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Az ezeréves erdélyi püspökség, a Kár-

pát-medence, és talán a világ leglátoga-

tottabb búcsújáróhelye Csíksomlyó.

Ferences rendek telepedtek le az 1440-

es években Csíksomlyón. Sarlós Bol-

dogasszony tiszteletére 1442–48 között 

emeltek templomot Hunyadi János jelen-

tős segítségével. A székely nép körében 

mindig is erős volt Babba Mária (Nagy-

boldogasszony, Segítő Mária) tisztele-

te, ezért a templomépítésnél nyújtott 

segítségük fejében IV. Jenő pápa búcsút 

engedélyezett. A zarándoklatok azóta is 

megszakítás nélkül tartanak. A világon 

ismert kegyszobrok közül a legnagyobb 

(2,27 m) a Napba Öltözött Asszonyt 

ábrázolja reneszánsz stílusban (1510–

15). Alkotója ismeretlen.

A háromszor hitet cserélt erdélyi feje-

delem, János Zsigmond az unitárius 

vallás felvételére akarta kényszeríteni 

a színtiszta katolikus Gyergyót, Csíkot 

és Kászont. A hitükhöz ragaszkodó 

székelyek István gyergyóalfalusi pap 

vezetésével 1567 pünkösdszombatján a 

Boldogasszony segítségét kérve Som-

lyón gyülekeztek, és innen indultak 

a Hargitára szembeszállni a hitújítók 

seregével. Az asszonyok, öregek és 

gyerekek Somlyó hegyén maradtak, és 

imádkozva várták a csata eredményét. 

A győzelemmel végződött csatából zöld 

ágakkal díszített lobogókkal vonultak le 

a Hargitáról, a fennmaradottak elébük 

mentek, és együtt vonultak a Segítő 

Máriához hálát adni a segítségért.

A pünkösdszombati búcsú ennek 

a győzelemnek az emlékét idézi. A 

zarándoklat ma már nemcsak a katoli-

kusok, hanem a világon szétszóródott 

magyarság, a Nagyboldogasszonynak 

felajánlott Szent Korona oltalma alatt 

élő népünk és nemzetünk ünnepe, mely 

nemcsak múltunkat, hanem jövőnket és 

összetartozásunkat is képviseli.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 

20 éve vesz részt ezen a zarándoklaton. 

Hogy miért? Így fogalmazta meg egy 

rendszeres résztvevő:

„Szavakkal ki nem fejezhető az az erő, 

kegyelem, ami ott a két Somlyóhegy 

közt összeköti Istent, a Szűzanyát, és 

azt a sok ezer keresztény magyart. 

Sugárzik és mindent betölt. Akkor, ott 

tudok – mint sehol máshol – minden, 

az elmúlt esztendőben kapott jót meg-

köszönni, hálát adni és könyörögni a 

magyarokért, a családomért és minden 

barátomért, abban a biztos hitben, hogy 

Babba Mária meghallgat.”
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Tán sokan nem tudják, hogy Keresztelő 

Szent Jánosnak mi köze van a Máltai 

Lovagrendhez. Ismeretes. hogy a Máltai 

Lovagrend alapítói amalphi kereskedők 

voltak, akik a tizenegyedik  század során 

a Szentföldre zarándokolván Jeruzsá-

lemben megalapították az első Ispotályt, 

melyben a szentföldi buzgó zarándo-

kokat pártfogásukba vették. Közismert, 

hogy a középkor folyamán a szentföl-

di zarándokút akárhányszor veszélyes 

vállalkozás lehetett a korabeli utazási 

nehézségek miatt. A zarándokoknak vál-

lalniuk kellett a kockázatos tengeri utat, 

vagy ha szárazföldön tették meg ugyan-

ezt, számítaniuk kellett az ínséges körül-

ményekre, továbbá az iszlám harcosok 

zaklatásaira. 

A zarándokok közül sokan a járványok 

és különféle betegségek áldozatai let-

tek, és kiszolgáltatottan érkeztek meg a 

Szent Városba. Ez késztette az amúgy 

gazdag amalphi kereskedőket arra, hogy 

fölöslegükből a szegényeket és betege-

ket támogassák. Ezért vásároltak egy 

házat Jeruzsálemben, hogy ott a beteg 

zarándokoknak menhelyet és gyógyulást 

biztosítsanak. Történetesen ez a ház a 

jeruzsálemi Keresztelő Szent Jánosról 

elnevezett kápolna mellett épült, és ezért 

Keresztelő Szent Jánosról nevezték el 

az első ispotályt. Valószínűleg, ami-

kor 1099-ben megalakult az Ispotályos 

Rend, ezeknek tagjait Johannitáknak 

nevezték. 

Ám a jó példa vonz, és a Jeruzsálemet 

elfoglaló keresztes lovagok közül többen 

csatlakoztak a Johannitákhoz. Amikor 

egy hívő teljes odaadással szenteli éle-

tét egy keresztény erény gyakorlására, 

akkor a szent cél érdekében és Isten 

nagyobb dicsőségére lemond olyan meg-

engedett javakról is, mint a házasság, az 

anyagi javak birtoklása és az önakarat 

érvényesítése. Az első Johannita ispo-

tályosok is felismerték ezt, és egyházi 

jóváhagyással szerzetesrenddé alakul-

tak, valószínűleg a szent benedeki regula 

(vagy ágostonos szabályzat) szerint. 

Mivel a folytonosan változó harci hely-

zet és az iszlám támadásai következ-

tében a keresztény betegeknek nemcsak 

ápolásra, hanem katonai védelemre is 

szükségük volt – hiszen az iszlám köve-

tői nem tettek különbséget az egészséges 

és beteg gyaúrok (keresztények) között 

– a rendbe belépő keresztes lovagok nem 

csupán a betegek és rászorulók istápo-

lásával foglalkoztak, hanem fegyvere-

sen is meg kellett védeniük betegeiket. 

Ezért rendjüket Johannita Lovagrendnek 

nevezték el, és e lovagrend tagjai a hit 

védelmét (és a hívek fegyveres védel-

mét) is magukra vállalták. 

