. 

� A Béres Alapítvány az idei évben is 

10 000 üveg immunrendszert erõsítõ Bé-

res cseppet adott át a MMSz-nek, melyet

hét régiónkon és intézményeinken keresz-

tül juttatunk el a rászoruló betegeknek. 

�Miskolcon a máltai önkéntes fiatalok –

a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi-

um diákjai – segítségével összegyûlt pénz-

adományokból idén csángó, kárpátaljai és

erdélyi gyermekek részére szerveznek ré-

giótábort Erdélyben, Csíkhévízen, 60-65

fiatal részvételével, ahol megismerhetik a

különbözõ kultúrákat, ápolhatják, gyako-

rolhatják a szép magyar nyelvet és a ha-

gyományokat.

� Január 3-án rendezték johannita testvé-

reink a hagyományos óévzáró – újévnyitó

fogadásukat. A bensõséges, baráti összejö-

vetelen a mintegy 100 résztvevõt – lova-

gok, dámák, hozzátartozók – Bánffy Mik-

lós johannita kommendátor köszöntötte,

majd évértékelõ beszédében a magyaror-

szági nehéz helyzetünkre hivatkozva az

ökuméne további erõsítését és a rendtag-

ság jövõbeni hatékonyabb aktivitását kér-

te. Kállay Ubul Tamás máltai alelnök

összefoglalta szövetségének elmúlt évi

fõbb eredményeit.

� Az immáron hagyományossá vált ve-

lencei lelkigyakorlaton január 4–7. kö-

zött 15-en vettek részt. Ugyan, ez az

összejövetel elsõsorban a szórványban élõ

rendtagoknak van szánva, volt Ausztriából

is résztvevõ. Mons. Bolberitz Pál volt lel-

ki vezetõnk, aki önmegtagadással és nagy

lelkesedéssel vállalja már több éve ezt a

feladatot, amiért mindannyian köszönettel

tartozunk neki. A választott témát: „Az

egyház szociális megnyilvánulása az em-

beriség és a katolikus hívõk felé”,

Bolberitz atya két pápai enciklika tanítása

alapján elemezte, négy elmélkedés kere-

tén belül. Az emberi méltóság, a betegek,

rászorultak támogatása a keresztény hit-

vallás szellemében és rendünk ezeréves

hagyományaiban – mind elgondolkoztató

téma, melyet Bolberitz atya részletesen

fejtegetett. Hozzászólások, kérdések min-

den elõadás után tanúsították a résztvevõk

Naptár – mi történt
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rend mégis saját szentjeként tiszteli. Tisz-

teletét hazánkban és egész Európában a

ferencesek szorgalmazták a legjobban.

Nagyszombaton már 1238-ban ferences

kápolna épült tiszteletére.

Közel állt hozzá a Német Lovagrend is.

Ennek családi okai is voltak: apja II. End-

re a Német Lovagrendet telepítette meg a

Barcaságban 1211-ben és számos kivált-

ságot biztosított részükre. Sógora Kon-

rád, a rend tagja, majd nagymestere volt

1240–1252-között. A rend karitatív tevé-

kenységében mindketten részt vettek. 

A Német Lovagrend kezdeményezõ és

tevékeny szerepet töltött be Erzsébet

szentté avatási eljárásában, kultuszának

terjesztésében és népszerûsítésében.

A máltai, akkor még Johannita Lovag-

rend is közel állt Erzsébet szívéhez. Ap-

ja, II. Endre, e rend soraiban csatlakozott

a keresztes háborúhoz 1217–18-ban.

Hogy kapcsolatai a Johannitákkal igen

konkrétak lehettek, igazolni látszik a

tény, hogy röviddel halála elõtt a marbur-

gi kórházat, melyet élete egyik nagy fel-

adatának tekintett, a Johannita Rendnek

adományozta.

A jubileumi évben a magyar máltaiak kü-

lönös tisztelettel fordulnak Szent Erzsé-

bet felé. Kérik imáikban közbenjárását

hazánkért, rendünkért és szövetségün-

kért. Hozzá fûz minket közös hitünk, sa-

ját magunkkal szemben megkövetelt el-

várásaink és céljaink azonossága. Szent

Erzsébet lelkületével szeretnénk jelen

lenni a jubileumi év ünnepségein. Ebben

a szellemben kezdeményezzük, hogy

szentünk szívének ereklyéjét Franciaor-

szágból a 800 éves évfordulóra ez év no-

vemberében Budapestre hozzák, hogy

népünk Budán, a Koronázó Nagyboldog-

asszony templomban Szent Erzsébet

iránti tiszteletének és ragaszkodásának

megfelelõképpen kifejezést tudjon adni.
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figyelmét és érdeklõdését, és megadták az

alkalmat az elõadónak, hogy kibõvítse a

tárgyalt anyagot. (A katolikus egyház kate-

kizmusa ajánlatos az egyéni elmélkedés-

re.) A szabadidõben alkalom nyílt arra,

hogy a Szt. Márk-bazilika 4800 m
2
kiterje-

désû aranymozaikjait egy külön vezetõ se-

gítségével megtekintsük és a remekmû-

vekben gyönyörködhessünk. Kellemes

hangulatban és lelki táplálékkal meggaz-

dagodva váltunk el egymástól.

