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A Szuverén Máltai Lovagrend 

1990-ben vett fel újra diplomá-

ciai kapcsolatokat Magyarországgal. 

A rendszerváltozás utáni első nagykö-

vet Gróf Alexander Mensdorff-Pouilly 

G.C.H.D.O. lett, aki másfél évtizeden 

keresztül képviselte a Lovagrend érde-

keit Budapesten. Mensdorff-Pouilly 

nagykövetet halála után 2005-ben 

Kussbach Erich nagykövet követte.

A diplomáciai kapcsolatok felvételét 

követő rövid átmeneti idő után a Nagy-

követség a Magyar Máltai Lovagok 

Szövetsége épületében talált végleges 

otthonra, ahol azóta is működik. 

A Köztársasági Elnök úrnál akkredi-

tált rendi nagykövetünk, aki egyben 

a diplomáciai testület tagja, elsőrendű 

feladatai közé tartozik a Rend érdekei-

nek a képviselete a magyar legfelsőbb 

alkotmányos szerveknél, különöskép-

pen a Köztársasági Elnöknél valamint 

a Magyar Kormánynál. A Nagykövet-

ség emellett természetesen szorosan 

együttműködik a Magyar Máltai Lova-

gok Szövetségével és a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálattal, s támogatja e 

szervezetek szociális és humanitárius 

tevékenységét is. Mensdorff-Pouilly 

nagykövet például magánadományok-

kal szociális alapítványt hozott létre 

a hátrányos helyzetű gyermekek meg-

segítésére. A mindenkori nagykövet 

lehetőség szerint részt vesz a Szövet-

ség spirituális aktivitásaiban is, többek 

között a szokásos csütörtöki szentmi-

sén és a lelkigyakorlatokon. 

Az elmúlt két évtized folyamán ötször 

látogatta meg hivatalosan Rendünk 

Nagymestere Magyarországot. Fra’ 

Andrew Bertie 1993, 1996 és 2004-ben 

járt Budapesten, 2009 februárjában az 

új Nagymester, Fra’ Matthew Festing a 

Köztársasági Elnök meghívására hivata-

los látogatást tett Magyarországon, majd 

ugyanezen év júniusában ugyancsak a 

Köztársasági Elnök meghívására részt 

vett a vasfüggöny lebontásának husza-

dik évfordulója alkalmából Budapes-

ten megrendezett állami ünnepségeken.  

A Köztársasági Elnök és a magyar kül-

ügyminiszter többször is tett tisztelgő 

látogatást Nagymesterünknél Rómában.

Az elmúlt két évtizedben Rendünk és 

Magyarország között igen szoros baráti 

kapcsolatok alakultak ki, részben a sűrű 

kölcsönös látogatások, részben a Szere-

tetszolgálatnak az ország egész terüle-

tére kiterjedő átfogó, példátlan szociális 

tevékenysége következtében. E különle-

ges kapcsolatokra tekintettel Nagymes-

terünk és a Magyar Kormány az elmúlt 

évben úgy döntöttek, hogy a kapcsolatok 

további erősítése és a közös humanitárius 

erőfeszítések sikeresebb koordinációja 

érdekében kétoldalú együttműködési 

szerződést kötnek. E szerződés terve-

zetéről jelenleg tárgyalások folynak.  

A Magyar Kormány ezen túlmenően ígé-

retet tett, hogy törvényes úton gondos-

kodik Rendünk nevének, címerének és 

szimbólumainak hatékonyabb védelmé-

ről mindenfajta visszaéléssel szemben.

Kussbach Erich

nagykövet 
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A jelenlegi elnökség 15 éves man-

dátuma folyamán a hitbuzgalmi, a 

karitatív és szociális, a rendi és nemzet-

közi tevékenységek mellett nagy súlyt 

fektetett a Szövetség szervezeti műkö-

dési, közéleti feladatainak ellátására.  

A Máltai Hírek jelen és a következő 

száma ezekről tájékoztat.

A szervezeti tevékenységek három alap-

vető pillérre épülnek. Ezek 1. az ötéven-

te lefolytatott választások, melyek a 

Tanácsot és az Elnökséget az ötévi man-

dátummal látják el. 2. A 6 tagú elnökség, 

elnök, két alelnök, kancellár, ispotályos, 

kincstárnok, mely a Tanácsülések között 

hozza meg a szükséges döntéseket. 3. Az 

évente kétszer megtartott Tanácsülések, 

melyek a Szövetség működését biztosító 

határozatokat hozzák meg. A jelenle-

gi elnökség ezekhez további szerveket 

létesített.

Az Elnöki Kollokviumot évente kétszer, 

tavasszal és augusztus 19-én tartja az 

elnök, amelyen az elnökséggel együtt 

beszámol a rendtagoknak a Szövetség 

működéséről, az egyházi és rendi ese-

ményekről, megválaszolja a tagság kér-

déseit, fogadja bírálatait és javaslatait. 

Az Elnöki Kollokvium a Magyar Szö-

vetségnek rendi vonalon is egyedülálló 

kezdeményezése.

– Szent István ünnepe előestéjén a Szö-

vetség rendez fogadást. Ezen 300-400 

vendég, köztük az Egyházak képviselői, 

a testvérrendek tagjai, a rendtagok, hoz-

zátartozói és barátai, valamint a köz-

élet és a diplomáciai testület képviselői 

vesznek részt. E fogadás a Szövetség 

székházának kertjében zajlik, amelyen 

egyrészt alkalom nyílik baráti kapcsola-

tok ápolására és elmélyítésére, másrészt 

az elnök tájékoztatja a jelenlevőket az 

elmúlt tizenkét hónap máltai esemé-

nyeiről.

A hitbuzgalmi, karitatív és rendi terü-

leteken kifejtett tevékenységekről előző 

három számunkban már beszámoltunk.