Közismert, hogy amikor a pogányok 

visszafoglalták a Szentföldet a keresz-

tényektől, a Johannita lovagoknak is 

menekülniük kellett. Akkóból, először 

Ciprus majd Rodosz szigetét kapták bir-

tokul, ahol önálló szuverén lovag-álla-

mot alakíthattak, és 1526-ig ez volt a 

kereszténység előre helyezett bástyája az 

oszmán török birodalommal szemben. 

Ám innen is menekülniük kellett, és 

V. Károly német-római császár jóvoltá-

ból Málta szigetére helyezték át önálló 

államukat a Nagymester vezetésével. 

Ez éppen akkor történt, amikor a rend 

német tagjainak egy része a lutherá-

nus valláshoz csatlakozott, megőrízvén 

a rend ősi hagyományait. E protestáns 

ág megőrízte a régi elnevezést mind a 

mai napig: ők a Johannita lovagok. A 

lovagrend katolikus ága fölvette a Máltai 

Lovagrend nevet. Azért tud a katolikus 

és evangélikus ág napjainkban is együtt-

működni, mert a rend ősi céljai és gya-

korlata ugyanaz maradt: a hit védelme és 

a betegek és szegények támogatása.

Fölmerülhet a kérdés, hogy a Máltai 

Lovagrend miért tekintheti példaképé-

nek Keresztelő Szent Jánost? Keresztelő 

Szent János az Úr Jézus előhírnöke volt, 

de korabeli népszerűségét elhárította 

magától, és a Messiásnak adta át a dicső-

séget. A Máltai Lovagrend hiteles tagjai 

sem azért teszik a jót a rászorulókkal, 

hogy ezzel földi előnyhöz vagy dicső-

séghez jussanak. Ezt elhárítják maguk-

tól. Úgy élnek és tevékenykednek, hogy 

lássék rajtuk: egyedül Istené a dicsőség, 

„Soli Deo gloria”.

                                                          

 Osváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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Naptár – mi történt

l Nagyhét szerdáján, április 8-án 15 

órakor – a korábbi szokásoknak megfe-

lelően – a budavári Nagyboldogasszony-

templomban tartottuk meg Bolberitz Pál 

atya vezetésével a húsvéti keresztutat, 

melyen a rendtagok szép számban voltak 

jelen. 

l MMLSz Tanácsülés április 17-én

A tanácskozás, mint mindig, ezúttal is zárt 

üléssel kezdődött, amelyben Elnök Úr és 

a Felvételi Bizottság személyi kérdések-

ről tájékoztatta a Tanácstagokat, akik a 

várományosok és jelöltek ügyében hatá-

rozatot fogadtak el. A nyílt ülésen először 

Elnök Úr szokásos tagolású beszámolóját 

hallgattuk meg, mely hangsúlyozottan 

foglalkozott Őeminenciája Frá Matthew 

Festing Nagymester látogatásával. Még 

egyszer köszönetet mondott mindazok-

nak, akik részt vettek a szervezésben és a 

programokban. Tolmácsolta Nagymeste-

rünk és kísérete kifejezett elégedettségét 

és köszönetét. Mivel a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Elnöke nem tudott az 

ülésen részt venni, O’sváth Elnök Úr 

az Ő munkájukról is rövid tájékoztatót 

adott. Ezután került sor a Kancellár, az 

Ispotályos, a Kincstárnok beszámolójára, 

valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

elnökének jelentésére, majd ezek elfoga-

dására. A nyílt ülés rövid ebédszünettel 

való megszakítása után hangzottak el és 

kerültek elfogadásra a delegátusi beszá-

molók. Ezek mindegyikében felvetésre 

került az a sajnos már régebb óta meglevő 

szomorú tény, hogy Szövetségünk taglét-

száma öregszik. Elnök Úr ezért is hang-

súlyozta, mennyire örül, hogy egyre több 

fiatal jelöltünk van. Végül a Szövetség két 

alapítványának elnöke adott rövid pénz-

ügyi és tevékenységi ismertetőt. Az ülést 

ima zárta. Ezután a jelenlevők Leányfalu-

ra indultak a lelkigyakorlatra.

l A magyar Szövetség április 17–19. 

között Leányfalun tartotta lelkigyakorlatát 

a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. 

Az elmélkedéseket Ft. Dr. Philipp Ernst 

Gudenus templomigazgató atya tartotta, 

aki Szent Pál II. Kor. levél 12 (9-10) „Ami-

kor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” 

részletét elemezte és fejtette ki. A teljes 

házat megtöltöttük rendtagokkal és család-

tagjaival. A vasárnapi záró szentmisén ben-

sőséges keretek közt, a ház kápolnájában 

került sor Pallos András avatására.

l d Lourdes-i zarándoklat

Az idei lourdes-i zarándoklat május  

1-je és 5-e között került megrendezésre. 

Magyar részről összesen 84-en vettünk 

részt. Idén is – immár harmadszor – 

zarándokoltak velünk a Szeretetszolgálat 

munkatársai, illetve az általuk kísért bete-

gek, összesen 30 fő. A lelki vezetést Pász-

tor Zoltán, rendünk káplánja végezte.

l Mindszenty emlékmise

A május 2-án tartott évi megemlékezésen 

Szövetségünk is – 5 rendtárs jelenlété-

vel – képviselte magát. Az esztergomi 

szentmisén és a sírhelyek meglátogatása 

folyamán Erdő Péter bíboros, prímás 

többször kitért Mindszenty bíboros elle-

ni méltánytalan támadásokra, történelmi 

tények alapján cáfolta őket.

d „Foltmentes adomány” – az MMSz 

és a Vanish közös akciója. 

A Vanish termékek forgalmazója a Rec-

kitt Benckiser Kft. az elmúlt esztendő-

ben 5 millió forint támogatást nyújtott a 

budapesti szervezetünk hajléktalanokat 

foglalkoztató Mosoly utcai mosodájának. 

Az akciónak nagy sikere volt, több mint 

8 tonna ruha gyűlt össze, melyet több 

tízezer adományozó juttatott el a „Folt-

mentes adomány” gyűjtőpontjainkra. Ezt 

az akciót most megismételjük, s ezúttal 

Veszprém városában tervezünk a Mosoly 

utcaihoz hasonló mosodát nyitni – ezt a 

tervet segíti a Vanish újabb adományával. 

