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Több hónapos előkészítés után 1988. 

december 15-én alakult meg az UMCD 

– Ungarischer Malteser Caritas-Dienst 

(Magyar Máltai Szeretetszolgálat) – a 

kölni repülőtér egyik tárgyalójában. Az 

egyesület mind a hét, törvényileg előírt 

alapító tagja Boeselager Csilla bárónő és 

Ugron Imre (az MMLSz német nyelv-

területe munkaközösségének vezetője) 

baráti köréhez tartozott. Közöttük volt 

Johannes Heeremann báró, a Németor-

szágban működő Malteser Hilfsdienst 

(MHD) elnöke is, így az UMCD meg-

alakulásához a rendi hozzájárulás német 

oldalról is rendelkezésre állt. Az ala-

pítás célja volt, hogy Németországban 

a segélyadományokat hatékonyabban, 

kedvezményesebben lehessen gyűjteni. 

Az UMCD mint egyesület megkapta az 

adókedvezményes státust, így az ado-

mányozó az adójából leírhatta az ado-

mányozott érték összegét. 

Az adományok gyűjtésének sikeres 

beindulása után újabb feladatok merül-

tek fel. Volt segélyadomány, de nem 

volt megfelelő megbízható szervezet a 

magyarországi elosztáshoz. Sajnos az 

egyház oldaláról nem mutatkozott sem-

miféle támogatás. A Magyarországra 

érkezett első négy nagy kamion segély-

szállítmány elosztása után az az ajánlat 

érkezett a magyar egyházi vezetőségtől, 

hogy „csomagolják dobozokba a segély-

adományt, és személykocsival hozzák 

el” a rendszerváltás előtt álló Magyar-

ország szegényeinek. Ez a helyzet sür-

gette egy olyan magyarországi máltai 

szervezet létrehozását, amely a Rend 

szellemében tudna a szegényeknek és 

betegeknek segíteni. 

A magyar kormány 1988 februárjában 

változtatta meg az egyesületi törvé-

nyeket. Így Kállay Kristóf, az MMLSz 

elnöke hozzájárulásával 1989. febru-

ár 4-re hívták össze a MMSz alapító 

közgyűlését. Boeselager Csilla bárónő, 

továbbá Ugron Imre, Kállay Miklós és 

Karácsonyi Miklós rendtagok részvé-

telével alapították meg 31-en a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálatot, és Kozma 

Imre atya zugligeti plébánost a szer-

vezet első számú vezetőjévé, elnökévé 

választották.

Az UMCD a ’90-esek évek végén bele-

olvadt a német Malteser Hilfsdienst-be, 

részben mert már nem volt rá szükség, 

részben mert két máltai segélyszervezet 

nem működhet egy országban egymás 

mellett.
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A máltai lovagok naponta imádkoznak 

azért, hogy az apostoli, római katolikus 

vallást élővé tegyék, és azt megvédjék a 

hitetlenséggel szemben. Ebben a hitvé-

delemben fontos szerep jut a Bibliának, 

ezért igazi lelki megújulást hozott a 

Biblia éve a magyar egyház számára. 

Amikor tavaly a Magyar Katolikus Püs-

pöki Kar elrendelte, hogy ezt a 2008-as 

esztendőt kiváltságos módon a Bibli-

ának szenteljék mind az egyes hívek 

egyénileg, mind a katolikus közössé-

gek, nem lehetett előre látni, milyen 

sok lelki erőforrást szabadít föl ez az 

óhaj; amelynek megfogalmazása kivált-

képpen sikeresnek bizonyult. A Biblia 

évének igazi ökumenikus jellege lett, 

mert a katolikusokhoz csatlakoztak az 

evangélikusok és a reformátusok; a 

máltai és a johannita lovagok kivált-

ságosan jó, sőt testvéri kapcsolatot 

ápolnak szövetségi szinten. Az idén a 

Biblia olvasása segítette őket abban, 

hogy Isten Igéjére figyelve a Megtes-

tesült Ige, Jézus Krisztus még inkább 

életük középpontja legyen. A Biblia 

éve különböző szinteken számos olyan 

gazdagodási lehetőséget tárt föl, ame-

lyek mellett az esztendő rohanásában 

egyébként elmentünk volna, némi túl-

zással, behunyt szemmel. A főpásztori 

irányítás azonban segített föltárni eze-

ket a rejtett lelki javakat, hogy a Biblia 

gazdagságából minél többen és minél 

bensőségesebben meríthessenek.

Érdemes röviden föleleveníteni leg-

fontosabb ismereteinket a Bibliával 

kapcsolatban; a leghelyesebb, ha ezt a 

hivatalos tanítás segítségével tesszük. 

A Katolikus Egyház Katekizmusá-

nak egy egész fejezete szól a Bibliá-

ról, hitünk egyik forrásáról. (A másik 

a Szenthagyomány.) Legfontosabb 

tudnivaló, hogy a Szentírás szerzője 

Isten. Ő sugalmazza a Szent Könyvek 

szerzőit. A sugalmazott könyvek az 

igazságot tanítják, amelyért a sugalma-

zó Szentlélek vállal kezességet. Nem 

kell megütközni azon, vagyis antro-

pomorfizmusnak tartani, hiteltelenítő 

tényezőnek tartani, hogy a Bibliában 

Isten emberi módon szól az emberhez. 

A Teremtő szabja meg, milyen módon 

szóljon a teremtményhez. A Szentírást 

ugyanazzal a Szentlélekkel kell olvasni 

és magyarázni, akinek a sugalmazására 

íródott a Biblia. Az Egyház az apostoli 

időktől kezdve vallotta az Ó- és az 

Újszövetség egységét. Az Ószövetséget 

nem felülírta, hanem beteljesítette az 

Újszövetség. A keresztények tehát az 

Ószövetséget a meghalt és föltámadt 

Krisztus fényénél olvassák. A négy 

evangéliumnak központi helye van, 

mert központjuk Jézus Krisztus. Az ő 

szavait az apostolok jól megjegyezték, 

és korábban följegyezték, mint azt a 

szövegtörténeti kutatások föltételezik. 

Íme, néhány alapvető állítás, amely a 

Szentírás hiteles értelmezéséhez nél-

külözhetetlen. Ezt a lelki, hitbeli igaz-

ságegyüttest igyekszünk a hitvédelem 

során megosztani minél több felebará-

tunkkal, hiszen a máltai lovagok nem-

csak a betegséget elszenvedőkkel, az 

anyagiakban hiányt szenvedőkkel szoli-

dárisak, hanem elkötelezettek a hitbeli 

dolgokban tudatlanok irányában is.