� Január 18-án került átadásra Pécsett a

MMSz legújabb intézménye, a „Megbe-

csülés Háza”, mely 20 hajléktalan számára

biztosít éjszakai menedéket. A szállást a

püspökség visszakapott épületében alakí-

tottuk ki, két hónap leforgása alatt, nagy-

lelkû építési vállalkozó és adományozóink

támogatásával. A házat annak szellemében

kívánjuk mûködtetni – mint ahogy azt a

nevében is megfogalmaztuk –, hogy min-

den szerencsétlen sorsú társunkban meg

kell becsülnünk ember mivoltát, lehetõsé-

geink szerint biztosítani kell számukra az

újrakezdés lehetõségét. Az intézményt

Mayer Mihály püspök úr és Kozma Imre

atya áldotta meg, majd közvetlen hangula-

tú ünnepségen együtt örülhettünk az új

menedéknek. 

� A Szuverén Máltai Lovagrend január

26–28. között Rómában tartotta meg stra-

tégiai konferenciáját a kancellárok és

kincstárnokok részvételével, amelyen

Pusztainé Podmaniczky Erzsébet kancellár

és Professzor dr. Okolicsányi Lajos kincs-

tárnok képviselte a magyar szövetséget. 

A másfél napos ülést Monsignore Angelo

Acerbi a rend fõprelátusa fohásszal kezdte

(és azzal is fejezte be vasárnap) és Jean-

Pierre Mazery nagykancellár vezette. A

résztvevõk száma (a nagy magisztérium

tagjait is beleszámolva) 93 fõ volt. A kon-

ferencia fõ témái: 1. a rend a világban ma;

2. bel- és külügyek kérdésköre; 3. a fõispo-

tályos összefoglalója; 4. jelvényeink vé-

delme, harc az önkényes rendek ellen; 5.

kommunikáció; 6. pénzügyek; 7. a közel-

jövõ fontos programjai.

� Örömmel adjuk hírül, hogy sikeresen

megkezdõdtek a korábbi körlevelünkben

közzétett rendházi csütörtök esték:

Február 1-jén, Gyertyaszentelõ Boldog-

asszony ünnepére tartott szentmisén mint-

egy harmincan vettünk részt. Köztünk vol-

tak ezen elsõ csütörtökre meghívottak, a

testvéri lovagrendek vezetõi is: Bánffy

Miklós johannita kommendátor, Tom-

csányi István, a magyarországi johanniták

vezetõje, a Szent Sír Lovagrend részérõl

prof. dr. Tringer László magyarországi

helytartó és Farkas Olivér kancellár. 

A szentmise után prof. Török József káplá-

nunk tartott igen érdekes, magas színvona-

lú elõadást a Szent Sír Lovagrend történe-

térõl és kapcsolatairól. Az elõadást élénk,

baráti beszélgetés, társalgás követte. 

Február 8-án Ugron Imre ispotályos tar-

tott megbeszélést az ispotályosi tevékeny-

ségek tárgyában: az ez évi és jövõ évi –

150 éves évfordulós – lourdes-i zarándok-

lat szervezése, a máltai mozgássérülttábo-

rok szervezése, a Malteser Internationalé-

val való együttmûködés témája, az MMSz

mentõszolgálatának helyzete, egyéb zarán-

dokutak – szentföldi, olaszországi (Pater

Pio) – szervezése. A megbeszélések haté-

konyságát pogácsa és egy pohár „üdítõ”

ital segítette.

Február 15-én a háziasszony Pusztainé dr.

Podmaniczky Erzsébet az est megnyitója-

ként hangsúlyozta, hogy elsõsorban köz-

vetlen beszélgetést, igény szerint bridzs-

partikat, vagyis könnyed, társasági együtt-

létet tervez minden harmadik csütörtök es-

te. Ettõl az elsõ est kissé eltért, mert Szluha

Márton rendtársunk egy hatalmas felké-

szültségrõl tanúbizonyságot tevõ elõadást

tartott felvidéki várainkról. Kitért az egyes

vármegyék történetének ismertetésénél lo-

vagtársaink családi kötõdésére is. Elõadá-

sát térképekkel, könyvekkel illusztrálta és a

végén számos kérdésre adott érdekes vá-

laszt. Vendégként körünkben köszönthet-

tük a Szent István rend jeles képviselõit is.

Február 22-én, már a szentmisét megelõ-

zõen Kállay Ubul Tamás alelnök ismertet-

te a szövetség és intézményeinek anyagi,

pénzügyi helyzetét és a megjelent felelõs

vezetõkkel megvitatták a közel jövõ teen-

dõit. Majd a szentmise után mintegy 25

rendtag részvételével meghallgattuk

Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet be-

számolóját a Rómában tartott kancellári

konferenciáról. 

�A szövetség Európában élõ obedienciás

lovagjainak 2007. évi 3 napos lelkigya-

korlatán 10 rendtag vett részt. A lelkigya-

korlatot a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély-

ban és kápolnájában tartottuk február

22–25. között, amelyen Bolberitz Pál kon-

ventuális káplánunk vezetésével II. János

Pál pápa „Hit és Ész” körlevelének ismer-

tetése volt az elmélkedések témája.

� 2005 augusztusában egyetlen hét alatt

kétszer érte Székelyudvarhelyet és térségét

esõ okozta pusztító ár. Székelyudvar-
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� Az adózó állampolgárok személyi

jövedelemadójának 1%-át célzó

MMSz-kampány január végétõl má-

jus közepéig tart. Ez idõ alatt a köz-

szolgálati televíziók, a kereskedelmi

csatornák igen kedvezõ feltételekkel

segítik a munkánkat. Ezenkívül a regi-

onális televíziókban, rádiókban, orszá-

gos terjesztésû lapokban, óriásplakáto-

kon és szórólapokon keresztül próbál-

juk támogatásra szólítani a lakosságot.