A Reckitt Benckiser cég minden, július-

ban értékesített Vanish termék után 10 

Ft adománnyal segíti a tervezett mosoda 

megvalósítását. 

d „Régiért újat” Salamander cipő-

csere-akció

A június 7-ig tartó akció keretében 20% 

árengedményt adott a Salamander Hun-

gária Kft. azoknak a vásárlóknak, akik jó 

állapotú használt cipőt ajánlottak fel a 20 

éves Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. 

Az ily módon összegyűjtött lábbeliket a 

rászorulók között osztjuk szét. 

d „Hitel-S” program

A banki hitelek miatt bajba jutott csa-

ládok számára kíván a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat e programjával segíteni. 

A komplex program keretében nemcsak 

pénzügyi, hanem gazdasági, szociális, 

életviteli tanácsadás is folyik: hová for-

duljon a család, milyen támogatásokat 
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vehetnek igénybe, segítséget kap a mun-

kahelykeresésben és a kiegyensúlyozott 

gazdálkodáshoz való visszatalálásban. 

A kísérleti program részeként elsőként 

a Takarékbank, ill. konkrétan egyes, a 

TakarékPont hálózathoz tartozó hitelinté-

zetek csatlakoztak. Az országos kiterjesz-

tés érdekében más potenciális pénzügyi 

partnerekkel is keressük az együttmű-

ködést.

d Veled-Érted program keretében 

Győrött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

szervezésében és koordinálásával nyolc 

szervezet működik együtt a csellengő fia-

talok szabadidejének hasznos kitöltésére. 

A Pláza-program keretében a győri bevá-

sárlóközpontban kialakított ifjúsági helyi-

ségben naponta értékes programokkal, 

játékokkal, internetkapcsolattal és hasznos 

információkkal várják azokat a fiatalokat, 

akik alkalmi közösségekbe verődve, idejük 

nagy részét – a világ csábításának engedve 

– nem éppen a jóra, hasznosra fordítják. 

Rendezvényeinkkel üzenni, segíteni aka-

runk, hogy a „veled és érted” szellemében 

másfajta tartalmas, egymást és önmagukat 

építő közösségi élményt szerezzünk, és 

követhető példaképeket állítsunk számuk-

ra. Korábban a lakótelepi játszótéri-játszó-

ház programmal sikerült eredményeket 

elérnünk a gyermek- és fiatalkori bűnözés 

visszaszorításában. 

d Együttműködés a Pécsi Tudomány-

egyetemmel

Az elmúlt években történtek olyan 

katasztrófák, amikor gyors segítségre 

volt szükség távoli országokban. 2005-

ben alakult meg Nemzetközi Missziós 

Orvoscsoportunk, melynek önkéntesei 

több segélyakcióban szereztek tapaszta-

latokat. Gondoskodunk állandó tovább-

képzésükről, hogy bárhol felkészülten 

segíthessenek.

Nemzetközi fejlesztési és humanitárius 

segélynyújtási tevékenységünk bővíté-

sére, önkéntes szakembereink képzésé-

re, közös programok megvalósítására 

együttműködési megállapodást kötöttünk 

a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karával. A keretmegál-

lapodás aláírását követően elkezdődött a 

konkrét programok kidolgozása.

d ÖTLET önkéntes program

A Nyugat-Dunántúli Régiónk koordiná-

lásával a 18–26 év közötti álláskereső 

fiatalok és a 45 év feletti munkanélküliek 

munkaerő piaci esélyeit próbáljuk javíta-

ni az „Ötlet” önkéntes programunkkal. A 

résztvevők tíz hónapon keresztül önkén-

tes munkát végeznek napi hat órában 

könyvtárban, kórházban, szociális intéz-

ményben, önkormányzatnál, így szakmai 

gyakorlatot szereznek, és nagyobb esély-

lyel indulhatnak az álláskeresésre. 

d Megmenekült a tarnabodi hulla-

dékbontó foglalkoztatónk. A Szociális 

és Munkaügyi Minisztériumtól azonna-

li, egyedi támogatást kapott az MMSz 

„Befogadás” Szociális és Foglalkoztató 

Nonprofit Kft. A 9 milliós segítségre 

azért volt szükség, mert a gazdasági 

válság következtében veszélybe került az 

elektronikus hulladékbontó működése, és 

így az ott dolgozó emberek munkahelye. 

A tárca támogatásával egy évig még biz-

tosított a 33 fő foglalkoztatása. 

d Modellértékű fejlesztés a pécsi 

Csilla Házban. A Pécsi szervezetünk 

intézményfejlesztése során akadálymen-

tessé tettük az épületet. Nem csupán 

a mozgásukban korlátozottak számára 

alakítottunk ki alkalmas feltételeket, de 

a halláskárosultak számára is lehetővé 

tesszük a beszédértést. Ezt az ún. „induk-

ciós hangerősítő módszer” segítségével 

valósítottuk meg, mely a falakba építve 

veszi a hallókészülék jeleit. Az átala-

kítás következtében a fogyatékkal élők 

szélesebb rétegeinek válnak könnyebbé 

a hétköznapjai. Az intézményben meg-

változott munkaképességű dolgozókat 

alkalmazunk, így az ő munkájuk is köny-

nyebbé válik.

d Gumiabroncs adomány a Miche-

lintől

4 millió forint értékű gumiabroncs ado-

mányt kaptunk ajándékba a Michelin Hun-

gária Kft.-től, melyet május 8-án a cég 

képviseletében Nagy Béla kommunikációs 

igazgató adott át ünnepélyesen Győri-

Dani Lajosnak a Szeretetszolgálat Közép-

Magyarországi Régiója vezetőjének.

d A tököli Máltai Gondviselés Háza 

fogyatékos fiataljai vendégségbe hívták 

az Óbudai ÉNO fiataljait. Egész napos 

vidám együttlét alkalmával vetélkedők, 

sportrendezvények, tartalmas beszélge-

tések keretében ismerkedtek egymással 

a testvérintézmény fiataljai. Számukra 

sokáig emlékezetes marad az együtt töl-

tött szép, vidám máltai nap. 

l Május 22-én 18 órakor a budai cisz-

terci Szent Imre-templomban tartották 

az idei Boldog Apor Vilmos püspök-

vértanú ünnepi vigília miséjét, melyen 6 

rendtag képviselte a Szövetséget O’sváth 

György elnök úr vezetésével.

d A Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat Szombathelyi csoportja jótékonysági 

estet rendezett a beregszászi magyar gim-

názium diákjainak támogatására. 

d Operával a rászorulókért. Kecs-

keméten Mozart Szöktetés a szerájból 

c. operáját hallhatta neves énekesek és 

muzsikusok tolmácsolásában az adakozó 

közönség. Az est fővédnökei, O’sváth 

György, az MMLSz elnöke, valamint 

Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat 

elnöke volt. Az előadás bevételét a rászo-

rulók és fedél nélkül élők megsegítésére 

fordítja a Szeretetszolgálat.

