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Ez év tavaszára elkészült a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat új honlapja. A hon-

lapon két menüsor található. Az egyik 

a honlap tetején és alján azonos linkek-

kel: Címlap, Kapcsolat, Adományok, 

Rólunk írták stb., a másik menüsor a 

fejléc alatt: MMSz, Régiók, Csoportok, 

Intézmények stb. linkekkel. A linkekre, 

ill. az alattuk legördülő menüsorokra 

kattintva további információk nyerhetők 

a Szeretetszolgálat szervezetéről, cso-

portjairól, intézményeiről, programjai-

ról, valamint letölthető anyagokhoz jut-

hat az érdeklődő (Alapszabály, SzMSz, 

Máltai Hírek stb.).

A honlap felülete háromhasábos.  

A bal oldali széles felület mindig a leg-

frissebb programról, történésről számol 

be. A középső hasábban kiemelt aktu-

ális hír, ill. kattintással további hírek 

érhetők el. A harmadik, jobb oldali 

oszlopban információk, képgaléria stb. 

találhatók. A regionális aloldalakon az 

egyes régiók elérhetősége, működése 

és saját hírei, információi szerepelnek. 

Ez a honlap az első eleme annak a kez-

deményezésnek, amellyel egy egységes 

kezelőfelületet áll az ország minden 

csoportjának, illetve intézményének 

rendelkezésére a könnyebb és egysze-

rűbb adminisztrációhoz. A tervek sze-

rint hamarosan kibővül a rendszer több 

modullal is, melyek lehetővé teszik, 

hogy mindent egy helyen lehessen elér-

ni: e-levelezés, elektronikus iktatás stb. 

Az új rendszer lehetőséget nyújt min-

den, a honlapszerkesztéssel megbízott 

helyi, regionális, országos felelősnek, 

hogy a rá bízott oldalakat saját maga 

töltse fel információval, vagy a meglé-

vőket módosítsa.

A rendszer alapvetően háromlépcsős 

jogosultsági elvet követ: 1. országos; 2. 

regionális; 3. csoport vagy intézményi. 

Minden szintnek lehetősége van saját 

aloldal és hír létrehozására is, utóbbinál 

állítható, hogy mely – a jogosultságban 

lejjebb található – oldalakon jelenjen 

csak meg. Minden oldal külön-külön 

szerkeszthető, megjelenésre és műkö-

désre is hasonló, mint bármilyen szöveg-

szerkesztő (pl. Word).
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A Máltai Lovagrend jelmondata és cél-

kitűzése „Tuitio fidei, obsequium paupe-

rum”, a hit védelme, terjesztése, gyakor-

lása és a szegények, elesettek, öregek, 

betegek ápolása. Ugyanez volt a jelmon-

data és célkitűzése már a XI. században, 

mindenképpen 1099 előtt (Jeruzsálem 

elfoglalása), mikor egy Gerardus nevű 

szerzetes Keresztelő Szent János oltalma 

alatt hospiciumot létesített a zarándokok 

szolgálatára. E társaság ágostonos élet-

szabályt fogadott el, és II. Paschalis pápa 

1113. február 15-én kiadott bullája jóvá-

hagyta a Szent János Hospiciumot, azt a 

Szentszék alá rendelte, biztosítva Boldog 

Gellért utódainak szabad választását, a 

barátoknak pedig a „fratres professi” 

státust engedélyezte. 

A gyakori muzulmán támadások miatt 

szükségessé vált az intézmény ápolt-

jainak és általában a zarándokoknak a 

védelme. A szerzetesek harcosok lettek, 

a belépő lovagok pedig szerzetesi foga-

dalmat tettek. A Rend „religio milita-

ris” egyházi, szerzetesi lovagrend lett. 

Évszázadokon keresztül tartotta a Rend 

az alapító szellemiségét, célkitűzését és 

szerzetesi intézményrendszerét, ha fegy-

veres tevékenységét Málta szigetének 

feladása után be is szüntette. A jelenkor 

feltételének megfelelően, a kettős célki-

tűzés, a hit szolgálata és az emberszeretet 

gyakorlása, továbbra is fenntartó ereje a 

Máltai Lovagrendnek. Alapvetően a több 

mint 900 éves intézményrendszere is 

fennmaradt. A kitágult világ és a modern 

fejlődés követelményeinek megfelelve a 

Rend római központi intézményei (Nagy-

mester, Szuverén Tanács, Kormányzó 

Tanács, Nagykancellária stb.) mellett, 

6 nagyperjelséggel, 6 alperjelséggel, 47 

szövetséggel (mint pl. a magyar), és 

több munkaközösséggel rendelkezik.  

A rendtagok létszáma világszerte közel 

13 000 dáma és lovag. 

A Rend emberbaráti tevékenysége a 

modern világban különleges intézményi 

megoldást követel meg. A humán prob-

lémák, mint a széles körű szegénység, a 

menekülés az elnyomás és a nyomor elől, 

a hajléktalanság, a fiatalkorúak kiszolgál-

tatottsága és kirekesztése, az ebből fakadó 

kábítószerfüggés és a bűnözés, a magá-

nyosság az öregségben, a betegségek stb. 

kihívást jelentettek és jelentenek a Rend 

részére, melyet a konvencionális keretben 

megoldani nem lehetett. Így alakította ki 

karitatív és szociális segélyszervezeteit, 

mint pl. a „Magyar Máltai Szeretetszol-

gálatot”, vagy a „Maltheser Hilfsdienst”. 

Ezek a szervezetek a Rend keretében és 

felügyelete alatt működnek a Rend szel-

lemében és célkitűzéseit szem előtt tartva. 

Tagjai között ott vannak a Rend tagjai is, 

de munkatársaik egy sokkal nagyobb kört 

fognak át. Messzemenő szervezeti füg-

getlenséget élveznek, a Rend felügyelete 

alatt. A karitatív és szociális tevékenység 

mellett, természetesen a hit ápolása is 

feladataik közé tartozik. A magyar pél-

dát említve, a Magyar Máltai Lovagok 

Szövetségének elnöke a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat legmagasabb felelőse 

és egyben tagja is, a Szövetség ispotá-

lyosa pedig felügyelője. A Szövetségből 

számosan tagjai a Szeretetszolgálatnak 

is, és a dámák és lovagok kötelessé-

ge a Szeretetszolgálat tevékenységében 

való részvétel. Ugyanakkor a Szeretet-

szolgálat elnöke, akit a Szeretetszolgálat 

Közgyűlése választ meg, per functionem 

tagja a Magyar Szövetség legmagasabb 

intézményének, a Szövetség Tanácsának 

és a Szeretetszolgálat vezetőségéből leg-

többen tagjai a Lovagrendnek is. Így a 

két intézmény szorosan fűződik össze, 

de a hatás-, és feladatkörök világosan 

elhatárolódnak. 

