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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása óta arra 
törekszik, hogy az idôs emberek minél tovább maradhassanak 
a saját környezetükben. Ott, ahová az emlékeik kötik ôket, ahol 
ismerôs emberek veszik körül ôket, ahol még feladatok várnak 
rájuk. Az idôs emberekre sokan úgy tekintenek, mintha más 
dolguk már nem lenne, minthogy kitöltsék a hátralévô idejüket. 
Pedig a világnak nagy szüksége lenne a tôlük kapott bölcses-
ségre. Az idôsek Istentôl rendelt feladata a tudás átadása. Ha 
közösségen kívül élik le utolsó éveiket, nem tudják átadni élet-
tapasztalataikat a következô generációnak.

Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat honosította 
meg a jelzôrendszeres házi segítségnyújtást. A karitatív szerve-
zet számos, az otthoni életet megkönnyítô programot dolgozott 
ki, önkéntes csoportjai pedig negyedszázada látogatják a ma-
gukra maradt idôs embereket. Legújabb fejlesztése a kétéves 
munka eredményeképpen összeállított internetes oktató prog-
ram és tudásbázis, a webnôvér program.

A www.webnover.hu honlapon szakemberek szolgálnak 
gyakorlatias ápolási tanácsokkal. Az oldalra feltöltött csaknem 
félszáz oktatófilm mozdulatról mozdulatra haladva mutatja be 
a legfontosabb tevékenységeket, és a leggyakrabban elôforduló 

ápolási feladatokat. A szolgáltatási térképen ki-ki megkeresheti 
a lakóhelyéhez legközelebb esô ellátó intézményeket, de vá-
laszra találhatnak a lelki támogatást keresôk, vagy a diétás re-
ceptet keresô érdeklôdôk is. Ha valaki azt szeretné megtudni, 
hogyan lehet egy fekvôbeteget erôlködés nélkül átemelni a ke-
rekesszékbe, hol kölcsönözhet állítható kórházi ágyat, esetleg 
kádliftet, vagy csak arra kíváncsi, mások hogyan tudták feldol-
gozni ezt az élethelyzetet, hasznos segítséget kaphat a honlapot 
szerkesztô szakemberektôl.

A Webnôvér projekt az Európai Unió Central Europe 
program támogatásával valósult meg. A pályázati támogatás-
nak köszönhetôen a weboldal legfontosabb felületei a jövôben 
hét további európai nyelven is elérhetôek lesznek.

Webnôvér segít 
az otthoni ápolásban

aktuális

Laikus, hétköznapi embereknek szóló, az otthoni ápolás 

alapvetô ismereteit átadó tudásanyagot hozott nyilvánosságra 

az interneten a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ingye-

nesen elérhetô Webnôvér honlap oktatófilmjei és szakmai 

tanácsai a gondoskodásra szoruló idôs emberek, fekvôbetegek, 

sérültek ellátásához nyújtanak gyakorlati segítséget. 

1. A honlapon szakemberek nyújtanak segítséget a rászorulóknak
2. A Webnôvér indulását bejelentô sajtótájékoztató
3. A Nagymester újévi beszéde
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Megalakulásának 25 éves 
jubileumát ünnepli a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat.

Ha a szegények és bete-
gek szolgálatában eltöltött 
25 év elismerésre talál a 
társadalomban, akkor ennek 
titkát a Szeretetszolgálatnak 
egyedülálló jelleget adó, 
a keresztény hiten alapuló 
szellemiségében kell keresni.

A válogatás nélkül adott 
támogatás, a keresztény 
együtt érzés minden fele-
baráttal szemben: ezek azok 
a többletek, melyekkel a 900 
éves Máltai Rend szerveze-
tei szerte a világon kitûnnek. 

A segítségnyújtás a hit 
megvallásának gyakorlati 
módja; a Máltai Rend e két
céljának összhangjában való-
sul meg a Rend karizmája. 
A betegek és szegények meg -
segítése összeforr a hit 
védelmével. 