Az összegyûlt adományokat hátrányos

helyzetû családok, magukra maradt

idõs, létminimum alatt élõ, nélkülözõ

embertársaink megsegítésére kívánjuk

fordítani.

� Rövidesen kiadásra kerül az „Elsõ se-

gítség sürgõs szükségben” címû mál-

tai könyv. Az MMSz elnökségének dön-

tése alapján immár 3. átdolgozott ki-

adásban megjelenõ könyv része annak a

máltai akaratnak, amely a hazai elsõse-

gélynyújtás segítését célozta meg. A

könyv széles hazai szakmai konszenzus

alapján készült (a VI. máltai konferencia

egy egész napot szánt a szakmai kérdé-

sek elemzésére). A könyv a máltai ön-

kéntesek képzését segíti elsõsorban, de a

sürgõsségi ellátók és az elsõsegélynyúj-

tást oktatók munkáját is megkönnyíti az

egyszerû, lényegre törõ, a megértést ké-

pekkel is segítõ anyag. A könyv lektora:

prof. dr. Naszlady Attila, a szerzõ:

Lendvai Rezsõ.

�� A lourdes-i zarándoklat 2007.

május 4–9. között lesz megtartva. Szö-

vetségünk idén 70 fõvel képviselteti

magát. Ezen a zarándoklaton – korábbi

döntésünknek megfelelõen – közösen

veszünk részt a Máltai Szeretetszolgá-

lattal. Most is repülõvel, az Air France

menetrend szerinti járatával fogunk

utazni, a csoport lelki vezetõje dr.

Bolberitz Pál atya lesz.

� 2007. május végén, vagy június ele-

jén kerül sor a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat 2007. évi küldöttgyûlésére,

mely alkalommal jóváhagyásra kerül a

2007. évi költségvetés.

� Szövetségi lelkigyakorlat: április

13–15. között lesz Esztergomban, a kör-

levelet megküldtük, a szervezés folya-

matban van.

� Csíksomlyói zarándoklat: május

25-29 között, Kállay Ubul Tamás és

Ugron Béla elkezdte a szervezést.

� Június 16-án ünnepli az osztrák

Hospitaldienst megalakulásának 50.

évfordulóját a bécsi Stephansdomban

reggel 9.30-kor ünnepi szentmise kereté-

ben, amelyen a rend nagymestere is részt

vesz. Azt követõen fogadja majd az oszt-

rák köztársasági elnök a rend nagymes-

terét és a magyar köztársasági elnököt,

illetve az eseményt ünneplõ vendégeket

délben a Jezsuita Theatersaalban. A

szervezõk a megemlékezést a Szent

János bállal tervezik méltó módon befe-

lyezni az Auerspergi kastélyban.

� A rend zarándoklatot hirdetett

meg a Szentföldre 2007. október 5–10.

közötti idõre. A szervezés a priorátu-

sok, szövetségek feladata. Bõvebb in-

formációkat külön körlevélben fogunk

közreadni. Várjuk az elõzetes jelentke-

zéseket a Fortuna utcai címre.

� A korábbi körlevelünkben meghirde-

tettek szerint a rendházi csütörtöki es-

ték házigazdái – Bolberitz Pál, Ugron

Imre, Podmaniczky Erzsébet, Kállay

Naptár – mi várható? MÁ LTA I HÍ R E K 2007. március
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Naptár – mi várhatóhelyen kívül több környékbeli település is

súlyos károkat szenvedett. Közintézményt

két településen – Kobátfalva, Siménfalva

– rongált meg az árvíz. A katasztrófát kö-

vetõen megmozdult az ország: magánsze-

mélyek, cégek, mûvészek ajánlották fel se-

gítségüket, de felajánlásokat tettek 5 föld-

rész 37 országából is, tanúbizonyságot téve

a magyarság összetartozásáról.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a

Duna Tv „Összefogás Napján” elnevezésû

közös gyûjtésébõl az MMSz – a segélyezés

hosszú távú programjaként – Kobátfalva és

Siménfalva iskoláinak újjáépítését támo-

gatja. Siménfalván az iskola helyreállítá-

sa, bõvítése új korszerû vizesblokk és to-

vábbi tantermek építésével elkészült, az

ünnepélyes átadásra február 24-én került

sor. Kobátfalván az iskola újjáépítése je-

lenleg is folyik, az alapmegerõsítés, a födé-

mek építése és a tetõszerkezet cseréje meg-

történt. A bõvítésre és korszerûsítésre kerü-

lõ tanintézmény új nyílászárói a REHAU

szervezésében és támogatásával a Con-

fector Kft.-n (mely a MMSz megrendelé-

sére már több létesítményt kivitelezett) kí-

vül tizenkét magyar cég adományaként ké-

szültek. 

� Február 27-én került sor a máltai intéz-

mények vezetõinek továbbképzésére Bu-

dapesten az Országos Központban, melyre

meghívtuk az engedélyezõ és ellenõrzõ ha-

tóságok kompetens szakembereit is. A lel-

ki üzenetet Kozma Imre atya tolmácsolta a

résztvevõknek.



Ubul Tamás, Ugron Béla – és csapatuk

elõkészítették a március, április, május,

június hónapokra tervezett csütörtökök

programjait. Az egyes témakörökhöz,

tervezett programokhoz szívesen

vesszük és beépítjük rendtársaink javas-

latait. Júliusban és augusztusban nem

lesznek szervezett „rendházi csütörtök

esték”, de szeptemberben folytatjuk. 

Az alábbiak szerint alakulnak a heti

összejövetelek, beszélgetések témái:

MÁRCIUS 

Március 1.

