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Nagymesterünk – Frà Andrew Bertie 

– 2008. február 7-én elhunyt, ezért 

az új Nagymester megválasztásáig – a 

Rend alkotmányának megfelelően – Frà 

Giacomo della Torre Nagykommendátor 

– Ideiglenes Helytartóként – kormá-

nyozza a Rendet, aki a hivatalüresedés 

megszűntéig ellátja a rendes igazgatási 

feladatokat. Az Ideiglenes Helytartó a 

Nagymester tisztségének megüresedé-

séről köteles tájékoztatni a Szentatyát 

és a Renddel diplomáciai kapcsolatokat 

fenntartó és a különböző rendi szerve

zeteket.

Az ideiglenes helytartóság ideje alatt füg-

gőben marad a tagok felvétele és a kitün

tetések adományozása. Az Ideiglenes 

Helytartónak és a Szuverén Tanácsnak a 

nem feltétlenül szükséges és sürgős intéz

kedések megtételétől tartózkodnia kell. 

Az Ideiglenes Helytartónak a Szuverén 

Tanács meghallgatása után a Nagymes-

ter halálának közzétételétől számított 

15 napnál nem korábbra, de 3 hónapnál 

nem későbbre össze kell hívnia a Leg

főbb Államtanácsot, amelynek feladata 

az új Nagymester megválasztása. 

A Nagymester választására a törvény

könyv szerint szavazati joggal rendelkez

nek az Ideiglenes Helytartó, a Szuverén 

Tanács tagjai, a Rend Prelátusa, a per-

jelek, a fogadalmat tett tartományna-

gyok, az egyes perjelségek által kül-

dött két fogadalmas lovag, a Gremium 

Religionisba tartozó egy fogadalmas és 

egy engedelmességi lovag, az alperjel-

ségek öt kormányzója és a szövetségek 

tizenöt képviselője. Jelölt állítására az 

Államtanácsnak az első osztályba tar

tozó tagjai jogosultak. Csak az arra 

jogosult, jelen lévő tagok szavazhatnak. 

Az első három szavazás esetén kétharma

dos többség, míg a további szavazások 

esetén az 50 százalék + 1 szavazat ele-

gendő. A Nagymestert titkos szavazással 

választják. Eredményes választás esetén 

a megválasztott személynek nyilatkoz-

nia kell a tisztség elfogadásáról vagy 

visszautasításáról. 

A Nagymestert a Legfőbb Államtanács 

élethosszig választja azon fogadalmas 

lovagok közül, akik legalább 10 éve tet

tek ünnepélyes fogadalmat, ha még 50 

évnél fiatalabbak –, ha ennél idősebbek, 

legalább 10 éve a Rend tagjai és elegen-

dő, ha három éve tettek ünnepélyes foga

dalmat. A megválasztott Nagymesternek 

– mielőtt tisztségét felveszi – megválasz

tásáról a Szentatyát levélben tájékoztat

nia kell. Eddig az ideig a Legfőbb Állam

tanács tagjai kötelesek titkot tartani a 

választás eredményéről és a Tanácsban 

lefolyt munkáról.

A megválasztott Nagymester a Leg

főbb Államtanács ünnepélyes ülésén a 

Cardinalis Patronus jelenlétében teszi le 

esküjét. A Nagymester eskütételével a 

Legfőbb Államtanács ülése feloszlik.
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Fájdalmas és nagy csapás érte a Ren-

det és Szövetségünket: ez év február 

7-én, 78. évében Rómában elhunyt ural-

kodó Nagymesterünk, Öeminenciája Frá 

Andrew Bertie. Húsz esztendőn keresz

tül kormányozta rendünket a nyolcágú 

kereszt jegyében, bölcsességgel, szelí

den és mégis határozottan, a krisztusi 

humanitás szellemiségében, hihetetlen 

munkabírással. A Rend és a Szövetség 

mély megrendüléssel fogadta a szeretett 

Nagymester távozásának hírét.

Andrew Willoughby Ninian Bertie 1929. 

május 15én született egy skót főnemesi 

család sarjaként, kinek ősei közé tartoz

tak az Ancaster hercegi család tagjai 

és II. Róbert, skót király. Ősei, minden 

üldöztetés ellenére, megőrizték katolikus 

vallásukat. Andrew oktatása és nevelte-

tése az ampleforthi (Yorkshire) bencés 

gimnáziumban kezdődött, az oxfordi 

Christ Church Kollégiumban folytató-

dott, ahol történelemből doktorált, és 

végül a Londoni Egyetem Orientális és 

Afrikai Tudományok fakultásán fejező

dött be. Honvédelmi szolgálatát a „Skót 

Gárda” soraiban töltötte le. Ezután pénz

ügyi zsurnalisztikával foglalkozott, majd 

Sussexben francia és spanyol nyelvórákat 

adott. Növekvő érdeklődéssel fordult a 

Máltai Lovagrend felé, mely 1956ban 

vette fel tagjai közé. 1981ben tette le 

a szegénység, a tisztaság és az engedel-

messég hármas szerzetesi fogadalmát és 

lépett be ezzel a jogi lovagok sorába. Ezt 

követően Rómába költözött, és hét éven 

keresztül szolgálta a Rendet, mint a Szu

verén Tanács tagja.

Mindezek mellett hatalmas meglepetés 

volt e szerény és visszahúzódó ember 

részére, mikor 1988 áprilisában a Rend 

Nagy Államtanácsa őt választotta meg 

Nagymesterének. Vele a Rend 78. 

Nagymestere vette át a 12 500 rendtagból 

– dámákból és lovagokból – álló Rend 

vezetését, mint első angol Hugh Revel 

(1258) óta, és az első nem olasz nemze

tiségű a XVIII. század végétől számítva. 

Első ténykedéseként mint Nagymester, 

ellenjelöltjeit a Palazzo di Maltába hívta 

meg egy ebédre. 