A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálatot a történelem 
kihívása szülte 25 évvel 
ezelôtt, majd idôközben a 
Máltai Rend egyik legismer-
tebb és legelismertebb segély-
szervezetévé nôtte ki magát. 
Ennek a nagyrabecsülésnek
adott hangot Matthew 
Festing Nagymester Rómá-
ban, a diplomáciai karnak 
adott újévi fogadásán, és ezt 
a nagyrabecsülést fejezte 
ki az MMSz jubileu mi film-
jének nagy sikere a Máltai 
Rend februárban Rodoszon 
tartott nagy fontosságú 
stratégia konferenciáján.
Jó olvasást kívánok!

beköszöntôtartalom
aktuális

Webnôvér segít az 
otthoni ápolásban
2. oldal

aktuális

Negyedszázad
szolgálat
4. oldal

Húsz éve hunyt el 
Csilla Freifrau von 
Boeselager
6. oldal

Máltai bélyeg
8. oldal

A Máltai Rend a nagyvilágban

Újjáépítés a 
Haiyan tájfun után
8. oldal

Nemzetközi 
stratégiai konferencia 
Rodoszon

Magyar máltai filmet 
díjaztak Rodoszon
9. oldal

Interjú

Nem félünk a civilektôl
Beszélgetés

Bús Balázs polgármesterrel

10. oldal

Jótett

Máltaiak 
a Mésztelepen
12. oldal

Szemmel vezérelt 
számítógépek
13. oldal

Történelem

A Rend elsô ispotálya
14. oldal

Máltai könyvek

Keresztény hit
és politikai ész
15. oldal

Jótett

240 tonna ajándék
16. oldal

A címlapon :: A Máltai Szeretet-

szolgálat 25 éves jubileumi 

ünnepsége 

Címlapfotó :: Kovács Gábor

Kedves
Olvasó!

Tisztelettel,
W ET TSTEIN

JáNOS

A Máltai Rend
magyarországi 

kommunikációs
vezetôje

A Diplomáciai Testület számára adott újévi 
fogadásán mondott beszédében Matthew 
Festing Nagymester összefoglalta a 2013-as év 
legfontosabb eseményeit, beszámolt a diplo-
máciai kapcsolatok fejlôdésérôl, és a világ min-
den részén folyó humanitárius tevékenységrôl. 
Az év legjelentôsebb eseménye a 900 éves év-
forduló római megünneplése volt XVI. Bene-
dek pápával február elején. Kiemelten fontos 
esemény volt Ferenc pápa megválasztása. Az 
új Szentatyával létrejött személyes találkozá-
sain a Nagymester meggyôzôdhetett a Máltai 
Rend céljainak messzemenô támogatásáról.
Az egyes országok eseményeire kitérve a 
Nagymester elsôként emelte ki a Magyar 
Máltai Lovagok Szövetsége Budapesten ok-
tóberben megrendezett közép-keleteurópai 
konferenciáját¸ amely a Rend, az MMLSz és 
az MMSz hármas kerek évfordulója kapcsán 
a régió jelen és jövôbeni sürgetô feladataival 
foglalkozott. 

A Nagymester 
újévi beszéde 
a Diplomáciai 
Testülethez
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A kezdetek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat két ember találkozását 

követôen jött létre. Csilla Freifrau von Boeselager és Kozma 
Imre atya 1987 augusztusában ismerték meg egymást. Csilla 
von Boeselager Németországból, betegen tért haza Magyaror-
szágra. Azzal az elhatározással érkezett, hogy segítséget hoz az 
ottani máltaiak közremûködésével. Kozma Imre atya akkor a 
zugligeti Szent Család templom plébánosaként szolgált. Hitta-
nos tanítványai, az egyházközség hívô tagjai akkor már hosszú 
ideje segítették a környéken élô szegényeket, gondoskodtak a 
kerületben élô rászorulókról, és hátizsákban gyógyszert és ma-
gyar nyelvû könyveket vittek a diktatúra által zaklatott erdélyi 
településekre. A zugligeti plébánián 1977 januárja óta szolgá-
ló Kozma Imre atya azt tanította nekik, nincs kereszténység 
karitatív cselekedetek nélkül, nincs templomi élet, liturgia, is-
tendicséret az emberek szolgálata nélkül. 1989-re a zugligeti 