– További szervezeti rendezvény a Csü-

törtöki Eszmecsere. A csütörtöki 18:30 

kor kezdődő szentmise után a résztve-

vők meghallgatnak egy előadást bizo-

nyos lelkiségi vagy rendi kérdésről, pl. 

az obedienciáról vagy a zarándoklatról, 

melyet vita és esetleg javaslat követ az 

elnökség felé.

– Rendkívül fontos intézkedése volt a 

Tanácsnak 10 bizottság felállítása. Ezek 

a következők: Szervezeti, Jogi, Felvéte-

li, Személyi ügyek, Genealógiai, Sajtó, 

Karitatív és Szociális, Gazdasági, Pénz-

ügy-ellenőrzési bizottság, valamint a 

Határon túli magyarok bizottsága. Ezek 

a bizottságok biztosítják a Szövetség 

működését és a Tanács határozatainak 

végrehajtását.

Nagyon nagy jelentőségű a Szövetség 

folyóiratának, a negyedévente megje-

lenő „Máltai Hírek”-nek további fej-

lesztése. Rajta keresztül a Máltai Sze-

retetszolgálat és a Máltai Lovagok 

Szövetsége informálja a tagokat, a két 

intézmény barátait, a közélet szemé-

lyiségeit tevékenységükről és minden 

olyan eseményről, mely a Máltai kereszt 

jegyében folyt le. A Máltai Hírek két 

állandó rovata a Szeretetszolgálat és 

a Szövetség elnökeinek körlevelei.  

A Máltai Hírek egy összefogó kiadása 

évente egyszer angol nyelven is megje-

lenik. Sajtóügyekben Szabadhegÿ Péter 

rendtársunk illetékes.

– Szövetségünkön belül a kommuni-

káció gazdagodott a Kancellária Kör-

levél révén, mely évente háromszor 

fordul a Szövetség tagjaihoz a legfon-

tosabb hírekkel. Általa Pusztainé dr. 

Podmaniczky Erzsébet kancellárunk 

tartja a kapcsolatot a rendtagokkal.

Folytatás a szeptemberi Máltai Hírek-

ben…

O’sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!

2010. június	 Má lta i  Hí r e k � Elnöki levél
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Naptár – mi történt

d A Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat, mint a Szociális Civil Kerekasztal 

tagja, részt vett a Kecskemét Város 

Polgármesteri Hivatalának Dísztermé-

ben 2010. február 18-án megrendezett 

V. Városi Civil Fórumon. A fórum 

jelentősége, hogy a Kerekasztalok tag-

szervezetei ekkor választják meg dele-

gáltjaikat, akik egész évben képviselik 

majd kerekasztaluk érdekeit. 

d A romániai Nagybányáról (Baia 

Mare) máltai munkatársak érkeztek 

Budapestre, ahol az NCA támogatásával 

katasztrófavédelmi képzést tartottunk 

számukra február 20–24. között az Apor 

Vilmos Otthonban. A képzés egyik leg-

fontosabb része a krízisintervenció tech-

nikájának elsajátítása volt. A nagybányai 

kollégák az elmúlt években több alka-

lommal segítettek az árvízkárosultaknak 

Máramaros megyében, ahol gyakran for-

dult elő természeti katasztrófa. A képzé-

sen részt vett a román állami Vészhely-

zeti Felügyelőség munkatársa is.

d Megújult keszthelyi intézményünk

A fogyatékosok nappali ellátását biztosí-

tó keszthelyi intézményünk rekonstruk-

ciója – amelyet európai uniós támoga-

tásból valósítottunk meg – befejeződött. 

Korszerűsítettük a fűtési rendszert (nap-

kollektor, kondenzációs kazán), meg-

történt az épület külső hőszigetelése, a 

nyílászárók teljes cseréje és az épület 

komplex akadálymentesítése. Február 

26-án Kozma Imre atya, a Szeretetszol-

gálat elnöke adta át a megújult épületet, 

amelyet nagy örömmel vettek birtokba 

gondozottaink, akik műsorral kedves-

kedtek az átadási ünnepségen megjelent 

vendégeknek.

d Mentési gyakorlat a Bükkben

Piros ruhás, hatalmas hátizsákokat, 

nehéz felszerelést cipelő sietős embe-

rekkel találkoztak a kirándulók a Bükk-

ben az Örvénykőhöz vezető ösvényeken. 

Március harmadik hétvégéjén a Bükk-

Liget Kert Egyesület meghívására lezaj-

lott szimulációs gyakorlaton az MMSz 

Nemzetközi Missziós Orvoscsoport és a 

Főnix Speciális Mentők önkéntesei GPS-

koordináták alapján járták körbe a kör-

nyéket, hogy megtalálják és kimentsék 

egy szimulált légi katasztrófa áldozatait.

l Március 13–14. között került megren-

dezésre a hagyományos „Dáma-lelkigya-

korlat, melyen összesen 20 hölgy vett 

részt. A meghökkentő cím „A szolgálat 

botránya” köré Pásztor Lorenzó atya a már 

megszokott (és elvárt) magas színvonalú 

előadásokat fűzött. A szervezés is a meg-

szokottan magas szintű volt. Rendhagyó 

módon egy koncertre is meghívást kap-

tunk a fertőszentmiklósi Katolikus Nép-

házba (a Szeretetszolgálat ottani csoport-

jának szervezésében), amelynek témája: 

„Magyar szentek és boldogok” volt. 

d A Béres Gyógyszergyár Zrt. a tava-

lyi esztendőben forgalmazott Actival 

Kid tabletták értékesítéséből származó 

bevételéből dobozonként 10 Ft támoga-

tást ajánlott fel Szeretetszolgálatunknak. 

