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Sok téves hír jelenik meg a sajtóban 

különféle „máltai rendekről”, valójá-

ban olyan fons horum, azaz szuverén 

jogforrás nélküli magánszervezetekről, 

melyeknek az Egyház és a nemzetkö-

zi diplomácia által elismert valóságos, 

jogfolytonos Rendünkhöz semmi köze. 

Az eligazodás érdekében jó tudni, hogy 

a történelem folyamán – elsősorban a 

reformáció eredményeképpen – milyen 

valóságos mellékágai alakultak ki Ren-

dünknek.

Rendünk jogelődjének, a Szentföldön 

zarándokházat fenntartó Szt. János szer-

zetesi közösségnek az alapítása a 11. 

század első felében az alexandriai kalifa 

engedélyével történt. 1099-től a mai napig 

a Rend pápai jóváhagyással, az Egyház 

különleges státusú szerzetesrendjeként 

működik. A középkor során női ága is 

létrejött, mely ma is létezik Franciaor-

szágban, ez a Johannita Nővérek Rendje. 

A XVI. században fokozatosan különvál-

tak a reformációhoz csatlakozott északi 

német fejedelemségek és skandináv álla-

mok területén működő kommendatúrái, s 

ezekből alakult a Porosz Johannita Rend. 

Ennek a rendnek az idők folyamán négy 

különálló nemzeti részegysége is létre-

jött: a magyar, a svájci, a francia és a finn 

kommendatúrák. Ezek azonban mind a 

porosz uralkodóháztól kapják a fons 

honorumot. A német rendből különváltak 

a Holland és a Svéd Johannita Rendek, 

melyek ma teljesen önállóak a holland, 

illetve a svéd uralkodóház fons honoru-

ma alatt. E három különvált protestáns 

johannita rendi ág mellett negyedikként, 

lényegében új alapításként, de a johanni-

ta tradíciókat megőrizve az angol uralko-

dóház alapította a Tiszteletreméltó Szent 

János Rendet, mely anglikán bázisú, de 

tagjaira nézve nincs felekezeti előírás, 

csupán a brit nemzetközösség állampol-

gárainak kell lenniök. A fentieken kívül 

nincs más legitim ága a johannita vagy 

máltai rendnek. 

Érdekes tény, hogy a szerb királyi ház 

már detronizálása után kísérletet tett egy 

ortodox johannita rend alapítására, azon-

ban ekkor már érvényes fons honorum 

nélkül ezt a „rendet” a világ nem fogadta 

el hitelesnek. 

A fenti valóságos rendek által közösen 

működtetett, az önmagukat létrehozott 

„rendekkel” foglalkozó bizottság felmé-

rése szerint jelenleg a világon legalább 

43 olyan szervezet működik, amely 

magát „johannita, máltai, Szent János”, 

stb. néven nevezi. Ezek egy része el is 

ismeri, hogy önmagát hozta létre, más 

részük azonban valamilyen ködös tör-

ténelmi szakadásból eredezteti magát. 

Közülük sokan hivatkoznak arra az idő-

szakra, mikor a napóleoni háborúk idején 

a máltai lovagok egy jelentős csoportja 

az orosz Pál cárt választotta nagymester-

ré. Mivel ő nem volt katolikus vallású, a 

tényleges nagymesteri hatalmat gyakor-

ló, de a Szentszék által meg nem erősí-

tett vezetőként őt a történelem de facto 

nagymesternek tekinti. Halála után fia, 

Sándor cár a máltai renddel kapcsolatos 

minden jogigényről mindörökre lemon-

dott – habár ő érvényes fons honorum-

ként megtehette volna, hogy létrehozza 

a máltai rend egy görögkeleti vallású 

„orosz ágát”. Mivel ez a történelem során 

sem akkor, sem később nem történt meg, 

a rendnek soha nem jött létre orosz ága.

Kóczy T. László

Szt. János-rendek 
a világban

Tartalom
Elnöki levél 3

Naptár – mi történt 4–7

Máltai élet 
– 20 éves évforduló 
   – „Befogadás Napja” 8

Elnöki gondolatok
– A határnyitás
   20. évfordulója 9

Rólunk 
– Bemutatkozás 10
– Búcsúzunk 11 
– Kitüntetések 11

Impresszum

Máltai Hírek
A Magyar Máltai Lovagok  

Szövetsége és a  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Felelős kiadó: az MMLSz és az MMSz 
elnöke
Főszerkesztő: Szabadhegÿ Péter
E-mail: peter@szabadhegy.hu
Az MMLSz címe: 1014 Budapest, 
Fortuna u. 10.
Honlap: www.mmlsz.hu
E-mail: mmlsz@t-online.hu
Fax: 1-375-5174
Az MMSz címe: 1125 Budapest, 
Szarvas Gábor út 58–60.
Honlap: www.maltai.hu 
E-mail: mmszok@maltai.hu
Fax: 1-391-4728

Készítette a D-Plus Kft.
ügyvezető: Németh László
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19–21.
Tel./fax: 453-2772 
internet: www.d-plus.hu 
e-mail: nemeth@d-plus.hu

A következő lapzárta:
2009. november 10.

Tartalom	 Má lta i  Hí r e k � 2009. szeptember



3

A Szövetség jelenlegi elnöksége csak-

nem 15 évvel ezelőtt vette át a felelős-

séget az MMLSz irányításáért. Ez nagy 

idő, mely megköveteli az elért eredmé-

nyekről a számadást.

A Szövetség tevékenységét négy feje-

zetre lehet tagolni: (1) a hitbuzgalmi 

és hitvédő; (2) a karitatív és szociális; 

(3) a Rend nemzetközi és végül (4) a 

Szövetség belső, szervezeti tevékeny-

sége. Következő öt levelünkben, ezen 

4-féle területről és ennek értékeléséről 

számolunk be. Kezdjük a hitbuzgalmi, 

lelkiségi témával.

1. A MMLSz hitbuzgalmi tevékeny-

ségének az elmúlt években a lelkigya-

korlatok képezték a legfontosabb intéz-

ményét. Hét lelkigyakorlatot tartunk 

évente: a szövetségit, a három delegá-

cióét (magyar, német nyelvterületi és 

észak-amerikai), a szórványban levőkét, 

a hölgyek részére Saródon rendezett 

lelki napokat és az obedienciás lelkigya-

korlatot. Mindegyiknek közös vonása a 

lelki elmélyülés, a magas teológiai szín-

vonal, a rendi testvériség szelleme, és a 

széles körű részvétel (rendtagok mellett 

családtagok és barátok). A szövetségi 

lelkigyakorlat a legnépszerűbb, évente 

80–100 résztvevővel. 

