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Lezajlott a Magyar Máltai Lovagok 

Szövetsége vezetőségválasztásának 

mindkét fordulója, amely a követ-

kező 5 éves periódusra (2011–2015) 

ad mandátumot az új vezetőségnek.  

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségé-

nek új elnöke Kállay Ubul Tamás, alel-

nökei: Európai régió Okolicsányi Lajos, 

Amerikai régió, Jeszenszky János, 

kancellár: Pusztainé dr. Podmaniczky 

Erzsébet, vezető káplán: Bolberitz Pál, 

ispotályos: Ugron Imre, kincstárnok: 

Szabadhegÿ Kristóf.

Tanácstagok (a szavazatok számának 

sorrendjében): Wettstein János, Rabi 

József, Szabadhegÿ Péter, Kállay Tamás, 

Czigler Ágoston, Kovalcsikné Kalmár 

Éva, Máriássy Zsuzsa. Póttagok: Schell 

Ferenc, Chemez Edit, Csapodi Pál.

A Tanács további ex-offició tagjai: a 

korábban megválasztott MMSz-elnök 

(Kozma Imre), a Magyarországi Dele-

gáció delegátusa (Ugron Béla), a Német 

nyelvterületi Delegáció delegátusa 

(Karácsonyi Miklós), és az Észak-ame-

rikai Delegáció idén megválasztott dele-

gátusa (Megyesy Jenő).

A megválasztott vezetőség az új elnök 

koncepcióját összefoglaló dokumentum 

alapján már elkezdte a felkészülést a 

következő periódusra, amelynek egyik 

legfőbb feladata a Szövetség vezeté-

sének fiatalítása. Ehhez elvárjuk fiatal 

rendtagjaink aktív bekapcsolódását.

A megválasztottak listáját O’sváth 

György elnök úr terjeszti fel a Szu-

verén Tanács őszi ülésére, ahonnan a 

megerősítést várjuk ahhoz, hogy 2011. 

január 1-jén az új Elnökség és Tanács 

megkezdhesse működését, melynek 

eredményességéhez a Jóisten áldását és 

segítségét kérjük.

A Magyar Máltai 
Lovagok Szövetsége 
választásának 
eredménye
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A Szövetség szervezeti, működési 

beszámolóját a következő pontokkal 

zárhatjuk be:

– Az elnökség mandátumát megelőzte 

ugyan, de mégis tevékenysége keretébe 

tartozik a Szövetség székházának vissza-

szerzése és fejlesztése. Az 1928-ban szö-

vetségi tulajdonba került budai székház 

visszaszerzését a Rend történelmi szere-

pe és tekintélye tette lehetővé, bár más 

intézmények is bejelentették igényüket. 

Ezzel a Szövetség egy olyan hatalmas 

értékű székhely birtokába jutott, ami-

vel más hasonló jellegű intézmények 

nem rendelkeznek. Megemlítendő, hogy 

Ugron Béla rendtársunk gondoskodása 

folytán a Székház állandóan fejlődik.

– A 15 év teljesítményéhez tartozik a 

kétkötetes „Magyar Máltai Lovagok” 

című könyv kiadása. Ez Vajay Szabolcs 

nemrég elhúnyt johannita rendtársunk 

munkája, melynek anyagi fedezetét Prof. 

Dr. Helmut Greve, hazánk hamburgi 

tiszteletbeli konzulja biztosította. Ezen 

kétkötetes mű tartalmazza a Rend és a 

Szövetség történetét, életrendjét és sza-

bályait, valamennyi magyar máltai lovag 

családtörténetét és jelenlegi lovagtársa-

ink életrajzát, az elhunytak fényképeit 

és a családi címereket. Alig van még egy 

Szövetség a 45-ből, mely egy ilyen átfo-

gó dokumentációval rendelkeznék.

– A jelenlegi elnökség mandátumának 

utolsó évében valósul meg a Szövetség 

egyik legnagyobb vállalkozása: a Vajay 

könyvtár megvétele. Vajay Szabolcs 

magyar genealógiai könyvtára egyedül-

álló, nincs hozzá hasonló Magyarorszá-

gon, vagy a világban. A 7-8 ezer kötethez 

csatlakozik egy hatalmas genealógiai 

levéltár. A genealógia Rendünk konsti-

tutív része. A felvételi eljárásokhoz, a 

rendi besorolásokhoz, az előléptetések-

hez elengedhetetlen feltétel a családfák 

megjelenítése. Ezt a vételt az elnök 

Albrecht von Stetten nagylelkű, 120 000 

euro adományával tudta megvalósítani.

– A Szövetség szervezeti tevékenységé-

hez tartozik a testvéri lovagrendekkel 

fennálló kapcsolatok ápolása és kiter-

jesztése. Ez főleg a Johannita Lovagrend 

Magyar Tagozatára és a Jeruzsálemi 

Szent Sír Lovagrend Magyar Tagozatára 

vonatkozik. Az elnökségek rendszere-

sen találkoznak, részt vesznek egymás 

lovagi napjain, istentiszteletein. A Szent 

István-napi körmeneten a johanniták 

és a máltaiak közös csapatot alkotnak. 

Az együttműködés kiterjed az érintett 

lovagrendek szeretetszolgálataira is.