A társadalomban a Szeretetszolgálat tevé-

kenysége a legismertebb, mivel hazánk 

egyik legnagyobb és legeredményesebb 

karitatív és szociális intézménye. Min-

dent összevéve évi 260 projekten dol-

gozik, felbontva ezek száma meghaladja 

a 360-at. Ezekhez tartozik a lakossági 

segély évi 1 milliárd Ft értékben, a több 

ezer kerékpár rendelkezésre bocsátása 

a rászorulóknak, a játszótér program, 

az elítéltek családjainak támogatása, az 

ingyenkonyhák, a télitakaró program, a 

mentőszolgálat, az ingyenes szakorvosi 

rendelők, a gyógyászati eszközök jut-

tatása, a roma családok integrációja, a 

csángó program, a karácsonyi ajándék 

program, a befogadó falu stb. A MMSz, 

Mons. Kozma Imre elnöksége alatt, kb.  

5000 aktív, 16 000 mozgósítható önkén-

tes és további 600 munkatárs együttmű-

ködésére számíthat.

A két intézmény tagjainak szoros testvéri 

együttműködése biztosítja a Rend célki-

tűzéseinek eredményességét.

O’sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!

2008. szeptember	 Má l t a i  Hí r e k � Elnöki levél
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Naptár – mi történt

l A St. Stephen of Hungary templom-

ban Bakách-Bessenyey Ferenc, mint a 

Magyar Szövetség képviselője részt vett 

Mustos István CH.C.H. Sch.P. (piarista 

tanár) emlékére mondott gyászmisén, 

továbbá az Amerikai Szövetség által 

rendezett Fra’ Timothy Dunlap Knight 

of Justice örökös fogadalmi esküjével 

kapcsolatos ünnepélyes szentmisén. Fra’ 

Dunlap a negyedik, Amerikában szüle-

tett fogadalmas lovag.

l Az Amerikai Delegáció Közgyű-

lését 2008. április 11-én State Islanden 

(New York) tartotta. Elsőként a pénztár-

nok jelentését fogadták el. Megállapítást 

nyert, hogy 4500 dollárral többet sikerült 

összegyűjteni adományokból az elmúlt 

időszakban (összesen 22 620 USD). 

Habsburg Géza rendtársunk vállalta e 

nehéz feladatot a 2008–2009-es évekre 

is. Elfogadták a javaslatot az adományok 

szétosztására. (Ez néhány új programot 

is magában foglal. Egyik ilyen a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat „Páty” prog-

ramja. Az intézmény meglátogatásáról 

DeSzily Judith és Tamás írásos jelentést 

készített a közgyűlésre.)

Bakách-Bessenyey Ferenc, szövet-

ségünk alelnöke beszámolt Cserháti 

Ferenc szövetségi káplánunk, a külföl-

dön élő magyarok püspökének amerikai 

útjáról, amely április 1-jén kezdődött, 

a Közgyűlés ideje alatt is tartott, és 

21-én fejeződött be. A püspök New 

York-i látogatásának alkalmára szer-

vezett ünnepi szentmisén a St. Stephen 

of Hungary templomban és az utána 

következő díszebéden négyen (Bakách-

Bessenyey Ferenc, Sándor István, 

Jeszenszky Kató és felsőbüki Nagy 

Mária) vettek részt.

d A MMSz Székesfehérvári Csoportja 

májustól új programot indított „Meg-

hallgatlak” címmel. Szociális munká-

sok fogadják a különböző problémákkal 

küszködő embertársaikat, és igyekeznek 

számukra hasznos tanácsokat adni, prob-

lémájukra megoldást találni. 

d Fogyatékos gyermekeket és felnőt-

teket foglalkoztató nappali intézményt 

avattak Marcaliban. Ez alkalomból a 

gombai városrész templomában Kozma 

Imre atya ünnepi szentmisét celebrált. 

Az intézmény mozgásukban korlátozot-

takat, látás-, hallássérülteket, autistákat 

gondoz. Imre atya arról beszélt, hogy a 

fogyatékosokat nevelő, gondozó csalá-

dok nehéz terhet, keresztet hordoznak, 

és ebben kíván segíteni a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat. 

d „Gondviselés Napja” rendezvényei 

A bajai hajléktalantszállón Vecsei Mik-

lós a Szeretetszolgálat ügyvezető alel-

nöke elmondta, hogy a hajléktalanok 

jövőjét nem intézményekben kell elkép-

zelni, sokkal jobb megoldás, ha önálló 

albérletekben lehet őket elhelyezni. Ez 

a próbálkozás Baján már sikeresen zaj-

lik, tizenhárom esetből hét hajléktalan 

embertársunknak rendeződni látszik a 

sorsa.

A „Gondviselés Napja” keretében fel-

avatták az MMSz Keszthelyi Csoport-

jának Gondviselés Házát, melyben 

fogyatékosok nappali otthonát működ-

teti a Szeretetszolgálat. A helyi önkor-

mányzat 30 évre adta át az épület hasz-

nálati jogát szervezetünknek. A program 

keretében a Kozma Imre atya által celeb-

rált ünnepélyes szentmisén avatták fel a 

Keszthelyi Csoport új tagjait is. 

d Siófok-Kilitiben, a régi katolikus 

iskola épületének egy részében családok 

átmeneti otthona létesült, melynek üze-

meltetője a MMSz. Az otthon 25 rászo-

rulónak ad biztonságos menedéket.

d Lengyel modell meghonosítását 

tűzte ki célul Demján Sándor üzletember, 

aki ehhez Kozma Imre atya szakértelmét 

és személyét hívta segítségül. Demján 

Sándor az ebben az ügyben tett ember-

baráti segítségéért Krakkó város elisme-

rő kitüntetésében részesült. Csellengő 

gyermekeket segítő lengyel szervezet 

Naptár – mi történt?	 Má l t a i  Hí r e k � 2008. szeptember
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(U Siemachy) programját honosítanánk 

meg Magyarországon, ahol a rászoruló 

gyermekek meleg étellel való ellátása 

mellé személyre szabott gondoskodást 

kapnának, különösen figyelve a ben-

nük rejlő képességeik felszínre hozására. 