Frá Andrew Bertie húszesztendős kor

mányzása rendkívül eredményes volt, 

ami egyéniségének és kiváló adottságai-

nak volt köszönhető. Rendkívül tartózko

dó személyiség volt, de mégis szeretetre 

 méltó, természetes nagy méltóság áradt 

belőle. Ezek a tulajdonságok mindenki

ben mély tiszteletet és szimpátiát keltet-

tek személye iránt. Nagy érdeklődéssel és 

szeretettel fordult az ifjúság felé, régi tanít

ványai is gyakran felkeresték. Nagy empá-

tiával fordult az idősek, betegek és szegé

nyek felé. Az évenkénti Lourdesi zarán

doklat, mely ezeket az embereket emelte 

központba, az ő vezetése alatt zajlott le.  

A belőle áradó emberszeretet, a máltai 

szellemet tükrözve, mindenkit megra

gadott. A mozgássérülttáboroknak és a 

Rend számos karitatív tevékenységének 

kezdeményezője és létrehozója volt.

Frá Andrew Bertie anyanyelvi szinten 

beszélt öt nyelvet, és fél tucat további 

nyelven tudta magát megértetni, ami 

nagy értéket képviselt a Rend számára. 

A rendtagok létszáma uralkodása alatt 

csaknem megduplázódott, ezenkívül  

80 000 állandó önkéntes sorakozott a 

Rend tagjai köré, ezek között a 13 000 

orvos és ápolónő. A Rend húsz év előtti 

bilaterális diplomáciai kapcsolatai 49-

ről 100ra emelkedtek. Nagy fellendülés 

mutatkozott a Rend hitvédelmi tevékeny-

ségében is: a lelkigyakorlatok száma, 

a vallási képzés minősége és a rendi 

káplánok számának erős növekedése 

tanúsítja. 

Frá Andrew Bertie szívéhez különösen 

közel álltak a magyar rendtagok. Hazánk

ba az elmúlt 15 év során négyszer látoga-

tott el, mindig több napra, és nemcsak a 

magyar államfővel folytatott hosszú meg

beszéléseket, aki a Magyar Köztársaság 

Érdemrendjének nagykeresztjével tüntet-

te ki, hanem végiglátogatta a Szövetség 

és a Szeretetszolgálat főbb tevékenysé

geinek színhelyeit. Közel állt hozzá Msg. 

Kozma Imre, a MMSz elnöke és számos 

más lovagtársunk. Érdemes megemlíte

ni, hogy a Rend 5 nagyperjelségéből, 3 

alperjelségéből és 44 Szövetségéből nem 

mindegyiket sikerült ez idő alatt meglá

togatni, ami a hazánkban tett négysze-

res látogatás értékét emeli. A magyarok, 

mondta több ízben is, a Rend pillérei.

Fájdalommal és megrendüléssel búcsú-

zunk Nagymesterünktől, Frá Andrew 

Bertietől. Emlékét szívünkben megőriz

zük.

O’sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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Naptár – mi történt

l Január 9én tartotta hagyományos 

évadnyitó találkozóját Johannita test-

vérrendünk. Az ünnepi fogadáson szép 

számmal jelentek meg a Máltai Szövet

ség tagjai. Bánffy Miklós kommendá-

tor köszöntőjében – az elmúlt évet érté

kelve – kiemelte közös részvételünket 

a kassai és sárospataki jubileumi Szent 

Erzsébet-év rendezvényein. Beszámolt 

jövő terveikről, szinte első helyen említ

ve elképzelésüket a fiatalság aktivizá-

lására. Kállay Ubul Tamás, a Magyar 

Máltai Lovagok Szövetségének alel

nöke O’sváth elnök úr üdvözletét tol

mácsolva megköszönte a meghívást. 

Nagyra értékelte a 2007-ben tovább 

aktivizálódó johannita–máltai kapcso-

latokat. Hangsúlyozta, hogy a máltaiak 

is a fiatalság felé fordulnak, röviden 

ismertette a kancellár tervét és felkérte 

a johannita testvéreket a közös gondol

kodásra és cselekvésre. A találkozó, 

mint minden évben igen kellemes és jó 

hangulatú beszélgetéssel zárult.

d December 6án Béres Klára, a 

Béres Alapítvány elnöke több mint 60 

millió forint értékű Bérescseppet adott 

át a legnagyobbnak számító tíz orszá

gos karitatív szervezetnek, közöttük a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.  

A 10.000 doboz adományt folyamatosan 

juttatjuk a rászorulókhoz.

d Mosonmagyaróvárott advent előtti 

utolsó pénteken jótékonysági műsort szer

veztek két kárpátaljai település magyar 

óvodájának támogatására. A gálaműsor 

bevételének növelésére 500 forintos tá

mogatójegyeket lehetett váltani a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat munkatár

sainál. Az adományokat Aknaszlatiná- 

ra és Gyertyánligetre juttatták el. 

d A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

immár több mint tíz éve indított „Adni 

öröm” karácsonyi élelmiszergyűjtő 

akciója 2007 adventjében is eredménye-

sen zárult. Önkénteseink a SPAR Magyar

ország Kereskedelmi Kft. INTERSPAR, 

SPAR és KAISER’S üzleteiben – orszá

gosan 119 helyszínen – az üzletlánc és 

az MR1 Kossuth Rádió Napközben című 

műsorának támogatásával 45 millió Ft 

értékű, 129,8 tonna tartós élelmiszert 

gyűjtöttek. A ráfordított 21 400 önkén

tes munkaóra értéke 10,7 millió Ft. Az 

összegyűjtött adományokból 18 900 

ajándékcsomag készült a rászorulóknak.  

A SPAR cég további támogatása, hogy 

az áruházaiban eladott műanyag bevásár

lótáskák árából, darabonként egy forint-

tal támogatja a Szeretetszolgálat mun

káját. A táskák fülén felirat tájékoztatja 

erről a vásárlókat. 2007. évben ez több 

mint 10 millió forint támogatást jelentett 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.

d Karácsony előtt 2000 db „cipősdo

boz” adomány érkezett a németországi 

Kahl és Fedeburg iskolás gyermekei-

nek gyűjtéséből, a legjobban rászoruló 

magyarországi gyermekek számára. Az 

adomány nagy részét a monori és az 

ózdi cigánytelepek családjai között osz

tottuk szét.

d A nagykanizsai Dorottya Kórház gye-

rekosztályán Mesefalat avattak, mely a 

remények szerint segíti a kis betegek 

gyógyulását. A kórház főépületének első 

emeletén már messziről látszik, hogy gye

rekosztályra érkezett az ember, a folyosó 

falait ügyes festők színes képei borítják. 