– A Szövetség azon kevés hasonló jel-

legű szervezetek közé tartozik, mely-

nek pénzügyi helyzete rendezett. Ezt az 

elnök által elért csökkentett, rendünk 

központjába beküldött éves szövetségi 

tagdíj, valamint a különböző adományok 

biztosítják. A Szövetség két alapítványa 

kezeli a pénzügyeket.

– A Szövetség pozitív irányban fejlődik, 

ez tükröződik a taglétszám emelkedésé-

ben is. Csak ez év június 24-én az elnök 

10 új tagot (dámát, lovagot és káplánt) 

avatott. Több mint 80 rendtag lépett be 

a Rendbe és a Szövetségbe az elmúlt 15 

év alatt. Az obedienciás lovagok száma 

eléri a 20 főt. Elősegítette ezt a fejlő-

dést a Szövetség új felvételi szabályzata, 

mely szerint a felvételi kérelem csak egy 

elnöki konzultáció és engedély után ter-

jeszthető be. Az esetek felében az elnök 

nem adta meg az engedélyt. Így a Rend 

és a Szövetség az egyház élcsapata tud 

maradni, ami vonzerejét növelte. Nega-

tív jelenség azonban, hogy a fogadalmas 

lovagi hivatást az elmúlt 15 évben senki 

sem vállalta. Ezen a téren nagy erőkifej-

tésre lesz még szükség.

A 15 év mérlege tehát messzemenő-

en pozitív. A Nagymester a Magyar 

Lovagok Szövetségét és a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálatot a Rend pilléré-

nek nevezte. Az újonnan megválasztott 

Tanács és Elnökség egy biztos alapokon 

álló, jelentős eredményeket felmutató 

Szövetséget vesz át, és fogja Isten segít-

ségével tovább fejleszteni.

O’sváth György

Elnöki levél
Kedves Rendtársaink és Barátaink!

2010. szeptember	 Má lta i  Hí r e k � Elnöki levél
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Naptár – mi történt
d Fessen mosolyt az arcokra!

A Heim Pál Gyermekkórházban június 

8-án vette kezdetét a Reckitt Benckiser 

céggel, a Vanish termékek forgalmazó-

jával közös programunk. Júliusban és 

augusztusban három budapesti és négy 

vidéki gyermekkórház szépül meg a 

Vanish segítségével: a Fessen mosolyt 

az arcokra! program során önkénteseink 

az intézményi várók, laboratóriumok, 

vizsgálók falfelületeire festenek színes 

mesefigurákat.

A Reckitt Benckiser cég több éve műkö-

dik együtt a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálattal, amely a „Foltmentes adomány” 

országos ruhagyűjtési programmal kez-

dődött 2008-ban. Idén a Szeretetszolgá-

lat Mesefal programjához csatlakozott a 

vállalat, mely a gyermekkórházak, gyer-

mek-egészségügyi intézmények szebbé 

tételét célozza meg. A program elsődle-

ges feladata a kórházi falak színesítése, 

mesefigurákkal, kedves rajzokkal való 

díszítése, így a gyerekek is szívesebben 

várakoznak, sőt játszanak az intézmé-

nyekben.

l A Szuverén Máltai Lovagrend 

Nagykövetségének fogadása Keresz-

telő Szent János ünnepe alkalmából. 

A Szuverén Máltai Lovagrend magyar-

országi nagykövetsége 2010. június 

16-án tartotta meg szokásos évi fogadá-

sát a Rend védőszentje, Keresztelő Szent 

János tiszteletére.

A nagykövetség fogadásán mintegy 120 

vendég vett részt, köztük Őeminenciá-

ja Dr. Erdő Péter bíboros prímás, az 

Esztergom-Budapesti főegyházmegye 

érseke, Őexcellenciája Juliusz Janusz 

érsek, apostoli nuncius, Varga Lajos 

váci segédpüspök és Keresztes Szilárd 

volt hajdúdorogi görög katolikus püs-

pök, továbbá több nagykövet, a magyar 

kormány és közigazgatás több tisztség-

viselője és magas rangú tisztviselője, és 

a Szövetség valamint a Johannita Rend 

Magyar Tagozatának számos tagja.

A fogadás keretében – a rendi és a 

magyar himnusz elhangzása után – 

Kussbach Erich nagykövet rövid beszé-

dében köszöntötte a megjelent ven-

dégeket, és megragadta az alkalmat, 

hogy különösen a külföldi vendégeknek 

bemutassa Rendünk humanitárius elkö-

telezettségét és ismertesse a „Malteser 

International” által világszerte szerve-

zett szociális és karitatív tevékenysé-

gét. A nagykövet ezzel kapcsolatban 

emlékeztetett a Máltai Szeretetszolgálat 

Chilében és Haitiban a földrengések 

által sújtott lakosság körében kifejtett 

munkásságára, valamint a közelmúltban 

a Magyarországot és Lengyelországot 

ért hatalmas árvíz áldozatainak a men-

tésében és ellátásában való aktív rész-

vételére.

A nagykövet végül köszönetét fejezte 

ki a fogadás szponzorainak, elsősorban 

a Hadtörténeti Múzeum Igazgatóságá-

nak az évek óta tartó szoros együttmű-

ködésért, valamint a Fodor Budapes-

ti Catering Service által rendelkezésre 

bocsátott ételekért és italokért. 

l Az idei évben június 24-e – Keresz-

telő Szent János napja – igen esemény-

dúsra sikeredett. Délelőtt a lourdes-i és 

a csíksomlyói zarándokok jöttek össze a 

Fortuna utcában. Megtekintették az úton 

készült képeket, és egy bográcsban főtt 

pityókagulyás mellett felidézték szép 

élményeiket.