Érdemes megemlíteni, hogy a Biblia hit-

beli és tudományos fölfedezése mellett 

lehetőség nyílt a művészetek segítségé-

vel is a további ismeretek megszerzésé-

re. Az ember az értelem és az ész fénye 

mellett ismeri meg a Szentírást, mint 

a Szentlélek sugalmazására lejegyzett 

isteni kinyilatkoztatást. Az ember azon-

ban az értelem, ész mellett érzelemmel, 

érzelmi világgal is rendelkezik, vagyis 

amit az értelme befogad, arra a szíve 

is vágyakozik. A zeneszerzők gyakran 

merítettek a Bibliából. Elegendő csak 

Liszt Ferenc Krisztus című oratóriu-

mára gondolni, s magunkban felidézni 

– Tu es Petrus… Te Péter vagy, azaz 

kőszikla.

Lelki szemeink előtt pedig megjele-

nik napjaink kősziklája, Jézus Krisztus 

földi helytartója, XVI. Benedek pápa, 

aki az egyetemes Anyaszentegyház 

számára elrendelte a Szent Pál-évet. 

A materiális világválság, a pénzügyi, 

politikai világcsőd idején a két évezre-

de folyamatosan létező és biztos iden-

titással rendelkező Egyház az egész 

emberiség számára közvetíti a rá bízott 

kincset, a hűségesen megőrzött isteni 

igazságot, Isten írott szavát. Igaz, hogy 

Isten embereket választott ki a szent 

könyvek megírására, de az emberi hoz-

zájárulás nem vonhat le semmit az üze-

net isteni eredetéből. Az Egyház min-

denkor úgy tisztelte a Szentírást, mint 

magát az Úr testét, mindkettő táplálja 

és vezérli a keresztény életet. Nekünk, 

máltai lovagoknak, a Rend tagjainak is 

szükségünk van erre a lelki táplálékra, 

amelyet a Biblia nyújt.

O’sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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Naptár – mi történt

d A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Mentőszolgálata szeptember 5-7. között 

háromnapos mentési gyakorlatot szer-

vezett Sukorón. A nagyszabású gyakor-

lat „forgatókönyve” szerint egy helikop-

ter bemutatót tartott, és eközben nekire-

pült a domboldalnak, majd a focipályára 

zuhant, ahol sok néző, köztük több gyer-

mek sérült meg. Tömeges baleset (mely 

szerencsére ritkán fordul elő) esetén csak 

akkor lehet eredményesen segíteni, ha 

a helyszínre érkező mentők, tűzoltók az 

ilyen esetekre kidolgozott nemzetközi 

szabályok szerint dolgoznak együtt. A 

tennivalókat legjobban a szimulált hely-

zetek megoldása során lehet elsajátítani, 

ezért szervezte meg az MMSz ezt a 

katasztrófavédelmi gyakorlatot. A sérül-

tek szerepét a sukorói iskolások csoport-

ja „játszotta el”. A mentési gyakorlatban 

az erdélyi, a német és az osztrák máltai 

mentőszolgálatok, az Országos Mentő-

szolgálat, az Emergency Service Mentő-

szolgálat, a Székesfehérvári Tűzoltóság 

és a Magyar Honvédség vett részt.

dA Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Mentőszolgálata felkérésre részt vett a 

Međugorjéban működő Máltai Ambu-

lancia – Német Máltai Szeretetszolgá-

lat által koordinált – munkájában. Szep-

tember 13-tól 27-ig egyhetes turnusok-

ban két-két máltai önkéntes dolgozott 

Boszniában. Feladataik közé tartozott az 

ambulancia működésének segítése, a sür-

gősségi feladatokhoz történő kivonulás 

és első ellátás, valamint a környék zarán-

dokhelyein a szentmisék és zarándoklatok 

egészségügyi biztosítása. 

d Szeptember 18-án, a Hadtörténeti 

Múzeumban tartott 17. Budapesti Nem-

zetközi Bor- és Pezsgőfesztivál Jóté-

konysági Borárverésen hetedik alkalom-

mal került sor arra, hogy a borászok – a 

Magyar Szőlő és Borkultúra Kht. szerve-

zésében – összefogtak a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálattal azért, hogy segíthes-

senek. Ebben az évben a segítségnyújtás 

kedvezményezettjei azok lesznek, akik 

az otthonukban hősiesen ápolják család-

tagjaikat. Az eseményen, ahol jelen volt 

Kozma Imre, az MMSz elnöke, 46 tétel 

került „kalapács alá”. Az árverés eredmé-

nye minden eddiginél több, 3 millió 400 

ezer forint lett.

dSzociális chartát indított útjára Vecsei 

Miklós az MMSz ügyvezető alel-

nöke, egyben a Hajléktalanokért 

Közalapítvány Kuratóriumának 

elnöke, valamint Szabó Máté az 

állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. A hajléktalanokkal fog-

lalkozó, konkrét helyzetek megol-

dását segítő, az „Emberi méltóság 

– Korlátok nélkül” alcímet viselő 

elvi nyilatkozatot 2008. szeptem-

ber 22-én Budapesten, a Szobi 

utcai hajléktalanszállón írták alá.

l Szeptember 26-28. között tartotta a 

Német Nyelvterületi Delegáció évi ren-

des lelkigyakorlatát Eisenstadtban, Auszt-

riában. A megérkezés estéjén a Delegá-

ció megtartotta közgyűlését, ahol számos 

beszámoló hangzott el a tagok tevékeny-

ségéről. Az elmélkedések lelki vezetője 

Pásztor Lorenzó atya volt, akinek kiváló 

felkészültségét és előadói készségét már 

jól ismertük a „Dáma lelkigyakorlatok”-

ról. A központi gondolat „segítsük egy-

más terhét vinni” igencsak megfogott 

mindenkit. 

dSzékelyföldi orvosmisszió 

Az MMSz speciális orvoscsoportja 2008. 

szeptember 26-28. között a székelyudvar-

helyi Bodovar romatelepen élők körében 

egészségügyi szűrővizsgálatot végzett, 

és felmérte a telepen élő közel kétszáz 

felnőtt és gyermek általános állapotát. 

Sajnos a megvizsgált emberek többsége 

elhanyagolt, valamilyen komoly beteg-

ségben szenved, mely a helyi egészség-

ügyi alapellátás és a betegbiztosítás hiá-

nyát tükrözi. 

dLakiteleki Konferencia

Szeptember utolsó hétvégéjén került sor 

a MMSz immár hagyományos Lakiteleki 

Konferenciájára. A találkozón a Szeretet-

szolgálat 130 intézmény- és szolgálatve-

zető munkatársa vett részt. A konferencia 

fő témája a szeretetben végzett szolgálat 

volt. Kozma Imre atya a szentbeszé-

deiben a máltai szellemiségről, a keresz-

tény értékek megvalósításáról beszélt és 

bátorította a jelenlévőket. Vecsei Miklós 

ügyvezető alelnök és Győri-Dani Lajos 

régióvezető a máltai szolgálat gyakorlati 

kérdéseit fejtegette. Ezt követően kiscso-

portos foglalkozások keretében a külön-

böző területeken dolgozó munkatársak 

maguk dolgozták fel szekciójuk témáját, 

melyet a vasárnapi plenáris ülésen ismer-

tettek a résztvevőkkel. A lelki-szellemi 

feltöltődést, a „humánerőforrás-fejlesztő 

tréninget” jó hangulatú közösségi progra-

mok – sportvetélkedők, máltai activity és 

tábortűz – tették gazdagabbá. 
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dA Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat és a Fehérvár FC között létrejött 

együttműködés elsődleges célja, hogy 

a helyi ifjúsági közösségek olyan érték-

teremtő és értékmegőrző programokkal 

gazdagodjanak, amelyek hatékonyan 

hozzájárulnak a fiatalok egészséges 

testi-lelki-szellemi fejlődéséhez. A két 

szervezet egyik első közös programja 

a „Jegyet jegyért!” elnevezésű akció. 