A program hazánkra való kiterjesztése 

ügyében Imre atya tárgyalt a lengyelor-

szági szervezet vezetőjével.

l A Szövetség Észak-Amerikai Dele-

gációja 2008. június 21-én, szombaton 

megtartotta az évi Szent János-napi köz-

gyűlését, valamint tanácsülését Washing-

tonban, a georgetowni Convent of the 

Visitation iskolájában. A gyűlések után 

Ft. Ailer Gellért szentmisét celebrált a 

kolostor kápolnájában, amelyen a kilenc 

máltai lovagon és dámán kívül harminc-

öt meghívott vendég is részt vett, közöt-

tük Fra’ James-Michael von Stroebel 

C. J. továbbá a Szent János Rend és a 

Johannita Rend tagjai. A szentmise után 

a vendégek fogadáson vettek részt.

l 2008. június 24-én, Keresztelő Szent 

János napján tartotta a Magyar Dele-

gáció a rendes évi közgyűlését. Ugron 

Béla delegátus összefoglalta az elmúlt 

év eseményeit. Buzády Tibor titkár az 

általa irányított karitatív tevékenységet 

ismertette. A beszámoló után a vezető-

ség megköszönte az eddigi bizalmat, 

mivel 3 éves megbízatása lejárt. Ezután 

került sor az új vezetőség megválasztá-

sára, amely Nyáry Gál vezetésével került 

lebonyolításra. A megválasztott új veze-

tőség: Ugron Béla delegátus, Czigler 

Ágoston László titkár, dr. Sárdy László 

ispotályos, Petres Emőke tanácstag, és 

Csapodi Pál tanácstag. A választás után 

a rendtagok és vendégek átvonultak a 

budavári Nagyboldogasszony-templom-

ba, ahol az ünnepi szentmise keretében 

két új rendtag lett felavatva: dr. Szutrély 

Ferenc és ifj. dr. Kállay Tamás. Az ava-

tás után a rendházban a rendtagok és 

vendégek az ünnepi fogadás keretében 

gratuláltak az új rendtagoknak.

l A Szentszéki nagykövet és a MMLSz 

elnöksége közötti éves konzultáció ez év 

június 25-én volt a nunciatúrán. A kon-

zultáción Őexc. Janusz Juliusz érsek nun-

cius, valamint O’sváth György, Kállay 

Ubul Tamás és Prof. Dr. Kussbach Erick, 

a SMOM magyarországi nagykövete vet-

tek részt. A konzultáció tárgya elsősorban 

az SMOM, az MMLSz és a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat múlt 12 havi 

eseményei voltak. Kiemelkedő helyet 

foglalt el Nagymesterünk távozása, az 

új Nagymester választása, a Szövetség 

lelkigyakorlatainak, zarándoklatainak, 

egyéb hitbuzgalmi tevékenységének 

valamint a Szeretetszolgálat legfontosabb 

és legújabb akcióinak az ismertetése.  

A tárgyaló felek véleménycserét folytat-

tak az ország jelenlegi társadalmi, kultu-

rális, politikai és gazdasági helyzetéről. 

Kiemelten beszéltek a jelenlegi kormány 

Egyházzal kapcsolatos politikájáról.  

A MMLSz nehézségeire utalt az elnök 

is, ki említette, hogy a megnövekedett 

akadályok miatt, az MMSz ügyveze-

tő alelnöke, Vecsei Miklós lemondott 

kormánybiztosi rangjáról. A konzultáció 

meghitt, baráti hangulatban zajlott le.

l Őexcellenciája Kussbach Erick 

nagykövet úr 2008. június 26-án 5 órától 

tartotta szokásos ünnepi fogadását a 

már jól bevált helyen, a budavári Had-

történeti Múzeum dísztermében. Számos 

egyházi méltóság és a diplomáciai testü-

letek jó néhány képviselője mellett szép 

számmal jöttek el rendtagok és jelen volt 

elnök úr is. Külön kiemelendő, hogy 

Frank Miklós atya, aki az utóbbi időkben 

legnagyobb sajnálatunkra néha gyen-

gélkedett, hősiesen dacolva a hőséggel 

megtisztelte jelenlétével az ünnepet.

l O’sváth György elnök úr a Szövetség 

által alapított „Apor Vilmos emlékérem” 

ezüst fokozatát adta Szörényi Éva rend-

társunknak születésnapjának 75. évfor-

dulója alkalmából. Ezzel elsősorban azt 

az elkötelezett tevékenységet ismerte 

el, amit Éva a külföldön élő magyarok 

érdekében tett és tesz egész színművészi 

pályafutása alatt.

l Már 25. alkalommal került megren-

dezésre a Lovagrendi Ifjúsági Moz-
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gássérült Tábor július 26.–augusztus 

2. között, amelynek az osztrák stamsi 

apátság adott otthont. A magyar csapat 

20 főt delegált, velünk utaztak az erdé-

lyiek (román delegáció) is, így összesen 

30 magyar résztvevő, ebből 13 mozgás-

sérült fiatal vehetett részt a táborban.  

A tábor anyagi feltételeit az MVM Trade 

Zrt. és a német delegációnk biztosította. 

Ezúton is köszönjük nagylelkű adomá-

nyaikat. A szervezési és csapatvezetési 

feladatokat Pályi Felicia, a MMSz mun-

katársa, budapesti ifjúsági vezetője látta 

el. Lelki vezető Varga János atya volt, 

aki már többedik alkalommal segíti az 

ifjúsági tábort. A csapat orvosa Törcs-

vári Linda volt. Az ünnepélyes nyitó 

szentmisét Pio Laghi bíboros celebrálta, 

a helyi főpásztorral Manfred Scheuer-

ral és a ciszterci közösség apátjával 

German Erddel, a nemzetközi küldött-

ségek papjaival, valamint a Szuverén 

Máltai Lovagrend Nagymagisztérium 

tagjaival. Matthew Festing nagymester 

a táborozás második felében, magán-

személyként látogatott el a táborba. 

A MMLSz részéről Máriássy Zsuzsa, 

Ugron Imre, Wettstein János és Baittrok 

László volt jelen és segítették a magyar 

és erdélyi csapat táborozását. Az ünne-

pélyes záró szentmisét Angelo Acerbi 

érsek, korábbi magyarországi apostoli 

nuncius, a Máltai Lovagrend prelátusa 

mutatta be. 

A tábori szokásos programok mindig 

nyújtanak egy kis helyi érdekességgel 

megfűszerezett élményt, így volt ez 

most is. Az Inn folyón raftingozók, a 

néptáncot tanulók, a helyi édességspe-

cialitásokat készítők és kóstolók bizo-

nyára élményekkel gazdagodva tértek 

haza. A napi játékos, sportos és lelki 

programok után társasági élet és diszkó 

is minden évben részét képezi a tábori 

életnek. A résztvevők ellátogattak a 

közeli Innsbruckba, ahol idegenveze-

téssel ismerték meg a város nevezetes-

ségeit. A kirándulások alkalmával lehe-

tőség volt vitorlázó repülővel utazni, 

állatkertet látogatni, a híres Swarowski 

kristálygyár múzeumát megtekinteni és 

a jégkorszaki leleteiről híres Ötzi falut 

megnézni. Gőzmozdonyos kiruccaná-

son és egy gyönyörű hajókiránduláson 

is részt vettünk. 

