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Kicsit több szeretet...
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenete az új parlament képviselõinek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenetet küld az új Országgyûlés képviselõinek. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat elnökének levelét a parlament alakuló ülésének napján kézbesítették. Üzenetének legfontosabb
gondolatait a Szeretetszolgálat Batthyány téri központjának falán egy 30 méter hosszú, 11 méter magas felület hirdeti a
Parlamenttel szemközt.
A Máltai Szeretetszolgálat azt kéri a képviselõktõl, hogy a rájuk váró teendõk sokaságában ne feledkezzenek meg az elõítéletek és a
képzetlenség miatt a munkából kiszoruló romákról, a nyomortelepek kirekesztettjeirõl, a leszakadó települések lakóiról, a hajléktalan
emberekrõl, az otthonukat veszített családokról, a magukra maradt idõsekrõl és a fogyatékkal élõ emberekrõl.

„Az Országgyûlés alakuló ülésével rengeteg sürgetõ feladat és halasztást nem tûrõ ügy vár Önre, de a tennivalók sokaságában
könnyen elsikkadhatnak azok a feladatok, amelyekhez nem kötõdnek azonnali határidõk. A rászorulók, a mindennapi túlélésért
csendesen küzdõ emberek gondjai ilyenek. … Felelõsek vagyunk minden emberért, aki velünk él. ” – írja a képviselõknek címzett
levelében Kozma Imre atya.
Az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplõ Magyar Máltai Szeretetszolgálat története számos alkalommal megmutatta, milyen
ereje van a szeretetnek. A keletnémet menekültek befogadása, a romániai forradalom utáni segélyakció, a délszláv háborúból
kimenekített civil lakosság és sebesült katonák Magyarországra szállítása történelmi léptékû bizonyság a szeretet hatalmáról. A
Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan emberek, rászoruló családok, nyomortelepeken élõk, egyedül maradt idõsek, fogyatékkal élõ
emberek körében végzett mindennapos munkája pedig arra világít rá, hogy a cselekvõ szeretet hihetetlen lehetõségeket képes
teremteni.

Vecsei Miklós alelnök a máltai üzenetet ismertetõ május 7-i budapesti sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a Szeretetszolgálat
négy évvel korábban hasonló módon megszólította az elõzõ parlament képviselõit, akkor a gyerekszegénység elleni küzdelem
ügyének kívánták megnyerni az Országgyûlés tagjait. Idén új üzenetet fogalmazott meg az idõközben 25 évessé lett Máltai
Szeretetszolgálat, melynek negyedszázados története tanúsítja, hogy a szeretet a legkülönfélébb módokon képes cselekedni. Az
alelnök emlékeztetett arra, hogy 1989-ben mindenki óvta volna Kozma Imre atyát a keletnémet menekültek befogadásától, õ pedig
nem tett mást, mint kitárta a templom kapuját a segítségre szoruló emberek elõtt, anélkül bárki mellett, vagy ellen állást foglalt volna.
Egy másik példát említve kitért a veszprémi „Pokoli torony” néven ismert épületre, ahol ötödik éve dolgozik a Máltai Szeretetszolgálat.
Ez idõ alatt a tömbházban kialakult nyomortelepnek megváltozott a sorsa, amihez nem kellett más, mint megérteni az ottani emberek
életét. A másik emberért viselt felelõsségrõl szólva Vecsei Miklós hangsúlyozta, azért is felelõsök vagyunk, hogy mit látnak és mit
hallanak tõlünk a gyerekeink, amikor a szegénységrõl, a rászorulókról beszélünk: drámaként szembesülnek ezekkel a problémákkal,
vagy szeretettel közelítenek feléjük. Hiszen nem kérhetünk számom mást a következõ nemzedéktõl, mint amit mi is mondunk ezekrõl.

Gyõri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetõ alelnöke szerint jelképes üzenet értéke van annak, hogy a
Parlamenttel szemben található máltai házban hosszú ideje szegény és elesett embereket gondoznak. Az új Országgyûlés munkába
állása egy olyan történelmi pillanat, amikor a Máltai Szeretetszolgálat feladata, hogy az szegényekért és rászorulókért viselt közös
felelõsség üzenetét felerõsítve juttassa el a döntéshozóknak. Az ügyvezetõ alelnök elmondása szerint a karitatív szervezet
mindennapos munkájában gyakran találkozik olyan hétköznapi csodákkal, amikor nem a szakmai tudás, hanem a „kicsit több
szeretet” hoz váratlan megoldásokat. Gyõri-Dani Lajos a szeretet erejére példaként felidézte azt az esetet, amikor a délszláv
háborúban az ostromlott Vukovárból Kozma Imre atya személyes közbenjárására 4500 civil lakost engedett el a szerb hadsereg
tábornoka.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat meggyõzõdése szerint kicsit több szeretet meggyógyítja a világot, rávezet az igazságra és
távlatokat nyit elõttünk. Ezzel az üzenettel fordul a négyéves munkáját most kezdõ az új Országgyûlés képviselõihez a Máltai
Szeretetszolgálat.

Részletek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenetére érkezett képviselõi válaszokból
„Az igazi szükség halk, szégyenkezõ. A mi dolgunk az, hogy megtaláljuk, észrevegyük a szükségben szenvedõt. Az elsõdleges
szükségleteik kielégítésén túl az a feladatunk, hogy a nehéz helyzetben lévõket ráébresszük a szeretetreméltóságukra és az
eredendõ értékességükre.”
László Tamás (Fidesz)
Budapest 12. vk., XV. ker.
„A Jóistentõl kapott talentumért mindannyian felelõsek vagyunk. Mindannyiunknak jól kell velük sáfárkodnunk. Ha valakinek több
jutott a lehetõségekbõl és képességekbõl, másokért kell tennünk, másokért kell élnünk: legyen szó kis gyerekrõl, hajléktalanról,
idõsekrõl, elesettekrõl. Mottóm: "Mindannyian legyünk másokért élõ emberek!”
Csöbör Katalin (Fidesz)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. vk.
„Parlamentbe kerülésünk után, négy évvel ezelõtt is úgy vágtunk neki a törvényhozói munkának, hogy erkölcsi kötelességünknek
éreztük az egyre terjedõ és mélyülõ magyarországi szegénység és kiszolgáltatottság helyzetére nemcsak felhívni a figyelmet, de
folyamatosan javaslatokkal is élni a változásra. A társadalmi igazságosság gondolata a részvételiség és fenntarthatóság mellett
legfontosabb alapelvünk. … Olyan országban szeretnénk élni, ahol a közösség támogatása mellett mindenki megvalósíthatja céljait,
tehetsége és szorgalma függvényében.”
Szél Bernadett (LMP)
Országos lista
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