A program keretében a székesfehér-

vári iskolák 7., 8., 9. és 10. évfolya-

mos tanulói lehetőséget kapnak arra, 

hogy a Fehérvár FC hazai mérkőzéseit 

térítésmentesen látogassák. A részvétel 

feltétele, hogy a diák vállalja: félév 

végére legalább egy fő tantárgyból leg-

alább egy osztályzatot javít (kitűnő 

tanuló ezt az eredményét megőrzi), és 

a testnevelés órákon aktívan részt vesz. 

Azok a 11. és 12. évfolyamos tanu-

lók, akik azt vállalják, hogy szabadide-

jükben szívesen segítik rendszeresen 

alsóbb évfolyamos társaikat tanulmá-

nyi céljaik megvalósításában, illetve a 

MMSz-t a program lebonyolításában, 

szintén lehetőséget kapnak a mérkő-

zések ingyenes látogatására. 21 iskola 

286 tanulója vállalta a megmérettetést. 

A diákok máltai emblémás öltözetben, 

25 gyermekenként egy-egy „őrangyal” 

kíséretében vehetnek részt a mérkőzé-

seken. Az „őrangyalok” (máltai önkén-

tesek) a belépőjegy átadásától a meccs 

végéig felelnek védenceikért.

dA MMSz Gondvise-

lés Háza monori intéz-

ménye, amely 2007-től 

kistérségi szinten végzi 

támogató szolgálati 

tevékenységét és fogya-

tékosok számára napkö-

zi otthont is működtet, 

2008. október 11-én 

Esélyegyenlőségi, Kul-

turális és Sportnapot 

szervezett Vasadon a

kistérségben élő, sérült embertársaink szá-

mára. A rendezvényen a fogyatékkal élő 

előadók műsorának megtekintése mellett 

lehetőség nyílt sportprogramokon, kéz-

műves foglalkozásokon való részvételre. 

d„72 óra kompromisszum nélkül”

2008. október 24-26. között második 

alkalommal rendezte meg az Ökume-

nikus Ifjúsági Iroda a „72 óra komp-

romisszum nélkül” programot, mely 

felekezeteken átívelve hívta Magyaror-

szág fiatalságát, hogy tegyünk együtt 

másokért! A mintegy 200 projektre 

országszerte 1600 fiatal jelentkezett, 

akik 5-25 fős csoportokban 72 órán 

keresztül végeztek közhasznú feladato-

kat. A MMSz önkéntesei 7 helyszínen 

fogadták a lelkes, jókedvű jelentke-

zőket, akik Máltai Játszótereken segí-

tettek, raktárakat rendeztek, egy idős, 

egyedül élő mozgáskorlátozott tanyáján 

dolgoztak, máltai intézmények udvarát, 

kertjét és termeit tették rendbe, kerítését 

festették, anyaotthonban gyermekekkel 

foglalkoztak, egy Különleges Gondos-

kodást Igénylő Gyermekek Otthonában 

segítettek a házimunkában, dzsudófo-

gások gyakorlásában, angol nyelvű tár-

salgásban, és örömmel játszottak együtt 

a fiatalokkal. 

l November 2-án, Halottak napján a

Budavári Nagyboldogasszony templom-

ban tartottuk megemlékezésünket szent-

mise keretében, melyet Dr. Bolberitz Pál 

apostoli protonotárius celebrált. A szent-

misén a Mozart Requiem hangzott el a 

Mátyás templom kórusának és zenekará-

nak előadásában.

lNovember 8-án dr. Kállay Tamás meg-

hívására Káptalanfüreden a Bagolyvár-

ban több, az utóbbi időben felavatott 

rendtag vett részt. A szövetség magyar-

országi újraindulásának körülményeit és 

egymás véleményét megismerve, lelkileg 

gazdagodva tértünk haza. 

d „Magyarországnak van a legna-

gyobb szíve” – ezzel az üzenettel indí-

totta a 2009-ben megalakulásának 20. 

évfordulójához érkező Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat az ünnepi esztendőt, s 

ennek a gondolatnak a jegyében kívánja 

meghirdetni az elkövetkezendő év prog-

ramjait. A november 11-i sajtótájékoz-

tató az Országos Központ „Befogadás 

Háza”-ban zajlott, amelynek egyik falát 

a debreceni önkéntesek által készített 

„Debrecennek van a legnagyobb szíve” 

sok száz szívecskéből álló faliképe díszí-

tette, utalva az üzenetre: „Magyaror-

szágnak van a legnagyobb szíve”. Ez az 

üzenet az MMSz 20 éves tapasztalatából 

eredezik: a magyar társadalom szolidáris 

és messzemenően nyitott a másik ember 

gondja-baja iránt, a magyar embernek 

– bármilyen szűkös helyzetben is él –, 

mindig van szíve arra, hogy a nála még 

jobban rászoruló felé forduljon, erején 

felül segítsen. Ugron Imre, az MMLSz 

ispotályosa visszaemlékezett az Unga-

rischer Malteser Caritas-Dienst (UMCD) 

20 évvel ezelőtti megalakulására, Kozma 

Imre atya, az MMSz elnöke beszélt a 

Szeretetszolgálat 20 évéről, s meghir-

dette az ünnepi év első konkrét – Szent 

Márton napjához kapcsolódó – program-

ját is: „Ki ne hűljenek az emberek”. 