A 18 országból érkező delegáltak több 

mint 450-en voltak, a szervezőkkel és 

önkéntesekkel együtt több mint 500 

táborozó volt jelen. A 2009-es tábor 

Spanyolországban kerül megrendezésre 

augusztus 15-22 között Segovia-ban. 

d A MMSz Észak-Magyarországi 

Régiója második alkalommal rendez-

te meg az „Összetartozunk” ifjúsági 

táborát 2008. július 31 – augusztus 6. 

között a kárpátaljai Tiszapéterfalván 70 

fő gyermek és 25 fő felnőtt részvételé-

vel. A találkozót közel egy éves szerve-

zés előzte meg, mely idő szükséges volt 

ahhoz, hogy adományt gyűjtsünk a tábor 

költségeihez, meglátogassuk a partner 

szervezeteket, kiválasszuk a helyszínt, 

lefoglaljuk a szállást és személyes kap-

csolatokat teremtsünk azokkal, akik az 

anyaországon kívül élnek, de a magyar 

nyelvet összekötő kapocsnak tekintik. 

Az egy hétig tartó „magyar-magyar” 

találkozó résztvevői székelyek, csángók, 

felvidékiek, kárpátaljaiak és régiónkbeli 

fiatalok és az őket kísérő önkéntesek 

voltak. „Ha el is választanak bennünket 

a fizikai határok, de történelmi, szellemi 

és lelki örökségünk ugyanaz, s ezt sem-

milyen külső tényező nem tudja eltöröl-

ni. Azért jöttünk össze, hogy erősítsük 

egymásban ezt a tudatot, s hogy barát-

ságok kötődjenek” – mondta köszöntő-

jében dr. Kis Imre régióvezető a tábor 

megnyitásán.

d Hatalmas árvíz pusztított a határa-

inkon kívüli magyarlakta településeken 

is. Kárpátalján a károkat 165 millió 

hrivnyára becsülik. Az áradások legin-

kább a rahói, a técsői, a nagyszőlősi és 

a huszti járásokat sújtották, de a bereg-

szászi, nagybereznai és az ungvári járá-

sokban is hatalmasak a károk. Eddig 

23-an vesztették életüket, a térségben 

40 ezer lakóház vált lakhatatlanná, és 

34 ezer hektár mezőgazdasági terület 

került víz alá, 12 település teljesen 

elektromos áram nélkül maradt, isko-

lák, kórházak váltak használhatatlanná. 

Az árvíz 107 hidat, 3,5 km töltést, 15 

km autóutat rongált meg. A helyzet 

lassan stabilizálódik, de nagyon nagy 

szükség van minden olyan adomány-

ra, amely a kitelepített és újra kezdő 

lakosság segítségére szolgál. A MMSz 

pénzadományokon kívül élelmiszerek, 

fertőtlenítő- és tisztítószerek gyűjtését 

kezdeményezte, ezenkívül gyógysze-

radományokkal is próbálja segíteni a 

károsultakat.

d 2008. augusztus 14–15-én került sor 

Ehreshovenben, Köln mellett a kelet- 

közép-európai máltai segélyszerve-

zetek munkaértekezletére, amelyen 9 

másik ország mellett hazánk is részt vett.  

A konferencia témája a napjainkban 

egyre sürgetőbb aktualitással jelentkező 

forrásszervezés, illetve az idősödő Euró-

pa problémaköre volt. A sajátosan máltai 

hivatás és küldetés különös hangsúllyal 

szólítja most a szervezeteket az idősek 

segítésére. Ennek érdekében a következő 

évben egy nemzetközi kampányra kerül 

sor, amelyhez várhatóan az MMSz is 

csatlakozik majd. Az előkészítési folya-

matban már most részt veszünk.

l Johannita Lovagi Napok, 2008. 

aug. 15–17.

Szombathelyen 45 magyar johannita 

lovag gyűlt össze, hogy megbeszéljék 

közös dolgaikat az elesettek és szegé-

nyek támogatásában. A magyar rend-

tagok tisztelegtek gr. Schwerin von  
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Naptár – mi várható?

l 2008. október 18-án tartja a Magyarországi Delegáció lel-

kigyakorlatát a Fortuna utcai székházban.

l 2008. november 2-án 19 órakor requiem lesz az elhunyt 

rendtagokért a Mátyás-templomban.

l 2008. november 14-én tartja meg a Szövetség a következő 

tanácsülését a Fortuna utcai székházában.

l 2008. november 14–16. között részt veszünk a Szent Erzsé-

bet-zarándoklaton Kassán.
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Schwanenfeld, a protestáns Allian-

ce elnöke, úgyis mint a Brandenbur-

gi Rendtartomány Úrmestere, Oszkár 

porosz főherceg személyes küldötte 

előtt. A Holland Rendtartományt Corri-

ne de Ranitz és Jonkheer Paul de Ranitz 

képviselte. A MMLSz elnökét Kállay 

Tamás, a Magyar Máltai Lovagok Szö-

vetségét Ugron Imre és Csapody Pál 

engedelmességi lovagok képviselték. 

A Johannita Lovagi Napok rendezvény-

sorozata ünnepélyes istentisztelettel kez-

dődött a városi evangélikus főtemplom-

ban. Az igeliturgiát követően került sor 

két új lovag elkötelezésére, kitüntetések 

átadására, valamint rendi előléptetések-

re. A Rendi közgyűlésen Bánffy Miklós 

kommendátor összefoglalójában a rendi 

tagozat meghatározó jelentőségű stra-

tégiai, hitbuzgalmi és segítőszolgálati 

irányelveit adta közre, a részfeladatok 

teljesítését a tisztségviselők ismertet-

ték. A Johannita Segítőszolgálat újabb 

eredménye a ternyei ifjúsági táborhely 

fölépítése, ahol konszolidált és akadály-

mentesített központi épületben és kör-

nyezetében 100 főt is tudnak fogadni. 

A Johannita Lovagi Napok további ese-

ményei, az ünnepélyes díszvacsora, a 

közös elmélkedés Ják ősi templomában, 

a „Vasfüggöny” múzeum megtekintése 

a Jánoslovagok testvéri barátságának 

elmélyítését, a hagyományok erősítését 

szolgálták. 

l Elnöki Kollokvium és fogadás

Augusztus 19-én du. 4 órától tartotta 

az MMLSz elnöke szokásos Szent Ist-

ván-napi Kollokviumát, melyen 40-45 

rendtag vett részt. Mindenki érdeklőd-

ve hallgatta meg a jól strukturált és 

érdekes beszámolót az elmúlt hónapok 

eseményeiről. A résztvevők aktivitását 

jelezte, hogy számos kérdést tettek föl. 

A kollokvium végén Elnök Úr kitün-

tetéseket adott át azon pártfogóinknak, 

akik az elmúlt évben sokat segítettek 

munkájukkal, vagy gyűjtéssel és anyagi 

támogatással járultak hozzá ahhoz, hogy 

a Szövetség törekvése a szegények és 

betegek megsegítésében még eredmé-

nyesebb legyen (Irmgard Matt irgal-

masrendi nővér, Waltrud Berger, Leo-

degar V. Kneissler részére). Mindhárom 

kitüntetett az Apor Vilmos emlékérem 

ezüst fokozatát kapta a MMSz nagylelkű 

támogatásáért.