Délután tartotta a Magyar Delegáció 

az évi rendes közgyűlését. Ugron Béla 

delegátus üdvözölte a megjelenteket, 

köztük O’sváth György elnököt is, aki 

jelenlétével megtisztelte a közgyűlést. 

Czigler Ágoston a delegáció titkára 

beszámolt az elmúlt év eseményeiről és 

értékelte azokat. Többek között felhívta 

a figyelmet a kötelező ünnepeken és a 

különböző rendezvényeken, eseménye-

ken történő aktív részvételre. Ezt köve-

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

Avatások június 24-én a Mátyás-templomban 
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tően Dr. Sárdy László ispotályos számolt 

be a delegáció karitatív tevékenységéről. 

Az ünnepi szentmisén, amely a budavári 

Nagyboldogasszony templomban volt, 

új rendtagok avatására, fogadalomté-

telre került sor. Ezt követően fogadás 

keretében gratuláltunk az új rendtagok-

nak: mester káplán: Merka János; mester 

lovagok: Kövi László, Roy-Chowdury 

Gergely, Wasilewski Maciej; kegyelmi 

lovag: Antall György; tiszteleti dámák: 

Kornis Katalin, Kornis Zsuzsanna, 

Rudnay Ilona; tiszteleti lovagok: Tahi 

Balázs, Ugron Gáspár. Pályi Gyula mes-

ter lovag obedenciás fogadalmat tett.

l Nagyenyedi rendtárssal gazdagod-

tunk!

A Román Máltai Lovagok Szövetsége 

Szent János-nap alkalmából fogadta tag-

jai közé Fari Palkó Ilonát, a Romániai 

Máltai Segélyszolgálat Enyedi Fiókszer-

vezetének vezetőjét. Az avatásra Buka-

restben került sor. Nagyenyeden, Ica 

szűkebb hazájában az eseményt követő 

héten tartották a hálaadó szentmisét. 

Ezt követően bensőséges ünnepség kere-

tei között a nagyenyedi közösség, Ica 

munkatársai, családtagjai, az őt szerető 

és tisztelő számtalan barát köszöntötte.  

A MMLSz részéről Ugron Béla és Petres 

Emőke rendtársak kísérték újonann ava-

tott rendtársunkat – közösséget vállalva 

vele – a nagyenyedi szentmisén. Szere-

tettel köszöntjük új rendtársunkat!

l Az MMLSz Észak-amerikai Dele-

gációja 2010. június 26-án tartotta meg 

évi közgyűlését Washington, D.C.-ben 

a Georgetown Visitation kolostorban, a 

Szent János napi misével egybekötve. 

A tanácstagok gyűlése után a delegá-

ció gyűlése következett, melyen 12 tag 

vett részt. Schofield Adrián kandidátus 

bemutatkozott és megismerkedett a dele-

gáció tagjaival.

A közgyűlésen megválasztották az új 

delegátust és tanácstagokat a következő 

eredménnyel:

Delegátus-Elnök: Megyesy Jenő, Jr. 

C.G.M.

Tanácstagok: Lajos B. Balla C.G.M.

Géza von Habsburg C.H.D.

John Jeszenszky G.C.H.D.O.

Margit Serényi De.H.D.

A gyűlést követően a Szent János-napi 

szentmisét Msgr. James Watkins, Ch.M. 

celebrálta. A misét fogadás követte, 

melyen az új delegátus, Megyesy Jenő 

bemutatására került sor. Ezután Jeszensz-

ky János leköszönő delegátus deSzily 

Judit dámának adta át az Apor Vilmos-

ezüstérmet a hatévi kitünő titkárnői mun-

kája elismeréseként. A fogadáson család-

tagokon és vendégeken kívül Fra’ James 

Michael von Stroebel vett részt.

Az MMLSz Észak-amerikai Delegáci-

ója – a Kárpát-medencei árvízkáro-

sultak megsegítésére – gyűjtést szer-

vezett az amerikai–magyar közösségek 

és magánszemélyek között. Ennek 

eredményeként az adomány első részét  

(18 000 dollárt) július 2-án nyújtotta át a 

rászorulók megsegítésére Megyesy Jenő 

delegátus Kozma Imrének, az MMSz 

elnökének. 

l d MaltaCamp 2010

Idén a Brit Szövetség rendezte a nyári 

máltai mozgássérült tábort a wales-i 

Bluestone Nemzeti Parkban július 

10–17. között. A 20 fős magyar csapat 

felkészítését az MMSz ifjúsági szerve-

zete végezte, a csapat vezetője Győri 

D. Veronika volt (részleteket lásd a 8. 

oldalon).

d Hangfestők segélykoncert

Július 29-én a budai Várban, a Magyar 

Kultúra Alapítvány székházában a bor-

A június 24-i Szent János-napi fogadás a Fortuna utcai székház udvarában

A június 24-i Szent János napi-ünnepség Washingtonban 
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sodi árvízkárosultak megsegítésé-

re segélykoncertet adott a Hangfes-

tők zenekar. Az együttes tagjai: Bartók 

Eszter (ének), Sinha Róbert (gitár) és 

Vidák Róbert (gitár). A helyszínen gyűj-

tött pénzadományt a koncert végén a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-

magyarországi Régió titkárának, Morva 

Emíliának adták át.

