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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

nem sokkal a keletnémet menekültek 

befogadása után a történelem újabb 

kihívásával találta szembe magát: 

1989. december 21-én kitört a romá-

niai forradalom. Ismét segítő kézre 

volt szükség…

A Romániába irányuló segítségnyújtás 

az MMSz megalakulása előtti idők-

re nyúlik vissza. 1983-tól hétvégeken 

több száz hátizsákos fiatal – sok eset-

ben a vámosok zaklatásai közepet-

te – juttatta el az élelmiszer-, ruha-, 

gyógyszeradományokat és a Bibliát az 

évtizedek alatt elszegényedett társada-

lom legszegényebbjeinek. Elsősorban 

plébániákon, parókiákon befogadó és 

elosztó bázisokat létesítettek, melyek 

az adományokat továbbították a legrá-

szorultabbaknak. 

1989-ben már Budapesten, Békéscsa-

bán, Debrecenben, Mátészalkán, Mis-

kolcon, Nyíregyházán és Szegeden 

működtek erdélyi menekülteket támo-

gató központok. 

A forradalom kitörésének estéjén 

Budapestről 45 megrakott gépjármű 

indult Temesvárra, ahová segélyszál-

lítmánnyal elsőként máltai teherautó 

érkezett. Ezt követő két hónapban az 

MMSz önkéntesei még kb. 120 szál-

lítmányt, több mint 300 millió forint 

értékű gyógyszert, ruhaneműt, élelmi-

szert, könyvet és Bibliát juttattak az 

elosztó bázisokra.

A nyugat-európai segélyszállítmányok 

koordinálását is a Szeretetszolgálat 

végezte: Budapest határában fogadta a 

járműveket, a gépkocsivezetők részére 

szállást, ellátást, pihenést biztosított, 

kijelölte a romániai fogadópontokat, 

továbbá kíséretet adott. Sok esetben a 

nyugatiak a „háborús helyzet” miatt 

csak Magyarország keleti országhatá-

ráig hozták a szállítmányokat, innen 

az MMSz vitte tovább. A debreceni 

Szent Anna-plébánia – mely 1988-tól 

az erdélyi menekültek egyik befogadó 

állomása volt – 1989 decemberétől az 

MMSz romániai segélyezési akcióinak 

központjává vált. 

A Szeretetszolgálat részt vállalt az újjá-

építési feladatokban is: Nagyváradon, 

Gernyeszegen, Székelykeresztúron 

gyermekkórház-gyógyszanatórium, 

árvaház, gyermekotthon újjáépítését, 

felújítását finanszírozta, közreműkö-

dött könyvtárak létesítésében, fejlesz-

tésében, melyekhez lakossági gyűjtés-

ből származó, több vagonnyi könyvet 

juttatott el.

Az MMSz a romániai forradalom 

időszakában ismét bizonyította, hogy 

komolyan veszi jelmondatában megfo-

galmazott hitvallását.
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A MMLSz a Szuverén Máltai Lovag-

rend (SMOM) magyar tagozata. Ezáltal 

része egy olyan szuverén nemzetközi 

intézménynek, mely 6 nagyperjelséget, 

3 alperjelséget és 45 szövetséget ölel fel, 

ezenkívül több országban van karitatív 

szeretetszolgálata és 103 országgal tart 

fenn, nagykövetein keresztül, diplomá-

ciai kapcsolatot. A Rendnek hivatalos 

tagsági vagy megfigyelői státusa van 

több nemzetközi szervezetben, mint pl. 

az ENSZ-ben, UNESCO-ban stb. E kap-

csolatrendszer része a testvéri Jeruzsá-

lemi Szent Sír Renddel és a Johannita 

Lovagrenddel kialakult szoros együtt-

működés. A Rend élén áll az életidejé-

re megválasztott uralkodó Nagymester, 

a négyévente megválasztott Szuverén 

Tanács és a Kormányzó Tanács, szerves 

részei továbbá a különféle hitbuzgalmi, 

karitatív, szervezeti, gazdasági, regio-

nális és egyéb bizottságok. Legfőbb 

törvényhozó testülete, mely szentszé-

ki jóváhagyással működik, az ötévente 

ülésező Nagykáptalan. Míg a Szuverén 

Tanács és a Kormányzó Tanács tagjainak 

létszáma 15 alatt van, a Nagykáptalan 

eléri a 80-100-at is. Ehhez csatlakoznak 

a Rend nagy nemzetközi rendezvényei, 

mint pl. az évente megrendezett Lour-

des-i Zarándoklat, a rendi ispotályosi 

konferenciák, az ötévente előirányzott 

stratégiai konferenciák vagy az ifjúsági 

mozgássérült táborok. 

Külön fejezetben kell megemlíteni a 

rendkívüli projekteket, mint a földren-

gések és árvizek esetén segélyakciók 

szervezése és segélycsapatok bevonása, 

a betlehemi kórház fenntartása, a járvá-

nyok vagy egyéb katasztrófák áldozatai-

nak támogatása. 

A SMOM szövetségi státusa nagyará-

nyú kötelezettséget von maga után.  

A MMLSz ezeknek az elmúlt 15 év alatt 

igyekezett teljes mértékben megfelelni, 

és osztatlan elismerést tudott magáénak 

biztosítani, szavának a Rendben komoly 

súlya van.

Az elmúlt 15 év során megtartott négy 

Nagykáptalani Konferencia közül a 

MMLSz hármon vett részt (az őt megil-

lető kettő helyett), valamint a Szuverén 

Tanács felkérésére az új Nagymester 

választási konferenciáján is. A négyna-

pos stratégiai konferenciákon (az utolsó 

idén, januárban Velencében volt) a teljes 

részvételi lehetőséget kimerítve, négy 

tag képviselte a Magyar Szövetséget 

(Kállay Ubul Tamás, Pusztainé Dr. Pod-

maniczky Erzsébet, Okolicsányi Lajos 

és O’sváth György, akikhez csatlakozott 

Prof. Dr. Kussbach Erich nagykövet). 

E részvétel aktív tanácskozást és ennek 

keretében javaslattételt is jelentett.  

A MMLSz ispotályosa és a MMSz elnö-

ke vagy alelnökei valamennyi ispotályo-

si konferencián tevékeny szerepet vállal-

tak, nagy elismerést aratva. A Lourdes-i 

zarándoklaton a magyar jelenlét évről-

évre növekedett. E zarándoklat tulajdon-

képpen a Rend nagy népes találkozója, 

melyre a világ minden részéről 2000– 

2500 rendtag érkezik. Ugron Imre ispo-

tályos szervezőtehetsége folytán most 

már évente 80–90 zarándok, beteg és 

ápoló utazik hazánkból az öt napig tartó 

csodálatos eseményre.

Mozgássérültek évi rendi táboroztatásán 

a MMLSz és a MMSz az elmúlt 15 

év alatt nemcsak részvételével, hanem 

szervezési tevékenységével is kitűnt 

– a résztvevők száma 20-30 fő között 

ingadozott. A katasztrófák áldozatainak 

megsegítésében a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat szintén fontos szerepet 

játszott.

A Rend és a Szövetség szoros együttmű-

ködésére jellemzően a Szövetség rend-

kívül nagy súlyt fektetett arra, hogy a 

Rend Magyarországi Nagykövetsége a 

Szövetség székházában, a Budai várban, 

a Fortuna utca 10. szám alatt kapjon 

helyet. A Rend nagykövete és a MMLSz 

elnöksége között szoros és állandó az 

együttműködés. Ez különösen az egyes 

rendezvényeken történő kölcsönös rész-

vételben nyilvánul meg, így pl. a Nagy-

követség Szent János-napi fogadásán a 

Szövetség, a Szövetség Szent Istvánkor 

rendezett ünnepségén a Nagykövetség 

vesz tevékenyen részt. Ezt az együtt-

működést nagyban Prof. Dr. Kussbach 

Erich nagykövet személye biztosítja.

A Szövetség és a Szeretetszolgálat rendi 

elkötelezettsége kölcsönös. A Rend, a 

Szövetség valamennyi tagfelvételi, foga-

dalmi, előreléptetési vagy kitüntetési 

javaslatát az elmúlt 15 év alatt kivétel 

nélkül elfogadta. A Rend kezdeménye-

zésére a Szövetség és a Szeretetszolgálat 

vezetősége a legmagasabb előléptetések-

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!