Házigazda: Bolberitz Pál

Pilisszentkereszti kolostor

Elõadó: Legeza László

Március 8.

Házigazda: Ugron Imre, Petres Emõke

Nyári táborok elõkészítése (Ugron Bé-

la, Legeza László, Pályi Felicia)

Dáma lelkigyakorlat, beszámoló (Petres

Emõke)

Március 15.

Házigazda: Magyar delegáció (Ugron

Béla/Buzády Tibor)

Nemzeti ünnep

Megemlékezés

Március 22.

Házigazda: Podmaniczky Erzsébet

Társasági est

Március 29.

Házigazda: Kállay Ubul Tamás

Témák: Szövetségi mûködés, alapítvá-

nyok, székház (Kállay Ubul Tamás,

Nyáry Gál, Szabadhegÿ Péter, Ugron

Béla)

Alapítványi beszámolók, tervek

Házgondnoksági beszámolók, tervek.

ÁPRILIS

Április 5. 

Házigazda: Bolberitz Pál

Nagycsütörtök

Április 12:

Házigazda: Ugron Imre

Témák: Egyéni segítségek, MMSz

együttmûködés (Petres Emõke, Tihanyi

Gábor, Sárdy László, Ugron Béla)

Zarándoklatok: Lourdes, Csíksomlyó,

Szentföld, Mariazell

Április 19.

Házigazda: Podmaniczky Erzsébet

Társasági est (ifjúsági kapcsolatok)

Április 26.

Házigazda: Kállay Ubul Tamás

Témák: beszámoló a tanácsülésrõl, (al-

elnök, kancellár)

Bizottságok mûködése (bizottsági elnö-

kök). Egyeztetés szerint.

MÁJUS

Május 3.

Házigazda: Bolberitz Pál

Lourdes-i felkészülés (esetleg betegek

is)

Május a Szûzanya hónapja

Május 10.

Házigazda: Ugron Imre

Témák: lourdes-i beszámolók, értékelés

(Bolberitz Pál, Sárdy László, orvos ve-

zetõ)

Csíksomlyói zarándoklat (Ugron Béla)

Május 17.

Házigazda: Podmaniczky Erzsébet

Társasági est

Május 24.

Házigazda: Kállay Ubul Tamás

Témák: Szervezeti, személyi kérdések

(új felvételisek, jelöltek),

protokoll (Reichlin-Meldegg Viktor, dr.

Kállay Tamás),

Máltai Hírek, honlap: Szabadhegÿ Péter

Május 31.

Szabad (sokan úton lesznek – Csíksom-

lyói zarándoklat)

JÚNIUS 

Június 7.

Házigazda: Bolberitz Pál

Téma: A magyar Szent Korona formája

és tartalma

Elõadó: Visy Zoltán

Június 14.

Házigazda: Ugron Imre, Petres Emõke

Témák: nyári táborok (Pályi Felicia,

Ugron Béla)

Június 21.

Házigazda: Podmaniczky Erzsébet

Társasági est

Szent János-napi elõkészületek, Szent

János jótékonysági bál szervezése.

Június 28.

Házigazda: Ugron Béla 

Téma: Pénzgyûjtés, szponzorok. Szék-

háztervek.
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Ú
j távlatok nyílhatnak a német

Malteser Hilfsdienst (MHD) és a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

(MMSZ) együttmûködésében. Az MHD

kölni központja 2005 novemberében

magyarországi koordinátorrá nevezte ki

Wolfgang Wagnert, a müncheni MHD

nyugdíjba vonuló városi vezetõjét.

Idézzük fel röviden azokat az esemé-

nyeket, amelyek kapcsán Wagner úr

elõször került Magyarországgal kapcso-

latba! 1989 augusztusában keletnémet

turisták lepték el a budapesti nyugatné-

met nagykövetség környékét. Kozma

Imre atya hamarosan megnyitotta a

Zugligeti Plébániatemplom kertjét a

visszatérni nem szándékozók elõtt, akik

itt nemcsak szállást, de élelmet és lelki

támaszt is kaptak az önkéntesektõl. Eb-

ben a helyzetben sietett segítségünkre

az MHD müncheni csoportja Wolfgang

Wagner vezetésével. A további fejlemé-

nyeket már ismerjük: határnyitás és a

kommunista uralom összeomlása.

Boeselager Csilla, Wolfgang Wagner,

Kozma Imre. E nélkül a három nagy-

szerû karizmatikus ember nélkül a mál-

tai kereszt nem ragyogott volna olyan

magasan, mint ahogy ragyogott a ’90-

es években. Mindegyiküknek megvolt

a maga szerepe a XX. század nagy tör-

ténelmi eseményeiben. Wolfgang Wag-

ner a zugligeti máltai menekülttábort

egy héttel a megnyitás után vette át az

esseni máltaiaktól. Õ se gondolta, hogy

ettõl kezdve hónapokon át Magyaror-

szágon fogja tölteni ideje jelentõs ré-

szét. Alighogy bezárt az NDK-s mene-

külttábor, megnyílt a határ és hosszú

hetek után hazamehetett családjához –

decemberben kitört a „romániai for-

radalom”. Itt újból összekötõ lett az

MMSz és az MHD között. Szervezte a

kamionokat és kisteherautókat, hogy az

MMSz-nek legyen mivel Romániába

szállítani az adományokat. Személye-

sen több hétre leköltözött Kolozsvárra,

hogy segítse, koordinálja a magyarok

és németek ottani munkáját. Õ segítette

elõ az elsõ romániai máltai szervezet

megalakulását is. 