d Újra „Összetartozunk” tábor

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Észak-Magyarországi Régiójának mis-

kolci központja 2010. július 23–30. 

között rendezte meg negyedik „Össze-

tartozunk” máltai ifjúsági táborát (rész-

leteket lásd a 9. oldalon).

l 2010. augusztus 19-én lezajlott a 

Szövetség rendkívüli választási Közgyű-

lése, melyet O’sváth György leköszönő 

és Kállay Ubul Tamás megválasztott új 

elnök vezetett. Résztvevői a funkció-

ban levő elnökség, valamint az újonnan 

megválasztott tanácstagok voltak. Ők 

választották meg az új elnökség azon 

jelöltjeit, akiket az új elnök kért föl 

a különböző tisztségekre. A neveket a  

2. oldalon olvashatják.

A rendkívüli Tanácsülést az Elnöki 

Kollokvium követte, melyen O’sváth 

György elnök röviden összefoglalta az 

elmúlt negyedévben történteket. Ezután 

került sor a Szövetség fogadására. Az 

elnök köszöntötte a megjelenteket, külö-

nösen Erdő Péter bíboros prímás őemi-

nenciáját és a nuncius őexcellenciáját, 

valamint a politikai élet számos kiemel-

kedő tagját, Kussbach Erick nagykövetet 

és kedves feleségét, illetve Antall Klárát. 

Megnyitó beszédében néhány részle-

tet kiemelt a Kollokviumon elhangzot-

takból, hangsúlyozva, hogy történelmi 

napokat élünk a sikeres választások után.  

Beszéde végén korábban odaítélt „Apor 

Vilmos-emlékérmeket” adott át három 

külföldön élő segítőnknek, akik elévül-

hetetlen érdemeket szereztek Szövetsé-

günk céljainak elérésében.

Ezután kis bensőséges ünnepség kezdő-

dött, melynek keretében Csenger város 

polgármestere díszpolgári oklevelet 

adott át elnök úrnak mindazon hatha-

tós segítségért, amit ő a városért tett.  

A fogadáson nagy számban vettek részt 

Szövetségünk tagjai és barátai is, és 

örültek a találkozás lehetőségének. 

l d Szent Jobb körmenet

Augusztus 20-án a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat több száz tagja, munkatár-

sa, valamint több mint ötven máltai és 

johannita lovag vett részt a Szent István-

bazilikánál tartott ünnepi szentmisén és 

a Szent Jobb körmeneten. Rendtársaink 

Czigler Ágoston vezetésével ezúttal is 

aktívan segítették a rendezők munkáját.

d Árvízkártya a Spar-üzletekben

Augusztus 20-tól a Spar hálózat valameny-

nyi üzletében kapható a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 200 forintért megvásá-

rolható árvízkártyája. A Spar, Interspar és 

Kaiser’s üzletek pénztárainál megtalálható 

kártya vásárlói az árvízkárosult családok 

életének újrakezdéséhez járulnak hozzá.

d „Guriga” tábor Kárpátalján

Július végén 30 fiatal találkozott a kár-

pátaljai Borzsován a Nemzeti Civil Alap 

által támogatott „Guriga” tábor kereté-

ben. A mozgásukban korlátozottak és 

kísérőik számára a Beregszászi Járási 

Máltai Szeretetszolgálat közreműködé-

sével rendeztük meg a tábort, ahová 

Győrből, Kecskemétről és Keszthelyről 

érkeztek magyarországi fiatalok, Kárpát-

aljáról pedig Bátyúból és Beregszászból.

A tábor lakói kulturális és honismereti 

programokon vettek részt, látogatást tet-

tek Beregszászban és Munkácson, kirán-

dultak a Vereckei-hágóra. Meglátogat-

ták a beregszászi Főkonzulátust. Játékos 

vetélkedőkön ismerkedtek meg a betegek 

mozgatásával kapcsolatos fogásokkal, 

megtanulták, hogyan segíthetnek egy 

kerekes székben élő társuknak. A tábor 

programjába sportnap és ügyességi vetél-

kedők is beletartoztak, volt kolbásztöltő 

verseny és zenés táncos est, kareoke is 

(részleteket lásd a 8. oldalon).

d Tanévkezdés máltai táskával

Az árvíz sújtotta településeken több 

mint ezerötszáz alsó tagozatos tanuló 

kezdheti új iskolatáskával a tanévet a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvol-

tából. A karitatív szervezet a kataszt-

Az augusztus 20-i Szent Jobb körmenet 
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2008. december	 Má lta i  Hí r e k � Ide a rovat cím jön

rófavédelem által külön kategóriába 

sorolt, az árvíz által leginkább sújtott 

hat észak-magyarországi településre 

vitte el ajándékát, hogy a gyermekes 

családokra iskolakezdéskor nehezedő 

anyagi terheket a maga eszközeivel 

mérsékelje. A külföldről érkezett, kivá-

ló minőségű táskát valamennyi alsó 

tagozatos kisdiák megkapta.