A 20 éves családi vállalkozás a 20 éves 

Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott 

máltai játszóterek működését teszi lehe-

tővé. Az adomány ünnepélyes átadására 

2010. március 29-én Országos Közpon-

tunkban került sor. 

l Március 31-én du. 3 órakor Török 

József atya vezetésével keresztúti ájta-

tosságot tartottunk a Mátyás-templomban 

4 dáma 11 lovag és 2 jelölt részvételével.

d A közös gondolkodás, párbeszéd 

és cselekvés reményében „Feladatok 

és problémák az utcán élő hajléktalan 

emberekkel kapcsolatban” címmel 2010. 

március 31-én szakmai napot szervezett 

a Dél-Alföldi Régióban a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat kecskeméti szervezete. 

A FogLak Projekt keretében feladata-

ink és lehetőségeink jobb megismerésére 

kerekasztal-beszélgetésre hívtuk azok-

nak az intézményeknek a tagjait, akik 

munkájuk során naponta találkoznak az 

utcán élő hajléktalan emberekkel. 

d Több száz doboz gyermekcipőt 

osztott szét a MMSz Kecskeméti Cso-

portja iskolák és óvodák részére 2010. 

április 8-án délben. Az adomány cipők 

többsége új bőr félcipő és szandál volt.

Naptár – mi történt?	 Má lta i  Hí r e k � 2010. június

A MMSz felújított kecskeméti intéz-

ménye
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l Április 9-én került sor a Szövetség 

éves rendes Közgyűlésére. A zárt ülésen 

határozott a Tanács személyi kérdések-

ről. Ezután tette meg jelentését a válasz-

tási Bizottság elnöke (Prof. Dr. Bolberitz 

Pál) a beérkezett jelölésekről, amit a 

Tanács elfogadott. Egyben elrendelte, 

hogy a kancellár készítse el a szavazó-

lapokat. Engedélyezte, hogy ezeket a 

választási körlevéllel együtt a delegátu-

sok maguk postázzák, hogy csökkentsük 

a jelölőlapok kiküldésénél fellépő kéz-

besítési problémákat. A szavazólapokon 

két elnökjelölt neve (Kállay Ubul Tamás 

és Ugron Imre), valamint 34 tanácstag-

jelölt szerepel. A tanácskozás ezután a 

nyílt üléssel folytatódott, ahol a Tanács 

tagjainak beszámolója hangzott el.  

A pénzügyi kérdéseknél kincstárnokunk 

elmondta, hogy a Rend tagdíjemelést 

fogadott el. Ezért és pénzügyi elemzése-

ink értelmében mi is arra kényszerülünk, 

hogy emeljük a tagdíjat. A Tanács hatá-

rozata értelmében ez 100 euró tagdíj-

emelést jelent 2011-től. Meghallgattuk 

és elfogadtuk a Delegációs jelentéseket 

is. A különböző programok időpontjai-

nak ismeretében véglegesítettük a 2010-

es programot.

l A MMLSz április 9–11. között tartot-

ta lelkigyakorlatát Székesfehérváron, 

a Szent Gellért Tanulmányi Házban. Az 

elmélkedéseket Barsi Balázs ferences 

atya tartotta. A szombati napon Frank 

Miklós atya gyémántmisét mutatott be 

a székesegyházban, őexc. Spányi Antal 

megyés püspök és Bolberitz Pál atya 

koncelebrálásával. A vasárnapi elnöki 

kollokvium után a záró szentmisét Frank 

Miklós és Török József atyák mutatták 

be a Szent Imre templomban.

l Április 19-én volt az öt éves évfor-

dulója annak, hogy Szentatyánk elfog-

lalta apostoli székét. Ennek emlékére 

őexc. Juliusz Janusz érsek apostoli nun-

cius szentmisét mutatott be a Mátyás 

templomban, melyen Szövetségünk újra 

egységes blokkban beöltözve vett részt. 

l Rendünk ez évi lourdes-i zarán-

doklatára 2010. április 30. és május 

5. között került sor. Szövetségünk 70 

fővel képviseltette magát, ebből 24 

rendtag valamint 3 jelölt vett részt.  

A csoport lelki vezetője dr. Bolberitz 

Pál konventuális káplánunk, segítője Dr. 

Czike Imre János O.Cist. atya volt. Az 

idei év nagy kihívást jelentett szövet-

ségünknek (anyagi és szervezési szem-

pontból), hiszen ez évben a Magyar 

Szövetség tartotta a kísérők és rendtagok 

részére a fogadást. Az egyik szervező 

csapatunk szervezte a zarándoklatot, a 

másik a fogadást Csala-Kégl György és 

két kolléganője profi segítségével. Nagy 

kihívás volt ez azért is, mert végül közel 

4000 embert láttunk vendégül, próbál-

tunk nekik – mint utóbb a visszajelzése-

ikből kiderült nem kis sikerrel – videón 

és a gasztronómián keresztül egy kis 

ízelítőt adni Magyarországról. 

l Ezúttal rendhagyóan, nem május 

első szombatján (mert az elsejére esett), 

hanem egy héttel később, május 8-án 

mutatta be őeminenciája Erdő Péter 

bíboros a Mindszenty József-emlékmi-

sét az Esztergomi Bazilikában. Ez lehe-

tővé tette, hogy a Szövetség nagyobb (12 

fős) delegációval legyen jelen, hiszen 

nem esett össze a lourdes-i zarándok-

lattal.

l Május 23-án 19 órakor a budai cisz-

terci Szent Imre templomban tartották 

az idei Boldog Apor Vilmos püspök-

vértanú ünnepi megemlékező miséjét, 

Szövetségi lelkigyakorlat a Székesfehérvári Szt. Gellért Tanulmányi Házban

Frá Matthew Festing nagymester pálinkát kóstol a Lourdes-ban rendezett 

magyar fogadáson
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melyen hét rendtag képviselte a Szövet-

séget. Az ifjúsági gitárzenével és ének-

kel kísért misét Brückner Ákos Előd atya 

mutatta be. 