Este 7 órakor kezdődött a Szent Ist-

ván napi fogadás, melyet megtisztelt 

jelenlétével dr. Erdő Péter bíboros, prí-

más Őeminenciája, az apostoli Nuncius 

Őexcellenciája, az egyházi és politikai 

élet számos kiemelkedő képviselője, 

valamint sok-sok rendtag és a rendhez 

tartozó barát. 

d l Szent István-napi szentmise és 

körmenet

A Szövetséget 50 fős delegáció, a Sze-

retetszolgálatot kb. 200 fő képviselte a 

Szent István-bazilikánál dr. Erdő Péter 

bíboros, prímás által celebrált ünnepi 

szentmisén és Szent Jobb körmeneten. 

A szentmise könyörgéseit újból a Szö-

vetség és a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat vezetőségének tagjai olvasták fel. 

Bíboros úr újításának köszönhetően a 

körmenet alatt a hívek a Miatyánkot és 

a Rózsafüzért énekelték. A jól szervezett 

hangosítás is segítette az éneklés egy-

ségét. Az utcákon álló emberek közül 

sokan bekapcsolódtak a közös ének-

lésbe. A körmenet és szentmise után 

a bíboros úr fogadást adott a Bazilika 

alatti márványtermekben, ahol O’sváth 

György elnök úr kérésére Kállay Ubul 

Tamás alelnök és Pusztainé dr. Pod-

maniczky Erzsébet kancellár asszony 

képviselte a Rendet.

d l Az augusztus 15–22. között ren-

dezett Kárpátmedencei Mozgássérült 

táborról a következő számban számo-

lunk be.

O’sváth György elnökünk beszédet 

mond az augusztus 19.-i fogadáson



8

Jézus, aki azért jött, hogy hirdesse az 

evangéliumot, és az üdvösségre vezessen 

minket, földi bajainkat sem nézi tétlenül. 

Igazolja ezt a kenyérszaporítás csodá-

ja, amikor a hozzá sereglő, igazságaira 

szomjazó tömegnek testi táplálékot is 

nyújt. 

Az aggodalmaskodó tanítványok nem 

várt módon váltak az esemény szereplői-

vé. Ők csak figyelmeztetni akarták Jézust, 

hogy bocsássa el a népet, hogy élelmet 

vásárolhasson magának, mert a környék, 

ahol tartózkodnak, elhagyatott, s az idő 

is eljárt. 

„Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik 

enni!” (Mt 14, 17) – szólt Jézus. 

Minden krisztushívőnek ez a feladata a 

világban, amit mi máltaiak fogadalommal 

megerősítve is vállalunk. 

Nem kell elmenniük…

Fájdalmas tapasztalat, hogy napjainkban 

sokan gondolják úgy, hogy a keresztény 

kultúrkörben, az egyházban nem kapnak 

választ életük kérdéseire. Sokan ki is 

lépnek az egyházból, főleg Nyugat-Euró-

pa egyes országaiban, ahol egyházi adó 

fizetésével szükséges igazolni egyház-

tagságukat, mások egyszerűen elkerülik, 

vagy távol maradnak, mondván, nincs 

ott semmi keresnivalójuk. Olyanok is 

vannak, akik egy sajátos divatot követve 

ezoteriákban, okkultizmusokban keresik 

„üdvösségüket”. 

Mindenekelőtt azt kellene megvizsgálni, 

hogy a modern ember ezen magatar-

tása, törekvése talán őszinte, de igaz-

nak mondható-e? Az általános vélemény 

szerint krízisről van szó. Az emberek 

nem keresik semminek sem az értelmét. 

Úgy gondolják, hogy minden sorsszerű. 

Mindent el kell fogadni úgy, ahogy van, 

változtatásra úgysincs lehetőség. Sajnála-

tos, hogy csak az egészség, a társadalmi 

beágyazottság és a jólét kérdései kerülnek 

előtérbe. Ez a szemlélet lefokozza az 

embert, „egydimenziós” lényként kezeli, 

aki termel és fogyaszt. Tagadja az emberi 

személy istenképűségét és természetfö-

lötti rendeltetését. 

Jézus figyelmeztet bennünket: nemcsak 

kenyérre, hanem lelki táplálékra, Isten 

Igéjére és az Élet Kenyerére is szüksége 

van az embernek. 

A kenyérszaporítás evangéliuma nagy 

kihívás a számunkra. Kérdés, készek 

vagyunk-e az élet mindennapi kenye-

rét, a jézusi igazságokat, amelyek hitet 

ébreszthetnek, megosztani azokkal, akik 

a „pusztában vándorolnak”? 

Nyugtalanító, hogy abból az Európá-

ból – amelyet átjárt a kereszténységben 

fogant szolidaritás, amely kiemel az elkü-

lönülésből, és megóv a szétszakítottságtól 

– indulnak el, engedve a távol-keleti 

kultúrák bűvöletének, amelyek mindig 

éppen ezt a szolidaritást nélkülözték. 

Vagy csodálják azt az Amerikai Egyesült 

Államot, amelyet éppen a szétszakado-

zottság jellemez leginkább. 

Ha vállaljuk az igazság szolgálatát, ha 

kellő fogékonyság van bennünk a prob-

lémákkal küszködők iránt, ha van ele-

gendő időnk a bennünket bajaikkal fel-

keresők számára, ha van érző szívünk, 

hogy együtt szenvedjünk a szenvedőkkel, 

akkor az emberek megtalálják helyüket 

az egyházi közösségekben. 

 

...ti adjatok nekik enni!

Az apostolok meghallva Jézus felszólítá-

sát, kezükben az öt kenyérkével és a két 

hallal, gondolhattak-e másra, mint arra, 

amit ki is mondtak: mi ez ennyinek? 

Közelebb jutunk az elbeszélés megérté-

séhez, ha kísérletet teszünk arra, hogy 

megfogalmazzuk belső élménytartalmát. 

Jézus vette az öt kenyeret és két halat, 

szemét az égre emelte a mennyei Atyá-

ra, áldást mondott, megtörte, és tanítvá-

nyainak adta. Ebből nyilvánvalóan az 

eucharisztikus megfogalmazás hallható 

ki. Máté evangelista, aki a zsidóból lett 

keresztényeknek írja evangéliumát, ezzel 

adja meg a kulcsot a történet megértésé-

hez. Utal a jeruzsálemi egyház gyakor-

latára, ahol az eucharisztikus lakomát 

kenyértörésnek nevezték. 

Idézzük emlékezetünkbe az Aposto-

lok Cselekedetei leírását a jeruzsálemi 

hívek életéről: „Állhatatosan kitartottak 

az apostolok tanításában és közösség-

ében, a kenyértörésben és az imádságban. 