Edelényben három iskola alsó tagoza-

tosai, Felsőzsolcán, Onga Ócsanáloson, 

Ónodon, Szendrőládon és Szikszón pedig 

egy-egy oktatási intézmény kisdiákjai, 

összesen ezerötszázharmincan vehették át 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat aján-

dékát. A Szeretetszolgálat felsőzsolcai 

képviselete továbbra is nyitva tart, a szer-

vezet munkatársai és önkéntesei a követ-

kező hetekben is segítik az árvízkárosult 

családokat életük újrakezdésében.

d Katasztrófagyavédelmi gyakorlat 

Sukorón

Szeptember első hétvégéjén, hagyomá-

nyosan a Sukorói Arborétumban talál-

koztak a máltai mentők, hogy a kör-

nyéken egy imitált baleset sérültjein 

segítsenek. Idén egy ralibaleset és köz-

vetlenül utána egy körforgalomban fel-

borult autóbusz utasain segítettek a mál-

tai mentők, akik Magyarországon kívül 

Ausztriából, Csehországból, Írország-

ból, Lengyelországból, Németország-

ból és Romániából érkeztek összesen 

160 fővel. A katasztrófavédelmi gyakor-

lat során a tömeges balesetek felszámo-

lását sajátítják el a résztvevők. Sajnos a 

közelmúltban több alkalommal fordult 

elő ilyen esemény, amikor a sérülteken 

csak több szervezet összehangolt mun-

kájával lehetett eredményesen segíteni. 

Az idei „baleset” megrendezésében és 

a műszaki mentésben a Székesfehérvári 

Tűzoltóság volt segítségünkre.

l A Magyarországi Delegáció lel-

kigyakorlatát október 1–3. között 

Mátraverebély-Szentkúton tartjuk meg. 

Témája: A remény éltetői és továbbadói. 

Az elmélkedést Pásztor Lorenzo rendi 

káplán tartja. 

d Az MMSz hagyományos lakiteleki 

konferenciáját október 8–10. között 

rendezi. Témája: a „Nem vagyunk egy-

formák – Előítéletek” lesz.

l Az MMLSz Tanácsa október 30-án 

a Fortuna utcai székházban tartja őszi 

ülését.

l Az idei Requiem szentmise november 

2-án 19 órakor a Mátyás-templomban lesz.

l Az ezévi Kassai zarándoklatot 

november 12–14. között tartjuk meg. 

d „Adni öröm” karácsonyi élelmi-

szer-gyűjtési akció

A 13 éve működő „Adni öröm” kará-

csonyi élelmiszer-gyűjtő programunkra 

terveink szerint december 16–21. között 

kerül sor. Önkénteseink ismét megszólít-

ják az ország Interspar, Spar és Kaiser’s 

áruházak vásárlóit kérésünkkel: ado-

mányaikkal segítsék, hogy a legjobban 

rászorulóknak is szebb ünnepük lehessen. 

Az összegyűlt élelmiszer-adományokat 

még karácsony előtt eljuttatjuk a szegé-

nyek asztalára. 

Akik önkéntesként szívesen részt ven-

nének programunkban, jelentkez-

zenek az MMSz Országos Központ-

jában Henn Erzsébetnél a 391-4700 

vagy 391-4704 telefonszámon, vagy a  

henn.erzsebet@maltai.hu e-mail címen.

l Az idei karácsonyi áhítatot és újévi 

hálaadást összevontan december 23-án 

a Fortuna utcai székházunkban tartjuk. 

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

Naptár – mi vár ha tó?

Katasztrófavédelmi gyakorlat Sukorón
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MaltaCamp 2010
Tavaly hallottam először a Máltai 

Lovagrend évenként megrendezés-

re kerülő nemzetközi táboráról. Egy 

ismerősöm, aki részt vett rajta, sok 

jót mesélt róla, így mikor lehetőségem 

nyílt jelentkezni, nem sokat haboztam.

Bevallom, voltak félelmeim az úttal 

kapcsolatban, főként a segítség tekin-

tetében, hiszen segítőimet csak utazás 

előtt nem sokkal ismertem meg. Ennek 

ellenére meglepően hamar összehan-

golódtunk.

A magyar csapat tagjai nagyon szimpa-

tikusak voltak, sokat nevettünk, min-

denki odafigyelt a másikra és nagyon 

segítőkész volt.

Szállásunk a Bluestone Nemzeti Park-

ban terült el, s az üde, zöld, csendes 

környezet igazán jó kikapcsolódást 

nyújtott. Aktív pihenésben, kirándu-

lásokban sem volt hiány, sok izgalmas 

élménnyel lettem gazdagabb. A parkon 

belüli programok közül nekem leg-

inkább a masszázs és a hőlégballon-

nal való repülés tetszett, de lehetőség 

nyílt úszásra, búvárkodásra, íjászatra, 

agyaggalamb-lövészetre, lovaglásra és 

biciklizésre is.

A kirándulások is nagyon érdekesek 

voltak: a St David-katedrálisban misén 

vettünk részt, majd életemben elő-

ször láthattam az óceán partját, ami 

igazán lenyűgöző élmény. Másnap a 

Pembroke kastélyba látogattunk, ahol 

a walesi gárdisták tartottak bemutatót, 

majd a Christopher Kupa került meg-

rendezésre, melyet nagyon lelkesen 

szurkoltunk végig.

A nemzetközi esteken minden nemzet 

bemutathatta hagyományait és gaszt-

ronómiáját: számtalan ételt és italt kós-

tolhattunk végig, és beszélgethettünk 

a többi ország résztvevőivel. Nagyon 

tetszett ez a kulturális sokszínűség.