2. A lelkiség megújulását szolgálják 

a csütörtöki „18.30”-as szentmisék a 

Szövetség Fortuna utcai székházában. 

Ezeket Bolberitz Pál atya vezette be, és 

ő tartja hetente vas-rendszerességgel. 

A szentmiséket két év óta egy szemi-

nárium jellegű megbeszélés követi a 

székházban.

3. A magyar máltaiak évente 3 zarán-

doklaton vesznek részt: tavasszal  

Lourdes-ban, pünkösdkor a Csíksomlyón 

és novemberben a kassai Szent Erzsébet-

zarándoklaton. A lourdes-i zarándoklat 

a Szuverén Rend legszélesebb körű 

rendszeres megmozdulása, 1500–2000 

rendtag részvételével. A magyar mál-

taiak száma 50–80 fő között mozog, 

beleértve 10–20 beteget is. Csatlako-

zik minden évben néhány csángó beteg 

és zarándok. Az utolsó három évben 

a zarándoklás szervezetében és lelki-

ségében is fellendült, ami Ugron Imre 

ispotályos érdeme. A csíksomlyói zarán-

doklaton, Ugron Béla magyar delegátus 

szervezésében 15–30-ra tehető a magyar 

máltaiak és hozzátartozóik részvétele. 

Ez a zarándoklat a magyarság nagy 

találkozóhelye. A kassai zarándoklat 

Szent Erzsébet napjára Semsey Ilona és 

Pásztor Zoltán káplánunk szervezésében 

történik, a részvevők száma 50–80.  

A Szlovákiában élő máltai testvéreink is 

bekapcsolódnak.

4. A MMLSz hitbuzgalmi tevékenysé-

gének további fontos része a kiemelt 

egyházi ünnepeken a rendi formátum-

ban történő megjelenés. Ezek közül 

a legfontosabbak: a Mindszenty her-

cegprímás emlékére mondott szentmi-

se Esztergomban, a Boldog Apor Vil-

mos ünnepén, május 23-án celebrált 

szentmise, a Szent János-napi rendi 

ünnep június 24-én a Mátyás-templom-

ban, lovagavatásokkal egybekötve, az 

augusztus 20-i, Szent István napi szent-

mise a Bazilika előtt a Szent Jobb-kör-

menettel, a Philermói Boldogasszony 

tiszteletére mondott rendi szentmise 

szeptember 8-án, az elhunyt rendtago-

kért felajánlott requiem november 2-án 

este, valamint a karácsonyi és évzáró 

hálaadó szentmisék.

A hitbuzgalmi tevékenység felerősödött 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálatban 

is: a szervezet munkatársai gyakrab-

ban vesznek részt közös szentmiséken, 

zarándoklatokon és a karitatív és szo-

ciális tevékenységek keretében is egyre 

jobban kidomborodik a katolikus és 

rendi lelkiség.

Végül idesorolom azt a két megállapo-

dást, melyet az elnökség a Magyar Kato-

likus Püspöki Karral, illetve az Apostoli 

Nunciatúrával kötött 15 évvel ezelőtt. 

Ennek értelmében a MKPK Állandó 

Bizottsága, élén elnökével, jelenleg dr. 

Erdő Péter bíboros-érsekkel, évente 

egyszer külön-külön konzultációra talál-

kozik a MMLSz elnökségével. Hason-

ló megbeszélésre fogadja az MMLSz 

elnökségét évről évre a pápai nuncius, 

jelenleg Mons. Janus Julius érsek. Ennek 

során véleménycserét folytatnak az Egy-

ház és a Rend magyarországi helyzeté-

ről, problémáiról és ezek megoldásairól. 

A véleménycsere egyik fő témája az 

elnöki beszámoló a Rend és a Szövetség 

életének eseményeiről. 

A hitbuzgalmi tevékenység itt vázolt 

széles hálózata, mely évről-évre bővül 

és erősödik, biztosítja a Rend jelsza-

vának „Tuitio fidei, obsequium paupe-

rum”, lelki alapjait.

O’sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!
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Naptár – mi történt

l Szent János-napi fogadás

Június 23-án – ezúttal rendhagyó 

módon – este adta Keresztelő Szent 

János-napi fogadását Őexcellenciája 

Professzor Dr. Kussbach Erich Nagy-

követ Úr, mint mindig, a Hadtörténeti 

Múzeumban. Expozéjában Nagykövet 

Úr kitért arra, hogy 45 éves szünet után 

20 éve van újra diplomáciai kapcsolat 

országunk és a Rend között. Elnöki 

vezetéssel igen szép számban vettek 

részt a fogadáson lovagok és dámák. 

Legfelsőbb szinten képviselték test-

vérrendünket, a Johanniták és a Szent 

Sír lovagrendet. Megtisztelte a rendez-

vényt jelenlétével Őeminenciája Erdő 

Péter bíboros-prímás, Őexcellenciája 

Janus Julius nuncius és a katolikus 

egyház számos képviselője is. 

l Szent János-napi ünnepség  

és avatás

Június 24-én, szerdán Keresztelő Szent 

János napján tartotta a Magyar Dele-

gáció az évi rendes közgyűlését. Ugron 

Béla delegátus értékelte az elmúlt év 

tevékenységét. A közgyűlés után, a 

Budavári Nagyboldogasszony-temp-

lomban ünnepi szentmisén új rendtagok 

Kornis Luca, Kornis Péter és Radvánsz-

ky András avatására, fogadalomtételére, 

illetve Chemez Edit rendtársunk enge-

delmességi fogadalomtételére került 

sor. Ezt követően fogadás keretében 

gratuláltunk az új rendtagoknak.

Az ünnep alkalmából, O’sváth György, 

az MMLSz elnöke kitüntetést adott át 

Tardy László, a Mátyás-templom kar-

nagya és Németh László, a D-Plus 

Nyomda ügyvezetője részére, egyben 

megköszönve az eddig végzett önzetlen 

támogató munkájukat.

l A Rend vezetésének megválasztása

Június elején tartotta meg Rómában a 

Szuverén Máltai Lovagrend a nagymes-

ter vezetésével az ötévente rendezett 60 

tagú nagykáptalani ülését, amely egyéb 

stratégiai kérdések megvitatása mellett 

megválasztja a Rend kormányát (Szu-

verén Tanácsát), illetve a hivatalos jogi 

testületek képviselőit is. A Nagymestert 

élete végéig már korábban megválasztot-

ták. Az újonnan megválasztott kormány 

illetve egyéb státusú tagok névlistáját 

meg lehet tekinteni a www.orderofmalta.

org honlapon.

l A Nagymester Magyarországi láto-

gatása

A Köztársasági Elnök úr meghívására 

2009. június 26-án Budapestre érkezett 

őfensége Fra’ Matthew Festing Nagy-

mester Jean Mazery Nagykancellár és 

Albrecht von Boeselager Nagyispotá-

lyos kíséretében, hogy részt vegyen az 

1989. évi események huszadik évfor-

dulója alkalmából rendezett hivatalos 

megemlékezésen. Az ünnepségen szá-

mos külföldi állam- és kormányfő is 

megjelent, többek között Horst Köhler 

német és Heinz Fischer osztrák köztár-

sasági elnök, Hanz-Rudolf Merz svájci 

és Danilo Türk szlovén elnök, Tarja 

Halonen finn elnök asszony, valamint 

Günter Verheugen, az Európai Bizottság 

elnökhelyettese.