2009. december	 Má lta i  Hí r e k � Elnöki levél
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Naptár – mi történt

d 100 hónapos a Tündérkert

Az érdeklődők szeptember elején kéz-

hez vehették a Tündérkert újság 100. 

jubileumi számát. 

A „Játszva megelőzni” program 

keretében indítottuk a lapot 8 évvel 

ezelőtt, azzal a nem titkolt szándék-

kal, hogy a benne közvetített tartalmak 

erősítsék a program megvalósulását, 

hírt adjanak játszótereink életéről, tevé-

kenységéről. 

d Mesevilág a budapesti Péterfy 

Kórház és Baleseti Központban.

A kórházi váró és vizsgáló falának mese-

világát az MMSz fiatal önkénteseivel az 

orvosok és a nővérek festették szabad-

idejükben a Szeretetszolgálat mesefal 

festő programjának segítségével.

d Borfesztivál 2009

Szeptember 9–13. között ismét megren-

dezték a Nemzetközi Bor- és Pezsgő-

fesztivált a budai Várban. A program 

része volt a jótékonysági borárverés 

szept. 17-én a Hadtörténeti Múzeumban. 

A hazai borászok kiváló borai kerültek 

kalapács alá, s a befolyt összeget idén 

is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

céljaira ajánlották fel.

d Mentőápolói tanfolyam

Szeptember 9-én elkezdődött immár 

10. alkalommal rendezett mentőápolói 

tanfolyamunk. A képzés célja, hogy 

lehetőséget teremtsünk minden érdek-

lődő számára a mentőápolói munka 

megismerésére, függetlenül az illető 

egészségügyi előképzettségétől. A tan-

folyamon mentőápolói minimumvizsga 

szerezhető, amely feltétele annak, hogy 

a végzettek a Máltai Mentőszolgálat 

önkéntesei lehessenek.

d Lakiteleki máltai konferencia

2009. szeptember 11–13. között rendez-

te a Szeretetszolgálat Lakiteleken – az 

évek során már hagyományossá vált 

– máltai országos találkozót, melyen 

minden évben a Szeretetszolgálatot leg-

inkább érintő aktuális kérdéseket vitat-

ják meg a résztvevők. Szervezetünk 

legnagyobb erőforrását az önkéntesség 

jelenti. Országos szervezetünket döntő-

en önkéntesek működtetik, és feladat-

vállalásuk segíti intézményhálózatunk 

tevékenységét is. Mostani konferenci-

ánk célja az önkéntesség megújítása 

volt mind az intézményeinkben, mind 

a 142 településen működő máltai cso-

portjainkban. 

d Családi nap Győrött

Szeptember 12-én Családi egészség-

napot szervezett a győri Plázában a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 

Célunk volt, hogy egyre több fiatalhoz 

eljusson az üzenetünk: töltsd értel-

mesen, drogmentesen és egészsége-

sen a szabadidődet. Népszerűsítettük 

a Plázában működő máltai közösségi 

helyet és annak szolgáltatásait. A ren-

dezvényen a Kardirex Egészségügyi 

Központ ingyenes szűrővizsgálato-

kat végzett, valamint 1,3 millió forint 

értékben gyógyszeradománnyal támo-

gatta az MMSz-t.

l Máltai Jótékonysági Mária -bál a 

magyar színházban

Szeptember 12-én, Kisboldogasszony 

napja utáni első szombaton (az idén egy-

ben Szűz Mária neve napján) tartották 

meg Temesváron a Csiky Gergely Szín-

házban a harmadik jótékonysági Mária-

bált, a romániai Máltai Segélyszervezet 

temesvári kirendeltsége szervezésében. 

A rangos esemény védnökségét vállalta 

és megtisztelte jelenlétével Ugron Béla, 

a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 

Magyar Delegációjának elnöke.
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ben és kitüntetésekben részesült. A Rend 

előző uralkodó Nagymestere, Őeminen-

ciája Frá Andrew Bertie az elmúlt 15 

évben háromszor is ellátogatott hazánk-

ba, miközben sok rendi szövetséget több 

mint 20 éves uralkodása alatt egyszer sem 

tudott felkeresni. Az új uralkodó Nagy-

mester, Őeminenciája Matthew Festing, 

uralkodásának első évében, 2009-ben 

Horvátország és Írország után, kétszer 

látogatott el hazánkba a Rend Szuverén 

Tanácsának kíséretében: először ez év 

februárjában, a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat alapításának 20. éves évforduló-

ja alkalmából, majd nyáron, a határnyitás 

20. éves évfordulójára emlékezve.

Befejezésül egy készülő államközi 

egyezményt szeretnék megemlíteni: a 

jelenlegi uralkodó Nagymester első láto-

gatása alkalmából, 2009 februárjában, a 

Nagymester, valamint a Magyar Köztár-

saság elnöke és a kormány között megál-

lapodás jött létre egy államközi szerződés 

megkötésére, a Szentszékkel kötött szer-

ződés mintájára. Ennek első tervezetét 

Prof. Dr. Kussbach Erich nagykövet már 

elkészítette. Ez a megegyezés kívánja 

rendezni azokat a kérdéseket, amelyek 

a Szuverén Máltai Lovagrend magyar-

országi szervezeteinek, az MMLSz-nek, 

ill. a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak 

tevékenységét érintik (pl. dipl. státus, 

hamis rendek, költségvetési támogatás, 

adó- és vámkedvezmények stb.). 

O'sváth György
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l Szeptember 11–13. között tartotta 

a Német Nyelvterületi Delegáció évi 

rendes lelkigyakorlatát, a németor-

szági Frauen Chimseeben. A megér-

kezés estéjén a Delegáció megtartotta 

közgyűlését, ahol számos beszámoló 

hangzott el a tagok tevékenységéről.  

A közgyűlés során vezetőségválasztásra 

is sor került, melynek hivatalos eredmé-

nye: delegátus/elnök, Karácsonyi Mik-

lós; alelnök, Máriássy Zsuzsa; titkár, 

Clary-Aldringen Mária; kincstárnok, 

Tahy András. Az elmélkedések lelki 

vezetője dr. Bolberitz Pál atya volt. 

l A Nagymester látogatása Német-

országban

Rendünk Nagymestere szeptember 14-

én hatnapos németországi látogatásra 

indult. A bajor herceg, Franz von Bay-

ern a Nagymester tiszteletére egy nagy 

fogadásra hívta meg a Dél-Németor-

szágban élő rendtagokat és az MHD 

vezetőit. Több mint 200 meghívott volt 

a csodálatos Nymphenburgi kastély 

barokk nagytermében, ahol a herceg 

nagy szeretettel köszöntötte a Nagy-

mestert, a vele utazó nagy magisztéri-

umi és kormánytagokat, továbbá a ven-

dégeket. A Nagymester megköszönte a 

vendéglátást, de főleg megköszönte a 

rendtagoknak csodálatos munkájukat. 

Nagy megtiszteltetés érte a magyar szö-

vetséget, mert az osztrák Salburg-Falken-

stein prokurátor grófon és feleségén kívül 

csak máltai főkáplánunk, dr. Frank Mik-

lós és az ispotályos Ugron Imre voltak 

külföldi vendégek. A meghívottak között 

volt Szapáry-Clary Maria, a Magyar 

Máltai Lovagok Szövetsége németorszá-

gi delegációjának titkára, mint a Malteser 

Hilfsdienst részéről München városának 

megbízottja. A fogadás ebben a „Kis Ver- 

sailles” kastélyban, a gyönyörű napsü-

tésben mindenki számára egy csodálatos 

élmény volt.

d Sólyom László köztársasági elnök 

Tarnabodon

Szeptember 19-én a köztársasági elnök 

Kozma Imre atya kíséretében a tar-

nabodi „Befogadó falu” program 

eredményeivel ismerkedett. A tarna-

bodi program olyan modell, amelyben 

egyszerre sikerül megvalósítani haj-

léktalan családok társadalomba történő 

visszavezetését és a hátrányos helyzetű 

település szociális, gazdasági fellendí-

tését. A köztársasági elnök úr személye-

sen is meggyőződött minderről, amikor 

elektrotechnikai bontóüzemünkben és 

az egykori kocsmából átalakított játszó-

házban találkozott a településen élők-

kel.

d Mezőkövesden szeptember 21–22-

én értékelő konferenciával zárult Idős-

barát lakásprogramunk, amelyet a 

Szociális és Munkaügyi Minisztéri-

ummal együttműködve két hónap alatt 

bonyolítottunk le. A program célja az 

volt, hogy idős, többnyire magányos 

emberek minél tovább élhessenek saját 

otthonaikban. A beérkezett 2421 érvé-

nyes kérelem közül 706 nyert legfel-

jebb 400 ezer forint értékű támogatást.  