A kenyértörést házanként végezték, és 

örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották 

el eledelüket. Egy szív, egy lélek voltak, 

és az egész nép szeretetében éltek.” (Ap.

Csel. 2.)

A megtört és megosztott kenyér Jézus 

sajátos „módszere” az emberek meg-

közelítésére. Egyrészt Ő senkit sem zár 

ki asztalközösségéből, másrészt a meg-

osztott kenyérben Jézushoz közelítünk, 

és sürgető felhívást kapunk arra, hogy 

életünket megosszuk másokkal, hogy 

élhető életük legyen. Amikor másoknak 

Nem kell elmenniük,  
ti adjatok nekik enni!

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

Tevékenységünkben a hajléktalan embe-

rekkel folytatott munka kezdettől meg-

határozó. Összetett problémájuknak csak 

egyik szelete a lakásnélküliség, általában 

nincs megélhetést biztosító munkájuk, 

személyes kapcsolataik beszűkültek. 

Súlyos krízisállapotban vannak, ami 

nyomorúságos fizikai környezetük és az 

alapvető életszükségletek kielégítésének 

hiánya miatt sokszor a közvetlen életve-

szély állapotáig fokozódik. 

Életmentő célú és alapvető szükséglete-

ket kielégítő szolgáltatások:

•  Háziorvosi és szakrendelők (Buda-

pest, Kecskemét, Pécs, Debrecen) és a 

hajléktalanok által gyakran látogatott 

helyeken működő Mozgó Orvosi Ren-

delő (Budapest).

•  24 órás Egészségügyi Centrum 

(Budapest) megfigyelőágyakkal és 

orvosi, ápolói jelenléttel.

•  Hajléktalanok Otthona (Budapest) 

önmaguk ellátására időszakosan nem, 

vagy csak folyamatos segítséggel képes 

hajléktalanok részére.

•  Hajléktalan emberek tbc-szűrése, 

gyógyítása és utógondozása a mobil 

tüdőszűrőbusz segítségével (Buda-

pest).

•  Utcai Gondozó Szolgálat (Budapest, 

Budaörs, Szeged, Kecskemét) az utcán 

élőket segíti.

•  Nappali Melegedő lehetőséget nyújt 

étkezésre, átöltözésre, mosásra, fürdés-

re (Budapest, Ajka, Esztergom, Hat-

van, Kecskemét, Mezőkövesd, Pécs, 

Sátoraljaújhely, Szeged). A Nappali 

Centrumban álláskereső program, 

egyéni és csoportos terápia is bizto-

sított. A máltai melegedőket naponta 

közel 2500 fő keresi fel.

•  Szállást nyújtó intézményeink naponta 

közel 500 főt fogadnak, télen idősza-

kos férőhelyeket (Budapest, Eszter-

gom, Ajka, Hatvan, Pécs és Sátoralja-

újhely) nyitunk meg.

•  Éjjeli menedékhely (Budapest, Mező-

kövesd).

•  Átmeneti Otthon (Miskolc, Kalocsa)

•  Hajléktalanok Szociális Otthona 

(Budapest) 36 idős hajléktalan ember-

nek biztosít élete végéig gondozást, 

ápolást.

•  Családok Átmeneti Otthona ott-

hontalan családokat fogad (Budapest, 

Kecskemét).

•  A Dél-alföldi Régióban a kecskeméti 

csoport végzi a hajléktalan regioná-

lis módszertani feladatot, működteti 

a regionális diszpécserszolgálatot. 

Biztosítja a hajléktalanok gyors segít-

séghez jutását, krízishelyzetek meg-

oldását.

•  Krízisautóink Kecskeméten, Buda-

pesten, Szegeden működnek.

•  Téli teajárat (Budapest, Kecskemét) a 

hajléktalanok által gyakran látogatott 

helyeken munkatársaink élelmet, teát 

osztanak, szállásokra szállítják az átfa-

gyott embereket.

•  A Befogadó Falu Heves megye két 

településén megvalósuló modellkísér-

leti program. Családok számára teremt 

megnyílunk, az életünket is megosztjuk, 

s ez szó szerint éltető. 

Nem vehetjük hallatlanba ezen evan-

géliumi történet szavait, amely történet 

közösségi életünk sajátos modellje. Ez 

az üzenet az egyház általunk képvi-

selt szociális tanításában és egyenkén-

ti áldozatvállalásainkban lesz napjaink 

valósága. 

Az embereknek biztosítani kell a min-

dennapi kenyeret, a munkalehetőséget és 

az igazságos bért. Emberi és igazságos 

társadalmat kell felépíteni, amely csak 

demokratikus rendszerben és olyan embe-

rekkel lehetséges, akik – tudatában isteni 

hivatásuknak – erkölcsi felelősséggel 

munkálkodnak a közjó előmozdításán, az 

igazságosabb és testvériesebb társadalom 

kialakításán, ahol nem egyéni érdekek 

diktálnak a közügyek intézésében. 

El kell fogadnunk, hogy a bűnös rendsze-

rek folytonos szapulásán túl, mindenek-

előtt nekünk magunknak kell megszaba-

dulnunk az önzéstől, a bűnös hatalom-

vágytól, mert csak így szüntethetők meg 

a bűn gonosz struktúrái. 

Jézus nem „terülj-terülj asztalkám”-

at játszott, hanem meggyógyította az 

emberszíveket, hogy az odaadásra készek 

legyenek. 

Ha engedjük, hogy meggyógyítsa szí-

vünket, minket is szolgálatába vehet.  

A meggyógyult ember önmagát adja, ami-

kor megtöri kenyerét, megosztja javait. 

Adósai vagyunk Istennek, és önmagunk-

kal tartozunk egymásnak az üdvösség 

szolgálatában. Az emberek az üdvösséget 

keresik, ami több, mint földi szerencse, 

de a földön kezdődik. Nevezzük így: 

emberi jól-lét, jó közérzet. 

Kozma Imre
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Bemutatkozás

Dr. Szutrély 

Ferenc

65 éve születtem, 

tehát már a mun-

kám java részét 

elvégeztem. Ifjú 

életem során négy évig a Budapesti Pia-

rista gimnázium hallgatója lehettem, ami 

életem, gondolkodásom és hitem egy- 

aránt meghatározta. Érettségi után némi 

felvételi nehézségek után a Budapesti 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

padjait koptattam hat éven keresztül. 

Az egyetem elvégzése után viszonylag 

egyenes életút vezetett el a lovagrendi 

felvételemig. Majd negyvenéves orvosi 

munkám során három szakvizsgát tettem 

radiológiából, ortopédiából és baleseti 

sebészetből. Jelenleg az Országos Sport-

egészségügyi Intézetben dolgozom.