Szombaton, június 27-én reggel a Nagy-

mester és delegációja a többi külföldi 

vendég társaságában jelen volt a Kossuth 

téren a honvédség díszzászlóaljának fel-

vonulásán és a zászlófelvonásnál. Ezt 

követően a vendégek részt vettek az 

Országgyűlés felsőházi termében meg-

tartott ülésén. Délben a Köztársasági 

Elnök úr a Sándor Palotában fogadta a 

Nagymestert és kíséretét a többi magas 

külföldi méltósággal, ahol ünnepi ebédet 

is adott a vendégek tiszteletére. Délután 

a Nagymester és kísérete meglátogatta 

a Szent István-bazilikát, majd egy rövid 

séta kíséretében megismerkedett a belvá-

ros nevezetességeivel.

A Nagymester nagy megelégedéssel szólt 

látogatásáról, amely alkalmat nyújtott a 

többi külföldi állam- és kormányfővel 

való eszmecserére is. A Nagymester és 

kísérete a késő délutáni órákban vissza-

tért Rómába.
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Kornis Luca, Kornis Péter és Radvánszky András avatása

A Nagymester budapesti látogatása állam- és kormányfők

társaságában (MTI-kép)
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d Adomány a Béres Zrt.-től

A Béres Gyógyszergyár úgy döntött, 

hogy nemcsak az eladott Actival Kid 

multivitamin rágótabletták után adomá-

nyoz 10-10 forintot játszótereink fenn-

tartására, hanem 1000 doboz vitamin-

tablettát kaptunk ajándékba, amelyet a 

máltai játszótereken augusztus hónapban 

szétosztottunk a nyári szünidőt ott töltő 

gyermekek között. Béres József és fele-

sége júniusban meglátogatta a Lajos 

utcai játszóterünket, ahol Kozma Imre 

atya kalauzolta a vendégeket. A Béres 

Zrt. további háromezer doboz Szemerő 

vitamintablettával is segítette az általunk 

támogatott rászorulókat. Ezt a terméket 

augusztus 4-én Temesvárra szállítottuk, 

ahol a Romániai Máltai Segélyszolgálat 

gondoskodik a szétosztásról. 

d Hálózat a közösségért

A Délmagyarországi Áramszolgáltató 

Zrt. (Démász) a MEH határozata alapján 

visszatéríti a 2008. évi, az egyetemes 

szolgáltatás árrés többletéből szárma-

zó bevételének meghatározott részét.  

A Démász a visszatérítésre kerülő össze-

get Csongrád és Békés megyében a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálaton 

keresztül juttatja vissza az áramszolgál-

tatásból kikapcsolt, ill. közüzemi tarto-

zást felhalmozó rászoruló fogyasztók 

részére. Az együttműködés kidolgozása 

megkezdődött, a program szeptember 

elején indul szakembereink segítségé-

vel. 

d Mentőszolgálatunk  

Bessenbachban

Június 18–19-én nemzetközi Moto cross 

versenyt rendeztek a németországi Bes-

senbachban. Német testvérszerveze-

tünk a Malteser Hifsdienst látta el a 

rendezvény egészségügyi biztosítását, 

ahová Mentőszolgálatunk munkatársai is 

meghívást kaptak. A német máltaiakkal 

közösen végezték a bajba jutott verseny-

zők ellátását. A közös munka alkalmat 

adott az eddigi kapcsolatok továbbépíté-

sére, a tapasztalatok átadására. 

d „Összetartozunk” nemzetközi 

ifjúsági tábor

Az MMSz Észak-Magyarországi Régi-

ója ebben az évben július 2-8 között 

Miskolcon rendezte meg az „Összetarto-

zunk” nemzetközi ifjúsági táborát. Mint 

a korábbi években – 2007-ben Erdély-

ben, 2008-ban Kárpátalján –, most is 

100 fős táborban láttunk vendégül (80 

fiatalt és 20 kísérőt), akik a Felvidékről, 

Csángóföldről, Erdélyből, Kárpátaljáról 

és Délvidékről érkeztek. A résztvevők 

megismerkedtek Miskolc nevezetessé-

geivel, földrajzával, történelmével, meg-

látogatott Máltai házainkban a karitatív 

munkánkkal, és az együttlét alatt megta-

pasztalhatták a szolidaritás fontosságát.

d Katasztrófavédelmi önkéntes 

képzés

Komplex katasztrófavédelmi segítség-

nyújtásra képes önkéntes munkatársak 

felkészítését indítja a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat szeptember hónapban. 

Az MMSz a Máltai Szeretetszolgálat 

Beregszászi Járási Szervezetével közö-

sen végzi a képzést, melyen kárpátaljai 

hallgatók is részt vesznek. Jól felkészült 

szakemberek az idén 15 főt képeznek ki 

az elvégzendő feladatokra. Az első fog-

lalkozásra Sukorón, az évente megren-

dezésre kerülő mentőstalálkozón került 

sor. 

d A Nyugati pályaudvar  

aluljárójának rendezése

A Hajléktalanokért Közalapítvány és a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat célul 

tűzte ki, hogy emberibb körülményeket 

teremt a Nyugati pályaudvar aluljáró-

jában. Első lépésként megnyitottak egy 

olyan nappali centrumot, amely taná-

csokkal, ügyintézéssel segíti a hajlékta-

lanok visszailleszkedését a társadalom-

ba. Terveink között szerepel, hogy rövid 

időn belül nemcsak esztétikusabbá, de 

biztonságossá is tesszük az aluljáró egé-

szét.

d Jótékonysági hangverseny

Zalaegerszegen a ferences templomban 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi 

csoportja jótékonysági hangversenyt 

rendezett a rászorulók étkeztetésének 

támogatására. 90 000 Ft gyűlt össze. 