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

d „Összetartozunk” máltai ifjúsági 

tábor Miskolcon. Az Észak-Magyaror-

szági Régió erdélyi és kárpátaljai hely-

színek után Miskolcon rendezi a III. 

nemzetközi máltai ifjúsági tábort július 

2–8. között, ahová öt ország hat hely-

színéről – Felvidék, Kárpátalja, Erdély, 

Csángóföld, Délvidék és az anyaország 

– elsősorban szociálisan rászoruló és 

magyarul tudó fiatalokat hívunk meg. 

Személyes kapcsolatépítő lehetőséget 

biztosítunk számukra, tartalmas sza-

badidős programokról gondoskodunk, 

önkénteseink segítségével megismer-

kedhetnek a vidék történelmével, hely-

történeti nevezetességeivel. A tábor 

szervezése kapcsán a régió vezetői a dél-

vidéki Nagybecskerekre látogattak, ahol 

fogadta őket a nemrég kinevezett Német 

László SVD megyés püspök úr is.

d EUROCAMP – Győr 

2009. augusztus 15–22. között rendezik 

meg Győrújbaráton az EUROCAMP 

máltai nemzetközi ifjúsági tábort.  

A fiatalok a tábor programjain túlmenő-

en közösen vesznek részt a Szent István-

napi körmeneten.

l d A Rend nyári nemzetközi ifjú-

sági tábora idén Spanyolországban 

lesz. A Madridhoz közeli Segovia város 

ad otthont a közel 400 fős tábornak, 

amelynek időpontja augusztus 15–22. 

l A Magyar Máltai Lovagok Szö-

vetsége Elnöki Kollokviumát 2008. 

augusztus 19-én 16 órakor tartja, utána 

19 órakor Szent István-napi fogadás. 

Augusztus 20-án 17 órakor lesz az 

ünnepi szentmise és utána a Szent Jobb 

körmenet.

l d Csíksomlyói zarándoklat

Az idei csíksomlyói zarándoklat május 

27. és június 3. között került megrende-

zésre. A magyar rendtagok és családtagjai 

összesen 35-en voltak. Az út zarándoklat 

része vasárnap a gyalogos zarándokok 

udvarhelyi érkezésével és szentmisével 

zárult. Hétfőn átkeltünk a Békási-szoro-

son Moldvába, és gyönyörű működő orto-

dox kolostorokat tekintettünk meg.

d Az MMSz Országos Küldöttgyűlése

Június 6-án tartotta a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat éves rendes Országos 

Küldöttgyűlését. A szentmisét követően 

Kozma Imre atya a Szeretetszolgálat fenn-

állásának 20 éves évfordulója alkalmából 

elismerő okleveleket és emlékérméket 

adott át a 20 éve kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó önkéntes munkatársaknak. Hang-

súlyozta, nehéz volt a választás, hiszen 

még sokak munkáját lehetett volna ebben 

az elismerésben részesíteni. Bejelentette, 

hogy Tombor Sándor alelnök lemondásá-

val, Tettinger Mária nyugdíjba vonulásával 

és Sass Gyula Levente távozásával sze-

mélyi változásokra van szükség: alelnök-

nek Vecsei Miklós eddigi ügyvezető alel-

nököt jelöli, ügyvezető alelnöknek pedig 

Győri-Dani Lajost a Közép-Magyarorszá-

gi Régió vezetőjét kérte fel. Az alelnököt 

a Küldöttgyűlésnek meg kell választa-

nia. Ezután O’sváth György, az MMLSz 

elnöke mondta el köszöntő szavait, majd 

Vecsei Miklós ismertette az Elnökség 

beszámolóját a Szeretetszolgálat 2008. évi 

tevékenységéről. Ezt követően Tettinger 

Mária pénzügyi beszámolója hangzott el, 

majd dr. Fischer János felolvasta a Fel-

ügyelő Szerv jelentését. A beszámolókat 

egyenként, egyhangúlag fogadta el a Kül-

döttgyűlés. Ezután az Elnökség tagjai és a 

küldöttek megválasztották Vecsei Miklóst 

alelnöknek. A következőkben Vecsei Mik-

lós a 2009. évi tervekről beszélt, Tihanyi 

Gábor pedig a 2009. évi költségvetést 

ismertette. A Küldöttgyűlés mindkettőt 

egyhangúlag elfogadta. Kozma Imre atya 

a zárszava előtt megköszönte Tombor 

Sándornak és Tettinger Máriának a 20 

év alatt végzett alelnöki, ill. gazdasági 

vezetői lelkiismeretes munkájukat, és a 

rászorulók érdekében végzett áldozatos 

tevékenységüket.

l Június 23-án, ezúttal rendhagyó módon 

este adta Szent János-napi fogadását 

Őexcellenciája Professzor Dr. Kussbach 

Erich Nagykövet Úr, mint mindig a Had-

történeti Múzeumban. Idén először ünnepi 

beszéde előtt felhangzott a magyar, majd 

a rendi himnusz. Expozéjában Nagykövet 

Úr kitért arra, hogy 45 éves szünet után 

20 éve van újra diplomáciai kapcsolat 

országunk és a Rend között. Ennek kap-

csán röviden áttekintette a Rend történetét 

is. Beszédét a számos külföldi vendég és 

diplomáciai testületi tag miatt angolul is 

megismételte. Elnöki vezetéssel igen szép 

számban vettek részt a fogadáson lova-

gok és dámák. Legfelsőbb szinten voltak 

képviselve testvérrendünk, a Johanniták 

és a Szent Sír lovagrend. Megtisztelte 

a rendezvényt jelenlétével a Nuncius úr 

Őexcellenciája és a katolikus egyház szá-

mos képviselője is. 
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Visszatekintve...