A nyertes pályázók nem pénzt kaptak: 

250 vállalkozóval kötöttünk szerző-

dést, akik elvégezték az akadálymente-

sítéssel kapcsolatos munkákat – kádak 

cseréjét zuhanytálcára, csúszásmentes 

járólapok elhelyezését, lépcsők kiváltá-

sát rámpákkal stb.

A máltai jótékonysági bál Temesváron

A Német Nyelvterületi Delegáció lelkigyakorlata Frauen Chimseen
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d Szeptember 27-28-án a Gyulafehér-

vári Római Katolikus Főegyházmegye 

milleniummi évének lezárására kétna-

pos nemzetközi konferenciára gyűltek 

össze Csíksomlyón a Kárpát-medence 

segítő szervezeteinek vezetői, közöttük 

Kozma Imre atya, az MMSz elnöke.  

Az évet lezáró ünnepi szentmisét szept-

ember 29-én Kozma Imre atya mutatta 

be Gyulafehérváron.

d Lezárult a szeptemberben kiírt 

„Hálózat a közösségért” pályázási idő-

szaka. A programban a Démász a több-

let bevételéből származó összeg megha-

tározott részével a rászoruló lakossági 

fogyasztókat támogatja, a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat közreműködésével. 

6845 pályázat érkezett, feldolgozásuk 

megtörtént – 2852 kérelmezőt tudunk 

támogatni.

l Szeptember utolsó hétvégéjén volt 

Mátraverebély-Szentkúton a Magyar 

Máltai Lovagok Magyarországi Dele-

gációjának a Szent István Lovagrend-

del közös lelkigyakorlata. Az elmélke-

déseket Peregrin ferences atya tartotta, 

a szombati ünnepi szentmisét dr. Paskai 

László O. F. M. bíboros, ny. Eszter-

gom–budapesti érsek mutatta be. Utána 

szentségi körmeneten vettünk részt.  

A szombaton érkezett rendtársakkal 

ötvenen vettünk részt az elmélkedé-

seken és a szentmisén. A szokásostól 

eltérően rendezett lelkigyakorlat nagy-

mértékben segítette a közösség össze-

kovácsolódását.

d 2009-ben negyvenkét tonna szét-

osztható ruhát eredményezett a „Folt-

mentes adomány” program. Október 

7-én Közép-Magyarországi Régiónk 

központjában a szokásos ruhaosztás 

keretében adta át Molnár Emese, a 

Reckitt Benckiser Kft. képviselője 

Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök-

nek azt az 5 millió forintot, amelyet 

Veszprémben a hajléktalan emberek 

melegedőjében az év végén megnyíló 

új mosodánk felszereléséhez ajánlott 

fel a Vanish termékeket forgalmazó 

cég. Szeretetszolgálatunk tevékenysé-

géhez további 2,1 millió forint ado-

mányt utalnak át a kampányidőszak-

ban értékesített folttisztító termékek 

bevételéből. 

l Október 22-én a szokásos rendi 

misére gyűltünk össze a Fortuna utcai 

rendházban a forradalom évforduló-

jának előestéjén. A szokástól eltérően 

több mint háromszor annyian gyűltünk 

össze a szentmisére és a külföldön élő 

rendtársak közül is többen megjelentek. 

Bolberitz atya mély gondolatait körül-

ölelte a közösségi ünneplés. A szent-

mise után meglepetésként Ugron Béla 

és Czigler Ágoston rend-

társunk egy nagyon szép 

– vetített képekkel, éne-

kekkel, versekkel, novel-

lákkal átszőtt – ünnepi 

megemlékezést tartottak,  

mellyel mindannyi-

unk számára kiemelték 

az ünnep méltóságát és 

fokozták az ünnep han-

gulatát. 

l A Ráti iskola felújítása folytatódik 

(Kárpátalja, Ungvári járás)

Második szakaszába lépett a Ráti 

magyar iskola felújítása. A program 

első részében teljesen lecserélték az 

iskola tetőszerkezetét, melynek átadása 

még a szeptemberi tanévkezdés előtt 

megtörtént, így a kisdiákokra már nem 

esik az eső a tanulás közben. Az adomá-

nyozók – látogatásuk alkalmából – úgy 

döntöttek, hogy az iskola felújítását 

tovább támogatják egy tornaszoba meg-

építésével. Ennek megvalósítása újból 

máltai feladat, hiszen a támogatás cél-

szerű felhasználásának ellenőrzését és 

a munkálatok megszervezését – hason-

lóan az első szakaszhoz – a Beregszászi 

Járási Máltai Szeretetszolgálat látja el. 

A támogatást Baittrok László és Schu-

micky András közbenjárásával, dr. Sza-

bados Péter és a Kárpátalja Barátainak 

A Magyarországi Delegáció lelkigyakorlata Mátraverebély-Szentkúton

Ráti iskola
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Közhasznú Egyesülete adománya teszi 

lehetővé.

l Őexc. Angelo Acerbi c. érsek, a 

Szuverén Máltai Lovagrend prelátusa 

kinevezte dr. Bolberitz Pál nagyke-

resztes tiszteletbeli konventuális káp-

lánunkat a Magyar Szövetség keretén 

belül a máltai szerzetesi hivatások 

hivatásgondozójának. Imádkozzunk 

máltai szerzetesi hivatásokért, kérve 

a Filermói Boldogasszony közbenjá-

rását.

l Meszlényi Zoltánt, az 1951-ben 

mártírhalált halt segédpüspököt ünnepi 

szentmise keretében avatták boldoggá 

október 31-én az esztergomi baziliká-

ban. A szertartást Erdő Péter bíboros, 

esztergom–budapesti érsek és Angelo 

Amato érsek, a Szenttéavatási Ügyek 

Kongregációjának prefektusa végezte. 

A volt kommunista diktatúra magyar-

országi vértanúi közül Meszlényi püs-

pök az első, akit az Egyház a boldogok 

sorába emelt. Tizenhárman képviseltük 

rendünket.

d November 5-én indult a Douwe 

Egberts Omnia kávé forgalmazójá-

nak, a Sara Lee Hungary Zrt. cégnek 

„Csészényi gondoskodás” elnevezé-

sű akciója, melyet a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat támogatására szer-

vezett. Ebben a programban minden 

megvásárolt csomag kávé után két 

csészényi kávé jut a Szeretetszolgálat 

gondozottai, az MMSz által szervezett 

közösségi rendezvények résztvevői 

számára. 

d Felemeltük szavunkat. November 

6-án sajtótájékoztató keretében adtunk 

hangot a szegények helyzetét javítani 

szándékozó intézkedések elgondolkodta-

tó hatásáról, és az őket támogató szerve-

zetek működését megnehezítő körülmé-

nyekről. A 2010. évi költségvetés jelen 

formájában további 20 milliárd forintot 

von el a már amúgy is minimál szinten 

működő szociális intézményrendszertől, 

s ellehetetleníti annak működését. A 

kormány által bevezetett áfacsökkentés 

optimális esetben is csak 1/3 részével 

támogatja a valóban rászorulókat, de 

kedvez azoknak, akik nincsenek rászo-

rulva. Szót emeltünk a tárgyi adomá-

nyok áfával való megterhelése, a pénz-

beni közcélú adományok adókedvez-

ményének eltörlése s gondozottjainkat 

ellátó gépkocsik cégautóadója ellen. 

l November 12-én került sor Őexcellen-

ciája Janus Julius nunciusnál az éves 

rendszeres látogatásra. Szövetségün-

ket O’sváth György elnök, Kállay Ubul 

Tamás alelnök és Pusztainé dr. Podma-

niczky Erzsébet kancellár képviselte. Az 

oldott hangú beszélgetés első részében 

Elnökünk adott részletes, kimerítő tájé-

koztatót az elmúlt év számos, nagy jelen-

tőségű eseményéről. Felsorolta állandó 

tevékenységeinket is. A Nuncius nagy 

érdeklődéssel hallgatta a beszámolót, 

gyakran közbekérdezett. Állásfoglalást 

kért az ún. „hamis rendek” kérdésében 

is, melyekkel kapcsolatos nehézségeink-

ről Elnökünk tájékoztatta.

l A Szövetség őszi tanácsülésére 

november 13-án került sor a „Kas-

sai zarándoklatot” megelőző órákban 

a Fortuna utcai székházban. Az ülés 

szentmisével kezdődött. A Tanács szin-

te teljes létszámban képviseltette magát. 