Az esti diszkó igazán hangulatos volt, 

s mivel ilyen szórakozóhelyekre csak 

ritkán jutok el, jó érzés volt minden 

este részt venni rajta.

A tábor alatt nagyon sok élménnyel, 

pozitív tapasztalattal és megmoso-

lyogtató emlékkel lettem gazdagabb, 

melyekre szívesen gondolok vissza, s 

a társaság ennyi idő elteltével is hiány-

zik. Örülök, hogy részt vehettem.

Szabó Csaba 

Közép-európai  
mozgássérült fiatalok tábor

Kárpátalja festői tájain a Borzsa folyó 

partján került megrendezésre a Lovag-

rend idei Közép-európai Mozgássérült 

Fiatalok Máltai Tábora.

A szervezés fő feladatait a Bereg-

szászi Járási Máltai Szeretetszolgálat 

vállalta magára. A résztvevők a hagyo-

mányokhoz híven Magyarországról és 

a határokon túlról származó mozgás-

korlátozottak és kísérőik voltak, akik 

felejthetetlen élményekkel gazdagodva 

tértek haza. 

A tábor programja igen változatosra 

sikerült: a nyitó szentmisét Majnek 

Antal megyés püspök celebrálta, és 

utána közösen fogyasztották el a vacso-

rát. Antal atya szavait idézve „Köszö-

nöm hogy feltöltődhettem közöttetek!”. 

Fontos feladat volt a csapatépítés: habár 

az időjárás nem fogadta kegyeibe a 

tábor lakóit az első két napban, de ezt 

feledtették azok a játékok, melyeknek 

köszönhetően már első nap mindenki 

mindenkivel megismerkedhetett, s így 

igazi csapattá kovácsolódhattak. Termé-

szetesen a csapatjátékok naponta folytak: 

kvíz, bowling, ügyességi játékok és kol-

básztöltő verseny keretében, de a szerve-

zők igyekeztek kulturális programokat is 

biztosítani. Ezek közé tartozott a város-

nézés idegenvezetéssel Beregszászon és 

Munkácson, valamint a Vereckei-hágó 

és a Munkácsi Vár megtekintése. Külön 

öröm volt, hogy a Magyar Köztársaság 

Beregszászi Konzulátusa fogadta a tábor 

lakóit, és dr. Nagy Petronella konzul 

Máltai élet	 Má lta i  Hí r e k � 2010. szeptember

Máltai táborok

Íjazás Angliában a Máltacamp 

táborban 
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asszony segítségével betekintést nyerhet-

tek a diplomácia és konzulátusi munka 

rejtelmeibe. Esténként éjszakába nyúló 

programokkal igyekeztek a szervezők a 

fiatalok kedvében járni: a hagyományos 

tábortűzön kívül volt kareoke-show, 

táncház, és szombat este vendég volt a 

Hajnal Csillag zenekar, akik fantaszti-

kus hangulatot varázsoltak a Borzsa-

parti táborba. A záró szentmisét Michels 

Antal atya celebrálta, amely után minden 

résztvevő a versenyekben elért eredmé-

nyeiért oklevélben és apróbb ajándékok-

ban részesült. Az egyik legmeghatóbb 

jelenet az volt, amikor az egyik mozgás-

sérült fiatal és édesanyja szót kért, és 

elénekelték a tábor számára általuk írt 

dalt, amit mindenki jó szívvel és öröm-

mel titulált a tábor záróhimnuszának.

Vasárnap, a zárást követően fájdalmas 

búcsút kellett venni egymástól, hisz elre-

pült ez a csodálatos hét, amelyen baráti 

kapcsolatok alakultak ki, s így mindenki 

számára nehéz volt az elválás. Reménye-

ik szerint jövőre is találkozhatnak.

Külön köszönet mindazoknak, akiknek 

a támogatásával megvalósulhatott ez 

a tábor: a Magyar Villamos Művek 

Zrt., a Nemzeti Civil Alapprogram, a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, 

az In-Média Reklámügynökség és még 

sokan mások. Köszönjük! 

Makuk János

A negyedik 
„Összetartozunk” tábor

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Észak-Magyarországi Régiójának mis-

kolci központja 2010-ben Muzslyán 

rendezte meg a negyedik „Összetarto-

zunk” máltai ifjúsági táborát. 

2006-ban Székelyföld (Csíkszépvíz), 

majd Kárpátalja (Tiszapéterfalva), 

tavaly pedig Miskolc volt a helyszíne 

a Kárpát-medencében élő diákok talál-

kozójának. 2009-ben még meghívóle-

velet kellett küldenünk a Szerbiában 

élő magyar fiataloknak, hogy Magyar-

országra jöhessenek, ezért gondoltuk, 

2010-ben náluk rendezzük meg az ese-

ményt. Hál’ Istennek, ma már nekik sem 

kell vízum, nekünk nem kell útlevél. Ha 

lassan is, de javulnak az állapotok.