Takarót, meleg holmit, pénzadományt 

gyűjtünk, hogy a közeledő télen, az 
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utcán didergő, több esetben megfagyásra 

ítélt embertársaink életét megmenthes-

sük, betakargassuk őket. S míg ők esélyt 

kapnak a túlélésre, mi megtapasztalhat-

juk a „szent-mártoni” jótett szívünkbe 

költöző belső örömét.

l November 14-16. között már nyol-

cadik alkalommal került sor a kassai 

zarándoklatra, melyen Szövetségünk a 

Johannita és Szent István-rend tagjaival 

közösen vett részt. Szombaton a Paszto-

rációs házban Szluha Márton rendtársunk 

és Gilbert Fayl, az Európai Tudományos 

Akadémia tagja tartott érdekfeszítő elő-

adást. A zarándoklat zárásaként vasárnap 

ünnepi szentmisén vettünk részt a dóm-

ban. Köszönet a kassai rendtársaknak a 

kiválóan szervezett vendéglátásért.

l November 14-én, körülbelül száz új 

rendtag avatása után, az American Asso-

ciation éves díszvacsorát adott. A vendé-

gek között volt Rómából Gian Luca Chi-

avari, Receiver of the Common Treasurer 

és Peter Quail, a kanadai szövetség elnö-

ke. Az eseményen Szövetségünk alelnöke 

Bakách-Bessenyey Ferenc beszámolt a 

magyarországi tevékenységeinkről. 

l Szövetségünk november 14-én tar-

totta Tanácsülését, melynek zárt ülésén 

személyi és pénzügyi kérdéseket tárgyalt 

meg. A Felvételi Bizottság elnökének 

beterjesztése alapján a Tanács rendi fel-

vételre javasolja Kornis Luca, Kornis 

Péter, Pallos András és Radvánszky 

András György jelölteket, majd elfogad-

ta Kornis Katalin, Rudnay Ilona, Tahy 

Balázs és Wasilewsky Maciej váromá-

nyosok próbaidőre bocsátását. Ugyan-

csak elfogadta Chemez Edit obedienciás 

ígérettételre való felterjesztését. Pénz-

ügyi témákban a Tanács megtárgyalta és 

elfogadta az MMLSz, a Budavári Alapít-

vány, a Magyar Máltai Lovagok Alapít-

ványa és a szövetségi Pénztár jelentését 

és 2009. évi költségvetési tervét. A nyílt 

ülés keretében meghallgattuk és elfogad-

tuk az elnöki, kancellári és ispotályosi 

beszámolókat, majd a felvételi ügyrend 

és genealógiai kérdésekben döntött és 

hozott határozatot a Tanács, hogy a fel-

vételi avatások ezután Keresztelő Szent 

János ünnepén, június 24-én lesznek.

l November 20. és 23. között került 

sor az ez évi obedienciás lelkigyakor-

lat megtartására. A már hagyományos 

fehérvárcsurgói helyszín jó körülmé-

nyeket nyújtott a lelki elmélyüléshez. 

Lelki vezetőnk dr. Bolberitz Pál rendi 

konventuális káplán volt. Szent Pál-év 

lévén témakörünk Pál apos-

tol levelei voltak. A lelki-

gyakorlat vasárnapi záró-

eseménye dr. Semjén Zsolt 

magisztrális rendtársunk 

engedelmességi ígéretleté-

tele volt. 

l November 20. és 23. 

között a magyar Szövetség 

küldötteként vett részt ifj. 

Kállay Tamás a Rend fiatal 

tagjai számára megren-

dezett harmadik római konferenciáján

és lelkigyakorlatán. A résztvevők nem-

csak spirituális élményekkel gazdagod-

tak, hanem szó esett a Rend jövőbeni fel-

adatairól, külön figyelmet fordítva a jövő 

év elején megrendezésre kerülő velencei 

konferencia tervezett programjára is. 

d A MMSz 84 db nagy értékű ágyat 

adományozott a tatabányai Szent Bor-

bála kórháznak. A svájci Bernből érke-

zett, elektromosan mozgatható fekhelyek 

értéke mintegy negyvenmillió forint. 

A kétkamionnyi adomány fuvarköltségét 

a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-

mányzat vállalta magára. Adományágya-

kat (17 db) kapott a megyei Onkológiai 

Hematológiai Centrum is. Az 550 ágy-

ból álló adomány leszállítása várhatóan 

2009. januárjában fejeződik be. A továb-

bi szállítási költség vállalásában a Sano-

fi-Aventis Zrt. ígéretét bírjuk.

d Adventben Budapesten a Wes-

tEnd City Center előtti téren lehetőséget 

kapott a Szeretetszolgálat, hogy 3 héten 

keresztül, a karitatív szervezetek kará-

csonyi vásárán részt vegyen, ott a Sze-

retetszolgálatot bemutassa. Ugyanilyen 

lehetősége nyílt Óbudán a Fő téri kará-

csonyi vásárban, valamint a belvárosban 

a Vörösmarty téren is. 

d„Adni öröm” országos élelmiszer-

gyűjtési program

A Szeretetszolgálat megalakulása óta 

vallja, hogy a másik emberen való 

segítés nem csupán a karitatív szer-

vezetek dolga. Minden embertársunk 

felelőssége a közös boldogulás. Talán 

a legnagyobb tömegeket megmozgató 

és megszólító máltai akció az 1997-ben 

indított, s a Magyar Rádió Napközben 

című műsorával támogatott élelmisze-

radomány-gyűjtés karácsonyra. Az idei 

évben, több ezer önkéntesünk segítségé-

vel december 16-21. között gyűjtjük az 

adományokat az ország Interspar, Spar, 

Kaiser’s és Plusz áruházaiban, összesen 

150 helyen.

Gilbert Fayl előadása
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Naptár – mi várható?

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége
2009. évi rendezvények, programok

Dátum Hely Rendezvény

01. 07. 17.00  Budapest/Váci u. Johannita–Máltai találkozó JRMT

02. 08.–11.  Budapest MMSz 20 éves (ünnep) + MMLSz
  Nagymester látogatás

03. 01.–04.  ? Obedienciás lelkigyakorlat MMLSz

03. 06–03. 08.  Sarrod Dámák lelkigyakorlata MMLSz

04. 17. Budapest/Fortuna u. Tanácsülés MMLSz

04. 17.–19. Leányfalu Szövetségi lelkigyakorlat + MMLSz
  elnöki kollokvium  

? New York/M. Manresa Észak-amerikai lelkigyakorlat É.-Am. Del.

05. 01.–06.  Lourdes Lourdes-i zarándoklat MMLSz

05. 02. 10.00 Esztergom Mindszenty-emlékmise Magy. Del.

05. 23.  Budapest Apor-ünnep Magy. Del.

05. 28 – 06. 04. Csíksomlyó Csíksomlyói zarándoklat Magy. Del.

06. 20. Washington Szent János-nap, É.-Am. Del. É.-Am. Del.
  Közgyűlés

06. 24.  Budapest/Fortuna u.  Magyar Delegáció Közgyűlés  Magy. Del.
 Budapest/Fortuna u. Szent János-nap – Szentmise

? július vége Erdély Közép-Eu. mozgássérült tábor MMLSz

08. 15.–22.  Spanyolország–Segovia Nyári mozgássérült tábor MMLSz

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

08. 19. 19.00  Fogadás

08. 20. 16.00 Budapest Szent Jobb-körmenet MMLSz

08. 29. Bécs Szent István-mise Német Del.

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

09. 11.–13.  Kloster Frauenwörth Német Nyelvterületi Delegáció Német Ny. Del.
 Chiemsee/Bajorország közgyűlés és lelkigyakorlat

10. 03.–04.  Mátraverebély Magyar Del. lelkigyakorlata Magy. Del.