A határozatképesség megállapítása 

után Elnök Úr megnyitotta a zárt ülést, 

amelyiken a Tanács először személyi 

kérdésekkel foglalkozott. Nyolc váro-

mányos próbaidejét fogadta el. Mivel 

mindegyikük tutora és egyházi ajánlója 

felvételt támogató nyilatkozatott adott, 

a Tanács döntése értelmében Elnök Úr 

mindegyiküket felterjeszti Rómába fel-

vételi kérelmük jóváhagyására. Ők: dr. 

Antall György (Magyarországi dele-

gáció), Krätschmerné gr. Kornis Kata-

lin (Német Nyelvterületi Delegáció), 

rev. Merka János (Német Nyelvterületi 

Delegáció), Morozzo della Rocca gróf-

né sz. Rudnay Ilona (Német Nyelvterü-

leti Delegáció), Roy-Chowdhury Gregor 

(Német Nyelvterületi Delegáció), Tahy 

Balázs (Magyarországi Delegáció), dr. 

Ugron Gáspár Gábor (Magyarorszá-

gi Delegáció), és Wasiljevszky Maciej 

(Magyarországi Delegáció).

A nyílt ülésen a szokásostól eltérő 

módon nem a tisztségviselők beszámo-

lói hangzottak el, hanem a jövő meg-

tervezésére alakított munkacsoportok 

vezetői számoltak be az elvégzett mun-

káról és az előttünk álló feladatok-

ról. Ezen belül is Pusztainé dr. Pod-

maniczky Erzsébet kancellár asszony 

tájékoztatta a Tanács tagjait a jövő 

évben esedékes Szövetségi választások 

tervezett menetéről és a határidőkről. 

Kihangsúlyozta, hogy mivel a választás 

kétfordulós, nagyon fontos a kitűzött 

időpontok betartása. Az első körlevél 

(jelöltek állítására) 2010. január elején 

kerül kiküldésre valamennyi rendta-

gunknak. 

Csapodi Pál rendtársunk, aki a pénz-

ügyi kérdésekkel foglalkozó munka-

csoport vezetője, beszámolt az előttünk 

álló nehézségekről és felvetette egy 

esetleges tagdíjemelés szükségességét. 

Megbeszéltük és elfogadásra került a 

Szövetség jövő évi programja is. 

Az ülést hálaadó fohász zárta, majd 

indult a Kassai zarándoklat. 

d Mentőautót ajándékoztunk a 

Romániai Máltai Segélyszolgálat Nagy-

bányai Szervezetének. A Ford Transit 

máltai mentőautó Máramaros megyében 

teljesít majd szolgálatot. 
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d Autóval segített a Suzuki 

A Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója 

Hisashi Takeuchi úr egy Suzuki SX4 

típusú gépkocsit adott át cége nevében 

adományként a Szeretetszolgálatnak. 

Rövid ünnepség keretében Kozma Imre 

atya vette át az autót. A vendégek 

tájékoztatást kaptak a Szeretetszolgá-

lat munkájáról és megtekinthették az 

Országos Központ épületében lévő kiál-

lítást és a berlin fal – kertben felállított 

– egy darabját. 

l Szent Erzsébet-napok Kassán

Immár sokadik alkalommal tettünk ele-

get a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 

Kassán működő tagjai meghívásának, és 

ünnepeltünk együtt Szent Erzsébet tisz-

teletére. Az Ünnepi Akadémia előadá-

sai mindannyiunkat feltöltöttek Szent 

Erzsébet szellemével, csodálatos életé-

nek mozzanataival. Varsányi Katalin 

előadásában az általa készített és a hely-

színen kiállított fotográfiái segítségével 

tárta elénk Szent Erzsébethez fűződő 

élményeit. „Határon átnyúló együttmű-

ködés” címmel hallhattuk Kuklay Antal 

atyát az Akadémia második felében. 

Sárospatak–Kassa, ezt a két várost Szent 

Erzsébet élete kapcsolja össze. 

Vasárnap ünnepi szentmisén vettünk 

részt a székesegyházban. Dr. Sedon 

László kanonok, Miskolc-Hejőcsabai 

plébános atya a szentmise főcelebrán-

saként szentbeszédében kiemelte a sze-

retet fontosságát, és Szent Erzsébet pél-

dájának követésére hívott fel. A szent-

mise befejeztével tiszteletünket tettük 

Rákóczi Ferenc sírjánál, ahol a Szózat 

eléneklése után Kállay Ubul Tamás 

alelnök koszorút helyezett el.

 

l Szövetségünk obedienciás lelkigya-

korlata november 26–29. között ismét 

Fehérvárcsurgón volt. A lelkigyakor-

latot prof. Bolberitz Pál nagykeresztes 

tiszteletbeli konventuális káplánunk 

vezette: az elmélkedések témája „az 

Egyház szent jelei” volt. A lelkigyakor-

laton az európai engedelmességi rendta-

gok közül tizenketten vettek részt.

d Jó látás ajándékba

Idén 60 esztendős az Ofotért. Ebből az 

alkalomból ingyenes szemvizsgálatot 

követően szemüveggel látják el azo-

kat, akik anyagi körülményeik miatt 

kénytelenek lemondani a jó minőségű 

szemüvegről. Az MMSz segítségével 

ezer ember juthat hozzá december 15-

ig az ingyenes vizsgálathoz és a jobb 

minőségű szemüveghez. Az így jutta-

tott adomány értéke 7 millió forint.

d Fő támogatónk, stratégiai part-

nerünk a SPAR Magyarország Kft.  

A vállalat minden évben megjutal-

mazza azokat a dolgozókat, akik 

kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 

Az idei évben az „Arany fenyő” díj 

átadására Siófokon került sor. 2008. 

dec. 1.–2009. okt. 31. között a cég által 

működtetett üzletekben a vásárlók 200 

és 500 forintos máltai adománykár-

tya megvásárlásával támogathatták 

a Szeretetszolgálat programjait. Az 

adománygyűjtésben legjobb ered-

ményt elért két üzlet kitüntető okle-

velet kapott a rendezvényen. Köszön-

jük nekik segítő együttműködésüket!  

A SPAR hálózatában decembertől 

ismét lehet adománykártyával támo-

gatni a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálatot. 

Naptár – mi történt?	 Má lta i  Hí r e k � 2009. december

Pásztor Zoltán atya köszönti a Szent 

Erzsébet Akadémia résztvevőit

Pontosítás a Máltai Hírek 2009. márciusi számában, a „Mi történt” rovatban megjelent hírhez.

Jótékonysági hangverseny a müncheni Damenstift templomban és a kölni St. Apost bazilikában
A MMSz volt munkatársai, Tóth Mónika szociálpedagógus és Bokor Iván énekes–gitáros előadóművész, akik korábban 
több jótékony célú előadást szerveztek Magyarországon, hazájuktól távol, új otthonukban, szívesen gondolnak vissza a 
Szeretetszolgálatnál töltött éveikre, és támogatásul, karácsonyi ajándékként szervezték meg advent második vasárnapján 
Münchenben, a Damenstift templomban, valamint a harmadik vasárnapon Kölnben, a Szt. Apostol Bazilikában jótékony 
célú előadásukat, melyek bevétele az általuk jól ismert budapesti, Szatmár utcai Családok Átmeneti Otthona javát szolgálta. 
A müncheni előadáson közreműködtek: Tóth Mónika szociálpedagógus és Bokor Iván énekes előadóművészek, valamint 
a DurMolok, a magyar katolikus misszió ifjúsági énekkara dr. Kovács János és Geng Ildikó vezetésével. A rendezvény 
védnöke Kovács József, a Magyar Köztársaság müncheni főkonzulja volt. A megjelenteket Wolfgang Wagner, az MHD 
magyarországi koordinátora üdvözölte. A főkonzul képviseletében Szilágyi Gergely konzul, a Bajor–Magyar Fórum elnök-
sége nevében Ramsay Viktor, az MMLSz Német Delegációja részéről Máriássy Zsuzsa vettek részt. 
A kölni hangversenyen – ahol megjelent az est védnöke Mydlo Tamás düsseldorfi magyar főkonzul – az MMSz volt mun-
katársai Tóth Mónika és Bokor Iván szórakoztatta az érdeklő közönséget.
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Naptár – mi várható?
Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 
2010. évi rendezvények, programok

1. változat (2009. november 13.)