l d A Kárpát-medencei Ifjúsági 

Mozgássérült Tábor idén is nagyszerűen 

sikerült Romániában. Sajnos forráshiány 

miatt idén Budapestről is és Kecskemét-

ről is csak 3-3 fő tudott menni. A tábor 

július 27-től augusztus 1-ig tartott a fes-

tői környezetű Sepsiszentgyörgy melletti 

Előpatakon, Kovászna megyében. 

d Meleg étel a hétvégeken  

Nagykanizsán

Július–augusztus hónapban 20 fő rossz 

szociális helyzetű gyermek számára biz-

tosít meleg étkezést a hétvége mindkét 

napján a Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat Nagykanizsai csoportja. 

l d A következő MMSz-vezetők 

részesültek Apor Vilmos-kitüntetésben 

2009. augusztus 15-én:

APOR VILMOS ARANY 

Lendvai Rezső Nyugat-Dunántúli Régió 

régióvezető, a Máltai Elsősegélynyújtás 

elkötelezett vezetője
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Augusztus 15-i kitüntetések átadása
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APOR VILMOS EZÜST

Morva Emília Közép-Magyarországi 

Régió régiótitkár; dr. Köles József a 

Hatvani csoport volt vezetője; dr. Föld-

váryné Istvánffy Eszter Gondviselés 

Háza Mentes Mihály Idősek Otthona 

intézményvezető; dr. Horváth Tamás, 

az MMSz Mentőszolgálat vezetője; 

Csonkáné Utasi Katalin Csilla, a pécsi 

Csilla Gondviselés Háza intézményve-

zető; Dusa Ágnes Dél-Dunántúli Régió 

régiótitkár; dr. Kis Imre Észak-Magyar-

országi Régió régióvezető; dr. Fejér 

Gyuláné Komárom csoportvezető; 

Sebestény István Gondviselés Háza 

Idősek Otthona – Fő u. intézményve-

zető; Czifráné Hidas Ágnes Gondvi-

selés Háza Esztergom intézményvezető; 

Kohányi Miklós „Befogadás” Nonpro-

fit Kft ügyvezető; Rácz Csongorné, az 

Országos Központ önkéntese.

APOR VILMOS BRONZ

Vámos Mónika, Budapest – a Tüdőszű-

rőbusz munkatársa; Dankó Vera, Deb-

recen – önkéntes munkatárs; Dobi-Bar-

ócsi Zsuzsanna, Heves – a Támogató 

Szolgálat vezetője; Lenkei Krisztián, 

Budapest – a Fürdető csoport önkéntese; 

Mihály József, Kecskemét – 16 éve 

a csoport munkatársa, szociális gon-

dozó; Pávics László, Pécs – gépko-

csivezető, 14 éve dolgozik a Máltai 

Szeretetszolgálatnál; Preininger Zsófia, 

Szőc–Halimba–Nyírád – csoportvezető, 

számos gyermek-, ifjúsági és önkéntes 

program szervezője; Schuller Viktória, 

a Soproni Csoport munkatársa.

l Elnöki kollokvium

O’sváth György, az MMLSz elnöke 

augusztus 19-én tartotta az elnöki kol-

lokviumot a Fortuna utcai székházban. 

Értékelte az elmúlt fél év eseményeit és 

a hitéleti tevékenységet. Ez a fórum ad 

lehetőséget a rendtagoknak, hogy egy 

megbeszélés keretében találkozzanak 

a szövetség vezetésével és kérdéseiket 

megfogalmazhassák. 

Este 7 órakor kezdődött a Szent Ist-

ván-napi fogadás, melyet megtisztelt 

jelenlétével dr. Erdő Péter bíboros, prí-

más Őeminenciája, az apostoli Nuncius 

Őexcellenciája, az egyházi és politikai 

élet számos kiemelkedő képviselője, 

valamint sok-sok Rendtag és a rendhez 

tartozó barát. 

l d Szent István napi mise  

és körmenet

Államalapító királyunk ünnepén Erdő 

Péter bíboros, Julius Janus apostoli nun-

cius, Joachim Meisner bíboros kölni 

érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kon-

ferencia tagjai és a határon túlról érke-

zett főpásztorok mutattak be szentmisét 

a Szent István-bazilika előtti téren. 

Az a megtiszteltetés érte a Máltai Lovag-

rendet, hogy felkérést kaptunk a körme-

net rendezésében való részvételre és egy 

Szent Jobbot vivő csapatot állíthattunk 

fel. A körmeneten a Szent István Lovag-

rend tagjaival felváltva vihettük az erek-

lyét. A körmenet szervezésében részt 

vettek a rendtagok és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat tagjai.

d l Maltacamp 2009 

Idén Spanyolországban, Segoviában 

került megrendezésre a Lovagrendi Ifjú-

sági Mozgássérült Tábor, immáron 26. 

alkalommal, augusztus 15–22. között. 

A magyar delegáció 12 fős volt, ebből 

5 mozgássérült fiatal vehetett részt a 

táborban. A szervezési és csapatvezetési 

munkálatokat Győri-Dani Veronika látta 

el, a csapat orvosa dr. Kállay Tamás volt. 

A hét közepén Fra’ Matthew Festing 

nagymester tett látogatást a táborban, 

és vett részt a közös táborfotózáson, 

a nagymisén, illetve a már évek óta 

hagyományosan megrendezésre kerülő 

Christopher-kupán. 

A héten szervezett programok között 

választhattak a táborozók izgalmasabb-

nál izgalmasabb kirándulásokat, mint 

például Ávila, a Prado Museum vagy 

a Reina Sophia Museum Madridban.  

A kulturális programok mellett, a termé-

szet szépségeit kedvelők is megtalálták a 

kikapcsolódást, lehetett kirándulni, állat-

kertbe menni, még a közeli rezervátum-

ba is elzarándokolhattak. 

Sokak számára a sportolá-

si lehetőségek bizonyultak 

a legérdekesebbnek, ők 

kenuzhattak, biciklizhet-

tek, illetve túrázhattak a 

hegyekben. Együtt nyer-

hettek bepillantást a tábo-

rozók a spanyol kultúrába, 

közösen buliztak estén-

ként, mintha már mindenki 

évek óta ismerné a mási-

kat. A táborból minden résztvevő új erő-

vel, rengeteg energiával, lelkesedéssel és 

élménnyel térhetett haza. 

A 2010-es táborra Angliában, a Bluesto-

ne parkban kerül majd sor, július 10-től 

17-ig.