2008 szeptemberében a családunk  

lourdes-i zarándoklaton vett részt. 

45 fős baráti társaság, lelkivezető és 

minden, ami kell egy jól szervezett 

zarándoklathoz. Lourdes-ba érkezve 

valami különös érzés lett urrá rajtunk, 

és éreztük, hogy ott minden más, lehet 

nem is „jól” érkeztünk. Pedig a lelkünk-

ben ott voltak a betegeink, és soha nem 

feledkeztünk meg róluk.

A Barlangnál imádkozva azt kértem a 

Szűzanyától, hogy tegye lehetővé szá-

momra, hogy az 52 éves beteg testvére-

met elvihessem. Alig 3 hónapos csend 

után, kérésem meghallgatásra talált, és 

Ugron Béla közbenjárására karácsony-

kor jött a hír, hogy 2009. május első hét-

végéjén a Magyar Máltai Lovagok Szö-

vetségének szervezésével Lourdes-ba 

megyünk. Újra megtapasztaltam, hogy 

csak kérni kell Istentől és megadja!

Nagy volt az izgalom a családban, ben-

nem. Vajon a nővérem, hogy fogja meg-

élni, soha nem volt távol a családjától, 

8 éves koromban férjhez ment és azóta 

nem töltöttünk együtt időt kettesben, 

elég erős a hite befogadni a ránk váró 

kegyelmeket stb? Eszter lányom rendre 

utasított, hogy rajtunk kívül ott lesz a 

Szentlélek, és hagyjam, hogy végezze 

a dolgát. 

Minimális információval rendelkezve, 

az önkénteseknek szánt ruhába beöltöz-

ve találkoztunk a budapesti reptéren. 

Még most is bizsereg a bőröm, amikor 

visszagondolok, hogy milyen érzés egy 

Rendhez tartozni. Éreztem, hogy ez a 

ruha olyan szolgálatra kötelez, amilyent 

még nem tettem. Féltem az ismeretlen-

től, féltettem a félénk nagytestvéremet, 

szorongtam, mert nem ismertem senkit 

a 84 fős csoportból. 

A reptéren már megtapasztaltam a 

befogadást és a segítőkészséget, rövid 

tartalmas eligazítások nagyon hamar a 

biztonságérzetemet megerősítették.

Az út, valamint az érkezés szerencsésen 

megtörtént, és kellő fáradsággal tértünk 

nyugovóra. Én már első nap szolgálatos 

voltam az Accueil-ben, ami számomra 

maradandó élményt nyújtott. Meglát-

ni Jézust a betegekben és egész nap 

Jézussal lenni, megfeledkezni a kórhá-

zi körülményekről, a munkatársakkal 

összhangban dolgozni, megérezni, hogy 

mi a teendő stb mind-mind nagy tapasz-

talat volt számomra.

A rendi mise, a Nagymester látogatása, 

a magyar mise a Grottánál, a Szentségi 

körmenet, a fürdés, a nagy Keresztút, 

a gyertyás körmenet voltak számomra 

a legmeghatóbb programok. Nagyon 

tetszett, ahogy a Máltai Lovagrend min-

den május első hétvégéjén elzarándokol 

több ezer beteggel Lourdes-ba, és kérik 

a Szűzanya közbejárását, segítségét 

keresztjük viselésében. Nagy lehetőség 

volt számomra, hogy ennek a delegáció-

nak tagja lehettem és szolgálhattam, 

bármikor készen állok visszamenni! 

Isten fizesse minden támogatómnak, 

Isten áldja a szervezőket és minden 

zarándokot!

Szeretettel,

Tankó Ágnes

A magyar zarándokok a föld alatti templomban, a Csíksomlyói Szűz Mária képe alatt
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Manapság a legtöbbször hallott sza-

vak: válság, krízis. Nyomukban a két-

ségbeesés kísértete jár. Megkérdeztük-

e magunktól, honnan jutottunk idáig? 

Foglalkozunk-e azzal, hogyan tovább? 

A honnan, a jólét illúziójaként írható le. 

A hová, a jól-lét valós igényével hatá-

rozható meg.

A jólét: kedvező, gondtalan anyagi hely-

zetet jelent. 

A jól-lét: életminőséget jelez, testi, szel-

lemi, lelki, közösségi jó közérzetet.

A krízis a technikai civilizáció kudarca, 

amely a dologi javakra hagyatkozik, és 

mesterséges javakkal csábít. 

A megoldás a kultúra világába utal ben-

nünket, ahol ajándékképen egymásra 

találhatunk, és emberi életre juthatunk. 

Válságok közepette élünk

Az európa uniós csatlakozásunk előtt 

egy uniós szakember tartott tájékozta-

tót. Előadásának címe: Jövőnk a jólét! 

Akkor nagy kísértések közepette éltünk. 

Megbabonázott bennünket a jólét ígé-

rete. Csábító volt számunkra a nyugati 

jóléti államokhoz csatlakozás gondolata. 

Számomra már akkor kijózanító volt az 

a tény, hogy az előadó a jólét elérhetősé-

gére vonatkozó kérdésemre nem tudott 

választ adni. 

A materialista életeszmény, amely a 

javak birtoklásában vélte biztonságát 

megteremteni, a válság hatására össze-

omlott. A folyamatos fejlődésbe vetett 

hit is tévedésnek bizonyult. A gazdaság 

állandó növekedésének erőltetése zsák-

utcába vitt. Ezek után hiú ábránd a kiutat 

errefelé keresni. 

A liberális jelszavakkal ellentétben a 

piac sem jó szabályozó. Általában csak 

akkor „lép”, amikor veszélyeztetve látja 

a hasznot.

Egész életfelfogásunk felülvizsgálandó. 

Szakítani kell azzal a tévhittel, hogy a 

fejlődés a javak halmozott előállítása és 

az önmérsékletet nélkülöző fogyasztás. 