A jelenetbe foglalt kedves mesealakok 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi 

önkénteseinek keze munkáját dicsérik.

d 2008. január 11-én újabb mesefal 

felavatására került sor az esztergomi kór-

ház gyermekosztályán. 

l „Olaszországban mindig kék az 

ég”: így kezdődött egy magyar földrajz

könyvben Itália leírása. Bár ez gyakran 

igaz, január 10–13. között Firenzében 

huzamosan esett az eső. Ennek ellené

re felemelő hangulatban, lelki táplálék

kal és művészi remekművek csodála

tával telt el az idő ebben a gyönyörű 

városban (Firenzei dóm és Brunelleschi 

kupolája; Battistero, az Uffizi képtára). 

Tizenkilencen vettünk részt, Magyaror-

szágról érkező vendégek társaságában 

az évi lelkigyakorlaton. „Ateizmus és 

keresztény hit” volt Mons. Bolberitz 

Pál négy kiváló elmélkedésének tár-

gya, melyet az apácák kezelésében álló 

„Villa Agape”, kellemes környezetében 

hallgattunk meg. A „Nincs Isten, van 

ember” ateista álláspontra, az embernek 

született Krisztus életpéldája, keresztha-

lála és isteni feltámadása a válasz: Jézus 

Krisztusban hinni lehet és hinni kell!  

A „tuitio fidei” a mi feladatunk, ezért 

is szükséges hitünk gyökereit állandóan 

ápolni és vallásunk alapjait elmélyíteni. 

Hálával tartozunk Bolberitz atya önfelál

dozó közreműködéséért, s kölcsönösen 

örültünk újra együtt lenni.

d Január 23án a kecskeméti városháza 

dísztermében tartották meg a III. Váro

si Civil Fórumot. A Fórum gesztora a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecske

méti Csoportja volt.

d Családi napközi otthont indított 

Nagykanizsán február 1jétől a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat. Az új szolgál

tatás célja egyfajta bölcsődei ellátás biz
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tosítása a város kiskanizsai részében.  

A családi napközi voltaképp szülőhelyet

tesítési funkciót lát el.

d 2008. február 1jén Szegeden meg

nyitotta kapuit a „Gondviselés Háza” 

– nappali melegedő. Egyelőre 30 fő 

részére biztosítanak nappali ellátást, a 

későbbiek folyamán tisztálkodási, mosá

si és szárítási lehetőséggel bővül a szol

gáltatás. 

d A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

február 8–29. közötti időszakra akciót 

hirdetett „Aprókból épül” címmel, a 

forgalomból kivonásra kerülő 1 és 2 

forintos érmék begyűjtésére. Az akció 

kedvezményezettjei az MMSz látóköré

be kerülő, legrászorultabb helyzetben 

lévő családok. Az MMSz nem egysze

rűen csak forrásteremtő céllal hirdette 

meg akcióját, hanem külön fel szeretné 

hívni a figyelmet erre a célcsoportra. 

Azt a pozitív üzenetet kívánja továbbá 

közvetíteni, hogy összefogással esély 

van a leszakadók felemelésére, és erre 

a magyar társadalomban megvan a jó 

szándék és a cselekvőkészség.

Az akció elsődleges eleme egy, a Buda

pesten a West End City Center legköz

pontibb terében egy dobogón elhelye-

zett, 60 m2 felületű, Magyarországot for

mázó gyűjtőhely. Az MMSz itt szeretné 

összegyűjteni az országban erre a célra 

felajánlott 1 és 2 forintosokat. A kam-

pány további helyszínei országosan a 

mintegy 350 Máltai Pont. A Szeretetszol

gálat kezdeményezéséhez már számos 

közintézmény, vállalat és magánszemély 

csatlakozott.

d Az Operabállal egy időben 1500 

hajléktalan ember részére osztottak 

meleg ételt a Magyar Máltai Szeretet

szolgálat budapesti önkéntesei a Blaha 

Lujza téren.

d A Szeretetszolgálat utcai gondozó 

szolgálatának tizennégy szociális mun-

kásból álló csapata Budán mindennap 

délelőtt tíztől éjfélig végzi a közterüle

teken élő hajléktalanok gondozását.  

A Bem rakpart 28. szám alatt huszon-

négy órás egészségügyi központ áll a 

betegek rendelkezésére, a mozgó orvosi 

rendelő a fontosabb közterületeken végzi 

a hajléktalanok ellátását. Napközben a 

Moszkva téri nappali melegedőben juttat

ják teához és zsíros kenyérhez a rászoru

lókat. Pályázati pénzekből harminc haj

léktalan egyéves albérleti támogatására 

nyílik lehetőség. A nappali melegedők

ben csaknem ötezer férőhely működik, 

éjjeli menedékhelyen és átmeneti szállón 

ennél ezerötszáz hellyel több áll rendelke
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zésre, tartós bentlakásos intézményekben 

nyolcszáz engedélyezett férőhely van.

d A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

önkénteseinek segítségével lezajlott 

Budapesten az utcán élő emberek fel

mérése, a hajléktalanok népszámlálá

sa. A tényleges létszámnál kevesebb 

hajléktalant sikerült elérni, ugyanakkor 

köztudott dolog, hogy a számlált 700 

főnél legalább háromszor többen élik 

mindennapjaikat az utcán.

l Idén a szokottnál kicsit korábban, feb-

ruár 15–17. között került megrendezésre  

az immár hagyományos dámalelkigya

korlata szokásos helyszínén, Sarródon. 