11. 02. 19.00 Bp. Mátyás-templom Requiem Magy. Del.

11. 13.  Budapest/Fortuna u. Tanácsülés MMLSz

11. 13.–15.  Kassa Szent Erzsébet-zarándoklat Magy. Del.

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

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

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 János-nap, Szent 

Jobb-körmenet, 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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Egyetlen dolgom a földön a szeretet

A kárpát-medencei mozgássérült 
fiatalok máltai tábora

A másság elfogadásának fontosságát 

és szerepét nagyon sokszor elmondták, 

hangoztatták, leírták, szlogenként hasz-

nálták és kihasználták, pályázatokban 

hivatkoztak rá. Aztán eljön a pillanat, 

az alkalom, amikor egészen közel kerü-

lünk hozzá, a máshoz, a másikhoz, aki 

másban korlátozott, mint mi: a moz-

gásában, mert kerekes székben él; ő is 

fiatal, szórakozni szeretne, sportolni, 

szeretné, ha nem lenne „más”, szeretné 

eltörölni a határokat.

Krisztust követve Krisztust látni ben-

nük. Az egyetlen út, amikor egyenlőkké 

válunk. A szerető és gondviselő Istennek 

minden gyermek más. Keveset tehetünk 

a „földi határok” felszámolásában, de azt 

tennünk kell, egyénként és közösségben 

egyaránt. Ha még nem tettük, hát vannak 

biztató példák előttünk.

A Romániai Máltai Segélyszolgálat 

augusztus 15. és 22. között a Sepsiszent-

györgy melletti Előpatakon ötödik alka-

lommal szervezett tábort mozgásukban 

korlátozott fiatalok számára. A kezdet 

a szervezőknek is kihívás volt. Bizto-

sítani kellett a kerekes székes fiatalok 

számára a tisztálkodást, az étkezést, a 

szállítást, de ezen túlmenően úgy kellett 

elképzelni azt a hetet, hogy a korlátozott 

szó értelmét veszítse. Ma már a Kárpát-

medencéből érkeznek a máltai táborba 

a vendégek, velük jönnek kísérőik, akik 

nem feltétlenül a családtagok.

Az idén 107 résztvevő szórakozott, ját-

szott, sportolt, imádkozott a hagyomá-

nyos tábori körülmények között. Abban 

különbözik az előpataki tábor a többitől, 

hogy itt valóban hagyományos tábo-

ri körülmények között töltik a hetet: 

sátrakban, kisházakban, aztán elhagyva 

a tábor területét, kirándulnak a Szent 

Anna-tóhoz, fürdenek, elmennek Sep-

siszentgyörgyre, „ellepik” a várost a 

„Maltez” feliratos pólós kerekes szé-

kesek és segítőik, kezdődik a vetélke-

dő. Másnap az első Közép-Európában 

megrendezett paintballbajnokság, majd 

újból a tábor helyszíne: lovaglás, íjá-

szat, kézműves foglalkozás, játékok, 

tábortűz. Tánc, sok-sok tánc. Alulnézet-

ből kerekek és lábak kavalkádját látni, 

föntebb az arcok egyformán nevetnek, 

akkor már nem lehet különbséget tenni. 

Az elektromos orgonánál kerekes szé-

kes ül, énekel. Hol van itt a másság? 

Szent István napján történelmi vetélke-

dő, székelyruhás lányok szolgálják fel 

a hagyományos magyar ételeket, aztán 

a tábortüzet állják körbe fáklyáikkal, 

sodronykötélen ereszkedik alá a láng és 
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fellobban a hatalmas máglya, felcsen-

dülnek a himnuszok és ismét: hol is van 

a másság? A zárónapon miniolimpia. És 

mindez abban a pillanatban természetes-

nek tűnik, a résztvevőknek és tanúknak 

bizonyára. Mint ahogy öt év után termé-

szetessé vált a sepsiszentgyörgyi fiatal 

máltai önkénteseknek, hogy jelen van-

nak, hogy tizen-huszon-harminc évesen 

a szünidőt egy ilyen tábor szervezésével 

töltik, úgy vannak jelen figyelmessé-

gükkel, szolgálatukkal, szaktudásukkal, 

mintha máshol nem is lehetnének, csak 

azt lehet érezni, hogy minden a helyén 

van. Ők azok, akik kisiskolásként lettek 

önkéntesek, és vezetőjüknek, Tischler 

Ferencnek köszönhetően ma életformá-

jukká vált az önzetlen segítés. Teszik ezt 

helyettünk is, akik ugyanolyan felelősek 

vagyunk vagy lennénk a mozgásukban 

korlátozott és Krisztusban testvéreink 

iránt. Ezt tette a Magyar Máltai Lovagok 

Szövetsége is, ezt a felelősséget érezte 

akkor, amikor az anyagi támogatásnak 

közel felét vállalta, mert a hazai támoga-

tás, bár egyre jelentősebb, még mindig 

nem elégséges. Kockázatos lenne fel-

sorolnom, ki mindenki tette hozzá lehe-

tősége és tehetőssége szerint a magáét 

ehhez a felejthetetlen héthez: kísérőként, 

szakácsként, a Mikes gróf a lovait hozta 

el, a szentgyörgyi paintball egyesület 

támogatásként szerelte fel a speciális 

pályát, az íjászok vagy a Háromszék 

együttes néhány táncosa is önként vál-

lalta a szórakoztatást. Aki jelen volt, az 

minden bizonnyal egy hétre elfelejtette 

azt a szót, hogy MÁS. Mert mindenki 

egyforma volt: az emberszeretetben, az 

összetartozásban és küldetésének meg-

élésében. Az ember volt az, aki számí-

tott, az embert kellett szeretni, elfogadni 

olyannak, amilyen, és oly módon, hogy 

Isten terve szerint növekedjék és az élet 

forrásává váljon, jel és tanú legyen, 

sajátos küldetést töltsön be, ez legyen az 

ő karizmája.
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Megmenekültünk

A világ úgy látszik, menthetetlenül ket-

tészakadt. Az egyik oldalon az öncé-

lú élvezet, a másik oldalon az öncélú 

munka szakít el milliókat a hittől. Egyik 

helyen üldözik a vallást, a másik helyen 

semmibe veszik. Divat lett hitetlennek 

lenni, és jól ismerjük a divat hatalmát. 

Az evilágiság szelleme a csúcspontjára 

érkezett. Semmi sem mutatja, hogy meg 

van váltva a világ. 

Csakhogy a megváltás nem a tapaszta-

lás, hanem a hit dolga. A hit pedig nem 

az értelem gyümölcse, hanem bizonyos-

ság és öröm. Arról szól, hogy Krisztus 

eljött, a megváltás megtörtént, a kegye-

lem működik, s az irgalom kimeríthe-

tetlen. 