Az okok mélyén erkölcsi baj rejtőzkö-

dik, mert eközben nem akarjuk felismer-

ni, hogy a természet erőinek, és a másik 

embernek a kizsákmányolása fenyegető 

veszélyt jelent az egész emberiség szá-

mára.

Reménykedhetünk, mert van 
kiút

A válság új utat nyithat a keresztény 

gondolkodás számára. Komolyan kell 

venni és kiemelni azokat az értéke-

ket, amelyeket Jézus nem a gazdasági 

javakban mutatott meg nekünk.

Riadozunk a szegénységtől, mint vala-

mi elviselhetetlen rossztól, miközben 

Jézus szegénységben élt s követendő 

életformaként mutatta be, a felesle-

get pedig veszélyforrásnak tekintette. 

Ezt akkor kezdjük érteni, ha belátjuk, 

hogy a szegény igazsága nem helyet-

tesíthető a nyomorban élő igazságta-

lanságával.

Szegény az, aki adottságai mozgósításá-

val, emberi erőfeszítései eredményekép-

pen az emberhez méltó élet feltételeit 

megteremteni képes. 

A nyomor kilátástalan, céltalan állapot. 

Az ilyen ember egyik napról a másikra 

él, már mindent elveszített, a kultúráját 

is, már semmit nem lehet tőle várni, sem 

elvárni (de nem szabad magára hagyni). 

A jelen helyzetben a jólét ígérete tévút, 

de a jól-lét szolgálata, amely a mindenki 

számára nélkülözhetetlen testi, szellemi, 

lelki, közösségi jó közérzet elnyerésére 

irányul, kötelező.

A jézusi gondolkodás szerint – Aki azért 

jött, hogy az embereknek nem jobb, 

hanem több, teljesebb élete legyen –, 

a legfőbb jó nem az önmegvalósítás, 

hanem az emberek szolgálata. Az evan-

gélium tanítását ismerve, nem kis egy-

ügyűség kell ahhoz, hogy valaki a meg-

oldást a technikai fejlődéstől, pénzügyi 

rendelkezésektől vagy politikai rend-

szerváltozásoktól várja.

Emberek életminősége, jól-léte ott javul, 

ahol az emberek, megkülönböztetetten 

orvosok, tanárok, papok, politikusok, 

tekintettel a négy sarkalatos kérdéskörre, 

Jézus szívjóságát gyakorolják.

Kozma Imre

Jövônk a jól-lét
(A jólét kudarcából, a jól-lét örömébe)
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
intézményei – folytatás

„Az MMSz intézményei” sorozatunk 

következő fejezetében az egészségügyi 

ellátásokat mutatjuk be.

Orvosi rendelők

Az MMSz, megalakulását követően 

– az 1989–1990. évi menekültügyi hely-

zetből is adódóan – több nagyvárosban 

létesített alap- és/vagy szakellátást biz-

tosító orvosi rendelőket: Kecskemét, 

Pécs, Debrecen. E rendelők évente  

13 000 rászoruló, hajléktalan személy 

háziorvosi ellátását biztosítják.

Mentés és betegszállítás

A keletnémet és a romániai eseményeket 

követően a mentés és betegszállítás terü-

letén is fejlődés kezdődött. Az MMSz 

Mentőszolgálata 1992-ben indult el, és 

jelenleg heti 4x24 órában végez önkén-

tes mentési tevékenységet Budapest 

területén. A Mentőszolgálat alapelvei a 

megalakulás óta a következők:

•  önkéntesség, azaz mindenki szabad 

idejéből, anyagi ellenszolgáltatás nél-

kül vállalja a szolgálatot,

•  az önkéntesek a szolgálat során sem-

milyen formában nem fogadnak el 

paraszolvenciát,

•  az OMSZ által képviselt szakmai elvek 

szerint, a Máltai Lovagrend szelle- 

mében, magas szinten látják el fel-

adatukat.

A szervezet a betegszállítási tevé-

kenységét az egyre nehezülő gazda-

sági körülmények miatt csökkenteni, 

ill. átszervezni kényszerült, de óriási 

erőfeszítéssel, becsülettel, a „máltai” 

névnek elismerést szerezve igyekszik 

azt ellátni. 

A szolgálat nagyobb állami, egyházi s 

egyéb rendezvényeken mozgóőrség biz-

tosítást is végez. (2008-ban több mint 

100 eseményen).

A mentőszervezet több mint tíz éve tart 

mentőápolói tanfolyamokat. A képzés 

célja, hogy lehetőséget teremtsen min-

den érdeklődő számára – függetlenül 

az illető egészségügyi előképzettsé-

gétől – a mentőápolói munka meg-

ismerésére. A tíz hónapos tanfolyam 

alatt a hallgatók megtanulják a mentő- 

ápolói alapismereteket, úgymint: infú-

zió összerakás, gyógyszerfelszívás, 

mentéstechnika használata (hordágy, 

gerincágy, vákuummatrac stb.), felnőtt- 

és gyermek-újraélesztés, kötözés, élet-

fontosságú paraméterek észlelése (pl. 

vérnyomásmérés, pulzusszámlálás, lég-

zésfrekvencia mérése), vércukormérés.  

A tanfolyam végén a résztvevők számot 

adnak elméleti és gyakorlati tudásukról. 

Akik megfelelnek, ún. szekundánsok, 

azaz mentőápoló gyakornokok lesznek, 

s elegendő gyakorlat után válhatnak 

mentőápolóvá.

Katasztrófavédelem

Az MMSz Mentőszolgálata esetenként 

részt vesz, ill. 2008. szeptember 5–7. 

között maga is szervezett egy három-

napos nemzetközi mentési gyakorlatot 

Sukorón. A szimulált helyzetre felépí-

tett mentési gyakorlatban az erdélyi, a 

német és az osztrák máltai mentőszol-

gálatok, az Országos Mentőszolgálat, 

az Emergency Service Mentőszolgá-

lat, a Székesfehérvári Tűzoltóság és a 

Magyar Honvédség vett részt.