Ezúttal a résztvevők köre kiszélesedett, 

nemcsak máltai dámák és családtagok, 

barátok, hanem a Johannita rendtagok  

családtagjai és a Szent Istvánrend szá

mos hölgytagja is részt vett a Pásztor 

Lorenzó atya által vezetett kétnapos  

elmélkedésen. Mély benyomást keltett, 

hogy a 24 résztvevő képes volt a Lorenzó 

atya által kért félnapos teljes szilenci-

umot is megtartani. Az elmélkedések 

– a modern technika eszközeit is igénybe 

véve – az ökuméne szellemében folytak 

a hallgatóság aktív részvételével. Szom

baton ebéd után alkalom nyílt  Fertődön 

a Máltai Szeretetszolgálat fenntartásá

ban működő idősek otthonának meglá

togatására. Csodálattal hallgattuk, hogy 

a nagyon nehéz körülmények ellenére 

milyen lelkesedéssel és odaadással vég-

zik munkájukat az intézmény dolgozói 

és milyen szeretettel bánnak gondozotta-

ikkal. Hálás köszönet Kárpátiné Ugron 

Anikó rendtársunknak (és férjének) az 

ismét minden igényt magas fokon kielégí

tő remek szervezésért, a résztvevők akti

vitásáért és végül, de nem utolsósorban 

Lorenzó atya kiváló elmélkedéseiért.

d Kozma Imre atya ünnepélyes kere-

tek között megáldotta a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat új rohamkocsiját és 

betegszállítóját. A járműveket Németor

szágban vásárolták mintegy 20 millió 

forintért. A rohamkocsi – az eddigi gya-

korlatnak megfelelően – az Országos 

Mentőszolgálat diszpécserszolgálata irá

nyításával fog üzemelni Budapest terüle

tén. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

mentőszolgálata egyébként Magyarorszá

gon az egyetlen olyan mentőszolgálat, 

melynek önkéntes orvosai és mentő 

ápolói munkájukért nem kérnek és nem 

kapnak díjazást.

d Együttműködési megállapodáso

kat írtak alá Pázmándfalun, a cigány 

kisebbségi önkormányzatnál. Az 

együttműködési megállapodás alapján 

ezentúl a Győri Esélyek Háza, illetve 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lesz 

a házigazdája annak a szolgáltatásnak, 

amelynek célja, hogy a hátrányos hely-

zetű álláskeresők képességeiknek, vég

zettségüknek, valamint igényeiknek meg-

felelő munkahelyet találjanak, illetve 

az aktuális munkaerőpiaci igényeket 

figyelembe véve képezzék őket.

d Az Ötlet 2005 program sikeres 

Szombathelyen, ezért az Országos Fog

lalkoztatási Közalapítvány újabb ciklus 

megvalósítására kérte fel a Magyar Mál

tai Szeretetszolgálatot. Az új projekt 

előkészítő szakasza novemberben indul, 

a célcsoport 18–30 éves korig bővül. A 

program koordinációs központja Szom

bathelyen, a Magyar Máltai Szeretetszol

gálatnál működik. A projekt keretén belül 

a régióban harmincegy fiatalt helyeztek 

el huszonhárom fogadó szervezetnél.

l Február 29én a szövetség kancel

lárja és Kecskeméten élő dámája, dr. 

Kovalcsikné dr. Kalmár Éva a Szeretet

szolgálat helyi szervezetének meghívá

sára teadélután keretében találkozott és 

élénk beszélgetést folytatott számos otta-

ni aktivistával és dolgozóval. A téma: 

kereszténységünk a modern világ tükré-

ben, valamint az önkéntes munka örömei 

és nehézségei, fiataljaink aktivizálása 

voltak.

d Megújult a Magyar Máltai Szere

tetszolgálat honlapja. Elérhető a  

www.maltai.hu internetcímen. Vala

mennyi aktuális információ folyamato-

san feltöltésre kerül. A régiók és intéz

mények információi a honlapon belüli 

menü rendszerrel érhetőek el.

l 2008. február 7-én Rómában meghalt 

Frà Andrew Willoughby Ninian Bertie, 

a Szuverén Máltai Lovagrend 78. uralko

dó Nagymestere. „Minden kétség nélkül 

mondhatjuk, hogy Frà Andrew Bertie 

igaz ember volt, méghozzá a szó bibliai 

értelmében. Mert igaz emberek azok, 

akik nyitva állanak Isten akarata előtt.  

A mi Nagymesterünk ilyen igaz elhiva-

tottsággal kívánta rendjét elhelyezni a 

történelemben.” – mondotta homiliájá-

ban Pio Laghi, a Rend patrónus kardiná

lisa, február 16án az Aventinuson, az 

ötödik században épült Szt. Szabinabazi

likában tartott ünnepélyes gyászmisén.  

A világ minden tájáról érkező máltai 

rendtagok számára személyes kontemp-

lációra még az előző napon, a Santa 

Maria del Priorato templomban elhelye-

zett ravatal előtt nyílt alkalom. A Magyar 

Szövetség kis küldöttsége csendes imád

ságban csatlakozott az ott végső tisztelet

adásra megjelent rendtársakhoz. 

A Szt. Szabinabazilikába pontban 11 

órakor érkezett a Nagymester zászlajá-

val letakart koporsót kísérő gyászmenet.  

A közeli Sant’Anselmo rendház bencés 

szerzetesei gregorián énekeket intonál-

tak, a menetben a Nagymagisztérium 

és a Szuverén Tanács tagjaihoz a 

Rend perjelei, prokurátorai és a szö

vetségek elnökei csatlakoztak, közöt
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l Az új Nagymester választás ered-

mény hirdetése március végére várható. 

d A Vanish szerek gyártója, Reckitt 

Benckiser „Foltmentes adomány” cím

mel jótékonysági kampányt szervez az 

MMSz javára, amelynek során március 

1. és április 30. között országszerte közel 

50 helyszínen adhatja le az adományozó 

a feleslegessé vált, de még jó állapotban 

lévő ruhákat. A cég termékekkel és pénz

beli adománnyal is támogatja az MMSz 

munkáját. A ruhákat az MMSz budapesti 

modellkísérlete keretében, a hajléktalano

kat foglalkoztató mosodában tisztítják, 

majd adják át szerte az országban a 

rászorulóknak. 

l Az idei Lourdesi zarándoklat május 

1–6. között lesz megtartva. Szövetségünk 

idén 90 fővel képviselteti magát. Ezen a 

zarándoklaton – korábbi döntésünknek 

megfelelően – közösen veszünk részt 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.  