Maga Isten lépett az anyagi világba, 

emberi szellemet, emberi testet vett 

magára. Belegyökerezett a láthatóba és 

foghatóba, alávetette magát az anyag 

követelményeinek. Vállalta a világot, 

az embert és az anyagot. Engedte, hogy 

e három döntően beleszóljon sorsa ala-

kításába. Mindezt azért, hogy belülről, 

a világ, az ember és az anyag oldalá-

ról szervezhesse és hódíthassa meg a 

teremtett létet. 

Az eredetétől legmesszebbre szakadt 

világ ámulattal látja, hogy gyökerei-

ből lép elő Krisztus, hogy visszavigye 

Istenhez. A föld már nem csupán a 

túlvilág váróterme, hanem Isten orszá-

ga. A történelem sem csak keret a 

választottak részére, hanem Isten ter-

veinek megvalósulása. S a test is több, 

mint a lélek hordozója, elválaszthatatlan 

házastársa. 

Krisztus valóban király, de alávetette 

magát a mindenség törvényeinek. Isten, 

de emberi körülmények között élt. Sza-

bad, de szabadon engedelmeskedett. 

Hazája az ég, de vállalta a földet, hogy 

a föld is vállalja az eget, az ember az 

Istent. 

Örülhetünk

A karácsony nem romantika. Kinő a 

jászolból és kitör a barlangból. Angyal-

hajjal és fenyőgallyak illatával nem 

lehet eltakarni a karácsony lényegét: 

Isten a földre jött, hogy a föld az égbe 

emelkedjék. Emberré lett, hogy ember-

ségében megjelenhessen a Isten. 

Mi a születés? Testi származás, amibe 

Isten lelket lehel. A születés által része-

sei leszünk az emberi természetnek, 

az újjászületés által pedig az isteni 

természetnek. A testünk szellemivé, a 

lelkünk istenivé, az életünk pedig Isten 

országává érik. 

Van-e szebb program annál, mint ezen 

dolgozni? Fantáziálás, terméketlen 

ábrándozás helyett építsünk ki hatá-

rozott és tiszta kapcsolatokat az embe-

rekkel. Vigyük bele ezekbe a kapcsola-

tokba az erős, a tüzes és alkotó Szent-

lelket, hogy a világnak legalább ez a 

kicsinyke darabja Krisztus arcát min-

tázza. Nem esztelenség ebben hinni? 

A hit nem esztelen, hanem ész feletti. 

A három király, a tudós bölcs is le 

tudott borulni egy szalmán szender-

gő Gyermek előtt, hogy benne Istent 

imádja. 

Ez a magyarázata annak, hogy én is 

örvendve örvendek az Úrban, és lelkem 

ujjong Istenemben. 

A világ szerkezetében semmi sem vál-

tozott, de az Evangélium örömhíre itt 

van, s aki befogadja, az az örömöt 

fogadja be. Van-e szebb küldetés, mint 

tanúságot tenni az örömről? A szegé-

nyek s nem a gazdagok öröméről; a sze-

lídek s nem a hatalmasok öröméről; a 

tiszta szív s nem az élvezetek öröméről! 

Az igazság öröméről, a könnyek örömé-

ről, egyszerűen az örömről, amely utat 

készít a boldogság felé.

Örüljünk együtt!

Kozma Imre

Isten a földre jött, 
hogy a föld az égbe 
emelkedjék
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
intézményei – folytatás

Az MMSz intézményei a „Gondvise-

lés Háza” gyűjtőnévvel jelölt hálózatba 

tartoznak. 

Főbb típusai: idősgondozó, hajléktala-

nokat ellátó, fogyatékkal élőket ellátó, 

szenvedélybetegeket ellátó, családsegítő 

és gyermekjóléti, továbbá egészségügyi 

intézmények, szolgálatok.

Az idei Máltai Hírek számaiban meg-

jelent általános bemutatkozó, az idős-

gondozó, majd a hajléktalanokat ellátó 

szolgálatok cikksorozatra építve mutat-

juk most be a fogyatékkal élőket ellátó 

területet.

Fogyatékkal élôket ellátó 
intézmények, szolgálatok

A fogyatékkal élő, a megváltozott mun-

kaképességű és a sérült emberek esé-

lyeit életvitelük támogatásával, ügyeik 

intézésének segítésével, információk 

közvetítésével, tanácsadással, önsegítő 

képességük fejlesztésével lehet növelni. 

A ’80-as évek végén, a ’90-es évek 

elején a zugligeti plébánia önkéntes 

fiataljai Kozma Imre atya bátorításá-

val segítő kapcsolatot építettek ki a 

g y e r m e k p a r a l í z i s 

következtében légzés-

bénulásban szenvedők 

Bp., II. Baba utcai 

otthonával. A sérült 

emberekkel rendsze-

resen foglalkoztak, 

oldották magányukat, 

és vasárnaponként 

elhozták az esti ifjú-

sági szentmisére őket. 

Ez a kapcsolat nemcsak 

a gondozottaknak jelentette az életet, 

hanem a segítő fiatalok személyiségé-

nek alakításában is igen nagy szerepet 

játszott. Egyre formálódó elkötelezett-

ségük többüket a Magyar Máltai Szere-

tetszolgálat önkéntesei közé vezetett.

Az MMSz megalakulása óta töreke-

dett a fogyatékkal élők támogatásá-

ra. Fogyatékos személyeket ellátó első 

intézményei a ’90-es évek közepén jöt-

tek létre: Győrött az MMSz Gondvise-

lés Háza Fogyatékosok Napközi Ott-

hona, Pécsen a Fogyatékosok Nappali 

intézménye. Ezen intézmények a fogya-

tékkal élő személyek nappali ellátását 

– étkeztetés, tisztálkodás, foglalkozta-

tás, fejlesztés, szabadidős programok, 

stb. – biztosítják. Mára már nemcsak 

e városokból, hanem a kistérségeikből 

érkező gondozottakat is ellátják.

2003 és 2007 között az MMSz – erőtel-

jes intézményesülése során – elsősor-

ban fogyatékkal élő személyeket ellátó 

intézményeket és szolgálatokat hozott 

létre: támogató szolgálatokat, fogyaté-

kosok nappali intézményeit, speciális 

lakóotthonokat, jelnyelvi tolmácsszol-

gálatokat.

A támogató szolgálatok az ellátási 

területükön élő fogyatékos személyek Támogató szolgálat

Fogyatékosok jubileumi sportnapja – Győr



12

életvitelének segítését – ügyeik intézé-

se, orvosi vizsgálatra, rendezvényekre 

vitelük stb. – célozza. A négy év alatt az 

MMSz 33 támogató szolgálatot hívott 

életre a Dunántúlon, Pest megyében és 

az Észak-Magyarországi Régióban. A 

támogató szolgálatok 1300-1400 fogya-

tékos ember életvitelét segítik.