l A magyarság egyik ősi Mária-zarán-

dokhelyére, a csíksomlyói búcsúba 

zarándokolt Szövetségünk hét rendtagja, 

egy johannita testvér és számos jóbarát 

kíséretével. Pünkösd szombatjának 

élménye, Böjte Csaba testvér szentbe-

széde sok megfontolandó útravalót adott 

nekünk. Ezek közül talán a befejező 

gondolat az egyik legszebb. „A Szent-

háromság követésében egymást bátoríta-

nunk, vigasztalnunk, erősítenünk kelle-

ne. Mindenkinek jólesik, ha valaki meg-

simogatja és azt mondja: fog ez menni!”.  

A szentmisén jelen volt a bukaresti apos-

toli nuncius, valamint a ferences gene-

rális atya. Vasárnap megrendítő élmény 

volt a székelyudvarhelyi keresztalja 

hazatérte, melyet mi is vártunk. A gyu-

lafehérvári szeminárium rektora mutatta 

be a szentmisét. Hétfőn végigjártuk a 

közelmúltban felállított székely kálváriát 

Székelyudvarhely határában, az Ugron 

kápolnához vezető úton. A lelki feltöl-

tődés mellett jutott idő kicsit körülnézni 

Erdély festői tájain és magyar emlékeket 

őrző helyein. Jártunk Gernyeszegen és 

Sáromberkén, megtekintve a Teleki-kas-

télyokat. Rövid időt töltöttünk Maros-

vásárhelyen, körbejárva a belvárost, 

végignézve a régi magyar emlékeket. 

Nyárádremetét és Szovátát érintve – ahol 

rövid időre betértünk Böjte atya gyerekei-

hez – jutottunk el Székelyudvarhelyre, 

ahol a fő szálláshelyünk volt. Hazafe-

lé Torockószentgyörgyön a Székelykő 

lábánál jutott egy kis időnk kirándulásra, 

pihenésre is. 

d 2010 az Európa Parlament hatá-

rozata értelmében a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés elleni küzde-

lem éve. Az ország teljes területéről 

összegyűjtötte a MMSz a gyermeksze-

génység változatos formáival nap, mint 

nap szembesülő szakemberek és civilek 

(tanárok, védőnők, gyermekorvosok, 

plébánosok, óvónők, iskolaigazgatók és 

családgondozók) által megfogalmazott 

legégetőbb problémákat, és egy levélben 

juttatta el az új Országgyűlés megalaku-

lásának napján a képviselőknek. 

A 176 egyéni választókerületben meg-

választott képviselőknek írott levélben 

elsősorban az adott körzet helyi problé-

máit emeltük ki. A listáról mandátum-

hoz jutott 210 képviselőt 

pedig arra kértük, hogy 

találjon magának egy sze-

mélyes ügyet a gyermek-

szegénység elleni küzde-

lemben, ami mellett hittel 

és elkötelezettséggel kiáll 

majd a következő négy 

év során. Azt szeretnénk 

elérni, hogy az Országgyű-

lésbe jutott 386 képviselő 

legyen tudatában annak, milyen mély-

ségekbe tekint Magyarországon az, aki 

a gyermekszegénység kérdései közül 

legalább egyet részleteiben, egy adott 

közösség, intézmény vagy civil szer-

vezet mindennapos munkáján keresztül 

megismer. 

d A Tesco áruházlánc mintegy tizenegy 

kamionnyi ruhát és egyéb terméket aján-

lott fel a szegénység elleni küzdelem 

éve alkalmából a Magyar Élelmiszer-

bank Egyesületnek, amely több országos 

segélyszervezeten keresztül juttatja el az 

adományokat a rászoruló családokhoz. 

Az adományok eljuttatásában a Máltai 

Szeretetszolgálat is közreműködik.

d A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

egészségügyi kapacitásának fejleszté-

se érdekében a Norvég Finanszírozási 

Mechanizmusok támogatásával egy új 

mobil tüdőszűrő állomást – a prog-

ram speciális feltételeinek megfelelően 

újonnan épített buszt és direkt digitális 

röntgenkészüléket – szerzett be. Május 

26-án, az új mobil állomás átadásának 

napján az MMSz az Országos Központ-

jában szakmai konferenciát szervezett 

„A betegség is lehet esély” címmel. 

A rendezvény célja az volt, hogy a szo-

ciális és egészségügyi szakma képviselői 

együtt gondolkodhassanak az utcán élő 

hajléktalan, hátrányos szociális helyze-

tű emberek ellátásba való bevonásának 

lehetőségéről és a szakszerű gyógykeze-

lésük megteremtéséről.

MMSz-óriásplakát: a szegények támogatására való felhívás

Az MMSz új tüdőszűrőbusza
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2008. december	 Má lta i  Hí r e k � Ide a rovat cím jön

d Segítségnyújtás a rendkívüli időjá-

rás károsultjainak

Az egész ország területére kiterje-

dő rendkívüli időjárás sok településen 

okozott komoly károkat. Miskolcon 

haláleset is történt. Május 16-án ado-

mánygyűjtést indítottunk a károsultak 

megsegítésére.

Katasztrófavédelmi önkénteseink Sátor-

aljaújhelyre utaztak, felkeresték a kite-

lepített családokat, segítették átvészelni 

a nehéz órákat, foglalkoztak a szükség-

szálláson lévő gyermekekkel.