Most is repülővel, az Air France menet

rend szerinti járatával fogunk utazni, a 

csoport lelki vezetője Pásztor Zoltán és 

Kozma Imre atyák lesznek.

l A MMLSz tanácsülését március 

28-án a budapesti székházban, az éves 

szövetségi lelkigyakorlatát március 28-

30 között Egerben tartja meg. Seregély 

István nyugalmazott egri érsek vezeti a 

Szövetségi lelkigyakorlatot. A körlevelet 

megküldtük, várjuk a visszajelzéseket.

l Május 3án részt vesz a Szövetség az 

éves Mindszentyemlékmisén az eszter-

gomi bazilikában.

l Csíksomlyói zarándoklaton május 

9–13. között veszünk részt. Ugron Béla 

elkezdte a szervezést.

l Június 21én tartja meg közgyűlését 

az Amerikai Delegáció. Ugyanaznap 

veszünk részt Washingtonban az ünnepi 

Szent Jánosnapi szentmisén.

l Június 24én tartja meg közgyűlé

sét a Magyar Delegáció. Ugyanaznap 

veszünk részt Budapesten az ünnepi 

Szent Jánosnapi szentmisén.

d Május végén kerül sor a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat országos éves 

küldöttgyűlésére, melyen a négyéves 

ciklus lejártával sor kerül az MMSz 

tisztségviselőinek megválasztására, ill. 

újraválasztására.

Naptár – mi várható?
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tük a MMLSz elnöke, O’sváth György.  

A menetet főpapok sora zárta. A gyászmi

sét Pio Laghi bíboros pontifikálta, konce-

lebráltak Cordero Lanza di Montezemolo, 

Poupard, Tauran, Martino, Rodé, Foley 

bíborosok, valamint Monsignor Angelo 

Acerbi érsek, a Rend prelátusa, vala-

mint máltai káplánok nagy számban.  

A szentmisén jelen voltak még Sodano, 

Daoud, Lajolo és Sozka bíborosok és 

más egyházi méltóságok. A Johannitákat 

a Brandenburgi Rendtartomány úrmeste-

re, Oskar porosz királyi herceg képvisel

te. A Nagymester koporsója mellett az 

Olasz Köztársaság csendőrtisztjei adták 

a díszőrséget. Az ősi bazilikát több száz 

máltai lovag töltötte meg. 

A gyászmise után a Nagymester földi 

maradványait a Római Nagyperjelség 

temploma, a Santa Maria del Priorato 

kriptájában helyezték örök nyugalom

ra. A koporsó beszentelésénél csak a 

családtagok és a Rend főméltóságai vol

tak jelen. A temetést követő agapén a 

Magyar Szövetség küldöttségének tag

jai, O’sváth György elnök, Kállay Ubul 

Tamás alelnök, Okolicsányi Lajos, Cso

mós Géza, Kállay Tamás, Rabi József a 

Szövetség Tanácsának tagjai, valamint 

gr. Szapáry Mária és Czigler Ágoston a 

Római Nagyperjelség vendégeként talál-

kozhattak Rendünk különböző nemzeti

ségű tagjaival. 

A Rend elhunyt Nagymestere lelki üdvé-

ért a különböző rendi területeken engesz

telő szentmiseáldozatok bemutatására 

került sor. Rendünk, a lovagrend szuve-

renitásából fakadó kötelezettségeknek a 

diplomáciai testület és állami vezetők 

részére 2007. március 7-én, Rómában, az 

Aventinuson bemutatásra kerülő emlék

misén tett eleget.  
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Kelet-közép-európai Regionális 
Konferencia

A Szuverén Máltai Lovagrend  

 osztrák szervezetei kitűnő 

szervezésében 2007. november 30-a és 

december 2a között került sor Rendünk 

első Keletközépeurópai Regionális 

Konferenciájára. E térség országaiban 

– szám szerint tizennyolcban – a Rend a 

segélyszervezetein keresztül nyújt kari-

tatív és egyéb segítséget a rászorulóknak. 

Magyarországon ez a segélyszervezet a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Az összejövetel legfontosabb alaptémái 

közé tartoztak:

•  A régiók egymás közötti kommu-

nikációjának serkentése;

•  Az adott lehetőségek szerinti közös 

logisztika megteremtése;

•  Közös tervek kivitelezése;

•  Nyílt vitákban megtárgyalni a civil 

társadalom, az egészségügyi és szociá-

lis rendszerek buktatóit;

•  Az egyház szerepe az ortodox 

vallással, különös tekintettel 

a Rend karitatív működésével 

kapcsolatosan.

A konferenciának 180 részt-

vevője volt. Kimagasló érdek

lődést nyilvánított az egyház, 

számos érsek, kardinális és 

nuncius jelenlétével, továbbá az 

érintett országok Ausztriában 

akkreditált nagykövetei, az 

Egyesült Nemzetek, ill. az EU 

Bizottság küldöttei, az Ausztriai 

Karitász elnöke, valamint a 

Rend Nagymagisztériumának 

teljes vezérkara, élén Jean 

Pierre Mazery kancellár rész-

vételével. A megnyitó szentmi-

sét Msgr. Angelo Acerbi érsek, a Rend 

prelátusa celebrálta.

A konferencia hivatalos angol 

nyelvű megnyitóját követően a Rend 

főispotályosa, Albrecht von Boeselager 

részletes tájékoztatást adott az elvégzett 

munkáról. Minden bizonnyal az érin-

tett országok szóvivője, Ugron Imre, a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetségének 

ispotályosa aratta a legnagyobb sikert, 

aki remek előadásában vázolta a múltat, 

a jelenlegi akut gondokat, és különösen 

a jövő terveinek közös megoldásairól 

értekezett.