Fogyatékosok Nappali Intézménye 

létesült Komáromban, Siófokon, Szol-

nokon, Keszthelyen és Tökölön. Ezen 

intézményekben 150 gondozott kap 

naponta ellátást, részesül fejlesztő fog-

lalkozásokban.

A Speciális Lakóotthonok bentlakással 

teljes ellátást biztosítanak, a gondo-

zottak fejlesztő foglakoztatásban, men-

tálhigiénés ellátásban is részesülnek, 

s különböző szabadidős programokat 

szerveznek számukra. A négy év alatt 

3 intézmény jött létre: Pécsett 10 fő, 

Pátyon 2 x 12 fő részesül ellátásban.

A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat a süket és 

nagyothalló személyek részére biztosít-

ja a társadalmi érintkezés lehetőségét 

különböző tárgyalásokon, rendezvé-

nyeken, médiaközvetítéseken stb. Az 

MMSz jelenleg 3 szolgálatot működtet 

Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye 

és Komárom-Esztergom megye terü-

letén, közel 800 hallássérült személy 

részére.

S végezetül ide kívánkozik egy ked-

ves történet is. Pécsett, a Csilla Ház 

lakóotthona átadási ünnepségén részt 

vettek a fogyatékos gyermekek is. 

Az egyik gondozott kislány nagyon 

élvezte a rendkívüli eseményt, s több-

ször hangos „buli van” közbeszólás-

sal és hadonászással fejezte ki örömét. 

A gondozók nem sok eredménnyel csil-

lapították. A feszültséget Toller László 

polgármester oldotta fel, ki így kezdte 

ünnepi beszédét: „Igen, buli van! Örül-

jünk mi is e kislánnyal együtt!”

Regionális körkép	 Má lta i  Hí r e k � 2008. december

Fogyatékosok intézménye

A pécsi Csilla Ház gondozottjai
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Bemutatkozás – új rendtársaink

Ifj. Dr. Kállay Tamás tiszteleti lovag

Budapesten született és ott is nevelkedett 

háromgyermekes értelmiségi családban. 

Édesapja a Rend engedelmességi lovag-

ja. Gimnáziumi tanulmányait követően 

a Semmelweis Orvostudományi Egyete-

men végzett az Általános Orvosi Karon. 

A Csepeli Weiss Manfréd Kórház trau-

matológiai osztályán kezdett dolgozni. 

2000-től a korábbi osztályára épülve, 

annak elköltöztetésével megalakult Dél-

pesti Traumatológiai Centrumban dolgo-

zik. Itt kollégáival a területükhöz tartozó 

ötszázezer ember teljes körű baleseti 

ellátását biztosítják. 1998-ban feleségül 

vette dr. Olgyay Csillát. Tízéves házassá-

gukból született öt gyermeküket a Fejér 

megyei Tabajdon létesített otthonukban 

nevelik. Családi és rokoni szálak miatt 

a Máltai Lovagrend magyar delegációját 

és annak tagjait a delegáció megalakulá-

sa óta ismeri. Az MMLSz hazaköltözését 

követően ennek munkáját, szellemiségét 

is megismerhette. A Rend nemzetközi 

nyári mozgássérült táborában tizenegy 

alkalommal vett részt segítőként, illetve 

többször a magyar csapat vezetőjeként. 

Tekintettel arra, hogy ez a Rend második 

legnagyobb, évi rendszerességgel tartott 

találkozója, rálátása nyílt Európa külön-

böző perjelségeinek, illetve szövetségei-

nek munkájára. Avatására Keresztelő 

Szent János ünnepén került sor. 

Muskovszky-Csapó Judit kegyelmi 

dáma

Muskovszky-Csapó Juditot, aki rend-

kívül elkötelezett módon szolgálja a 

máltaiak ügyét, 2008. szeptember 5-én 

a Budavári Nagyboldogasszony-temp-

lomban (Mátyás-templom) Kozma Imre 

atya által celebrált ünnepélyes szentmi-

se keretében vette fel tagjai közé a Szu-

verén Máltai Lovagrend. Muskovszky 

Judit 1933-ban született Budapesten 

egy ügyvéd és egy tornatanárnő gyer-

mekeként. Az Angolkisasszonyok Ward 

Maria Gimnáziumában érettségizett. A 

szóbeli érettségi napján azonban – egy 

héttel édesapja halála után – a kommu-

nista rendszer kitelepítette egész csa-

ládját. Csak 1954-ben térhettek vissza 

Budapestre, de Muskovszky Judit előtt 

a magasabb pályafutás lehetősége bezá-

rult. „Politikailag megbízhatatlannak” 

minősítették, így egy gyárban helyezke-

dett el. 1956-ban férjével, akivel rövid-

del azelőtt házasodott össze, Nyugatra 

távozott. 1960-ban került Németor-

szágba, és 1965-ben költözött Kahl-

ba. Nyugdíjazásáig nukleáris anyagok 

transzportjainak szervezőjeként futott 

be karriert. Azután egy teljesen más 

pályára lépett.

1993-ben, Kozma Imre atya, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat elnökének 

kérésére visszatért Magyarországra, és 

a Szeretetszolgálat önkénteseként átvet-

te számos nemzetközi projekt irányí-

tását, és ehhez a feladatához máig hű 

maradt. Szervezi a magyar, német és 

francia önkéntes fiatalok részvételével 

folyó „Hidat építünk Európában” nem-

zetközi csereakciót, kárpátaljai családok 

támogatására a „Családok a Családo-

kért” segélyprogramot, a hajdani keleti 

tömb országaiban élő szegény gyere-

kek liechtensteini üdültetését, különféle 

segélyszállítmányok Magyarországra 

hozatalát, és a Szeretetszolgálat karitatív 

céljainak megvalósításához – nemzetkö-

zi kapcsolatait felhasználva – pénzado-

mányok gyűjtését.

A jó Isten adjon neki erőt, hogy a Rend 

tagjaként és a Szeretetszolgálat önkén-

teseként még sokáig tudja szolgálni a 

szegények ügyét.

2008. december	 Má lta i  Hí r e k � Rólunk
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Bemutatkozik a Magyar Delegáció 
2008-ban megválasztott vezetôsége

Delegátus: Ugron Béla Gábor tiszteleti 

lovag

Tanulmányaimat a pannonhalmi Bencés 

Gimnáziumban, illetve a Kollath Mihály 

Műszaki Főiskolán végeztem, az utób-

bin épületgépész üzemmérnöki diplomát 

szereztem. Jelenleg nyugdíjas vállalko-

zó vagyok. Három lányom és kilenc 

unokám van. Az MMSz-nek 1990-től 

vagyok tagja, 1993-ig alelnöke voltam. 

Az MMLSz-nek 1993 óta vagyok tagja; 

feladatom a határon túli máltai szerve-

zetekkel való kapcsolattartás és segély-

nyújtás, főleg Erdélyben és Felvidéken. 