Dátum Hely Rendezvény
01. 05. 17º°  Budapest/Váci u. Johannita–Máltai találkozó JRMT
01. 07–10. Velence Szórvány lelkigyakorlat MMLSz
02. 25–28. Fehérvárcsurgó Obedienciás lelkigyakorlat MMLSz
03. ? New York  É.-Amerikai Del. lelkinap É-Am. Del.
03. 12–14.  Sarród Dámák lelkigyakorlata MMLSz
04. 09. Budapest/Fortuna u. Tanácsülés MMLSz
04. 09–11. Székesfehérvár Szövetségi lelkigyakorlat +
  elnöki kollokvium MMLSz
04. 30–05. 04.  Lourdes Lourdes-i zarándoklat MMLSz
05. 01. 10ºº Esztergom Mindszenty-emlékmise Magy. Del.
05. 23. 18º° Budapest/Szt. Imre temp. Apor-ünnep Magy. Del.
05. 20–05. 25. Csíksomlyó Csíksomlyói zarándoklat Magy. Del.
06. 20. Washington Szent János-nap,  É.-Am. Del.
  É.-Am. Del. Közgyűlés É.-Am. Del.
06. 24.  Budapest/Fortuna u. Magyar Delegáció Közgyűlés
 Budapest/Mátyás-templom Szent János-nap – Szentmise Magy. Del.
  Avatások
07. 10 – 17.  Anglia – Bluestone Park Nyári mozgássérült tábor MMLSz
Július vége ? Erdély/Előpatak Közép-európai mozgássérült tábor MMLSz
08. 19. 16º° Budapest/Fortuna u. Tanácsülés, Elnöki kollokvium
08. 19. 19°º  Fogadás MMLSz
08. 20. 16ºº Budapest Szent Jobb-körmenet MMLSz
08. 28. 13º° Bécs Szent István-mise Német Del.
09. 08. 18³º Budapest/Fortuna u. Philermói Szűzanya ünnepe MMLSz
09. 17 – 19. Ausztria/Kufstein Német Del. közgyűlés és lelkigyakorlat Német Ny. Del.
10. ? Washington É.-Amerikai lelkinap É.-Am. Del.
 ?  Magyar Del. lelkigyakorlata Magy. Del.
10. 30. 9°º Budapest/Fortuna u. Tanácsülés Magy. Del.
11. 02. 19ºº Bp. Mátyás-templom Requiem Magy. Del.
11. 12–14. Kassa  Szent Erzsébet-zarándoklat Magy. Del.
12. 11. 16ºº Budapest/Fortuna u. Mikulás-ünnepség Magy. Del.
12. 23. 18³º Budapest/Fortuna u. Karácsonyi áhítat Magy. Del.
12. 31. 16ºº 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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1. A mindenséget összetartó erők meg-

rendülnek.

Jézus a világvége döbbenetes erejű képeit 

állítja elénk: „a Nap elsötétedik, a Hold 

nem ad világosságot, a csillagok lehulla-

nak az égről és a Mindenséget összetartó 

erők megrendülnek.” (Mk. 13,25)

Amikor Márk az evangéliumát írja, 

világvégi hangulat uralkodott a hívő 

zsidók, és a zsidókból lett keresztények 

köreiben. Értetlenkedve szenvedték el 

a rómaiak megtorló intézkedéseit, akik 

vasököllel csaptak le minden nemzeti 

megmozdulásra. Majd megtörtént a leg-

rosszabb: rómaiak a templommal együtt 

földig rombolták a Szent Várost. Mind-

ezt nem tudták másnak vélni, mint az 

elközelgő világ végének.

Ugyanakkor Márk azt is tudta, hogy 

Jézusnak a szavai kapcsolatban vannak 

saját nagypénteki sorsával, amit húsvét 

hajnala követett. Sorsában az Isten és 

a Világ igazsága nyilvánult meg. Ezért 

értelmezi a történelmi eseményeket a 

Krisztus-történet fényében. A kereszten 

Krisztus számára is összedőlt a világ, de 

Isten nem hagyta cserben.

A földi Jeruzsálem hetvenben összeom-

lott, amint Jézus előre megmondta, úgy 

a mai államok vezetőit is figyelmezteti 

arra, mi várhat a mai államgépezetekre, 

ha nem fogadják el szavait, mely szerint 

egy olyan világ nem maradhat fenn, 

ahol mindenben csak a hatalomról és ha-

szonról van szó, s ehhez szorosan kap-

csolódóan a félelem uralkodik. Aki azt 

hiszi, hogy az élet krízisein hatalommal 

úrrá lehet lenni, az elsüllyed a kaotikus 

mélységekben.

Bőven vannak ijesztő jelek világunkban: 

természeti katasztrófák, gazdasági prob-

lémák, terrorizmus, munkanélküliség; és 

egyéni életünk válságai is számosak: 

betegségek, tobzódó drogfogyasztás, 

házasságok összeomlásai, barátságok 

csalódásai, generációs ellentétek, szak-

mai kudarcok…

Megpróbáltatásainkat nem azért neve-

zem nevén, hogy félelmet keltsek és 

reménytelenné váljunk, hanem azért, 

hogy ezekkel szembesüljünk, s jól hasz-

náljuk fel maradék időnket, amely a vég 

felé közeledve mindig kevesebb.

Tévúton járnak Pál apostol szerint 

azok, akik e világban rendezkednek be, 

„együnk, igyunk, úgy is meghalunk.”

Viszont jól élünk lehetőségeinkkel, ha az 

irgalmas Krisztus példáját követve, meg-

szelídítjük lázongó szívünket, és kien-

gesztelődünk, megbékélünk egymással.

2. Isten jósága és emberszeretete 

összetartja a világot.

„Majd meglátjátok az Emberfiát, amint 

eljön a felhőkön, hatalommal és dicső-

séggel.” (Mk, 13,27)

A keresztények sohasem passzív féle-

lemmel figyelték a történelem alakulá-

sát, hanem úgy gondolták, hogy Isten 

közelgő eljövetelét segítik azzal, ha tel-

jesítik az Egyház misszióját. Az Isten 

országát a magasabb etika megvaló-

sításával próbálták közel hozni. Ezért 

a keresztény fejlődéseszmének mindig 

lényeges eleme volt az erkölcsi fejlődés 

előmozdítása.

A fejlődés mai eszméjéből hiányzik az 

erkölcsi fejlődés gondolata. Sokak sze-

rint a vallásos gondolkodás egyenesen 

gátja a fejlődésnek. Emiatt nem hallgat-

hatom el, hogy számos ideológia bukása 

folyamatosan cáfolja ezt a megállapítást. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy az etikai 

rend megőrzése végett, az embereknek 

szükségük van Jézus szavára, és a vég-

ítélet képére. 

Az ókori keresztények úgy gondolták, 

hogy Jézus húsvétja óta a kereszt ereje 

tartja egyben a mindenséget. Minden 

változik, de Isten ugyanaz marad.

Az üdvösségüzenetről az Emberfia láto-

mása győz meg bennünket, aki ítélni 

jön, de nem, mint lelketlen bíró, aki csak 

hibáinkat, bűneinket kéri számon. Az 

irgalmatlan bíró bennünk lakozik, nem 

Krisztusban.

Márk evangélista szerint az Emberfia 

eljön hatalommal és dicsőséggel, és meg 

Elnöki gondolatok	 Má lta i  Hí r e k � 2009. december

Betlehem éjszakája  
és a Golgota fényei
(Isten emberszeretete megmenti  
a világot)
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
intézményei – folytatás
Hajléktalan és roma családok társadalmi integrációja

A megoldásra váró szociális problémák 

közül kiemelt jelentőségű a nagyvárosi 

hajléktalanok, valamint a kis- és nagy-

településeken egyre inkább leszakadó 

– elsősorban roma – lakosság szegregá-

ciójának felszámolása, társadalmi integ-

rációjának elősegítése. E téren a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat két modell érté-

kű programot működtet, melyek nem-

csak az érintett rászoruló rétegek élet-

helyzetének javítását célozzák, hanem 

komplex felzárkóztató vidékfejlesztési 

programok is egyben.