Az augusztus 20-i Szent Jobb-körmenet

A Maltacamp 2009 magyar résztvevői
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d 13. Eurocamp nemzetközi máltai 

ifjúsági tábor

2009. augusztus 15–22. között került 

sor a 13. Eurocamp, nemzetközi máltai 

ifjúsági tábor megrendezésére Magyar-

országon, Győrújbaráton. Az MHD 

Würzburg és az MMSz Nyugat-Dunán-

túli Régió szervezésében, 6 országból 

72 fiatal vett részt az egyhetes táborban. 

A Németországból, Szerbiából. Albá-

niából, Lengyelországból, Romániából 

és Magyarországról érkezett fiatalok 

számos vidám kulturális és sportese-

ményen, kirándulásokon ismerkedhettek 

egymással, cserélhettek tapasztalatokat. 

Esténként tábortűz mellett adtak ízelítőt 

országuk történelméből, hagyományai-

ról. A workshop alkalmat adott a külön-

böző országok máltai ifjúsági tevékeny-

ségének megismerésére, jó gyakorlatok, 

ötletek, tapasztalatok kerültek átadásra, 

mellyel mindenki gyarapíthatja hazájá-

ban a segítő tevékenységet.

A fiatalok nagy örömmel vettek részt a 

Szent István-napi körmeneten, és szíve-

sen nyújtottak segítséget a vízosztásban.

d Máltai munkatársak pihenése 

Tiszaörsön

Az idei évben is szinte telt házzal műkö-

dött tiszaörsi üdülőnk. Május közepétől 

szeptember elejéig több mint 45 család 

töltötte szabadságát a szép falusi környe-

zetben. A Fürdető csoportunk betegei 10 

napig, az Esztergomi Csoportunk által 

patronált hátrányos helyzetű gyerme-

kek, a tarnabodi iskolások, valamint a 

„Tovább élni” alapítvány beteg gyerekei 

egy-egy héten keresztül élvezhették a 

vidám táborozást. 

d l Kárpát-medencei Mozgássérült 

Fiatalok Máltai Tábora

A tábort augusztus 26–30. között a 

Magyar Delegáció és a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat közösen szervezte 

Kőszegen (Missziós Központ), Legeza 

László vezetésével. A tartalmas tábori 

és kulturális programokon kárpátaljai, 

erdélyi, vajdasági, felvidéki és magyar-

országi (Budapest, Győr-Sopron, Mis-

kolc, Tokaj, Szeged) máltai szervezetek 

mozgássérültjei és önkéntesei vettek 

részt, 20-an mozgássérültek és 30-an 

kísérők. 

l Augusztus 29-én Bécsben a Step-

hansdómban Szent István tiszteletére 

tartott szentmisén 13 magyar rendtag 

vett részt. A szentmisét dr. Német László 

nagybecskereki megyés püspök mutatta 

be.

l Philermói Szűzanya ünnepe

Szeptember 8-án Bolberitz Pál káplá-

nunk ünnepélyes szentmisét mutatott 

be Székházunk kápolnájában, amelyen 

24 rendtag és néhány hozzátartozó vett 

részt.

A szentmisét megelőzően Kállay Ubul 

Tamás alelnök megbeszélést tartott a 

Szövetség jövőbeni helyzetének elem-

zése és stratégiájának meghatározása 

céljából. A megbeszélés indító gondo-

latait az augusztus 19-én tartott elnöki 

kollokviumon foglalta össze, melyek az 

alábbiak voltak: 

• Jövőre lesz 20 éve, hogy a Rend 

magyarországi szervezete újra kezd-

hette munkáját Magyarországon. Az 

eddigi eredmények, a megváltozott 

hazai és külföldi körülmények, a szö-

vetség személyi állományának meg-

változása, a várható pénzügyi gondok 

komoly tervező és szervező munkát 

igényelnek.

• Jövőre lesz a Szövetség Tanácsának 

újraválasztása, várhatóan jelentős vál-

tozásokkal, mert a jelen vezetés magja 

már több mint 15 éve áll szolgálatban, 

és szeretnék fiatalabbaknak átadni a 

szolgálatot.

• Célunk a rendtársak széles körű tájé-

koztatása és bevonása a Szövetség mun-

kájába, a vezetés fiatalítása céljából.

• Javasolja a Szövetség jövőbeni működ-

tetésének és stratégiájának kialakítása 

céljából munkacsoportok létrehozását.

A szeptember 8-ra összehívott megbe-

szélésen 20 rendtag vett részt, és az 

alábbiakban egyeztünk meg:

1. Négy munkacsoportot hozunk létre.

2. A személyi kérdésekkel, utánpótlással 

foglalkozó munkacsoportot Pusztainé dr. 

Podmaniczky Erzsébet kancellár vezeti. 

Munkájuk jelentős részét a jövő évi 

választásokig – 2010. ápr.–aug. – kell 

elvégezniük.

3. Pénzügyi-gazdasági kérdések, a jövő 

évi és egy 5 éves gazdálkodási terv elké-

szítése. Ezt a munkacsoportot Csapodi 

Pál fogja vezetni, és munkájukat az ez 

év novemberi tanácsülésre kell befejez-

niük. Ezzel összefüggésben már most 

megküldjük Okolicsányi Lajos kincstár-

nokunk körlevelét.

4. A 3. munkacsoport feladata a Szövet-

ség működésének elemzése és megújítási 

javaslata az új kihívásoknak megfelelő-

en, és ezt jövő év végére az új vezetőség 

számára kellene elkészíteni. A csoport 

vezetőjét a következő megbeszélések 

során jelöljük ki.

5. A 4. munkacsoport az MMSz-szel való 

együttműködés jobbítására fog javaslatot 

készíteni Ugron Imre ispotályos vezeté-

sével, és azt szintén az új vezetőség szá-

mára jövő év végére kellene elkészíteni.

A munkacsoportokat a csoportvezetők 

alakítják ki felkérés és önkéntes jelent-

kezés alapján. Már eddig is több rendtag 

kapcsolódott be a munkába, de várjuk 

a további tenni akarókat is, mert mi 

egy önkéntes alapon működő szervezet 

vagyunk, és házon belül kell megolda-

nunk dolgainkat, hogy a Rend céljait 

megvalósíthassuk.
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20 éves évforduló  
– „Befogadás Napja”

2009. augusztus 15-én ünnepelte a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 

„Befogadás Napját”, és emlékezett Zug-

ligetben a keletnémet menekültek 20 

évvel ezelőtti befogadására. A kockáza-

tot is vállaló szeretet akkor erősebb volt 

a diktatúra és a bürokrácia béklyóinál. 

Ez az ünnepség volt a csúcspontja a 

Szeretetszolgálat megalakulása 20. 