1973-ban nősültem, feleségem Biró 

Katalin, gyógyszerész. Házasságunkból 

három gyermek született, ők már mind-

hárman kirepültek a családi fészekből. 

A nagy lányom muzsikus, a fiam és a 

kisebbik lányom jogászként dolgozik. 

Egy egyéves unokám van és úton van 

már a második is. A Máltai Lovagrend-

del is „piarista barátság” hozott össze 

és hitem szerint a kapcsolat keresése 

egyenesen következett a szakmámból, 

hivatásomból. Igyekszem az Úristen 

kegyelmét elnyerni és a rászorulókon 

lehetőségeim szerint segíteni.

Búcsúzunk

Rólunk	 Má l t a i  Hí r e k � 2008. szeptember

Dr. Piazza Péter, tiszteleti lovag enge-

delmességben

1926. április 27.–2008. július 5.

A Máltai Hírek 2007. decemberi száma 

hírt adott dr. Piazza Péternek, a Rend 

budapesti Nagykövetsége követ-taná-

csosának 2007 júniusával történt nyuga-

lomba vonulásáról. Most, alig egy évvel 

később, szomorú szívvel kell közölnie, 

hogy az Úr Rendünk e kiváló diplomatá-

ját magához szólította.

Ismeretes, hogy dr. Piazza Péter milyen 

elévülhetetlen érdemeket szerzett a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetségének 

visszatelepülése, a Rend és a magyar 

kormány közti diplomáciai kapcsola-

tok újrafelvétele, valamint a Szövetség 

tulajdonát képező, a Rákosi-rezsim által 

elkobzott, a budai Vár Fortuna u. 10. sz. 

alatti épületének visszaszerzése kapcsán.

Dr. Piazza Péter családja az északolasz 

Veneto tartományból ered. Ősi fészkük 

Aviano, ahonnan a Buda felszabadítá-

sánál fontos szerepet játszó kapucinus 

népszónok, Marco d’Aviano is szár-

mazik. Magyarországra a család Péter 

nagyapja révén került és rövid idő alatt 

teljesen meghonosodott, anélkül, hogy 

olasz eredetéről megfeledkezett volna. 

Ezt támasztja alá, hogy Pétert szülei a 

budapesti Királyi Olasz Gimnáziumba 

íratták be és itt is érettségizett. Felsőbb 

tanulmányok végzésére Piazza Péter 

Rómába került, az egyetem építészmér-

nöki karára, itt szerzett diplomát is. 

1951-ben, úgyszólván zárt ajtók mögött, 

a Budapest-Belvárosi Főplébánián Péter 

feleségül vette Hunyor Katalint. 

lehetőséget a hajléktalan létből törté-

nő kilépésre, önálló otthon és életvitel 

megteremtésére. Az önálló lakhatás, 

vetőmag, föld és háziállat biztosítása, 

a munkához jutásban nyújtott támoga-

táson túl segíti a falu egészének életét 

is. A program keretében megvalósult 

egy 30 főt foglalkoztató elektronikai 

hulladékot bontó üzem.

•  Modellkísérleti jelleggel hajléktalano-

kat foglalkoztató mosodát indítottunk 

Budapesten. 

Sokan sokféleképpen tekintenek a hajlék-

talanokra, mi tudjuk, hogy ők egy rosszul 

működő világ áldozatai, magányukba, 

fájdalmukba, betegségeikbe belefáradt, 

gyakran megkeseredett emberek, akik 

tudják, mit jelent a végtelen kiszolgál-

tatottság. Mi szeretnénk mellettük állni 

és hinni: „Amit e legkisebb testvéreim 

közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”
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1956-ban a fiatal házaspár, időközben 

született lánygyermekükkel, Olaszor-

szágba menekült. A római tartózkodás 

során jött létre a kapcsolat a Máltai 

Lovagrenddel, a Rend későbbi Szentszé-

ki Nagykövete és a Magyar Szövetség 

elnöke, dr. Kállay Kristóf jóvoltából. 

A rendi felvételre 1970-ben került sor, 

miután Piazza Péter és családja, egy 

meghívásnak eleget téve, Dél-Afrikába 

költözött, ahol az ott töltött évek során 

a Rend megbízásából, segítő akciót 

szervezett a kis afrikai ország, Lesotho 

lakóinak támogatására. Kilenc év után 

azonban, a Dél-Afrikában bizonytalanná 

vált helyzet miatt, Piazzáék visszaköl-

töztek Európába, előbb a svájci Lugano 

közelébe, majd Bécsbe. Ezt megelőzően, 

Péter még megszerezte az építészmér-

nök doktorátust. 

A kapcsolatok a Renddel is egyre inten-

zívebbekké váltak. Erre utal, hogy 

1987-ben felvételt nyert az engedel-

mességi lovagok kategóriájába, és hogy 

a Velence-lombardiai Nagypriorátus 

lovagjai közé fogadta. A Budapestre 

költözés lehetővé tette részvételét a 

Rend budapesti nagykövetsége mun-

kájában. Péter egyike volt azoknak, 

akik következetesen felléptek a Rend 

nevével és szimbólumaival elkövetett 

visszaélések ellen. Munkája és érdemei 

elismeréséül a Nagymester a „Pro Meri-

to Melitensi” érdemrend Nagykereszt-

jével tüntette ki. 

Lovagrendünk és különösen a Magyar 

Szövetség sokat köszönhet Piazza Péter-

nek. Imáinkba foglaljuk emlékét, abban 

a biztos tudatban, hogy mint igazi bará-

tunk, a jövőben sem feledkezik meg 

rólunk.

Rédey Gábor, kegyelmi lovag engedel-

mességben

1923. május 23.–2008. július 7.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 

és a Szuverén Rend mélyen megrendül-

ve vesz búcsút az életének 85. évében 

elhunyt lovagjától, vitéz sümeghi Rédey 

Gábor Lászlótól.

Rédey Gábor testvérünk nagy múltú, 

magyar hazánkat évszázadok óta szol-

gáló család sarja volt. Ősei a Zala 

megyei Sümeg várának katonai nemes-

ségéből származtak, melynek védelmét 

a török ellen a XVI. században hősiesen 

látták el, miért is 1570-ben nemességet 

nyertek. A törökök elleni további har-

cokban is folyamatosan részt vettek. 

Ott találjuk őseit az 1809-es neme-

si felkelésben, mint nemzetőröket az 

1848/49-es szabadságharcban és az első 

világháborúban. Helytállásáért vitézzé 

avatták apját.