Május 18-án élelmiszerből és tisztálko-

dási szerekből álló segélycsomagokat 

szállítottunk a Hernád árvizétől körbe-

zárt Kiskinizs településre, ahová csak 

traktorral vagy katonai teherautóval lehe-

tett bejutni. A védekezőknek nagyobb 

mennyiségű kávét adományoztunk 

Nagykinizs, Gesztely, Onga-Ócsanálos, 

Edelény, Boldva, Ónod településeken. 

Szivattyúkkal segítettük a védekezést 

Ónodon, ahol kritikus helyzet alakult 

ki: 40 házat veszélyeztetett közvetlenül 

az árvíz. A védekezés ideje alatt napi 24 

órában teajáratot üzemeltettünk Miskol-

con, Ónodon, Onga-Ócsanáloson. Meleg 

teával, kávéval, szendviccsel kínáltuk a 

védekezésben részt vevő helyi lakoso-

kat, az oda vezényelt rendőröket, kato-

nákat, önkénteseket. A teajárat bázisát 

20-án áthelyeztük Edelénybe, ahol a 

leghosszabb ideig tartott a védekezés.

Május 25-től légszárító berendezéssel 

segítünk azoknak a családoknak, ahol 

a víz betört a házba. Ezekkel a készülé-

kekkel gyorsabban ki tudjuk szárítani a 

falakat. Boldvára 50 db ágyat szállítot-

tunk, Muhi károsultjait pedig fertőtlenítő 

szerrel láttuk el.

d Május 29-én tartotta a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat az Országos Kül-

döttgyűlését. A szentmisén Kozma Imre 

atya arról beszélt, hogy a mai napon az 

Egyház Szent István király jobbjának 

felemeltetését ünnepli. A szentmise után 

Imre atya elismerő okleveleket adott 

át azoknak az önkénteseknek, akik a 

régiókban, az Országos Központban és 

az MMSz börtönmissziójában hosszú 

évek óta lelkiismeretes, áldozatos mun-

kával szolgálták, szolgálják rászoruló 

felebarátainkat (a teljes névlista megta-

lálható a Rólunk rovatban). 

A küldöttgyűlés résztvevőit Kállay Ubul 

Tamás, a MMLSz alelnöke köszöntötte, 

majd Kozma Imre üdvözlő szavai után 

ismertetésre került az Elnökség beszá-

molója, az MMSz 2009. évi pénzügyi 

teljesítése, a közhasznúsági jelentés és 

a Felügyelő Szerv jelentése. Ezek elfo-

gadása után a küldöttgyűlés módosí-

totta az Alapszabályt. Ezt követően a 

négy éve választott Felügyelő Szerv 

tagjainak, Váradi Szabó Lászlónak, dr. 

Sz. Szabó Sándornak és dr. Fischer 

Jánosnak – mivel mandátumuk lejárt 

– Imre atya elismerő oklevéllel megkö-

szönte munkájukat, s kérte, továbbra is 

segítsék a Szeretetszolgálat tevékeny-

ségét. A Küldöttgyűlés új Felügyelő 

Szervet választott, melynek tagjai dr. 

Fekete András jogász, Tettinger Mária, 

az MMSz volt főkönyvelője és Tombor 

Sándor, az MMSz korábbi alelnöke 

lettek.

l Június 24-én tartja éves közgyű-

lését a Magyar Delegáció. Ezt köve-

ti a Szent János-napi ünnepi szentmi-

se, ahol 10 új rendtársat avatunk: Dr. 

Antall György C.G.D., Kövi László 

C.G.M., Kraetschmerné gr. Kornis Kata-

lin De.H.D., rev. Merka János Ch.M., 

Morozzo della Rocca grófné, Rudnay 

Ilona De.H.D., Roy Chowdhury Gregor 

C.G.M., zu Stolberg-Stolberg grófné 

gróf Kornis Zsuzsanna De.H.D., Tahy 

Balázs C.H.D., Dr. Ugron Gáspár C.H.D. 

és Wasilewski Maciej C.G.M. Ugyan-

ekkor tesz engedelmességi fogadalmat 

Professzor Dr. Pályi Gyula C.G.M. rend-

társunk.

l d A Rend nyári nemzetközi ifjúsági 

mozgássérült tábora idén Walesben a 

Bluestone Parcban lesz július 10–17. 

között, melyen az MMSz-szel közös 

szervezéssel teljes csapattal fogunk részt 

venni. A szervezés és a csapat vezetői 

Pályi Felicia és Győri-Dani Veronika.

l  d A közép-európai máltai 

mozgássérülttábort Erdélyben Elő pa ta-

kon augusztus 10–19. között rendezi 

meg a romániai szeretetszolgálat.

l A Magyar Máltai Lovagok Szövetsé-

ge augusztus 19-én tartja a Székházban a 

választások második fordulóját, majd ezt 

követi a szokásos Elnöki Kollokvium. 

A Szent István-napi fogadás ezen estén 

19.00 órakor kezdődik. 

l Augusztus 20-án 17.00 órakor lesz az 

ünnepi szentmise és utána a Szent Jobb-

körmenet, melynek szervezésében idén 

is részt fogunk venni. 

l Augusztus 28-án Bécsben a Szent 

István-dómban lesz Szent István-mise.

2010. június	 Má lta i  Hí r e k � Naptár – mi várható?

Naptár – mi vár ha tó?
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A minap egy rendőri ellenőrzés során 

állítottak meg sokadmagammal.  

Az autók műszaki állapotát vizsgálták. 

Legelőször a gumik futófelületét (pro-

filját) vették szemügyre. Volt olyan, aki 

nem folytathatta útját, mondván, ilyen 

simára koptatott gumikkal tilos, sőt élet-

veszélyes részt venni a közlekedésben.