Az első tábor előtt megfogalmaztuk az 

összejövetel célját: a különböző orszá-

gokban élő és magyarul beszélő diá-

kokkal járjunk be történelmi helyeket, 

Gyimesbükktől a vereckei emlékműig, 

Munkácstól Zimonyig, Temesvártól 

Ópusztaszerig, ismerjék meg közös 

2010. szeptember	 Má lta i  Hí r e k � Máltai élet

Csoportkép az „Összetartozunk” tábor résztvevőiről

Szentmise a Kárpátaljai (Borzsova) táborban 
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múltunkat, közben gyakorolhassák 

anyanyelvüket, barátságokat köthes-

senek. Tapasztalják meg, hogy lakó- 

helyüktől távol is élnek magyarok.

Már 2009-ben is nagy segítséget kap-

tunk Német László püspök úrtól a 

szervezés során. Amikor áprilisban 

újból felkerestük, ő hívott meg minket 

a délvidéki magyarság találkozójának 

szentmiséjére, ami a tábor idejére esett. 

Örömmel készültünk Aracsra, hogy a 

pusztatemplomi együttlétből és közös 

szentmiséből erőt merítsen a délvidé-

ki magyarság, és mi is. Megérkezé-

sünk után tudtuk meg, hogy a tervezett 

istentiszteletet Bábel Balázs kalocsa-

kecskeméti érsek atya Tordán mutatja 

be, amit a Duna Tv jóvoltából szerte a 

világon láthattak. Szombaton mégis az 

első utunk az aracsi pusztatemplomhoz 

vezetett, és innen utaztunk Tordára.

Vasárnap a püspöki székesegyházban 

szentmisén búcsúztatták Csipak Csaba 

káplánt, aki mindig segítségünkre volt 

a püspöki székhelyen, és Székelykevére 

kapott plébánosi kinevezést. Útitervünk-

ben szerepelt Székelykeve meglátoga-

tása, így már szerdán, az átadás-átvétel 

napján meglátogattuk őt, mint új plébá-

nost, akivel együtt kötöttünk piros-fehér-

zöld nemzetiszínű szalagot a templom-

kertben álló székely kopjafára.

Hétfőn Újvidék nevezetességei-

vel ismerkedtünk. Jártunk a Mária 

Neve nagytemplomban is, ahova a 

magyarcsernyei idegenvezetőnk, 

Jelena Gavric tanárnő jóvoltából jutot-

tunk el. Itt Sztrikovits János plébá-

nos úr érdekes előadását hallgathattuk 

meg.

Kedden, a határon átívelő kapcsola-

tok jegyében Romániába, Temesvár-

ra kirándultunk. Visszafelé, a régeb-

bi személyes kapcsolatok ápolására 

Magyarcsernyén látták vendégül 

vacsorán 55 fős csapatunkat a város 

és az iskola vezetői. A Szent Ágota 

templomban Koncz Tibor plébános 

úr fogadott minket, majd időseket és 

betegeket látogattunk meg négyfős 

csoportokban. Nagy élmény volt ez a 

gyerekeknek, és akiknél jártunk, azok-

nak se volt mindennapi esemény, hogy 

három-négy országból érkező magya-

rok egyszerre nyissanak rájuk ajtót. 

Jártunk még Pancsovában, Szendrő 

várában, Tekilában, Szalánkeménben 

a falu fölé magasodó löszplatóról 

kémleltük, ahogy a Tisza belefolyik 

a Dunába. Az anyaország felé utazva 

néztük meg Szabadkát, ahol elkölthet-

tük utolsó dinárunkat is. 

Köszönjük a muzslyai Emmausz Kol-

légium igazgatójának Kalapis Stojan 

igazgató atyának a befogadást, aki 

Gerdof Zsolti irodavezető gondoskodó 

szeretetére bízott minket. Jó ellátással, 

és a fiatalok irányában történő megér-

téssel tette emlékezetessé az ott töltött 

hat éjszakát.

Hazautazásunk előtt a kollégiumban 

nagy örömünkre meglátogatott minket 

Német László püspök úr.

A diákokat kísérő pedagógusok 

elmondták, hogy a bejárt helyekre 

eddig soha nem terveztek utazást, nél-

külünk nem jutottak volna el ide. A fia-

talok pedig arról beszéltek, hogy erre a 

vidékre később még biztosan eljönnek. 

Talán tüzet gyújtottunk néhányuk lel-

kében.

Az utolsó napon megnéztük a Feszty-

körképet az Ópusztaszeri Nemzeti 

Történeti Emlékparkban. Este szállás-

helyünkön tábortűz mellett búcsúz-

tunk egymástól. Negyedszer, és remél-

jük, nem utoljára. 

Szekeres Gábor

Máltai élet	 Má lta i  Hí r e k � 2010. szeptember

A kopjafánál az „Összetartozunk” táborban
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2010. szeptember	 Má lta i  Hí r e k � Elnöki gondolatok

Az élet úgy győz, hogy a pillanat paran-

csát teljesíti, s ezzel új életfeltételeket 

teremt magának. Alkalmazkodik, hogy 

teremthessen. A nemzetek is aszerint 

változtatják meg életüket, amint sorsuk 

megváltozik.

A huszadik században, Európában, 

egyetlen nép élete, sorsa sem változott 

meg annyira, mint a miénk, magyaro-

ké. Gondoljunk azokra, akiket elsza-

kítottak tőlünk. Milyen más életet kell 

élniük, mert ugyanazt a földet más 

gazda uralja. Gondoljunk azokra az 

intézményekre, amelyeket ezer éven át 

magyar lélek alkotott. Gondoljunk arra 

a fenyegetésre, amely létünknek feszül. 