„Befogadó Falu”

A „Befogadó Falu” program célja, hogy 

a nagyvárosokba – elsősorban a fővá-

rosba – költözött, s ott reménytelen 

állapotban tengődő, ugyanakkor vidéki 

gyökerekkel rendelkező, az ottani élet- 

és munkamódot, a háztáji gazdálkodást 

ismerő és vállaló családoknak komp-

lex segítségnyújtással, önálló lakhatás 

(lakóház kerttel és melléképületekkel), 

vetőmag, föld és háziállat biztosításá-

val lehetővé tegye a visszailleszkedést 

a vidéki életbe. A befogadott családok 

sokrétű segítséget kapnak, hogy meg-

találják helyüket a falu közösségében, 

munkához jussanak, gyermekeik iskolá-

ba, óvodába járjanak. 

Ugyanakkor a program felvállalta a falu 

legrászorultabb családjainak segítését, 

gondozását is, valamint olyan közössé-

gi programok, szolgáltatások szervezé-

sét, melyek a falu valamennyi családja 

számára hasznosak és elérhetőek. Az 

MMSz Befogadás Kht. által létesített, 

elektronikus hulladékokat bontó üzem 

30 fő részére teremtett munkahelyet.  

A foglalkoztatást az OFA támogatja. 

A gazdasági recesszió sajnos ezt az 

üzemet is érinti: jelentősen csökkent 

a bontott elektronikai anyagok iránti 

kereslet, és jelentősen csökkent az egyes 

hulladékok átvételi ára.

„Lakhatási és szociális  
integrációs” program

A program célja a kiválasztott település 

– elsősorban – romák lakta telepének 

integrációja, a térség cigányságának 

komplex (gazdasági, szociális, oktatási) 

felzárkóztatása, általános életminősé-

gének javítása, társadalmi, gazdasági 

aktivitásuk növelése, az integrációból 

származó előnyökhöz (különféle szol-

gáltatások, infrastruktúra stb.) történő 

hozzáférés lehetőségének megteremtése. 

Az összetett programmal – krízishelyze-

tek azonnali felszámolása, új lakóházak 

létesítése, és a telepi lakosság folyama-

tos beköltöztetése, közösségi vizesblok-

kok telepítése, közösségi tér kialakítása, 

óvoda fejlesztése, a munkaképes korú 

telepi lakosság munkaerő-piaci státus-

ának erősítése, folyamatos családse-

gítés, a roma gyerekek szocializációs 

készségének fejlesztése stb. – olyan 

modellt szeretne az MMSz bemutat-

ni, mely segítheti az országban több 

helyen a hasonló telepek integrálódását, 

és támpontot adhat más, szociális, kul-

turális, oktatási, foglalkoztatási gondok 

megoldásához. 2004-ben Monoron az 

önkormányzattal és a családsegítő szol-

gálattal együttműködve indult a Tabán 

nevű telep integrációja, míg 2005-ben 

a Somogy megyei Táskán, 2007-ben 

pedig Pécs-Györgytelepen indult hason-

ló, és azóta is folyamatosan működő 

program.

Ezen innovációs programokhoz az 

MMSz jelentős saját – adományokból 

származó – forrásokat is mozgósít.

is vigasztal. A megrendülés pillanataiban 

megmutatkozik, honnan jön a megmen-

tés. Istentől jön az Emberfia, az ég felhő-

in, mondja a Biblia képes beszéde.

Amikor már nincs semmi az ember 

hatalmában, még mindig megmarad az 

esély, hogy az Isten elgondolása szerinti 

emberekké legyünk. Ezt tanulhatjuk 

meg, mi keresztények, attól a hús-vér 

férfitól, akit az Evangélium Emberfi-

ának nevez. Az Ő Isten iránti bizalma 

igézte meg követőit, Akinek istensze-

retete és jósága a kereszten mutatkozott 

véglegesen erősebbnek a hatalomnál és 

félelemnél. Mindkettőt legyőzte. 

Megpróbáltatásaink, amelyek a hata-

lom erejével már nem szüntethetők meg, 

figyelmeztetnek bennünket arra, hogy 

a mulandó világban legfőképpen Jézus 

szava számít, Aki meghív bizalomra és 

jóságra. 2009 karácsonyán, amikor az 

Emberfia születését ünnepeljük.

Kozma Imre
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Máriássy Zsuzsa

tiszteleti dáma, a Német Nyelvterületi 

Delegáció alelnöke

Máriássy Zsuzsa 

1944-ben született 

Budapesten. Szüleit 

a háború és a kom-

munista uralom saj-

nálatos módon szét-

választotta. Édesap-

ja a müncheni Szabad Európa Rádió 

hírszerkesztője lett; otthon maradt 

édesanyja pedig 1962-ben férjhez ment 

Kopácsy Zoltán volt katonatiszthez, 

akit egy szovjet bíróság „szovjetellenes 

szervezkedés” vádjával 1947-ben 25 évi 

kényszermunkára ítélt, amelyből kilen-

cet le is dolgozott Szibériában.

Máriássy Zsuzsa fiatalságát a szárma-

zásából adódó megbélyegzettség nehe-

zítette. A Vendéglátó- és Szállodaipari 

Technikumban letett érettségije dacára 

szállodai munkakör betöltéséről a fenti 

okok miatt szó sem lehetett. A Magyar 

Ebtenyésztők Országos Egyesülete tit-

kárságán dolgozott, mikor 1979-ben 

édesanyjával és nevelőapjával elhagy-

ták Magyarországot és Münchenben 

telepedtek le, hogy szabadon élhesse-

nek. Egy új élet kezdése – elhagyva az 

otthont és a megszokott környezetet –, 

nem volt könnyű feladat. De megoldot-

Karácsonyi Miklós 

Béla

magisztrális lovag, 

a Német Nyelvte-

rületi Delegáció 

elnöke

1939. április 16-án 

született Budapesten. 

Apja, Karácsonyi Béla járási főjegyző 

volt Kapuváron, így került Eszterházá-

ra, ahol az elemi iskoláit végezte. Apját 

1949-ben elhurcolták, másfél évig a 

„Markóban” kínozták, majd halálra ítél-

ték. Ez idő alatt édesanyjával és nővéré-

vel egy büntetőtáborban volt, ahonnan 

csak apja halálos ítélete miatt szabadul-

hattak ki. Miután kizárólag Sopronban 

volt szabad letelepedniük, ott az Orso-

lyiták vették magukhoz, de 1951-ben az 

ÁVO megszállta a kolostort, az apácákat 

elzavarták és az iskolát államosították. 

Középiskoláit ezután a Széchenyi Gim-

náziumban végezte. A tanulás mellett 

intenzíven sportolt, ami későbbi pályá-

jának alakulásában mindíg segítette. 

Ezenkívül hegedülni is tanult.

Miután 1956-ban a forradalom vissza-

adta apját, a szabadságharc leverése 

után Ausztriába menekültek. Családja 

Svédországba vándorolt ki, de ő maga 

csak 1958-ban ment utánuk, miután 

az innsbrucki Magyar Gimnáziumban 

leérettségizett, és anyagi lehetőségei 

nem engedték, hogy egyetemi tanulmá-

nyait Bécsben folytassa. Stockholmba 

ment és mindenféle munkát vállalt, míg 

végül Simonffy Gyula építészirodájában 

kötött ki mint rajzoló. 1961-ben folytat-

hatta egyetemi tanulmányait a bécsi 

Műegyetemen, ahol 1968-ban okleve-

les építészmérnökként végzett. Tanul-

mányai közben továbbra is Simonffy 

Gyulánál dolgozott tervezőként, aki 

– johannita lovag lévén – felkeltette 

érdeklődését a Máltai Lovagrend iránt.

1974-ig tanársegéd, majd adjunktus volt 

a bécsi egyetemen, amikor egy pályá-

zatot megnyert, és a bécsi Shopping 

City Süd bevásárlóközpontot tervezte 

és építette. 1976-tól a „Generali” bizto-

sító csoport építési és ingantlankezelői 

leányvállalatát vezette, mint üzletveze-

tő igazgató. 1984-ben saját építészmér-

nöki irodát nyitott, melyet ma is maga 

vezet.