Az emberek világában a profil kialakítása 

egy eszme függvénye. A keresztények 

esetében egy személy áll elénk: Jézus 

Krisztus. Az evangéliumok krisztusképé-

ben különös hangsúlyt kap figyelme. Az, 

ahogy hozzánk fordul, s az, ahogy értékel 

bennünket, nem kizárva (sőt) azokat, aki-

ket a társadalom semmibe vett.

Egy többkultúrájú társadalomban élünk. 

A kereszténység Európában egyike a sok-

féle vallásnak. Újszerű jelenség, hogy 

mecsetek épülnek, s templomok zárnak 

be. Ez sokakat elszomorít, kétségbe ejt. 

Fontosak a templomok, de még fonto-

sabb, hogy a társadalom keresztény arcu-

lattal (profillal) bírjon. A kérdés termé-

szetesen: lehet-e beszélni a keresztények 

meghatározó jelenlétéről a világban, mely 

szerint lelki erőfeszítéseik révén képesek 

megjeleníteni Istent, a földi hatalommal 

– gyakorta istenellenes erőkkel – épített 

földi társadalomban?

A keresztény arculat kulcsszavai: sze-

retet, béke, isteni Lélek.

Isten sokféle utat próbált, hogy sejtésünk 

legyen arról, mi is a szeretet? Az ember 

első szeretetélménye öntudatlan, az édes-

anyja karjaiban tölti el. Ilyen ölelésben 

éljük meg, hogy a szeretet védettséget 

jelent, a sírónak vigasztalást. 

Ebből kiindulva mondhatjuk, az ember 

kereszténnyé nem egy parancs teljesíté-

se által lesz: szeresd Uradat, Istenedet!, 

hanem azáltal, hogy felismerte: Isten sze-

ret téged!

Aki tudja, hogy szeretik, egyre inkább 

olyan emberré érlelődik, amilyennek 

Isten elgondolta. 

Nem hiába sürgeti Jézus, maradjatok meg 

szeretetemben. Aki Vele kapcsolatban 

van, az igyekszik az Ő szellemében élni 

s viselkedni embertársaival.

A béke leghőbb vágyaink beteljesedése. 

Átéljük, amikor elkerülnek a háborúk, 

amikor nem nyugtalanítanak megoldha-

tatlannak látszó problémák, amikor nem 

terhel nézeteltérések közepette az állás-

foglalás kényszere, amikor megelégedet-

tek vagyunk. 

A béke Isten számára is fontos. Jézus szü-

letésekor békét hirdettek az angyalok a 

földön. Búcsúzásakor pedig az Ő békéjét 

adta nekünk.

Jézus élete mégis tele volt békétlenséggel, 

félreértésekkel, vitákkal, üldöztetéssel. A 

kitaszítottakra fordított nagy figyelme fel-

bőszítette az embereket. Mégis kitartott 

amellett, hogy békét hirdessen. 

Aki ma Jézus békeüzenetére hivatkozik, 

az nem találkozik a társadalom ízlésé-

vel. A béke Jézus szellemében, az igaz-

ság melletti elkötelezettség, egészen az 

ellenállásig; állásfoglalás a konfliktusok 

vállalásáig. Jelenti még, a saját gyenge-

ségeink, korlátaink elfogadását is. Mert 

az Ő békéje elsősorban nem erőfeszíté-

seink eredménye, teljesítményünk sikere, 

hanem az, hogy elhisszük Istennek, hogy 

elfogadott bennünket, s nem kell állan-

dóan önmagunkkal háborúzni, s mások 

ideáihoz méretkezni, alkalmazkodni. 

Engedjük, hogy Jézus adjon erőt és bátor-

ságot a belső békéhez.

Jézus búcsúzásakor megígérte nekünk a 

vigasztaló Szentlelket. A világ kihívásai 

előtt Ő fog segíteni, hogy az igét, Jézus 

szavait jól értsük és váltsuk tettekre. Ő 

fog gondoskodni erőről, ügyességről, 

hogy felismerjük a tennivalókat, hogy 

bevethessük magunkat az éhezőkért, a 

munkanélküliekért, az otthonaiktól meg-

fosztottakért, a magukra hagyott időse-

kért, a terhet jelentő betegekért.

A „kettős állampolgárságú” Jézus műve, 

aki Szent Ágoston prédikációja szerint: 

„A mennyet el nem hagyta, amikor onnét 

leszállt hozzánk, de tőlünk sem távozott 

el, midőn ismét visszament a mennybe” 

teljesedik be általunk a Szentlélek közre-

működésével.

Kozma Imre

Elnöki gondolatok	 Má lta i  Hí r e k � 2010. június

Kereszténységünk 
profilja (arculata)
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

2008-ban dán pályázati forrásból, 

a Villum Kann Rassmussen Alapít-

ványtól közel 900 ezer euro összeget 

nyert egy 1300 m2-es komplex hajlékta-

lanellátó és rehabilitációs központ léte-

sítésére. A szervezés már 2008 májusá-

ban megkezdődött, a szolgáltatásokat 

pedig 2010. december 1-jével szeret-

né indítani a pályázó és a programot 

működtető Kecskeméti Csoport. A pro-

jekt teljes megvalósításának időpontja 

2011. március 31., kivitelezője az Agora 

Stukkó Kft.

Az új intézmény halmozottan hátrányos 

helyzetű hajléktalanok, munkanélkü-

liek és/vagy nők, romák, volt állami 

gondozottak és egyéb szociálisan rászo-

rultak részére nyújt majd ellátást.

A központ komplex, mert az épületben 

megszervezésre kerül mind az idősza-

kos és átmeneti elhelyezés, mind a fog-

lalkoztatás, a rehabilitáció, valamint a 

tartós elhelyezés is.

Az intézmény működtetése, a szociális, 

mentálhigiénés, valamint az ápolói-gon-

dozói feladatok ellátása 30 új munkatárs 

alkalmazását teszi lehetővé.