évfordulójának is. A zugligeti Szent 

Család-plébánia templomban ünnepi 

szentmise keretében emlékeztünk meg 

a jeles évfordulóról. A szentmisét dr. 

Márfi Gyula veszprémi érsek és Kozma 

Imre atya, a Szeretetszolgálat elnöke 

celebrálta. A szentmise után a Magyar 

Máltai Lovagok Szövetsége kitüntette 

a Szeretetszolgálat több munkatársát, 

majd Kozma Imre atya elismerő okleve-

leket nyújtott át az MMSz-nél húsz éve 

tevékenykedő önkénteseknek, és Cons-

tantin von Brandenstein, a német máltai 

önkéntesek vezetője kitüntetést adott át 

Kozma Imre atyának. Ezt követően a 

templom falán elhelyezett emléktáblánál 

a Németországi Szövetségi Köztársa-

ság II. nagykövete, Klaus Bönnemann 

és Kozma Imre atya koszorúzott. Az 

ünnepség a német és magyar himnusz 

hangjaival zárult. 

A megemlékezés az Országos Központ 

kertjében folytatódott, ahol magyar, 

német és osztrák vendégeink, zugligeti 

családok és az ország minden részéből 

érkezett máltai munkatársaink s máltai 

lovagok kb. 400-an ünnepeltek a közös 

agapén.

A magyar vendégek között köszönthet-

tük Dr. Németh Miklós volt miniszter-

elnököt, dr. Szűrös Mátyás korábbi köz-

társasági elnököt, dr. Paczolay Pétert az 

Alkotmánybíróság elnökét, dr. Kovács 

Árpádot, az Állami Számvevőszék elnö-

két, országgyűlési képviselőket, Bánffy 

Miklóst a Johannita Rend kommendáto-

rát, civil szervezetek vezetőit, támogató-

ink képviselőit.

A közel harminc német és osztrák ven-

dégünk között volt többek között Wolf-

gang Wagner, a zugligeti menekülttábor 

egyik vezetője, a Malteser International 

szervezettől Ingo Radtke és Lülsdorff 

Michael, Hoensbroeck Raphael, Csilla 

asszony nevelt fia, továbbá Norbert Graf 

Salburg-Falkenstein, az osztrák máltaiak 

vezetője több társával együtt.

Délután a „Magyarországnak van a leg-

nagyobb szíve” programunk lezárása-

ként az eddig összegyűjtött több tízezer 

szívből jelenítettük meg Magyarország 

nagy szívét a Szent István-bazilika előtti 

téren. Ezzel a képpel kívántuk 20 éves 

tapasztalatunkat üzenetként megfogal-

mazni: a nehéz helyzetekben a magya-

rok szíve mindig kész a segítésre.

A zugligeti Szent Család-plébániatemplomban tartott ünnepi szentmise

A zugligeti Szent Család-plébániatemplom falára helyezett emléktábla koszorúzása
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 Németországban, a Rajna folyó partján 

még ma is látható egy római mérföldkő, 

és olvasható a beléje vésett felirat: „Pro 

patria consumar”, magyarul: „A hazá-

mért emésztem magam.”

Évezredekkel ezelőtt a hazájuktól távol 

élő római katonák lelkivilágát tükrözte 

ez a mondat.

Németországban élt egy asszony, Csilla 

Freifrau von Boeselager, magyar nevén 

Fényes Csilla, aki ezt a lelkületet ápolta 

magában. A távolban emésztette magát 

hazánkért, annak szellemi és anyagi jólé-

téért, szabadságáért és Istenhez fűződő 

barátságáért.

Ez az asszony, mint Budapest Angyala él 

a németek emlékezetében. 

Az Ő szívében született meg a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat gondolata.  

Ő alapította Németországban, Hölling-

hofenben, majd megalakult Magyaror-

szágon is, s ebben, Isten titokzatos terve 

szerint társa lehettem.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat volt 

az, amely 1989-ben Magyarországon 

befogadta a keletnémet menekülteket.

Ő is menekült volt. Alig múlt három-

éves, amikor családjával Magyarország-

ról elmenekült, előbb Németországba, 

majd Venezuelába. Itt számos epizód 

mélyítette benne a hazátlanság érzését, 

amit a Guadalupe-i Szent Szűzről neve-

zett ferences internátus nővérei ellensú-

lyoztak nagy hatással.

Amerikában a Vassar College-ben tanult 

amerikai hírességek gyerekeivel. A 

kolostor légköréből kiszakadva a tudo-

mány útvesztőiben „elveszítette” Istent, 

de a biológiai labor mikroszkópjának 

lencséje alatt, egy sejt képében, újra fel-

ragyogott számára Isten arca. Egy pályá-

zaton nyert ösztöndíj repítette Németor-

szágba, ahol ismereteit gyarapította, és 

munkája nyomán megismerte a siker ízét 

is, de arra is rádöbbent, hogy Ő valójá-

ban európai.

Németországban más felismerések is 

vártak rá, amikor egy bálon dr. Wolfhard 

Boeselagar báró felfedezte. Megakadt a 

szeme rajta s így summázta az élményt: 

Rá vártam! Mint a mesében, egy gazdag 

báró felesége lett, gyermekeket szült, 

Ildikót és Ilonát. Egy ismerős család fiát, 

Ráfaelt nevelte, aki jelenleg művének 

egyik folytatója, de nem volt neki elég a 

boldog családi környezet. Höllinghofen 

kastélyának Nagyasszonya ezt a boldog-

ságot tovább akarja sugározni. Előbb a 

kis falu, Höllinghofen fiataljainak hitbéli 

ismereteit mélyíti, mint a bérmálkozásra 

felkészítő idősb testvér, majd, amit itt 

elért, megtapasztalt, azt kívánja tágíta-

ni egyre szélesebb körben, akár egész 

Európára kiterjesztve. 

E rövid visszaemlékezésből sok minden 

megtudható Csilla asszonyról, de, aki 

igazán szeretné megismerni, annak meg 

kell barátkoznia a ferences lelkiségből 

táplálkozó, isteni távlatokat fürkésző 

gondolkodásával és magatartásával, ami 

így összegezhető a Szentírás szavaival, 

„Aki nekem szolgál, engem kövessen.” 

Ennek megfelelően Jézus tanítványai 

között más az előrejutás mértéke, mint a 

világban. „Aki nagy akar lenni közötte-

tek, legyen a szolgátok.”

Csilla asszony életműve a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat, amely Isten aka-

ratának megvalósulása. Isten akarata 

– tudjuk – megvalósulhat nélkülünk is, 

de mennyivel boldogabbak leszünk, ha 

eszközei lehetünk?! 