Az 1991-es magyarországi pápalátoga-

tásra 100 gépjármûvel jött hazánkba,

hogy segítse az MMSz-nek a betegek

szállítását, illetve a mozgó õrség bizto-

sítását. A magyar máltaiak nagyon sokat

tanultak tõle mind a szervezést, mind az

emberséget illetõen.

1992-ben, a jugoszláv háború kitörése-

kor ismét számíthattunk rá, sok segélyt

szervezett Bajorországból. Segített a ju-

goszláviai sérültek menekítésekor tönk-

rement mentõautóink pótlásában. Men-

tõszolgálatunk gépjármûvekkel való el-

látásáért és magas szintû belsõ felsze-

reltségének biztosításáért sokat köszön-

hetünk neki. Az elsõsegély oktatása

mindig is fontos volt számára. Ehhez

rendszeresen küldött az MMSz-nek ok-

tatási és szemléltetõ eszközöket. 

Mindig is szívügye volt a katasztrófavé-

delem. Ebben a témában a mai napig is

elismert szakember Bajorországban. Õ

volt a legutóbbi futball-vb müncheni

katasztrófavédelmi felelõse 2006-ban.

Ezt a szaktudását adta át a szombathelyi

csoport szervezésében megrendezett El-

sõ Máltai Országos Elsõsegélynyújtó

Konferencián, mely rendezvény azóta

kétévenként ismétlõdik.

Valamennyi MMSz-projektet a szívén

viselte. Így támogatta több mentõautó-

val a máltai mentõszolgálat felépítését,

a pátyi Csilla von Boeselager Gondvise-

lés Háza megvalósulását. A Baba utcai

mozgássérültek számára több speciális

jármûvet is ajándékozott.

2003-ban látogatást tett Magyarorszá-

gon az MHD fõtitkárságával, amikor is

az MMSz számos fontos projektjét mu-

tatták be a delegációnak. Így pl. idõsek

otthona, hajléktalanszálló, ingyenes ét-

keztetés, orvosi ellátás, tolókocsimû-

hely, valamint játszótérprogram. Ez az

utazás volt hivatott a két máltai szerve-

zet kapcsolatát szorosabbra fûzni.

A látogatások sikerének tudható be,

hogy az MHD új fejezetet kíván nyitni a

két szervezet együttmûködésében,

melynek fõ célja további kapcsolatok

létrehozása magyar és német területi

szervezetek között. Egynéhány már mû-

ködik, de ezeket szeretnék bõvíteni.

Ezért minden máltai munkatársnak csak

javasolni lehet a német nyelv tanulását;

hiszen a közvetlen kommunikáció meg-

könnyíti a kapcsolattartást. 

Wagner úrnak ragyog a szeme, ha ha-

zánkról beszél. Õ nemcsak szívvel-lé-

lekkel máltai, de szívében elõkelõ he-

lyet foglalunk el mi, magyarok is. Ezt

a kötõdését erõsíti magyar menye és

három unokája is, kiket Kozma atya

keresztelt itthon. A Jóisten segítségé-

vel sok sikert kívánunk az új koordiná-

tornak!
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A
kilencszáz évvel ezelõtt szavakba

foglalt máltai szellemiség: A hit vé-

delme és a szegények támogatása!, azt a

krisztusi elvárást aktualizálja, amit Jézus a

názáreti zsinagógában meghirdetett: „Az

Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem, és el-

küldött, hogy örömhírt vigyek a szegé-

nyeknek… és hirdessem: Elérkezett az Úr

esztendeje. Ma beteljesedett az Írás, ame-

lyet az imént hallottatok.” (Lk. 4.) Az

evangéliumi szakasz kulcsmondata: Ma

beteljesedett az Írás, amelyet az imént hal-

lottatok. A robbanáshoz közeli feszültség

volt a levegõben. Ennek oka egy rövid

szó: ma! Izaiás régen leírt gondolatai ele-

venedtek meg és egy kortársuk, akit Jézus-

ként ismertek, magára vette azok megva-

lósítását, aki talán a Messiást váró álmaik

beteljesítõje?!

Ma sem hallgathatjuk a bibliai történeteket

úgy, mint régmúlt eseményeket, amiknek

nincs semmi közük az életünkhöz, s amik-

nek beteljesítõje majd az Isten lesz a vég-

sõ idõkben. 

Jézus, mint az Úr küldötte a már elkezdõ-

dött Isten országáról beszélt, amely azon-

ban még nem tökéletes, és minket is

igyekszik meggyõzni arról, hogy ez a tö-

kéletlen világ minden szenvedésével és

rémületével is az a hely, ahol Isten orszá-

ga kiteljesedhet. A megújult élet itt a föl-

dön élhetõ. Mi, tökéletlen emberek része-

sedhetünk Isten teljességébõl. S ez akkor

is igaz, ha a mi hibánkból kétezer évvel

Krisztus után még mindig szerény ez a ré-

szesedés. 

Szent Lukács evangélista szerint Jézus a

nagy ószövetségi hagyományok szellemé-

ben a nép régen várt Messiása. Õ az Úr

Fölkentje, Akivel elérkezett az Isten orszá-

ga, amelyben a szorongatottaknak a re-

mény, a kirekesztetteknek a szabadság le-

hetõsége nyílik meg. Vele elindult a világ

megváltása, amit az Õ követõi folytatnak,

mert a világ megváltása folyamat, mindig

ma aktuális. Vetítsük a názáreti jelenet fé-

nyét máltai jelmondatunkra: A hit védel-

me, vagyis „Az Úr Lelke rajtam”. 