Eddig sohasem tudtuk azt, hogy ennyire 

útjában állunk másoknak, mint ahogy 

most érezzük. Milliók világgá harso-

gott meggyőződése, hogy a magyarság 

elvesztette létjogosultságát és más nem-

zetek történelmi hivatottságának áll az 

útjába.

Nem tudunk nagyobb változást elkép-

zelni, mint a magyar sors megváltozását. 

Ebből következik, hogy nincs nagyobb 

feladat, mint a magyar lélek megválto-

zása, mint az új sorshoz új erő keresése. 

Hogyan lehet ezt megtalálni? Egy dolog 

egészen világos, csak a régi alapokon, a 

magyar múlt szellemiségében. Nemcsak 

új nemzeti életformát kell keresnünk, 

hanem ezeréves nemzeti erőinket, éle-

tünk örök, belső törvényeit kell még 

tisztábban, még hatalmasabban, a két-

ségbeesés fölötti győzelem mosolyában 

kifejezésre juttatni. Ez belső megúju-

lással érhető el, amely csak új lélekből 

támadhat. A magyar életet nem foltozni, 

tatarozni kell, hanem belülről újjá terem-

teni. 

Ha ezt komolyan vesszük, akkor azzal 

számolunk, hogy a magyarság soha sem 

lehet mennyiségi jelző, a magyarság 

mindig csak minőségi jelző lehet. Ez 

így fejezhető ki legjobban, a magyarság 

értékfogalom.

Tudom, a magyarság faj is, ezeréves 

igazságát és erejét nem kívánom meg-

gyengíteni…, vér is, Pusztaszertől cso-

rog és lüktet át minden magyar szíven ez 

a titokzatos örök folyó…, föld is, vérrel 

és könnyel áztatott föld, amely kenyeret 

ád, bölcsőt ringat, s egykor titokzatos 

ölébe fogad átálmodni a nagy éjsza-

kát…, történelem is, nyelv, alkotmány, 

művelődés. Mindezeken felül a magyar-

ság értékfogalom is. Ihlet és kötelez, 

megkülönböztet és fölemel.

Elhordozható teher népem szegénysége, 

vállalható szerencsétlen sorsa, elfogad-

ható kicsiny volta, de csak akkor, ha 

tudom, hogy az én népem a legigazabb, 

a legbecsületesebb, s egyszersmind a 

leglelkibb nép.

Érdekes, hogy Széchenyi István ma 

alkalomszerűbb, mint a saját korában. 

Ő nem csupán reformokat akart, hanem 

a magyar nemzetnek a minőségét akar-

ta megváltoztatni. Ő hozta a különb 

magyarság gondolatát, a magyarságot, 

mint értékgondolatot. „Ha más nem-

zeteknek több a kincsük, legyen miné-

künk több erkölcsünk és hazafiúi sze-

retetünk.”

Kötelességem, Széchenyi István nyo-

mán rámutatni arra az erőforrásra, aki 

által a nemzet lelki állománya, erköl-

csi magva újjáteremtődhet. Krisztus a 

magyar program! Krisztus által lehet a 

magyarság értékfogalom. Mindazt, amit 

a magyarság jelent, krisztusi lélekben 

kell megfüröszteni, megtisztítani, meg-

szentelni és megdicsőíteni!

Nem arról van szó, hogy máról holnapra 

csodát műveljünk, hanem arról, hogy, 

amit századok építenek, abban mind-

egyikünk segítsen.

Krisztus Magyarországába építsem bele 

szívemet, az érzéseimet, férfi becsvá-

gyamat, asszonyi szolgálatomat, gyer-

mek álmaimat és öregkori áldásomat.

Járhatok elöl abban, hogy Krisztust 

teszem úrrá életem, közpályám, csalá-

dom és nemzetem felett.

Megfoghatom azok kezét, akik szintén 

megteszik ezt, ha jobban, mint én, azért, 

hogy engem emeljenek, ha gyöngébben, 

mint én, azért, hogy én tartsam őket.

„Az ember annyit ér, amennyit használ”! 

(Széchenyi István)

Kozma Imre

„A különb magyarság” 
(Széchenyi István)
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KERESZTELÔ SZENT JÁNOS  
SZOBRA

MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTON

Emlékeztetjük tisztelt Rendtársainkat, hogy adakozzanak nemzeti kegyhelyünkön, a mátraverebély-szentkúti 

ferences templom oltárán álló Keresztelő Szent János-szobor restaurálására. Szövetségünk elvállalta, hogy hozzájárul 

egyházunk kiemelt jelentőségű zarándokhelyének a felújításához. Eddig 300 000 Ft gyűlt össze hazai és külhoni 

rendtársak és ismerőseik adományaiból.

Tisztelt Rendtársunk, Máltai Testvérünk, Barátunk! Kérjük támogatásodat a kitűzött nemes cél megvalósításához, és 

lehetőségedhez mérten járulj hozzá adományoddal a szobor megújításához.

A titkárságon vagy banki átutalással, ill. a mellékelt postautalványon történő befizetésekről adójóváírási igazolást is 

tudunk adni (ehhez neveden kívül tüntesd fel adóazonosító jeledet is).

„Magyar Máltai Lovagok Budavári Alapítványa”

OTP 11705008-20476700

IBAN: HU84 1170 5008 2047 6700 0000 0000