Rédey Gábor ezen családi hagyomá-

nyok elkötelezettségében folytatta le 

életét. A jogtudományok végzését a 

második világháború frontszolgálata 

követte. 1944–45-ben szovjet hadifog-

ságba került. Hazatérve az egyetemen 

az ellenállás megszervezésébe kezdett, 

1952-ben államellenes összeesküvés 

vádjával 15 év börtönre ítélik. Hama-

rabb szabadulva aktívan, fegyveresen 

részt vesz az 1956-os forradalom és 

szabadságharcban, részt vesz a harcok-

ban a Rádiónál, 800 politikai elítélt sza-

badítását vezeti le a gyűjtő fogházból, 

és megalapítja a Politikai Foglyok Baj-

társi Szövetségét, melynek vezetésében 

az emigrációban is részt vállal. 1956. 

november 16-án hagyja el hazánkat. 

Németországban, Kölnben, a Deutsche 

Welle rádióadó magyar osztályának 

lesz a munkatársa. Felejthetetlen érde-

me nemcsak a magyar–német szellemi 

kapcsolatok ápolása, hanem a magyar 

nép sorskérdéseinek ébren tartása és a 

világsajtó magyar vonatkozású cikkei 

archívumának létrehozatala. Társelnöke 

a Magyar Szabadságharcos Világszö-

vetségnek. Felveszik a Vitézi Rendbe, 

melynek törzskapitánya lesz, és Érdem-

keresztjével tüntetik ki. A Magyar 

Nemesi Szövetség elnökévé választ-

ja. A Kölni r.k. Egyházközség elnöke, 

és odaadó munkássága elismeréséért a 

Szentatya 1992-ben a Szent Szilveszter 

Renddel tünteti ki.

A rendszerváltás után a szabad Magyar-

ország kormányai messzemenően elis-

merik szenvedéseit és érdemeit. 1992-

ben a honvédelmi miniszter őrnaggyá 

lépteti elő, a köztársasági elnök a „Hazá-

ért és Szabadságért” emlékérmet adomá-

nyozza, 1993-ban a „Szabad Magyar-

országért” emléklapot nyeri el. Sümeg 

városa díszpolgárává avatja. 

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsé-

ge 1974-ben veszi fel lovagjai sorába, 

1991-ben engedelmességi lovaggá lép-

tetik elő. A Németországi Delegációban 

végzett máltai tevékenységéért az ural-

kodó Nagymester a „Pro merito meliti-

ensi” kitüntetést adományozza. Rédey 

Gábor Rendünk és Szövetségünk elköte-

lezett és hűséges tagja volt, valamennyi-

ünk által tisztelt és szeretett testvérünk. 

Emlékét szívünkben megőrizzük.
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Felhívás máltai országos elsősegélynyújtó képzésre
Első segítség sürgős szükségben

„Az elsősegélynyújtás alkalmazott kereszténység” (Kozma Imre)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felismerte, hogy fontos feladata az elsősegélynyújtás, mert az is a máltai küldetés része.  
A legelesettebbek felemelése, a szenvedő, kiszolgáltatott emberekhez fordulás igazi, szép máltai feladat. Ez az áldozatvállalás 
másfél évtized alatt felépített egy segítő máltai rendszert, s páratlan elsősegély-nyújtói dokumentációt hozott létre.

A Szolgálat 7 országos elsősegélynyújtó konferenciát szervezett hazai és külföldi szakemberek bevonásával, s azok anyagát 
konferenciakötetekben jelentette meg. Ezek a konferenciák utat nyitottak az elsősegélynyújtás gyakorlati tapasztalatainak 
összegzésére, az újabb eredmények kutatására és rendszerbe foglalására. Az elsősegélynyújtás lelki tényezőinek fontos-
sága is kimondásra került, számos előadás foglalkozott az elsősegélynyújtást ösztönző és gátló tényezőkkel. Kerekasztal-
megbeszéléseken a legjobb szakemberek vitathatták meg az elsősegélynyújtás aktuális feladatait, s tettek javaslatot az 
egyes módszerek bevezetésére. Fő témaként szerepelt a laikus elsősegélynyújtás elmélete, gyakorlata, valamint az oktatás.  
Az elsősegélynyújtás igazi ünnepei voltak ezek a konferenciák, a félezer előadás igazi szakmai és közösségi élményt nyújtott 
a résztvevőknek.

Az elsősegély-nyújtói versenyek szervezése, az elsősegély-oktató képzések, a lakossági újraélesztési tanfolyamok és elsőse-
gély-ügyeletek mind a segítésről, a máltai akaratról, küldetésről szólnak.

Kiadásra került az „Elsősegélynyújtás” c. máltai könyv és az „Óvodai elsősegélynyújtás” c. kiadvány is, tanítva felnőttet és 
a gyermeket is a segítésre, annak örömére.
Az „Elsősegély-nyújtói ismeretek” c. rajzos, 16 oldalas füzet praktikus folyamatos használatot tesz lehetővé.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az emberek között alkot, ahol gyakran van jelen a betegség, a kiszolgáltatottság, így sok-
szor szükséges a segítés. Figyelnek megnyilatkozásainkra az emberek, tőlünk jogos elvárás adott esetben az emberséges és 
határozott segítői tevékenység is. Nekünk ebben a segítői gyakorlatban pontosnak, szakszerűnek és szívvel teljesítőnek kell 
lennünk. A szeretet gyakorlása elsősorban a tettekben nyilvánul meg. Hogyan is történhetne meg, hogy egy „máltai” nem tud 
segítséget adni?

Az elnökség határozata szerint minden máltai önkéntesnek, tagnak elsősegélynyújtó tanfolyamot kell végeznie, s arról 
tanúsítványt kell szereznie. Ez nagy lehetőség és felelősség valamennyiünknek, hogy a 20 éves jubileum évére ez megvaló-
sulhasson.

2007-ben Celldömölkön tartott konferencián ennek a képzésnek a részleteit határoztuk meg, s a tanfolyamot segítő – elhang-
zott előadások kötetbe foglalása könnyebbé teszi a hallgatók felkészítését. Kiadásra kerülhetett a rövid, érthető, konszenzus-
sal készült „Első segítség sürgős szükségben” c. máltai könyv, amely a tananyagot jelenti. A máltai régiók felkérést kaptak 
a tanfolyamok szervezésére, amely egy-egy szombati napon kerül megtartásra, vizsgával. A hallgatók megkapják az elsőse-
gélynyújtó könyvet és a konferenciai kötetet, amit átolvasnak és ismerkednek vele. Ez segítséget jelent abban, hogy egy nap 
alatt megtörténhessen a tanfolyam.

Mikrobusszal utazik a képző team, a szükséges eszközökkel és egy érdekes kiállítási anyaggal. (Előzetes időpont-egyeztetés: 
lendvairezso@freemail.hu vagy 30-269-7778.) Az oktatásra minél nagyobb létszám biztosítása a kívánatos, várjuk a nem 
máltai érdeklődőket is. Szeretnénk az óvodai és iskolai oktatás segítése érdekében az érintett pedagógusok résztvételét is. 
Kérjük és várjuk a segítségét mindenkitől, hogy megvalósulhasson programunk!

Lendvai Rezső