Mobil Tüdőgondozó és Szűrőállomás

A program fő feladata a hajléktalan sze-

mélyek, mint a leginkább veszélyeztetett 

társadalmi csoport félévenkénti szűré-

se, de a szolgáltatás rugalmassága miatt Az MMSz által működtetett váci kórház
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idősotthonok és büntetésvégrehajtási 

intézmények is igénylik az ellátási for-

mát. 2008-ban 56 helyszínen összesen 

7701 személy szűrése történt meg, és 

további kivizsgálásra 398 főt kellett kül-

deni.

Mozgó Orvosi Rendelő (MOR)

Feladata a budai területen tartózkodó 

hajléktalanok mobil felkeresése és házi-

orvosi ellátása. Két állandó helyszínen 

– Móricz Zsigmond körtér és kelenföldi 

városközpont – minden hétköznap van 

ellátás.

24 órás Egészségügyi Centrum

Az utcán életvitelszerűen tartózkodó, 

hajléktalanellátó intézménybe számos 

ok miatt be nem kerülő, de egész-

ségügyi ellátásra szoruló hajléktalan 

emberek gondozását végzi: házi orvosi 

ellátás, fertőtlenítő fürdetés, 72 órás 

megfigyelés fokozott orvosi felügye-

let mellett, stb. A Budapest, Fő utcai 

intézmény 2008-ban havi átlagban 910 

főt látott el.

Gyógyászatisegédeszköz-kölcsönzés

Az MMSz fennállása óta kiemelten 

kezeli az arra rászorulók gyógyásza-

ti segédeszközökkel történő ellátását.  

A Gyógyászati Segédeszköz Kölcsön-

ző és Javító Szolgálat ezen eszközök 

karbantartásával, javításával és a hasz-

nálható állapotba hozott felszerelések 

kölcsönzésével foglalkozik. A kölcsön-

zés egyik területe a mozgáskorlátozot-

tak ellátása elektromos és mechanikus 

kerekes székekkel, járókerettel, rollá-

torral. A kölcsönzés másik – a lakosság 

részéről jelentős igényként jelentkező 

– területe az otthonápolás segítése, a 

beteg családtagot gondozó hozzátar-

tozók munkájának megkönnyítése.  

A Szeretetszolgálat e tevékenységhez 

elektromos, hidraulikus vagy mecha-

nikus működtetésű kórházi ágyat, 

etetőasztalt, szoba WC-t, fürdetőszé-

ket, betegemelőt, decubitus matracot 

tud a család rendelkezésére bocsáta-

ni. Az MMSz tulajdonában maradó 

eszközöket mindaddig használhatja a 

kölcsönvevő, ameddig szükség van rá.  

A szolgálat legnagyobb gyógyászati-

segédeszköz-kölcsönzője Budapesten 

működik (2008-ban 1076 eszköz, 42,3 

millió Ft értékben került kiadásra), de 

országosan szinte minden régióban 

(több mint 30 településen) foglalkoznak 

segédeszköz-kölcsönzéssel.

Szociális Gondozó- és Ápolóképző 

Szakiskola

A szakiskola szociális-egészségügyi 

téren nyújt továbbtanulási lehetőséget 

azon 16. életévüket betöltött lányoknak, 

akik valamilyen családi vagy szociá-

lis ok miatt a nyolcadik osztály után 

nem folytatták, vagy megszakították 

tanulmányaikat. A kétéves képzés sike-

res befejezése után a diákok szociális 

gondozó és ápoló szakképesítést kap-

nak. Sokan közülük a Szeretetszolgá-

lat intézményrendszerén belül találnak 

munkahelyet. 2004 szeptemberétől az 

iskola profilja felnőttoktatással bővült 

a szociális szférában képesítés nélkül 

dolgozó felnőttek számára, illetve akik 

munkahelyet váltanának, és szociális, 

egészségügyi ápolói területen kívánnak 

elhelyezkedni.

Máltai Szeretetkórház Vác

1995-ben kapta vissza tulajdonába a 

Betegápoló Irgalmasrend az 1785 óta 

kórházként működő egészségügyi 

intézményt („Régi kórház”). A króni-

kus betegellátást végző kórházat a rend 

megbízásából – tulajdonosi jogokkal 

felruházva – a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat alapítványa működteti. A reha-

bilitációs szemléletű gyógyító közösség 

a korábbi „elfekvő-utókezelő” funkciót 

új tartalommal tölti meg, s a sokol-

dalú ellátás eredményeként a betegek 

testileg-lelkileg és nem utolsósorban 

szociálisan is „helyzetbe juthatnak”. A 

kórház kapacitása 2007-ben a korábbi 

107 ágyról 120 ágyra bővült.

Máltai Gondoskodás Közhasznú Tár-

saság Ápolási Otthona 

1996-tól 60 ágyon fogad fekvőbete-

geket. A betegek gyógyulását gondos 

szakápolás, gyógytornáztatás és rend-

szeres orvosi ellenőrzés biztosítja. Az 

intézmény személyzete magas szakmai 

színvonalon látja el feladatát.

Elsősegélynyújtás

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

szinte megalakulásától kezdve különös 

gondot fordít arra, hogy felkészítsen a 

váratlanul egészségügyi veszélyhely-

zetbe került emberek sürgős ellátásá-

ra. „Az elsősegélynyújtás alkalmazott 

kereszténység” (Kozma Imre atya) 

szellemében munkálkodik tananyagok 

összeállításában, konferenciák rende-

zésében, elsősegélynyújtó képzések, 

tanfolyamok szervezésében. Az 1993-

ban megrendezett I. Máltai Országos 

Elsősegélynyújtó Konferenciát további 

öt követte, melyeken neves – mentés-

ben és katasztrófavédelemben jártas 

– hazai és nemzetközi szakemberek 

cserélték ki tapasztalataikat. A kon-

ferenciák anyagának kiadása mellett 

megjelentek az „Óvodai elsősegély-

nyújtás”, az „Elsősegélynyújtás”, az 

„Első segítség sürgős szükségben”, a 

„Máltai Elsősegélynyújtás” tanköny-

vek is, melyek a szakmai ismereteket a 

máltai szellemiség szem előtt tartásá-

val közvetítik.