1989 a csodák éve volt Magyarországon 

és Európában – ama boldog időszak, 

amikor milliók életét nem az önzés, a 

gyűlölet, a nagyravágyás, a zsarnoki 

szellem, hanem a jó szándék és az önzet-

len segítőkészség vezette –, állították a 

huszadik évforduló alkalmával a magyar 

Parlamentben rendezett ünnepségen az 

országok küldöttei. 

Magyarország nem követte korábbi 

politikáját és félretette legközvetlenebb 

érdekeit. Az akkori felelősök jól dön-

töttek, és új utakra léptek. Mi máltaiak 

pedig a szeretet mindenhatóságára utaló, 

egyetlen lehetséges emberi magatartást 

mutattuk fel, a befogadást, ami a meg-

váltás szinonimája.

1989-ben megtörtént a csoda. Magyar-

ország lebontotta a vasfüggönyt és meg-

nyitotta határait a keletnémet menekül-

tek előtt. Így megkerülhetővé vált a 

berlini fal. Németország és Európa újra-

egyesítése elkezdődött.

Csilla Freifrau von Boeselager asszony 

jelképe annak, hogy egy bármely kis nép 

öntudatára és önerejére ébredve példája 

lehet Európának. Jelképe annak, hogy 

az a nép, amely tudtában van értékei-

nek, nem szegény rokona a nagyoknak, 

hanem rádöbbenti őket arra, hogy a 

nemzetek nagy családjában mindenki-

nek nagy értékei vannak, s azok felszínre 

kerülve, akár új irányokat adhatnak a 

történelem menetének.

Kozma Imre

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

A határnyitás 
20. évfordulója
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Bemutatkozás

1949-ben szület-

tem Rizapusztán, 

ahonnan édes-

anyám származik. 

Gyermekkoromat 

húgommal együtt 

Keszthelyen töl-

töttem. Innen 

menekültünk az 1956-os forradalom 

alkalmával Ausztriába, miután édesapám 

– mint volt katonatiszt – nem látott jövőt 

gyermekei számára az akkori Magyar-

országon.

Kufsteinben telepedtünk le és kezdtünk 

új életet. Míg húgom a riedenburgi Sacré 

Coeur-ba került, én a kufsteini gim-

náziumban végeztem tanulmányaimat. 

Èrettségi után 2 évig a müncheni egye-

tem gépészmérnöki karára jártam, majd 

Innsbruckba kerültem, ahol 1976-ban 

építészmérnöki diplomát szereztem.

Még egyetemistaként 1974-ben meg-

nősültem. Feleségem, Haller Franciska 

szintén Magyarországról származik, a 

szentendrei ferenceseknél érettségizett, 

és akárcsak családunk, mélyen hívő 

keresztény. Így neveltük fiunkat, Bene-

deket is, aki most 30 éves, házas és 

gazdasági mérnökként dolgozik. Szak-

mai pályafutásomat egy tervezőirodában 

kezdtem, majd 1980-ban a BMW-hez 

kerültem. Ott kezdetben irodaházak és 

gyárak tervezésével foglalkoztam, 1986 

óta pedig vezető beosztásban vagyok 

felelős az építészettel kapcsolatos bel- és 

külföldi projektekért.

A Máltai Lovagrendbe való belépés 

gondolatával már régóta foglalkozom, 

miután ismerősökön és rokonokon 

keresztül megismertem a Rendet. A nagy 

munkamegterhelés miatt azonban csak 

most, röviddel nyugdíjaztatásom előtt 

kértem felvételemet, melynek elfogadása 

nagy örömöt jelentett számomra. Azért 

választottam a Magyar Máltai Lova-

gok Szövetségét – ahol húgom, Solema-

cher Orsolya és unokatestvéreim Kornis 

Tamás és Luca is már tagok –, mert ez 

lehetőséget nyújt az országhoz fűződő 

szálak megerősítésére, és segítségre szo-

ruló honfitársaim támogatására.

Kornis Péter tiszteleti lovag

Budapesten szü-

lettem 1961-ben. 

Szüleimmel, két 

testvéremmel, nagy-

mamámmal és egy 

nagybácsival együtt 

laktunk a Budake-

szi úton. A zugligeti templom volt a 

plébániánk. A ’70-es évek elején egy új 

plébános került oda, aki minket hittanra 

is tanított. Neve Kozma Imre volt. 

Szüleimmel és két testvéremmel együtt 

1972 nyarán elmentünk Ausztriába, 

rokonlátogatási céllal. A két hét szabad-

ság végen szüleim úgy döntöttek, hogy 

kint maradunk – azóta Bécsben élünk. 

Szüleim még Magyarországon tanítottak 

bennünket a keresztény hitre, és pél-

dájuk szerint itt Bécsben is törekszünk 

keresztény módon élni. Az ő mély hitük 

mindig is segítette családunkat, és példát 

mutat nekünk életünkben.

1980-ban érettségiztem a bécsi Sacré 

Coeur-ben, azután egy kétéves európai 

titkárnői akadémiát végeztem. 1982-ben 

titkárnői állást kaptam a bécsi ENSZ-

nél (UNIDO). 1987-ben férjhez mentem 

Scheidl Geraldhoz. Férjem osztrák mál-

tai lovag, vele együtt részt vettem 1994-

ben egy máltai zarándokúton Lourdes-

ban. Ez egy nagyon szép élmény volt 

számunkra. 

Két gyermekünk van, Lukács és Ilona, 

14 és 11 évesek. A gyerekekkel hét 

évig otthon maradtam, aztán újra kezd-

tem dolgozni az ENSZ-nél, jelenleg az 

UNCITRAL könyvtárában.

Csobáncon van egy kis szőlőskertünk, 

itt töltjük nyarainkat, ide „települtünk” 

vissza. 

Eddig részt vettem három máltai lelki-

gyakorlaton: Egerben (2008), Eisenstadt-

ban (2008) és Leányfalun (2009). Ezek a 

találkozások felújították bennem magyar 

gyökereimet, és örömmel tapasztaltam, 

hogy igenis van keresztény élet Magyar-

országon. Köszönöm a Máltai Lovag-

rendbe való felvételt, ami számomra 

nagy megtiszteltetést jelent. Remélem, 

hogy lehetőségeim szerint én is hozzá 

tudok majd járulni a Rend céljainak 

megvalósításához.