 

A központban kialakításra kerülő intéz-

mények:

• nappali melegedő,

• éjjeli menedékhely,

• átmeneti szállás,

• szociális otthon hajléktalanok számára,

• rehabilitációs otthon.

A komplex gondozás párhuzamosan 

három szinten valósul meg:

1. Foglalkoztatás

A programban 12 hajléktalan személy 

jut munkalehetőséghez maximum 12 

hónapos időtartammal. A tervezett 

tevékenységek: ruhajavítás, máltai véd-

jegyes termékek, promóciós anyagok 

előállítása, adományba kapott ruhá-

zat feldolgozása, továbbhasznosítása, 

virágpalánta előállítása, üvegvissza-

váltás, gyógynövénytermesztés. Cél, 

hogy a gondozottak a rendszeres mun-

kavégzés révén képessé váljanak az 

önellátásra, a családba és társadalomba 

való eredményes visszailleszkedésre, az 

önálló életvitelre.

2. Rehabilitáció

A rehabilitációs programon belül, az 

igényeknek megfelelően a gondozottak

a)  tanfolyami oktatáshoz, képzéshez 

kapnak segítséget,

b)  tematikus foglalkozásokon vesznek 

részt,

c)  szabadidős, kulturális és közösségi 

programokban tartalmasan tölthetik 

idejüket.

A tematikus foglalkozások témakörei:

•  lakhatásra (mint változásra) való fel-

készítés,

•  pénzkezelés tanulása (segélyek intézé-

se, számlák, közüzemi díjak fizetése, 

adósságok rendezése, alacsony jöve-

delem beosztása, bérleti díj és hátralék 

kezelése, bank használata),

•  szociális- és életvezetési készségek 

fejlesztése (kommunikáció, egészsé-

ges étkezés, főzés, együttműködés 

csoportokban),

•  bérleti viszony fenntartása (kapcso-

lat a szomszédokkal, főbérlőkkel, 

balesetmegelőzés).

 

A képzések során fontos elem lesz, hogy 

a korábban hajléktalanként élő szemé-

lyek is tartsanak egy-egy foglalkozást, 

hiteles és jó példát mutatva a program-

ban részt vevőknek.

 

3. Kiléptető lakások

A program utolsó szakaszában 10 

db kiléptető lakás kerül kialakításra, 

melyek mintegy albérletként (bár még 

nem a piaci árakkal) működnének a 

programban már részt vevő hajléktala-

nok számára. Így még intézményi kere-

tek között, szociális munkások segítsé-

gével sajátítanák el az önálló életet.

A következő lépésben a gondozott már 

intézményen kívüli, saját albérletet 

keres, de a tervek szerint a „ kiléptetés” 

után a szociális munkások még fél évig 

figyelemmel kísérik életét.

 

Ez a komplex kigondozás nagymérték-

ben csökkentheti annak esélyét, hogy az 

ellátott visszahullik a hajléktalanságba.

 

A központ működésétől remélt ered-

mények:

•  különböző szolgáltatási elemek kiépí-

tésével bővíti és fejleszti Kecskemét 

hajléktalan-ellátását,

•  30 fő rehabilitációjára nyílik lehetőség,

•  20 fő tartós lakhatása rendeződik,

•  12 fő foglalkoztatása lesz megoldott,

•  évente kb. 4-5 személy véglegesen 

visszailleszkedik a program révén a 

2010. június	 Má lta i  Hí r e k � Regionális körkép

„Kivezetô utak” Komplex 
Hajléktalanellátó és Rehabilitációs 
Központ Kecskeméten
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társadalomba, kilépve a hajléktalan-

ságból,

•  modellértékű foglalkoztató, rehabili-

tációs szolgáltatás és önálló lakhatási 

lehetőség valósulhat meg,

•  a társintézményekkel történő együtt-

működés segíti a hajléktalan szemé-

lyek személyesebb gondozását,

•  hiányzó ellátási formák jönnek létre 

(szociális otthon, rehabilitációs ott-

hon, kivezető lakások),

•  102 férőhely által csökken az utcán 

élők száma,

•  európai színvonalú, korszerű, egészsé-

ges, biztonságos, esztétikus környezet 

alakul ki.

 

A hajléktalanok a foglalkoztatási prog-

ram révén visszaszoknak a napi rend-

szerességgel végzett munkavégzés sza-

bályaihoz, a kiléptető lakások révén 

folyamatos segítség mellett megta-

pasztalhatják az önálló életvezetést, 

a rehabilitációs programok pedig fel-

készítik és megtanítják a gondozottat 

azon helyzetek kezelésére, melyekkel a 

központból kikerülés után találkozhat. 

A központ az ellátottak gondozása mel-

lett a környező lakosság igényeit is szol-

gálja: orvosi rendelő, közösségi terem 

használata, ingyenes szociobusz szol-

gálat, jogi és egészségügyi tanácsadás, 

más civil szervezeteknek helyiség és 

raktározási lehetőség biztosítása.

 

A környezetet a Szeretetszolgálat par-

kosítja, rendezettségéről, tisztán tar-

tásáról folyamatosan gondoskodik.  

A közbiztonságot a polgárőr szolgálat 

napi rendszerességű, ill. a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság fokozottabb rendőri 

jelenléte biztosítja.

 

Nem végállomás a hajléktalanság!

A hajléktalanságot nem lehet külön-

álló jelenségként szemlélni, hiszen az 

oda vezető utak, a hajléktalan népes-

ség profilja rendkívül változatos képet 

mutatnak. Ezért elengedhetetlen, hogy 

a megoldási módozatok is alkalmazkod-

janak a kezelendő probléma komplex 

jellegéhez.