Az MMSz törekvése, hogy az elsőse-

gélynyújtó képzést minden munkatár-

sa megkapja, továbbá ez a képzés az 

óvodai és iskolai oktatásban is egyre 

nagyobb teret nyerjen.
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Kitüntetések

Nagykanizsán Szekeres József-díjat kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai csoportja, a városban  
hosszú évek óta eredményesen végzett munkájuk elismeréseként.

Miskolc város napján a miskolci Nemzeti Színházban tartott ünnepi közgyűlésen Benkő Sámuel-díjat kapott az MMSz 
Miskolci Csoportjának egyik alapító tagja, Papp Vilmosné. A kitüntetést mindig azok kapják, akik a legtöbbet tettek váro-
sukért. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 20. évfordulója alkalmából a kezdetektől kiemelkedő önkéntes tevékenységet végzők 
munkáját elismerő oklevéllel és emlékéremmel köszöni meg a Szeretetszolgálat vezetősége. Az elismerést a Szeretetszolgálat 
2009. június 6-án megtartott közgyűlésén adta át Kozma Imre. 

Az elismerést a 
A Közép-Magyarországi Régióból Kurcz Lászlóné, Topál Józsefné, Vukov Ádám;
a Nyugat-Dunántúli Régióból Lukács Józsefné, Kovács László, Navratyl Istvánné;
a Közép-Dunántúli Régióból  Sólymos Lászlóné, Szita Tamásné;
a Dél-Dunántúli Régióból  dr. Gyuk Mária, Tóth Zsuzsa, dr. Varga Éva; 
az Észak-Magyarországi Régióból Bihari Attiláné, Bíró Tamásné, Tóth Zoltánné; 
az Észak-Alföldi Régióból  Bíró Bálintné, Endrődiné dr. Mészáros Gabriella;
a Dél-Alföldi Régióból  Király Kálmánné, dr. Nánási Erzsébet, dr. Réfy Miklósné;
a Börtönmissziós szolgálatunktól Miksó Sándor atya kapta.

Bemutatkozás – új rendtárs

Pallos András magisztrális lovag

Nevem Pallos András, Budapesten 

születtem 1953. július 29-én egy 

nyolcgyermekes keresztény család 

első gyermekeként. Középiskolába 

a budapesti Piarista Gimnáziumba 

jártam, itt érettségiztem 1971-ben. 

Többször felvételiztem a Műszaki 

Egyetem Villamosmérnöki Karára, 

de helyhiány miatt nem vettek fel, így 

tanulmányaimat 1973-tól a Kandó 

Kálmán Villamosipari Műszaki Főis-

kola Erősáramú Karán folytattam esti 

tagozaton, és itt szereztem diplomát 

1977-ben.

1972. szeptember 2-án kötöttem egy-

házi házasságot. Feleségem Boros Zsu-

zsanna gépészmérnök. Három gyerme-

künk van: Kinga, Balázs és Judit, ma 

mindhárman keresztény házasságban 

élnek és eddig hét unokával ajándékoz-

tak meg minket.

Hitéletemről, egyházi munkámról: 1963-

tól rendszeresen ministráltam a Krisztina-

városi Havas Boldogasszony-templom-

ban. 1976-ban Kőbányára költöztünk, és 

fokozatosan bekapcsolódtunk a Buda-

pest Rákosfalva Szent István Király- 

plébánia életébe, ahol 1981 óta a kép-

viselőtestület tagja vagyok. 2003-ban a 

Plébános atyánk kérésére létrehoztam 

a Szepesdi Ervin Alapítványt, melynek 

a mai nap is kuratóriumi elnöke vagyok.

2003-ban egy a Katolikus Karitásznál 

végzett munka kapcsán kaptam a lehe-

tőséget, hogy a Magyar Máltai Lova-

gok Szövetsége és a Katolikus Karitász 

közös lourdes-i betegzarándoklatán, 

mint segítő részt vehessek. A zarándok-

lat és a betegekkel való foglalkozás mély 

nyomokat hagyott bennem, nagy lelki 

élményt jelentett számomra. Az alapít-

ványunk segítségével magam is szerve-

zem, hogy súlyos betegeket, fogyaté-

kosokat eljuttathassunk a zarándoklatra, 

mellyel számukra egész életre szóló 

lelki megerősítést, élményt adhatunk. 

Közben személyesen megismerkedtem a 

rend több tagjával. Csapodi Pál, Czigler 

Ágoston, Ugron Béla rendtagokkal foly-

tatott beszélgetések felkeltették bennem 

a vágyat, hogy közelebbi kapcsolatba 

kerülhessek a Renddel. 2009. április 

19-én a Leányfalun tartott lelkigyakorlat 

keretében vettek fel a rend tagjai közé.
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Az idén Spanyolországban, Segoviában szerveződő rendi  
Nemzetközi Mozgássérült Máltai Tábor fiatal magyar résztvevőinek keresünk nagylelkű 

támogatókat. A tábor távolsága miatt jelentős utazási költség merül fel, ezért idén az 
egyhetes tábor 500 euro/fő részvételi díját kell összegyűjtenünk.  

Tehát 150 000 forintnyi adomány lehetőséget ad egy fiatal mozgássérült részére úgy 
kikapcsolódni és kapcsolatokat teremteni, hogy az még évekig lelki feltöltődést nyújtson 

neki. A táboron 20 európai országból 180-200 mozgássérült vesz részt. A sérült fiataloknak 
változatos, lelki és táborozási programok adnak lehetőséget bekapcsolódni az emberi 

közösségekbe. 

A következő bankszámlára várjuk a nagylelkű adományokat: 

Magyar Máltai Lovagok Alapítvány
OTP Bank: IBAN HU88 11705008-20491851-00000000

SWIFT: OTPVHUHB
1014 Budapest, Fortuna utca 10.

Felhívás
Üdülési lehetőség máltai munkatársak, önkéntesek és családtagjaik részére

 
Az idei évben is szeretettel várja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a pihenni vágyó 
munkatársait, önkénteseit és családtagjaikat a Tiszaörsön működő máltai üdülőben.

Jelentkezni lehet az MMSz Országos Központjában (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.)  
Henn Péternénél írásban, a régiók részére kiküldött nyomtatványon, ill. érdeklődni  

a 3914-700 telefonszámon vagy a magis@maltai.hu címen.