Jézus a Lélek erejébõl Mária méhének ál-

dott Gyümölcse; a Lélek felavatottjaként

az Atya szeretett Fia, aki a Lélek sugallatá-

ra helyezi mindenek elé az Atya akaratá-

nak teljesítését. „Az én eledelem, hogy an-

nak akaratát teljesítsem, aki küldött.” (Jn

4,34.) Érdemes elgondolkodni azon, hogy

a korszellem, vagy a szent Szellem irányít-

ja életünket? Aki az Isten akaratához iga-

zítja gondolatait, cselekedeteit, az felveszi

a harcot a korszellemmel, amely az egyén

érdekeinek hangoztatásával kábít és a ha-

talomban lévõket teljhatalommal ruházza

fel. A hit védelmében a szent Szellemnek

(Szentlélek) engedjük át az irányítást, Aki

az Isten akarata teljesítéséhez ad bátorsá-

got és erõt. 

A szegények támogatása, vagyis „Elkül-

dött, hogy örömhírt vigyek a szegények-

nek”. Jézus a Szentlélek követeként Isten

szeretetét hozta el világunkba, ami öröm-

hír a szegényeknek, gyógyír a betegeknek

és megváltás azoknak, akik belebonyolód-

tak a világba. Az emberekhez hûséges és

kegyelmes Teremtõnek – Aki Atyaisten –

engedelmeskedik, amikor felelõsséget vál-

lal az emberekért. Errõl szólnak legszebb

evangéliumi történetei is. Ezekben találko-

zik a felelõsség és testvériség gondolata és

igazolja Jézus küldetését. 

Jézus figyelmeztetése: „Ha csak egy po-

hár friss vizet ad is valaki egynek, akár a

legkisebbnek is azért, mert az én tanítvá-

nyom, bizony mondom nektek, nem ma-

rad el jutal-

ma.” (Mt.

10,42.) Ez

egyben fele-

lõsségünk tu-

datosítása és a szeretet gyakorlása. Külde-

tésünk is ennek felismerése, mely szerint:

„Senki sem élhet csak magának” (Róm.

14,7.), mert az ember mint teremtmény

egymással együttlétre és egymásértlétre

rendeltetett. Különösképpen hatalmas ez a

felelõsségünk Isten elõtt azóta, hogy

Krisztus értünk, a mi üdvösségünkért

szenvedett és meghalt. Míg korábban a

keresztény tanítás az ember felelõsségre

vonását hangsúlyozta, addig ma, korunk

szociális problémáinak kihívásai miatt in-

kább keresztényi kiválasztottságunk és el-

hivatottságunk kerül elõtérbe. 

Mély meggyõzõdéssel kell vallanunk,

hogy Isten ránk talált ebben a világban és

meghívott országába. Tisztázni kell ma-

gunkban, hogy az Isten országában mi az

érték, az embernek hol a helye és mit je-

lent Isten barátsága? A zsidó néphit sze-

rint Isten trónjának jobbján és balján

egy-egy angyal áll. Kívánatos hely és

szerep. Isten országában nem a pozíció, a

rang, a cím számít, hanem az Isten ígére-

te: „Hozzám tartozol”. Helyünket a kö-

zénk testesült Jézus jelöli ki. S az nem

fönt van, hanem lent, hogy értsük a vilá-

got s az embert. Az Istennel való kapcso-

latunk nem szolgai s nem munkaviszony.

„Nem mondalak benneteket szolgának,

mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Ba-

rátaimnak mondalak benneteket, mert

amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul

adtam nektek.” (Jn 15,15.) A barátságát

kínálja, amivel élni s halni lehet. Máltai

elhivatottságunk ma: Az Úr lelkének ih-

letése és a szegények öröme, akikkel

együtt vagyunk Isten országában.

A Máltai szellemiség ma 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-

Alföldi Régiója a legnagyobb területi egy-

ség: közel 20 000 km
2
-t foglal magában, és

két megyéjében mintegy 1 400 000 ember

él. A régió sajátossága, hogy települései

egymástól viszonylag távol helyezkednek

el, és különösen Bács-Kiskun megyében

nagyon sok a tanyákon élõ ember.

A máltai csoportok száma 20, ebbõl vá-

rosban 17, faluban 3 csoport mûködik. E

helyi egységek adománygyûjtõ és -osztó

szolgálatukkal további 57 településen is

jelen vannak, s mintegy fíliákként ölelik

körül a máltai csoportok székhelyét. Ez-

által a Dél-Alföldi Régióban több mint

800 ezer ember számára hozzáférhetõek

a máltai szolgálatok. Az önkéntesek szá-

ma 466 fõ.

Csoportjaink tevékenysége rendkívül sok-

színû, melyek a régió önkénteseinek elkö-

telezettségébõl, és sokszor igen nehéz kö-

rülmények között végzett szívós munkájá-

ból forrásoznak. Önkénteseink gyakran

kerékpárokkal, alkalmi fuvarokkal járják a

tanyavidéket, illetve a környezõ települé-

seket, és meglátogatják a legrászorultabb

családokat, idõs embereket, hittel és öröm-

mel végezve e „szívtõl szívig” érõ szemé-

lyes szolgálatokat. A határhoz közel lévõ

csoportok – Gyula, Makó, Szeged – folya-

matosan segítik a határon túliakat is. Szeg-

váron, Gádoroson, Kecelen és Jánoshal-

mán kiemelkedõ lelki és közössé-

gi élet folyik, ami nagy segítséget

nyújt a különbözõ programok

megszervezésében és lelki tarta-

lommal való megtöltésében. Sze-

geden, Szarvason, Szentesen, Kis-

kunmajsán és több más települé-

sen is nagy hagyománya van a rá-

szoruló gyermekek nyári üdülteté-

sének.