Karácsonyi Miklós Béla 1970-ben kötött 

házasságot; felesége Elisabeth, báró 

Heine-Geldern Miksa és Roessler Éva 

bárónő lánya. 1975-ben született Teresa 

és 1977-ben Anna lányuk. Mindkettő 

házas és gyermekeik vannak. A Máltai 

Lovagrendbe 1980-ban nyert felvételt 

I. osztályú adományosként, majd 1987 

óta magisztrális lovag. A Rend iránti 

elkötelezettségét az is ösztökélte, hogy 

látta és érezte az osztrákok hatalmas 

karitatív aktivitását, az Osztrák Szere-

tetszolgálat, az MHD alakulását, és azt 

a sok szeretetet, mellyel a menekülteket 

segítették. A nyugati szórványban élő 

magyar máltai lovagok erőfeszítésének 

példája – mind hazaszeretetben és val-

lásosságban, mind a betegek, szegények 

és öregek segítésében – kiváltotta benne 

a karitatív munka utáni vágyat, mely ma 

is vezérli. A 90-es évek közepéig kórhá-

zi felszerelések, valamint gyógyszerek 

beszerzésében és Magyarországra való 

szállításában szerzett nagy érdemeket. 

Kállay Kristóf elnöksége idején, elnö-

ki összekötőként működött az osztrák 

nagyperjel felé. 1989-ben aktív részese 

volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

megszervezésének, illetve megalapítá-

sának. Karácsonyi Miklós Béla 2005 

óta az MMLSz Német Nyelvterületi 

Delegációjának elnöke.

Bemutatkozás – a Német 
Nyelvterületi Delegáció vezetősége
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ták, és életük Bajorországban is ottho-

nossá vált. Máriássy Zsuzsa 21 éven át 

a Siemens Rt. (majd Nokia-Siemens) 

alkalmazottja volt, míg 2009. július 

1-jével nyugdíjba nem vonult.

Máriássy Zsuzsa a Rendnek 1996 óta 

tagja, de máltai tevékenysége 1986-

ban kezdődött, amikor egy német mál-

tai csoporthoz csatlakozva betegápoló-

ként először ment Lourdes-ba. Azóta 

is minden évben nagy örömmel vesz 

részt ezen a szép, rendi zarándoklaton. 

Másik nagy máltai szívügye a nyaran-

ta megrendezésre kerülő nemzetközi 

mozgássérült tábor, amelyet 1993-

tól tíz éven át kísért és támogatott. 

Beszámolóival egyrészt adakozókat 

toborzott, másrészt a fiatal mozgássé-

rültek problémáit és lelkivilágát sike-

rült közelebb hoznia az emberekhez. 

Kapcsolata a táborral máig sem sza-

kadt meg, mert tudatában van annak, 

hogy ezen a téren még nagyon sok a 

teendő.

Az MMLSz Német Nyelvterületi Dele-

gációjának 9 évig volt titkára, nagyedik 

éve pedig alelnöke. Nyugdíjazása óta 

még aktívabban vesz részt a máltai 

munkában, főleg a müncheni Malteser 

Hilfsdienst tevékenységének keretében.

A máltai cél: a hit védelme és az eleset-

tek támogatása kiváló ötvözet – szol-

gálni Krisztust a hitben és szolgál-

ni a rászorulókat a krisztusi hit által. 

„Adjatok, és akkor ti is kaptok. ...Mert 

amilyen mértékkel ti mértek, olyannal 

mérnek majd nektek is.” (Lk 6, 38) És 

itt nemcsak pénzről van szó, hanem 

törődésről, időráfordításról és sok szere-

tetről – hiszen erre esküdtünk fel, vallja 

Máriássy Zsuzsa.

Clary-Aldringen Christianné  

Szapáry Mária

tiszteleti dáma, a Német Nyelvterü-

leti Delegáció titkára

Szapáry Mária 1954. 

december 25-én szü-

letett Budapesten, 

Szapáry István és 

Szinyei-Merse Éva 

lányaként. 1961-től 

szüleivel és húgá-

val Bécsben éltek. 

1972-ben, miközben az IBM Österre-

ichnél dolgozott, tagja lett a Malteser 

Hospitaldienst Austria-nak, ahol vasár-

naponként kórházban vállalt önkéntes 

ápolói munkát és lourdes-i zarándokla-

tokon vett részt. 1980-ban Münchenbe 

költözött, ahol egy japán számtógépes 

cégnél folytatta munkáját, egész 2003-

ig, amikor is önállósította magát. Mün-

chenbe költözve ismerte meg későbbi 

férjét is, Clary-Aldringen Christiant, 

aki a Német Szövetség máltai lovagja. 

1983-ban volt az esküvőjük. 

Miután a Máltai Lovagrend Német Szö-

vetségének lourdes-i zarándoklatain 

már rendszeresen részt vett ápolóként, 

2003-ban felvételt nyert a Máltai Lovag-

rendbe mint tiszteleti dáma, a Magyar 

Szövetségbe beosztva. 2006. szeptem-

bere óta az MMLSz Német Nyelvterü-

leti Delegációjának titkára. Az MMLSz 

lelkigyakorlatain, különböző rendezvé-

nyein rendszeresen részt vesz; karitatív 

és szociális tevékenységének helyszine 

pedig a lakóhelye, München. 

2004-től a müncheni Máltai Szere-

tetszolgálatnál (MHD) építette fel és 

vezette a látogatószolgálatot, ahol idő-

közben már több mit 140 önkéntes 

törődik öreg és magányos emberekkel. 

2007. március 15-től átvette az egész 

München-i Máltai Szeretetszolgálat 

vezetését. 

Szapáry Mária „két világban” megva-

lósuló máltai élete nagyon értékes és 

szép, mert a Rend jelszava, a Tuitio 

fidei et obsequium pauperum minden-

hol érvényes.

Tahy András

tiszteleti lovag, a Német Nyelvterületi 

Delegáció kincstárnoka

Tahy András Buda-

pesten született 

1936. június 2-án. 

A háborút az Alagút 

közelében az Atti-

la utcában vészelte 

át szüleivel, majd 

– mivel lakásuk a háborús károk miatt 

nem volt lakható, – a Móricz Zsigmond 

körtérre költöztek. Középiskolai tanul-

mányait a közeli Szt. Imre gimnázi-

umban kezdte, de a 48-as államosítás 

után különböző iskolákba szórták szét 

a diákokat. Iskolai pályája származása 

miatt a 8. osztállyal be is fejeződött 

volna, ha nem veszik fel az utolsó pil-

lanatban – az akkor még a református 

egyház tulajdonában levő – Lónyai utcai 

gimnáziumba. De 1952-ben ezt az isko-

lát is államosították; újra szétszórták a 

diákokat, és őt – az akkor még másként 

nevezett – Toldy gimnáziumba helyez-

ték. Itt sikerült 1954-ben leérettségiznie. 

Egyetemről szó se lehetett, így a Postá-

nál távbeszélő műszerészi tanfolyamra 

került. 1955. őszén munkahelye segít-

ségével felvették a Budapesti Műsza-

ki Egyetemre. Az 1956-os forradalom 

leverése után tanulmányainak folytatása 
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Búcsúzunk

Gróf Verőczei Pejácsevich Márkus

tiszteleti lovag

192�–2009

Váratlanul érte a 

Magyar Máltai 

Lovagok Szövet-

ségét a hír, hogy 

Pejácsevich Már-

kus tiszteleti lovag, 

2009. augusztus  

4-én, életének 86. évében, a skóciai 

Perthben elhunyt. 

Pejácsevich Márkus Budapesten szüle-

tett 1923. október 13-án, és itt végezte 

jogi és államtudományi tanulmányait is. 

1944. július 3-án Budapesten feleségül 

vette Máriássy Évát, ki később tiszteleti 

dámaként szintén tagja lett Szövetsé-

günknek. A második világháború után, 

miután mindenüket elveszítették, hazájuk 

elhagyására kényszerültek és London-

ban telepedtek le. Pejácsevich Márkus 

töretlen hitével és optimizmusával, nagy 

nyelvtudásával és sokoldalúságával, de 

főként példás nyíltságával és rokonszen-

ves természetével – leküzdve a kezdeti 

nehézségeket – a pénzügyi pályára kerül-

ve, a Grieveson Grant, majd a Simon 

and Coates és végül a Flemings cégeknél 

mint tőzsdeügynök vált sikeressé. 

A nagy múltú Pejácsevich család az 

utóbbi négy generációban számos lova-

got adott a Rendnek; az elhunyt 1972-ben 

lett tagja tiszteleti lovagként a Magyar 

Máltai Lovagok Szövetségének.