Nagy érdeklődés kísérte a budapest

esztergomi érsek, dr. Erdő Péter bíboros 

prímás beszédét, aki tüzetesen vázolta 

a kommunista diktatúrában elszenve-

dett egyházi veszteségeket. A mai napig  

fennálló óriási nehézségek ellenére 

mégis sikerült tizenhét év alatt újra meg-

nyitni több mint száz egyházi intézményt 

(iskolák, öregek otthona, új templomok 

is épültek). Beszéde második részében 

vázolta a Magyar Katolikus Egyház és 

az orthodox vallás közötti viszonyt.

Ezen a konferencián valóban jó volt 

magyarnak lenni!

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségét 

Kállay Ubul Tamás alelnök, valamint a 

Szövetség és a Német Delegáció ispo-

tályosai képviselték. A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálatot a mindenki által 

nagyra becsült és nemzetközi hírnévnek 

örvendő pápai prelátus, Kozma Imre 

elnök, illetve Vecsei Miklós ügyvezető 

alelnök képviselte.

A térség „zászlóshajója” a magyar, 

tekintettel arra, hogy mind a logisztika 

terén, mind az országos hálózat 

struktúrájának megteremtésében 

kimagasló teljesítmény nyújt. 

A szolgáltatások sokrétűsége is 

jellemző: például az idősek, a 

hajléktalanok, ingyenkonyhára 

szorulók, kisebbségben élők,  

fogyatékosok, szenvedélybete-

gek támogatása, tbcszűrőbusz 

országos üzemeltetése, gyó-

gyászati segédeszközök (elek

tromos ágyak, kerekes székek 

stb.) kölcsönzése és javítása.  

A feladatokat közel tizenkétezer 

(12 000) önkéntes látja el, alig 

több mint hétszáz alkalmazott 

ellenében.

Baittrok László
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Az életéhség áldozatai

Az éhség az élet természetes velejárója, 

amit az étkezés megszüntet, s az ember 

életenergiához jut feladatai végzéséhez. 

Ettől különbözik az életéhség, amely 

oly hatalmas lehet, hogy eluralkodik 

az emberen, s „túltápláláshoz” vezet. 

Mindeközben tudjuk, hogy az eszmény 

nem az élet „jóllakottsága”, mindennel 

„telítettsége”. Ebben az esetben az éhség 

már nem az életet szolgálja. 

A szerzés öncélúvá válik; a siker nem 

csillapítja a vágyat; a világ ajánlatai, 

ígéretei térdre kényszerítő bálványként 

eluralkodnak rajtunk.

Nagy a kísértés, hogy elégnek tűnik az, 

amit magunk teremtünk elő, és azt az 

élet „kenyerének” tartjuk… hogy beér

jük saját alkotásainkkal… hogy Isten sze

retetét megtartsuk magunknak, és saját 

hasznunkra fordítsuk. Minden kell! Ez 

pedig elűzi az életkedvet, örömöt, mert 

mindig más, mindig több kell. 

Aki csak a „kenyérről” gondoskodik, 

rövid lejáratú kielégülésre rendezkedik 

be, és mindig újra megéhezik. Akinek 

elegendőek saját művei, az mintha nem 

tudná, hogy a legtöbb is kevés, a leg

jobb sem elég, mert az ember több és 

nagyobb annál, minthogy Istennél keve-

sebbel beérje. Aki Isten szeretetajánlatát 

a maga részére használati jogra fordítja, 

az elpusztítja a szeretetet, mert Istent 

„hézagpótlónak” használja, hite pedig 

egyéni számítás lesz, amiből hasznos

sági igények következnek. A helytelen 

értékrend mindent visszájára fordít, egy

re növekvő éhséget kelt, hogy mindent 

megszerezzen, felhasználjon, minden és 

mindenki fölött úrrá legyen. 

Nyerjük vissza életkedvünket, ami 

kegyelmi ajándék, és ami csak úgy lehet-

séges, hogy kiegyezünk az éhséggel. 

Időt adunk másra is. Például az élet szép

ségének felfedezésére, befogadására, 

hogy megtanuljuk, miért érdemes fárad-

ni, mire érdemes törekedni. Különben 

az ember könnyen válik az irgalmatlan 

megkülönböztetés áldozatává: mi hasz

nos nekem és mi nem?

Értékeljük az életet magát, s adjunk hálát 

mindenért a Teremtőnek, ahelyett, hogy 

állandóan azzal foglalkoznánk, hogy mi 

jó, s mi rossz nekem. 

Az életéhség kárvallottjai

Az életéhség áldozataivá váltunk. Kár-

vallottjai pedig a szegények. Fájdalom, 

de ahelyett, hogy a visszaszerzett fizikai 

erő, a megszerzett hatalom, az elért siker, 

a jóléti anyagi helyzet elégedettséget 

teremtene, ismételten arra ösztökél, hogy 

mindezek növelése érdekében másokat 

figyelmen kívül hagyjunk s elnyomjunk. 

Nevén nevezve: ez a bűn. Visszaélünk a 

lehetőségeinkkel és kielégíthetetlen éhsé

günk rabjaivá válunk, elmulasztjuk az 

élet szolgálatát, amit a kicsinyek, a szegé-

nyek joggal várnak tőlünk. 

A Biblia mindezt a bűnbeesés történeté

vel szemlélteti, ami – előre nem látha

tóan – a történelem folyamán mindig 

ismétlődik. A Biblia azt sem hallgatja el, 

hogy Isten változatlanul az élet oldalán 

áll, és kárhoztatja azokat, akik pusztítják 

az életet. Különösen azokkal áll szem

ben, akik „falánkságukkal” a szegények 

életét veszélyeztetik. Az életet szerető 

Isten „haragszik” és gyengéd. Nincs két

ségünk afelől, kikre haragszik és kik 

iránt viseltetik gyengéd szeretettel. 