AZ INTÉZMÉNYEKRÕL
A Dél-Alföldi Régióban jelenleg három te-

lepülésen mûködik máltai intézmény.

A legújabb szolgálatunk a 2006-ban Sze-

geden indult Hajléktalan utcai gondozó-

szolgálat. Szintén Szegeden mûködik a

máltai játszótér, amely a múlt évben ünne-

pelte mûködésének 5 éves születésnapját.

Kalocsán a Hajléktalanok átmeneti szállá-

sa fogadja be az otthontalanokat. A csoport

hajléktalanellátó tevékenysége az egyetlen

ebben a városban, amely valamiféle segít-

séget tud adni a fedél nélkül maradt embe-

reknek. 

Kecskeméten – ahol jelenleg a régió ope-

ratív munkájának irányítása is folyik – a

csoport megalakulásának kezdete óta 10

intézményt építettek fel az önkéntesek. Eb-

bõl szeretnénk kiemelni a Regionális haj-

léktalan módszertant, valamint a Hajlékta-

lan háziorvosi rendelõt és a krízisautót,

amelyek nemcsak a városban és közvetlen

környékén, hanem a megyében, illetve a

régió egész területén szolgálnak. 

Kecskeméten mind a 10 intézményben

dolgoznak önkéntes testvérek, de továb-

bi rendszeres önkéntes szolgálatokat is

ellátnak (hajléktalanklub, anyák klubja,

nyugdíjasklub, szociobusz szolgálat a ta-

nyákon, idõseknek, betegeknek ebédhor-

dás stb.).

Végezetül néhány régiós programot sze-

retnénk megemlíteni, remélve, alapot ad-

nak ahhoz, hogy a máltai közösségi gon-

dolkodás és cselekvés egyre meghatáro-

zóbb legyen szolgálatunkban: adományjá-

rat, ruha és egyéb adományok cseréje, kö-

zös részvétel a zarándokutakon, szakszol-

gálat és a máltai módszertan által szerve-

zett közös képzések 3 helyszínen, közös

gyermektáborok, szakmai tanulmányutak,

évente rendszeresen kiadott „Hírlevél” és

MÁL-NA (Máltai-Napok) címû újságok.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dél-Alföldi Régiója

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos szervezete: 
Dél-Alföldi Régió 

Központ: 6726 Szeged, Csanádi u. 9

Tel.: 06-62/436-808 Fax: 06-62/435-919

e-mail: lengyel.gy@invitel.hu

Régióvezetõ: Lengyel Gyula

Régiótitkár: Rigóné Kiss Éva

Email: rigo.eva@kmetmalt.axelero.net

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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Lendvai Rezsõ

Szombathelyen

élek feleségem-

mel, 3 gyerme-

künk van. Men-

tõtisztként dol-

gozom az Or-

szágos Mentõszolgálatnál 3 és fél évti-

zede, s így reményt adva lehettem sze-

rény segítõ részese sok ezer ember éle-

tért való küzdelmének. Azóta kutatha-

tom egészen közelrõl az elsõsegélynyúj-

tás és mentés kérdéseit, s azok tapaszta-

latait sok elõadásban (176) és közle-

ményben (74) fejthettem ki. 2000-tõl

Vas megye betegjogi képviselõje va-

gyok, s e szolgálat is közel áll a máltai

tevékenységhez, a rászorultak segítése

okán. A sürgõsségi ellátás betegjogi vo-

natkozásairól és a kiszolgáltatottak em-

beri méltóságának védelmérõl szak-

könyveket készíthettem. 

A máltai szolgálat értette meg és fogad-

ta el, ami a hazai elsõsegélynyújtás rend-

szerébõl mindig is hiányzott: „Az elsõ-

segélynyújtás alkalmazott keresztény-

ség” (Kozma Imre). 

Részese lehettem annak a máltai kihí-

vásnak, aminek során az elsõsegélynyúj-

tásban páratlan szakmai dokumentációt

valósíthattunk meg (5 szakmai kiadvány,

5 konferenciakötet, 6 elsõsegélynyújtó

konferencia, elsõsegély-oktató képzések,

ifjúsági elsõsegélynyújtó versenyek, új-

raélesztési tanfolyamok, elsõsegély-

ügyeletek, óvodai segélynyújtói mentali-

tásra nevelés).

Megalakulhatott közös akarattal az

MMSz Országos Katasztrófavédelmi

és Elsõsegélynyújtó Szakszolgálata,

ezzel vezetésemmel hivatalosan is mál-

tai rendszerbe került a sürgõs szükség

kezelése.

Folyamatos feladatunk a fiatalok meg-

nyerése ezen szolgálatokra, a máltai ön-

kéntesek képzése és továbbképzése, ez-

zel is közvetítve a lakosság felé, hogy a

máltai közösségre mindig számíthatnak

a rászorultak. 

Csonkáné

Utasi Katalin

1968-ban szület-

tem Budapesten.

Vegyészmérnök-

ként végeztem a

Budapesti Mû-

szaki Egyetemen, majd másoddiplomát

szereztem, mint okleveles mentálhigiénés

egészségfejlesztõ. Családommal Pécs

mellett, egy kis faluban élünk, Bori lá-

nyunk hat- Ádám kétéves.

A Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Cso-

portjához 8 éve kerültem önkéntesként.