Pejácsevich Márk két gyermeket nevelt 

fel és a Jóisten megadta neki azt a 

boldogságot, hogy 4 unokája, sőt 6 

dédunokája fejlődését is figyelemmel 

kísérhesse. Hosszú, fordulatok-ban igen 

gazdag életéről álljon itt néhány kiraga-

dott idézet abból a megemlékezésből, 

melyet unokája Nicholas Leigh-Wood 

mondott a Fortuna utcai búcsúztató 

alkalmával:

„Apó egy igazi úriember volt, és a 

tény, hogy mind így emlékszünk rá, azt 

hiszem, ez tenné őt igazán boldoggá. 

Pontosan tudta, hogy kinek született, 

hogy ki volt. Bármi, amit tett valaha az 

életben, azt bájjal, emberséggel, távla-

tokban gondolkodva tette. Úriembernek 

lenni nem egy státus, az egyfajta gon-

dolkodás-, viselkedési mód másokkal 

szemben és elvárás önmagától. „Bánj 

úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy 

veled bánjanak” mondja a Biblia. Ez az, 

amiről egy úriember felismerhető. Apó 

e szerint élt… Házassága példaértékű 

volt. Amit elértek, azt együtt érték el és 

minden lehetőséget megragadott, hogy 

felesége ebben vállalt szerepét elsőként 

méltassa… Családja és a zene iránt való 

rajongásán túl élete nagy szenvedélye 

a vadászat volt. Ezen időszakok alatt 

egyszerűen lehetett vele beszélgetni az 

élet dolgairól. Amikor csak hallgatta az 

ember a világról szőtt gondolatait, bár-

miről is szóltak, azok mindig bölcs taná-

csok, tisztességes és korrekt meglátások 

voltak. A legérdekesebb történeteket a 

maga csodálatos, felejthetetlen módján 

mesélte el, melyek máig a fülünkben 

csengenek. Apó köszönjük, hogy azokat 

az apró dolgokat is megtetted, melye-

ken hajlamosak vagyunk átsiklani a 

mindennapok során, és, hogy a világot 

szebb hellyé változtattad sokunk szá-

mára! Igen, Te voltál a legigazabb úri-

ember közöttünk! Isten áldjon!”

E személyes tartalmú sorok után 

kívánkozik még az a hála, melyet  

Pejácsevich Márkusnak a Magyar Szö-

vetség érdekében kifejtett hosszú évek-

lehetetlenné vált. Elhagyta az országot 

és a zürichi Műszaki Egyetemre került 

(ETH), ahol 1960. decemberében elekt-

romérnöki oklevelet szerzett. A mün-

cheni Siemens cégnél kapott állást, ahol 

különböző beosztásokban és különböző 

országokban eltöltött, összesen 40 évi 

munkaviszony után, fejlesztési igazgatói 

beosztásból ment nyugdíjba. 

Tahy Andras 1965-ben házasodott össze 

a berlini születésű Tiedemann Dorittal, 

aki a férje hazája iránti rokonszenvtől 

vezetve az évek során jól megtanult 

magyarul. 1967-ben született lányuk, 

aki 4 unokával örvendeztette meg őket. 

Nyugdijazásuk óta unokáikkal együtt 

élvezik a hosszú balatoni nyarakat a 

Tahy család régi fészkében, Szemesen.

Tahy András 2000-ben lett a Máltai 

Lovagrend tagja; az MMLSz Német 

Nyelvterületi Delegációjának kincs-

tárnoki tisztjét 2004 őszén vette át. 

Még felvétele előtt járt Lourdes-ban és 

rendszeresen részt vesz a csíksomlyói 

és kassai zarándoklatokon. A szövet-

ségi lelkigyakorlatokról még sohasem 

hiányzott.

Értelmezése szerint, a máltai célok 

tömör megfogalmazása – a hit védel-

me és az elesettek segítése – mérnöki 

pontossággal definiálja tennivalónkat 

a mai laicista társadalomban. Szükség 

van munkánkra.
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re visszanyúló tevékenysége ébreszt 

bennünk. Segítette és felkarolta az 

Angliában élő fiatalabb rendtársainkat, 

pénzügyi ismereteivel tanácstagként 

hasznos segítséget nyújtott a Szövetség 

gazdálkodásában. Rendszeresen részt 

vett a szövetségi lelkigyakorlatokon, de 

sosem mulasztotta el az aktív részvételt 

a londoni magyar nyelvű szentmiséken 

sem; ezzel is élő példát nyújtva család-

ja, környezete számára a hitéletből és a 

hazához való kötődésből. 

Áldott legyen emléke. Requiescat in 

pacem.

özv. Örményi Istvánné Lers Elvira 

(Szörényi Éva)

magisztrális dáma

191�–2009

Fájdalommal búcsu-

zunk Lers Elvira 

magisztrális dámá-

tól, jobban ismert 

művésznevén Szö-

rényi Évától, a 

neves szinésznőtől, 

az amerikai magyar emigráció jelentős 

személyiségétől, ki életének 93. évében, 

hosszas és fájdalmas betegséget követő-

en 2009. december 1-jén Los Angeles-i 

otthonában elhunyt. 

Lers Elvira 1917. május 26-án szüle-

tett Budapesten, mint Schwab Károly 

és bárónő Szepesbélai Lers Hortenzia 

lánya. Anyai nagyszülei 1921-ben két 

testvérével együtt örökbe fogadták, a 

családnév továbbvitele céljából. Későb-

bi művészneve az örökbefogadó nagy-

anya, Lers Vilmosné, Szörényi Reischl 

Éva előneve.

Lers Elvira Szörényi Éva 1935-ben 

végzett a Színművészeti Akadémián. 

Már akadémiai növendékként a Nem-

zeti Színház tagja lett, és az ország első 

színházának egyik vezető színésznő-

jeként több mint húsz éven keresztül 

lépett Magyarországon színpadra. Köz-

ben 1942-ben ment férjhez Budapesten 

Örményi Istvánhoz, kitől három fia 

született.

1956 októberében a Nemzeti Színház 

forradalmi bizottságának a társulat által 

megválasztott társelnökeként részt vett 

a forradalomban, majd annak leverését 

követően férjével és három fiával hazája 

elhagyására kényszerült; az Egyesült 

Államokban előbb a keleti parton, majd 

Los Angelesben élt. Ezt követően éle-

tét a szülőföldjüktől távolra szakadt 

magyarok összefogásának szentelte. 

Életének üzenete, hogy magyarságát 

minden körülmények között, minden 

nehézség ellenére megőrizte. Öt éven 

keresztül volt New Yorkban a Szabad 

Európa Rádió munkatársa. Az emigrá-

ció színészeit összegyűjtve megalapítot-

ta a New York-i Petőfi Színházat, ahol 

több éven keresztül játszott a színpadon. 

A Torontói Magyar Művész Színháznak 

évente vendégszereplője volt. Számta-

lan jótékony célú előadást rendezett 

New Yorkban és Los Angelesben, pél-

dául az árvízkárosultak és a határon túli 

magyar iskolák megsegítése érdekében. 

Több mint öt évtizeden át színházi és 

irodalmi előadásokat rendezett szerte a 

világon, így az Egyesült Államokban, 

Kanadában, Dél-Amerikában, Ausztrá-

liában és Nyugat-Európában is.

Szörényi Éva nem csupán a magyar 

kultúra és művészet megbecsült kép-

viselője volt, hanem az 1956-os forra-

dalom és szabadságharc emlékének és 

eszmeiségének egyik legkiemelkedőbb 

ápolója is. 1957-ben a Magyar Sza-

badságharcos Szövetség alapító tagja 

volt Amerikában, majd a Szövetség 

munkájában aktívan részt vett. Tevé-

keny szerepet vállalt a Los Angeles-i 

MacArthur Parkban 1969-ben felállított 

emlékmű létrehozásában. A forradalom 

és szabadságharc 50. évfordulójának 

méltó megünneplésének előkészítésé-

re többekkel létrehozta a Remember 

Hungary 1956 Bizottságot, amelynek 

elnöke volt.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségé-

nek 1990 óta volt tagja, mint magiszt-

rális dáma.

Áldott legyen emléke. Requiescat in 

pacem.

Kitüntetések
Kozma Imre atyát az 1956-os forradalom idei évfordulóján Húszéves a Köztársaság Díjjal tüntették ki. A kitüntetéssel a 
nemzeti cél érdekében történő összefogást, és az elmúlt húsz évben a Magyar Köztársaság jobbításáért történő munkálkodást 
kívánták elismerni.



1�

Hirdetéseink	 Má lta i  Hí r e k � 2009. december