A rendház üzemeltetésével kapcsolatos, 

és egyéb rendezvényszervezési mun-

kákat is végzek. A csíksomlyói és kas-

sai zarándoklatokat szervezem minden 

évben. 1994 óta vagyok a Szövetség 

tanácsának tagja.

Titkár: Czigler Ágoston magisztrális 

lovag

Tanulmányaimat a pannonhalmi Bencés 

Gimnáziumban, illetve az Ybl Miklós 

Műszaki Főiskolán végeztem, az utóbbin 

általános mérnöki diplomát szereztem. 

Foglalkozásom építőipari cégvezető. 

Két gyermekem és két unokám van. Az 

MMLSz-nek 2006-tól vagyok tagja, az 

általános szervezési feladatokon túl a 

rendház műszaki, karbantartási ügye-

it intézem. Folyamatosan szervezem a 

lourdes-i zarándokutakat.

Ispotályos: Dr. Sárdy László magiszt-

rális lovag

Tanulmányaimat a pannonhalmi Bencés 

Gimnáziumban, illetve a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetemen végeztem, 

az utóbbin gyógyszerészeti, majd fog-

orvosi karon. Foglalkozásom fogorvos. 

Négy gyermekem van. Az MMLSz-nek 

2003 óta vagyok tagja, az ispotályo-

si feladatokon túlmenően a Lourdes-i 

zarándoklatokat szervezem 2005-től.

Kincstárnok: Chemez Edit kegyelmi 

dáma

Középiskolai tanulmányaimat az esz-

tergomi közgazdasági technikumban 

végeztem, majd a Közgazdasági Egye-

temen diplomáztam. Az Állami Szám-

vevőszék (ÁSZ) pénzügyi vezetőjeként 

dolgozom. Az MMSz alapító tagja 

vagyok. Az MMLSz-be 1991-ben nyer-

tem felvételt. Feladatom az MMLSz 

pénzügyi tevékenységének koordinálá-

sa és könyvelése. A Magyar Delegáció 

kincstárnoka vagyok 1991-től. Rend-

szeresen járok zarándoklatokra: 15-ször 

Lourdes, 2-szer Szentföld, Róma és Phi-

lermo. Szüleim halála óta egyedül élek. 

Az MMLSz tanácsa „kegyelmi hölgy 

engedelmességben” fokozatra való jelö-

lésemet elfogadta.

Rólunk	 Má lta i  Hí r e k � 2008. december
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Búcsúzunk

Visy Zoltán kegyelmi lovag engedel-

mességben

Ismét búcsúzunk a Rend magyarországi 

delegációját 1990-ben újjáalapító rend-

tagok egyikétől. Hirtelen távozott közü-

lünk Visy Zoltán rendtársunk. Pécsi 

patriótának számított, hiszen nagyapja, 

Visy László a város főispánja volt, atyja 

építészmérnökként ugyancsak nagy-

részt ott fejtette ki tevékenységét.

Visy Zoltán rendtársunk Pécsett szüle-

tett 1928. szeptember 4-én, ott érettsé-

gizett a ciszterci gimnáziumban, majd a 

Budapesti Műszaki Egyetemen építész-

mérnöki oklevelet szerzett. Kitüntető 

módon a legendás hírű Csonka Pál pro-

fesszor szilárdságtani tanszékén kezd-

hette meg szakmai pályafutását. Az 

1956-os forradalmi események követ-

kezményeként mind Csonka professzor, 

mind rendtársunk az egyetem elhagyá-

sára kényszerült. Az Építőanyag-ipari 

Kutató Intézetben osztályvezetőként, 

majd az Építéstudományi Intézetben 

tagozatvezetőként munkálkodott, ahol 

többek között a modern könnyűszerke-

zetes építési mód bevezetésében szer-

zett érdemeket. Nyelvtudásánál fogva 

többször képviselte a szakmát külföldön 

különféle kongresszusokon. Számtalan 

szakcikk is bizonyítja felkészültségét. 

Az elismerés sem maradt el, sok szak-

mai kitüntetés mellett a címzetes egye-

temi tanár címet is megkapta.

1990-ben lépett a Rend lovagjainak 

sorába, amikor a magyar delegá-

ció megalakult. A rendben a szemé-

lyi anyagok bizalmas kezelését látta el 

nagy buzgalommal, a rend vezetőinek 

megelégedésére. A genealógiai bizott-

ságnak állandó, nagy történelmi felké-

szültségű tagjaként megbízhatóan látta 

el feladatát. Történelmi érdeklődését 

több tanulmány is bizonyítja. Családja 

történetét alapos és részletes kutatás 

alapján írta meg és publikálta stílsze-

rűen a Tanulmányok Pécs Történetéből 

c. folyóiratban. Nem kis visszhangot 

keltett a magyar Szent Koronáról írott, 

a Történelmi Szemlében is megjelent 

cikke.

Szeretett felesége hosszas betegsége és 

az ő gondos ápolása az utolsó éveit 

igen megnehezítette. Családi körben, 

nagy szeretetben ünnepelte meg nyolc-

vanadik születésnapját. Barátai, kikkel 

együtt ünnepelte meg a hatvanadikat és 

hetvenediket, nem gondolták, hogy ez 

az utolsó ünneplés volt. Egy hónap sem 

telt el, amikor búcsúzni kényszerültünk 

a mindig vidám jó baráttól, a példa-

mutató rendtárstól. Szeptember 30-án 

hajnalban rövid szenvedés után hagyott 

itt minket. 

Nyugodjék békében.
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Kitüntetések

•  Budavár visszafoglalásának 322. évfordulóján Budavár Önkormányzata a Budavárért Emlékérem kitüntetést adomá-
nyozta a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak az utcai gondozó szolgálat működtetéséért, a szenvedélybetegek ellátásában 
végzett munkájáért. Az elismerést Nagy Gábor Tamás polgármestertől Kozma Imre atya vette át.

•Asztalos Gyuláné, az MMSz Gondviselés Háza Fertődi Mentes Mihály Idősek Otthona vezető ápolója „Szociális Mun-
káért Díj” kitüntetést kapott a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban. A díjat a „Nemzeti Ünnep” alkalmából Simon 
Gábor államtitkár adta át. 

•  Október 9-én Dunaszekcsőn, az árvízi védekezéssel egybekötött „Duna-2008. Katasztrófaelhárítási Törzsgyakorlat” ese-
ményen Dusa Ágnest és Csonkáné Utasi Katalint, a Dél-Dunántúli Régió munkatársait katasztrófavédelmi emlékérem-
mel jutalmazta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

•  Negyedik alkalommal rendezték meg Miskolcon a Szociális Munka Hetét. Ezen alkalomból a város önkormányzatának 
elismerő oklevelével tüntették ki Oroszné Szelekovszky Enikőt, a Gondviselés Háza munkatársát, aki az emléklapot 
Korózs Lajos államtitkártól vette át. Oroszné Szelekovszky Enikő több mint 10 éve dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálatnál. Önkéntes segítőként került a szervezethez.
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