Azt a feladatot kaptam, hogy vizsgáljam

meg a Csilla Gondviselés Háza bezárá-

sának módjait. Ebben az idõben az intéz-

mény veszteségesen, rossz kihasznált-

sággal mûködött. Elmentem, hogy vég-

rehajtsam a „feladatot”, de találkoztam a

gyerekekkel, a szülõkkel, a dolgozókkal

és nem tudtam megtenni. Három nap

múlva visszamentem dr. Nagy Ibolyá-

hoz, a pécsi csoport vezetõjéhez, és el-

mondtam, hogy a rám bízott feladatot

nem tudom teljesíteni. Letettem az asz-

talára az intézmény „megmentési ter-

vét”, mire õ mosolyogva így szólt:

„Tudtam, hogy ez lesz!” Azóta a Csilla

Gondviselés Házát vezetem, ahol öt in-

tézményünkben, 30 munkatársunk,

összesen 105 ellátottunk van. 2004-tõl a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociá-

lis szakszolgálat-vezetõjeként Csilla

Házban szerzett tapasztalataimat igyek-

szem kamatoztatni.

Prof. dr. med. 

Naszlady Attila

1931. novem-

berben szület-

tem Budapes-

ten. Szüleim

1938-ban meg-

haltak gombamérgezésben. Különféle

árvaházakba kerültem. Az orvosegye-

temre nem vettek fel, mert a Regnum

Marianumban tag voltam, majd illegális

ifjúsági vezetõként dolgoztam 1961-ig.

1951-ben, mint munkást, felvettek az or-

vosegyetemre és kollégiumba ösztöndíj-

jal. 1960-ban feleségül vettem dr. Csû-

rös Éva gyermekorvost. Ezután hívtak

meg az Országos Kardiológiai Intézetbe,

ahol belszakvizsgát tettem, szívkatéteres

gyakorlatot és kandidatúrát szereztem,

majd 1970-ben meghívást kaptam az Or-

szágos Korányi Tüdõgyógyintézetbe. Itt

megszerveztem a kardiológiai osztályt

és kardio-pulmonális laboratóriumot,

melyhez az öt kardiológiai centrum

egyikeként Buda, Baranya, Tolna, So-

mogy megyék ellátása tartozott. A regio-

nális betegellátás – közel 10 000

szívkatéteres vizsgálat – mellett tudomá-

nyos kutató munkát is végeztem. 

1996-ban Kozma Imre, a MMSz elnöke

felkérésére, országos orvos vezetõi te-

vékenységet vállaltam.

2000-tõl hat éven keresztül a Budai

Iragalmasredi Kórház fõigazgató fõor-

vosa voltam.

MMSz-szakszolgálatok vezetõi
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Magyarországon 1991 márciusában

kezdte meg szolgálatát a Máltai Mentõ-

szolgálat önkéntes rohamkocsija. Mûkö-

désének alapelvei azóta is változatlanok:

önkéntesekkel végzett magas szintû, a

máltai szellemiséget megtestesítõ munka

az egészségügy frontvonalában. Önkén-

tes, azaz az itt dolgozók munkájukért

semmilyen formában nem részesülnek

anyagi ellenszolgáltatásban, magas szin-

tû, mert a szakmai követelményeknek

mindenkor mind technikai, mind szemé-

lyi téren megfelelõ, legmagasabb szintû

mentési potenciált képvisel és máltai

szellemiségû, mert a sürgõs szükségben

leginkább rászorulók felé fordul kereszté-

nyi szeretettel és alázattal. A Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Mentõszolgálata

a legrégebben fennálló, civil szervezet ál-

tal mûködtetett, mentéssel foglalkozó in-

tézmény, önkéntes jellegét tekintve pedig

napjainkban egyedülálló Magyarorszá-

gon. A 80-100 fõ önkéntes (orvosok, hi-

vatásos mentõápolók, gépkocsivezetõk,

kiképzett laikusok stb.) heti 4x24 órás

szolgálatot teljesít. Jelenleg a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat ezzel az egy, Bu-

dapesten mûködõ mentõszolgálattal ren-

delkezik. A mentõszolgálat kizárólagos

fenntartója a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat. Szolgálatunk semmilyen célzott

vagy normatív állami támogatásban nem

részesül, pályázati lehetõség erre a tevé-

kenységre évek óta nincs.

Az önkéntes mentés, mint abszolút pri-

oritású tevékenység mellett mentõszol-

gálatunk évek óta folytat – az országban

szintén egyedülálló módon – alapfokú

mentõápolói képzést, mely az elmúlt

évek során a hivatalos országos szakmai

szervezetek által támogatott és elismert

oktatási formává fejlõdött. A képzés

mind az oktatók, mind a hallgatók vo-

natkozásában ingyenes, ill. önkéntes. 

A szolgálat tevékenységi körét még a

korlátozott kapacitású betegszállítás és

alkalomszerû egészségügyi rendez-

vénybiztosítás bõvíti. Ez utóbbi terüle-

ten szintén országosan egyedülálló,

hogy külön elbírálás alapján indokolt

esetben ingyenesen, önkéntesekkel vál-

laljuk ezen feladatok ellátását.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mentõszolgálata

MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
MENTÕSZOLGÁLATA

Számlaszám:

10404065-40600673-00000000

Várjuk támogatásukat, 

hogy tevékenységünket 

továbbra is színvonalasan,

jól felszerelt mentõautókkal,

megfelelõ eszközökkel

végezhessük.

www.maltai.hu

SZJA 1%-os felhívás

Krisztus szeretete sürget minket a szegények szolgálatában!

Hátrányos helyzetû családok, kisnyugdíjas, 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