A Paradicsom utáni időben mindazok, 

akik Vele együtt szeretik az életet, szen-

vednek attól a rendetlenségtől, ami a 

világban van, amely lehetővé teszi, hogy 

a „farkasétvágyúak” a nélkülözők kihasz

nálásából éljenek. 

Ennek leküzdése hatalmas kihívás a szá

munkra. Az emberek, látván a kilátás-

talan helyzetet, inkább elfordulnak, s 

nem ártják bele magukat a dologba. Mi 

ezt nem tehetjük meg. Isten szövetsége

seként felvesszük a harcot, vállaljuk a 

küzdelmet. 

Panaszkodnak az emberek. Mintha elvesz-

tették volna életkedvüket. Nem csodálko-

zom ezen, mert az életkedv kegyelem, 

amit nem lehet begyakorolni, de ajtót 

nyitni a kegyelemnek kötelező.

Kozma Imre

Az életéhség áldozatai  
és kárvallottjai

2008. március	 Má l t a i  Hí r e k � Elnöki gondolatok
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
intézményei

Szeretetszolgálatunk jelenleg 3 fő 

területen tevékenykedik: 

1. A hét régióhoz tartozó 142 helyi cso-

portunk tagjai önkéntes munkájukkal 

a legrászorultabbak részére eseti vagy 

rendszeres jelleggel nyújtanak segítséget 

különböző – elsősorban természetbeni 

– adományok juttatásával. 

2. A közel 200 intézményes vagy intéz

ményrendszerű szolgáltatásunkkal – a 

vonatkozó jogszabályok alapvető köve

 telményeinek betartásával – állami szociá-

lis és egészségügyi feladatokat vállalunk 

át és végzünk Magyarország legnagyobb 

szociális intézményfenntartójaként.

3. Innovatív tevékenységünk keretében 

olyan saját kezdeményezésű speciális 

projekteket és programokat indítunk, 

működtetünk, amelyek esetenként jelen

tős saját forrás felhasználásával, uniós, 

illetve kormányzati támogatással, egyéb 

partnerek bevonásával a legveszélyez-

tetettebb és legrászorultabb csoportok 

megsegítését célozzák, s ezeken keresz

tül olyan modelleket és szociálpolitikai 

stratégiákat kínálunk, melyek megoldást 

adnak/adhatnak az eddig nem, vagy nem 

kellő mértékben kezelt – elsősorban – 

szociális problémákra.

Míg az 1. pont alatt nevesített tevékeny

ségi kör szinte kizárólag önkéntes mun

kán alapul, a 2. és 3. területen jelentős 

mértékben megjelenik a törvényekben 

előírt, továbbá a pályázatokban megha

tározott személyi feltételeket kielégítő, 

fizetett alkalmazottak munkája. De termé-

szetesen ez nem jelent kizárólagosságot, 

hiszen e két utóbbi területen is számos 

olyan feladat adódik, melyeket önkénte

sek látnak, láthatnak el.

Az MMSz Országos Központja a hét 

regionális központon keresztül irányítja 

az országos karitatív és intézményfenn

tartási munkát, melyet országos módszer-

tani hálózat monitoroz folyamatosan. 

Módszertani hálózatunk és szakmai bázi-

sunk alkalmassá tesz átfogó, komplex 

szakmapolitikai tervek elkészítésére, 

illetve ilyen programok végrehajtására 

is. Több EUs pályázat nyerteseként, 

illetve más szervezetek konzorciális part-

nereként komoly gyakorlati tapasztalattal 

rendelkezünk a legkülönbözőbb típusú 

problémák feltérképezésében, program-

alkotásokban és ezek végrehajtásában is. 

Napi kapcsolatban állunk a szakminisz-

tériumokkal, önkormányzatokkal, ahol 

különféle szakmai tanácsokban, bizottsá

gokban veszünk részt. 

Felkínált programjaink, modelljeink 

olyan keresztény üzeneteket hordoznak, 

mint „Befogadás”, „Elfogadás”, „Megtar

tás”. E fogalmak beemelése a társadalom 

„tudatszintjébe” – reményeink szerint 

– erősíti a társadalmi szolidaritást, átfor

málja az emberek gondolkodásmódját, 

mélyíti a rászorulók irányába megnyilvá

nuló felelősségérzetet.

Az MMSz intézményei  
és intézményrendszerû  
szolgálatai

Az MMSz a szociális és egészségügyi 

szempontból válságba jutott emberek 

gondjainak sürgős, átmeneti enyhítése 

mellett a rászorulók tartós, rendszeres 

ellátására intézményeket és intézmény-

rendszerű szolgálatokat működtet. Ezek 

között kiemelt szerepe van azoknak, 

amelyekben a szociális és egészségügyi 

gondozás egymástól elválaszthatatlan 

tényezői komplex segítő eljárások alkal

mazását teszik szükségessé. 

Az MMSz intézményei a „Gondviselés 

Háza” gyűjtőnévvel jelölt hálózatba 

tartoznak. Főbb típusai: idősgondozó, 

hajléktalanokat ellátó, fogyatékkal élő

ket ellátó, szenvedélybetegeket ellátó, 

családsegítő és gyermekjóléti, továb

bá egészségügyi intézmények, szolgá-

latok. Az intézmények állami finan-

szírozásban részesülnek, a szolgálatok 

működtetése döntően saját forrásból 

történik. 
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szepeskörtvélyesi Lupkovics János 

A Rend és a Szö

vetség mély fájda-

lommal búcsúzott 

el Lupkovics János 

hűséges és elkötele

zett rendtársunktól, 

ki 2007. november 

19-én hunyt el. 

Lupkovics János dalmát eredetű katona

családból származott, a család magyar 

ágának őse a poroszok elleni hétéves 

háború hadastyána, ki élete végén Sáros 

megyében vonult nyugalomba. Két 

évszázadon keresztül a Lupkovicsok az 

ország katonai elitjéhez tartoztak. Ennek 

a hagyománynak szellemében nőtt fel 

Lupkovics János, és ez a hagyomány ala

kította személyiségét és jellemét.