Magyarországon a szociális ellátórend-

szer a hajléktalanság problémáját jelen-

leg részenként és tüneti kezelést nyúj-

tó megoldásokkal kezeli. Az Európai 

Unióban már bevált, hajléktalanságot 

komplex problémaként kezelő megol-

dások Magyarországon lassan terjed-

nek el.

 

A program egyik fő célja, hogy modell-

ként szolgáljon a magyar ellátórend-

szer számára úgy, hogy a programban 

résztvevő 24–45 éves aktív korú, hal-

mozottan hátrányos helyzetű hajlékta-

lan személyek a program befejeztével 

fenntarthatóan és hosszú távon önálló 

életvezetésre lesznek képesek.

 

A kigondozás egymásra épülő hármas 

szintje alkalmas arra, hogy a hajlék-

talan emberek és egyéb szociálisan 

rászorultak megtalálják a saját „kive-

zető útjukat” nehéz életkörülményeik-

ből.
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A kecskeméti Komplex Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központ makettje
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Búcsúzunk

Gróf Körösszegi és Adorjáni Csáky 

Manó

tiszteleti lovag

1930–2009

Mély fájdalommal búcsúzunk 

Csáky Manó lovagtestvérünktől.

Csáky Manó 1930. július 7-én született 

Budapesten, mint gróf Körösszegi és 

Adorjáni Csáky Imre, m. kir. külügymi-

niszter és gróf Sztárai és Nagymihályi 

Sztáray Mária fia. Iskoláit a budapesti 

Ferenc József intézetben majd a gödöl-

lői premontrei gimnáziumban végezte, 

ahol 1948-ban érettségizett.

Az 50-es évek elejének politikai meg-

hurcoltatásai során először a veszprémi 

építkező rabtáborban, majd az oroszlá-

nyi bányász-börtöntáborban volt rab-

ságban. A politikai üldözés elől 1956-

ban elmenekülve, a párizsi Sorbonne-

on folytatta tanulmányait, melyeket 

1959-ben fejezett be. 1958-ban lett a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetségének 

tagja, mint tiszteleti lovag.

1960-ban Venezuelában telepedett le, 

ahol szeretett édesanyja élt. 1968-ban 

lett ottani állampolgár. Szívós munká-

val teremtette meg egzisztenciáját, mint 

sikeres vállalkozó és gyáriparos. „Vene-

zuela sokkal tágabb lehetőséget nyújtott 

az üzleti életben az érvényesülésben, 

mint az európai országok”, mondta.

Magyarország mindig melegen élt szí-

vében és gyakran látogatott haza. 1994. 

december 26-án Nagymihályon házas-

ságot kötött gyerekkori ismerősével, 

Bornemisza Évával. Életének utolsó 

szakaszát megosztva töltötte Venezuela 

és Nagymihály között. A nagymihályi 

régi Sztáray otthon lett életének célja, 

melyet szerető felesége támogatásá-

val nem eladásra szántak, hanem egy 

„nemzeti múzeummá” nyilvánítottak. 

Szerény és melegszívű ember volt, ki 

mindig méltósággal viselte a rosszat 

és a jót.

Csáky Manó többszörös agyvérzés 

után, 2009. december 4-én hunyt el.

Nyugodjon békében.

R.I.P.

A következő önkéntesek kaptak a 
MMSz éves országos küldöttgyűlésén 
okleveles kitüntetést, akik a régiók-
ban, az Országos Központban és az 
MMSz börtönmissziójában hosszú 
évek óta lelkiismeretes, áldozatos mun-
kával szolgálták, szolgálják rászoruló 
felebarátainkat.

Közép-Dunántúli Régió
Szomor Iván (Tatabánya)
Hada Tibor (Székesfehérvár)
Gregorik Mihályné (Dorog)
Kuntár Ferencné (Veszprém)
Jelencsik Sándorné (Pápa)

Nyugat-Dunántúli Régió
Dr. Istvánffyné dr. Horváth Katalin 
(Fertőszentmiklós)
Lakner Judit (Vép)
Karádi Mihály (Celldömölk)
Csontár Péter (Keszthely)
Lévai István (posztumusz) (Győr)
Dr. Árpásy Endre (posztumusz) (Győr)

Dél-Dunántúli Régió
Nagy Józsefné (Szekszárd)
Panyi Antalné (Mesztegnyő)
Schwarcz Antal (Nemesdéd)
Szabó Jánosné (Szentlőrinc)
Faludi Sándorné (Mohács)
Hanyeczné Fülöp Szilvia (Siófok)

Közép-Magyarországi Régió
Hegedűs Józsefné (Tápióbicske)
Dr. Szepessy Józsefné (Budapest)
Kárpáti Mártonné (Budapest)
Drúzsbaczky Gáborné (Budapest)
Nagy Károlyné (Budapest)
Galambos Andrásné (Monor)

Észak-Magyarországi Régió
Dr. Wiltnerné Molnár Erzsébet  
(Gyöngyös)

Észak-Alföldi Régió
Nagy Gézáné (Szolnok)

Dél-Alföldi Régió
D. Kiss Sándor (Szarvas)
Tímár Ágoston (Szeged)
Kósa Jánosné (Kiskunfélegyháza)
Dr. Nagyfalusi Mária (Makó)
Dr. Bácskai Ferencné (Kecskemét)
Dr. Somogyi Zsuzsanna (Kecskemét)
Dr. Tiborcz Csaba (Kecskemét)

Börtönmisszió (Budapest)
Dr. Tamásy Lászlóné 
Nagy Györgyné 
Nagy József 
Pomozi István
Pomozi Istvánné

Országos Központ (Budapest)
Muskovszky Judit
Dr. Váradiné Kenyeres Klára 
Tóth Éva
Dr. Hajnal Lajosné

Tiszaörs (MMSz-üdülő)
Gál István

Kitüntetések
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