Kornis Luca tiszteleti dáma



11

2009. szeptember	 Má lta i  Hí r e k  Rólunk

Búcsúzunk

Mély fájdalommal búcsúzunk szepetne-

ki Töttösy Ernő lovagtestvérünktől, ki 

2009. március 25-én hunyt el Brüsszel-

ben méltósággal viselt hosszabb szenve-

dés után. Töttösy Ernő 1918. december 

8-án született Szombathelyen. 1940-ben 

avatják a jog- és államtudományok dok-

torává. 1944-ben teszi le a bírói és ügy-

védi vizsgákat, ezután gyakorló ügyvéd 

és vállalati jogtanácsos 1952-ig. Részt 

vesz a kereszténydemokrata mozgalom-

ban, még akkor is, mikor illegalitás-

ba szorultak. 1952-ben tartóztatja le az 

ÁVO, mint „illegális keresztény párti 

összeesküvőt”. Az 1956-os forradalom 

és szabadságharc szabadítja ki, melynek 

eseményeiben részt vesz. Csak leverése 

után, 1956 novemberében menekül Bel-

giumba. Itt befektetési tanácsadó és biz-

tosítótársasági igazgató lesz rövid időn 

belül. Idejének nagy részét továbbra is 

a magyar ügyeknek szenteli. A belga 

keresztény szakszervezetek Magyar Iro-

dájának lesz vezetője, és lelkes részt-

vevője a magyar emigráció minden 

hazafias megmozdulásának. Fogságának 

történetét „Téboly” című könyvében írta 

meg, amit franciára, angolra és németre 

is lefordítottak. Nagy erényei közé tar-

tozott hazafiassága, bátorsága és hallat-

lan kitartása. Életcélja szolgálatától, ez 

Magyarország szabadsága volt, semmi 

sem térítette el. Több magas kitüntetés 

hordozója. Felesége, két lánya és vejei, 

hat unokája és négy dédunokája gyá-

szolják.

Rendünknek 1978 óta tagja, és aktívan 

részt vett karitatív és szociális tevékeny-

ségében, mindenekelőtt a nagyszámú 

belgiumi magyar emigráció tagjait segít-

ve. Elhunytát velük együtt gyászolja a 

Rend és a Szövetség.

Szepetneki Töttösy Ernô magisztrális lovag

Radvánszky And-

rásnak hívnak, 

1971. április 3-án 

születtem Johan-

nesburg városban, 

Délafrikában. Rad-

vánszky György fia 

vagyok, aki már 43 

éve a Máltai Lovagrend magyarországi 

Szövetségének tagja. Frank Miklós atya 

keresztelt meg.

Szinte az egész gyermekkoromat Dél-

Afrikában töltöttem. A St. Paul’s Cat-

holic Primary School elemi iskolába, 

majd a Highlands North Boys High 

School gimnáziumba, illetve a Damelin 

college-ba jártam. Végül az University 

of Witwatersrandben szereztem meg az 

egyetemi végzetségemet, amely során 

az Institute of Chartered Secretaries 

and Administrators tagja lettem. 

Az informatika mindig érdekelt, így 

különböző pozíciókat töltöttem be ezen 

a területen több cégnél. Egy nemzet-

közi szoftvercégnek (Scala) dolgoztam 

Magyarországon, mint tanácsadó és 

projektmenedzser. Product Marketing 

Managernek léptettek elő, amikor fele-

lős voltam az új internetalapú i-Scala 

termék bevezetéséért. 2001 februárjá-

ban Londonba költöztem, ahol tanács-

adóként helyezkedtem el egy másik 

szoftvercégnél, az Armstrongnál. 

Mostani életem kevésbé mozgalmas, 

így több időt szánok magánéletemre. 

Több időt töltök a lelki fejlődésem-

mel, ezért is kapcsolódtam be a Máltai 

Lovagrend tevékenységeibe. Édesapám 

mutatta be nekem a Lovagrendet és 

Pejácsevich Márk lovagtársunk segí-

tette a lovagrendbe való integrálódá-

somat. Az utolsó két évben kísérőként 

részt vettem a Rend által szervezett  

Lourdes-i zarándoklaton, amibe szán-

dékozom rendszeresen bekapcsolódni.

Radvánszky András tiszteleti lovag

Kitüntetések

Szent István-nap alkalmából Pápa város polgármestere „Pro Publico” díjat adományozott az MMSz Pápai Csoportja részére 
a városban végzett eredményes munkájáért. A díjat Szita Tamásné, a helyi csoport vezetője vette át. 

Szent István király ünnepe alkalmából Bondor Lajos, az MMSz Közép-Dunántúli Régió vezetője a rászorulókért végzett 
munkájáért „Tata Városáért” kitüntetés arany fokozatát vehette át a város polgármesterétől és alpolgármesterétől.

Dr. Erzsébet Alemnay főorvost, az MMSz németországi segítőjét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban a Sem-
melweis-nap alkalmából „Megyei Kórházért” érdeméremmel tüntették ki, mivel az évek során a megyei kórháznak és a 
megyében élőknek már nagyon sok adománnyal segített.
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Segítség a viharkárt szenvedetteknek

Az ország keleti részén lezajlott viharok következtében súlyosan megsérült lakóházak 
tetőszerkezetének helyrehozatalában segített a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.  

Az önkormányzatokkal együttműködve, előzetes felmérés és személyes látogatás útján választottuk 
ki azokat a családokat, akik a legnagyobb károkat szenvedték. Nyírturára és Márokpapiba indult  

a 7500 db tetőpalát tartalmazó szállítmányunk, melyek magánszemélyek adományaiból származtak. 
Két budapesti óvoda és az Alex Fémbútor Kft. jóvoltából társasjátékokat, és egyéb óvodai 

felszereléseket vihettünk Márokpapi település óvodásainak, mivel a jégeső tönkretette az óvoda 
összes ablakát, és használhatatlanná váltak a gyerekek játékai.

Az akciónk továbbra is segíthető az alábbi bankszámlaszámra juttatott támogatással:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat viharkár áldozatainak megsegítésére

MKB Zrt. 10300002-20102898-70383285

Gyűjtés Erdély katedrálisáért

Gyulafehérvár székesegyházának alapítását a történészek Szent István király nevéhez kötik,  
és 1009-re datálják. A történelem viharait kiállt épület megőrizte kora középkori formáját.  

Az ezeréves jubileumát ünneplő Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye részletekben  
tudja csak restauráltatni székesegyházát. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott  

a gyulafehérváriak gyűjtéséhez, hogy ősi templomuk teljesen felújítva köszönthesse  
a jubileumi esztendőt. 

Az adományokat az MMSz az alábbi bankszámlákon fogadja:
HUF számla: 10300002-20102898-49020449
EUR számla: 10300002-20102898-48820040