1936ban avatták a Bólyai János Honvéd 

Műszaki Akadémia hadnagyává. 1944

ben már vezérkari százados, közben két 

éven át csapatszolgálatos a szovjet fron-

ton. Az országot alakulatával 1945-ben 

hagyta el. Németországból 1957-ben ván-

dorolt ki az Egyesült Államokba. A kali

forniai Pacific Gas & Electric Co. főmér

nöke 1979ig. Magyarországra 1989ben 

tért vissza.

Már az Egyesült Államokban aktívan 

részt vett mind a MMLSz, mind a Wes

tern Association of SOM munkájában. 

A Rend 1981ben vette fel tagjai közé. 

Hazatérte után a MMLSz magyarországi 

tevékenységének egyik pillére, és kari-

tatív akcióinak előmozdítója, főleg a 

kárpátaljai magyarság felé. A Western 

Association nagyrabecsülése és szeretete 

jeléül évi 10 000 dollárral támogatta ezt 

a segélyakciót a kárpátaljai magyarok 

részére. 1990–1991között a Szövetség 

első magyarországi delegátusa. 1990ben 

nyeri el a Pro Merito Melitensi Parancs-

noki keresztjét a kardokkal, 1998-ban 

pedig a Pro Merito Melitensi Nagyke-

resztjét. Lupkovics János 1992ben letet

te az engedelmességi ígéretet, 2000ben 

pedig, érdemei elismeréséül, a Nagymes-

ter nagykeresztes engedelmességi lovag 

rangjára emelte.

Akkor is, ha elvesztése fájdalommal 

tölt el, hisszük, hogy imáival továbbra 

is támogatja Rendünket és Szövetsé

günket.

búlyi és jékei Jékey Elemér

A Rend és a Szövetség mély fájdalom

mal búcsúzott el Jékey Elemér hűséges 

és elkötelezett rendtársunktól, ki 2007. 

november 5-én hunyt el. A honfoglaló 

Jékey nemzetség törzséből eredt Jékey 

Elemér. Ősei évszázadokon keresztül 

viseltek országos és megyei tisztségeket 

és SzabolcsSzatmár vármegyék elitjé

nek voltak tagjai.

Jékey Elemér, kitéve a kommunista rend

szer üldözésének, kénytelen volt meg

szakítani jogi tanulmányait és 1952ben 

Belgiumba emigrált. Itt egy vegyészeti 

gyár igazgatója lett. Aktívan részt vett 

a belgiumi magyar emigráció életében, 

különösen a MMLSz társadalmi és kari

tatív megmozdulásaiban. Első felesége, 

Lónyay Stefánia grófnő a ’90es évek 

elején súlyosan megbetegedett, és rákban 

elhunyt. Elemér hihetetlen önfeláldozás

sal és odaadással ápolta betegsége alatt, 

egy máltai lovag lelkületével.

Rendünknek és Szövetségünknek 1958 

óta volt tagja és tevékenységének aktív 

résztvevője. Lelkesen vallotta magát ren

dünk tagjának. A Rend és a Szövetség, 

feleségével Isabelle-lel, és családjával 

együtt gyászolja és őrzik emlékét.

Arany Zsuzsanna

Decemberben, hosszas betegség után 

elhunyt az MMSz berhidai csoportve

zetője, Arany Zsuzsa. Megalakulásától 

vezette a csoportot, ötleteivel, tenni aka

rásával, egyéniségével bátorította, ösztö

nözte a körülötte élők munkáját. Árván 

maradt a csoport nélküle.

Kitüntetések, kinevezések

•  Budapest főpolgármestere díszpolgári címeket és Pro Urbe Budapest díjakat adott át Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 134. 
évfordulóján. Díszpolgári címet kapott Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

•  A szociális munka napján Komárom város képviselőtestülete a szociális ellátás területén végzett kimagasló, folyamatos, 
példamutató és lelkiismeretes munkájáért Komárom Város Szociális Díjában részesítette dr. Fejér Gyulánét, az MMSz 
komáromi csoportjának vezetőjét.

•  Polgári védelmi díjakat adtak át az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban. Az ünnepségen dr. Báthy 
Andrásné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat NyugatDunántúli Régiójának titkára emlékplakettet kapott.

•  Vecsei Miklóst, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökét választották meg a Hajléktalanokért Közalapítvány 
kuratóriumi elnökének.
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Az idén Ausztriában szerveződő rendi Nemzetközi Mozgássérült Máltai Tábor fiatal magyar résztvevőinek keresünk 

nagylelkű támogatókat. A tábor közelsége miatt kevés utazási költség merül fel, ezért idén csupán az egyhetes tábor  

400 euró/fő részvételi díját kell finanszírozzunk. 

100 000 forint adomány a máltai alapítványba egy fiatal mozgássérült részére ad lehetőséget úgy kikapcsolódni  

és kapcsolatokat teremteni, hogy az még évekig lelki feltöltődést nyújtson neki. 

A következő bankszámlára várjuk a nagylelkű adományokat: 

Magyar Máltai Lovagok Alapítvány

1014 Budapest, Fortuna utca 10.

OTP Bank: HU88 117050082049185100000000

SWIFT: OTPVHUHB

Gyógyászati segédeszköz, kórházi ágy kölcsönző és szerviz
1142 Budapest, Szatmár u. 26. Telefon: 12523135

Az MMSz megalakulásától kezdve működő szolgálat feladata  

a rászorulók ortopédiai segédeszközökkel, kerekes székekkel történő  

ellátása, valamint az otthonápoláshoz kórházi ágyak kölcsönzése.  

E szolgálatunk állami támogatásban nem részesül, így pénzügyi gondok miatt 

veszélybe kerülhet e hatékonyan és hasznosan működő, a lakosság részéről 

nagyon igényelt intézményünk fenntartása és működtetése.

Kérjük az Ön segítségét is!

Bankszámlaszám:

Magyar Külkereskedelmi Bank

IBAN: HU25 1030 0002 5010 0119 2100 4882 

SWIFT: MKKBHUHB

ORDER OF MALTA
HUNGARY