„kísérleti egyházközség” felnôtt a rá váró feladatokhoz.
Az akkor már rákbetegséggel küzdô, hosszú kórházi keze-

lés után álló Csilla Freifrau von Boeselager megdöbbent azon, 
mekkora szakadék tátong a keleti és a nyugati kórházak által 
nyújtott ellátás színvona la között. Németországban a Malteser 
Hilfsdienst támogatásával széleskörû ado mány gyûjtést kez-
deményezett a magyarországi kórházak tá mo gatására. Az 
elsô, orvosi mûszerekkel és kórházi felszerelésekkel gazdagon 
megrakott kamion 1987 októberében érkezett Budapestre. A 
következô két év alatt csaknem kétszáz ha sonló szállítmány 
ér ke zett Magyarországra. Az ak kori magyar kormány kép-
viselôivel folytatott megbeszéléseket követôen – miután itthon 
a törvények még nem tették lehetôvé – 1988 decemberében 

Németországban alapították meg a magyar máltai szerveze-
tet Ungarischer Malteser Caritas-Dienst néven. Az újszerû, 
a szocialista berendezkedésben hirdetett gondoskodó állam-
ban szokatlan karitatív tevékenység meggyôzte az akkori kor-
mányt.Majd támogatta az új civil szervezet létrejöttét, majd 
1989 elején Budapesten is bejegyezték a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Egyesületet. A névválasztás kapcsán Kozma Imre 
többször is hangoztatta, hogy a világ más országaiban a máltai 
szervezetek segélyszervezetként mûködnek, Magyarországon 
viszont Szeretetszolgálat alakult. „Elôfordulhat, hogy nem 
mindig tudunk segélyt adni – a szeretetbôl viszont soha nem 
fogyhatunk ki”.

– Az elsô Magyarországra érkezô elsô gyógyszerszállítmány 
értéke 5 millió német márka volt, 1987-ben – idézte fel Kozma 
Imre atya az Inforádió Aréna. c. mûsorában. – Elmentem a mi-
nisztériumba a hírrel. Az akkori viszonyokat jellemezte, hogy a 
hivatalban a legfontosabb kérdés az volt: ki fogja kifizetni a fu-
vart? Megnyugtattam az aggódó tisztviselôt, hogy a fuvar ki van 
fizetve, a németek állják a szállítás költségeit is.

A történelem fordulópontján
1989. május 2-án bontani kezdték a vasfüggönyt, a két or-

szág külügyminisztere jelképesen átvágta a magyar-osztrák 
határon évtizedek óta álló szögesdrót kerítést. A következô 
idôszakban az egykori NDK polgárai tömegesen érkeztek Ma-
gyarországra, hogy az Európát kettéosztó határvonalon nyílt 
résen nyugatra szökhessenek. Ezrek és ezrek jöttek, sátrakban, 
lakókocsikban táboroztak Budapesten, akiket már nem is tu-
dott fogadni a nyugatnémet külképviselet. 1989 augusztusában 

25 évvel ezelôtt, 1989. február 4-én alakult meg 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. 

A Fôvárosi Bíróság hat nappal késôbb, 10-es sor-

számmal vette nyilvántartásba az ország egyik 

elsô civil szervezetét. A magyarországi máltai 

szervezet alapításánál harmincegy ember volt 

jelen. Huszonöt év után a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat szervezete az ország egészét 

lefedi, több mint kétszáz intézményében ezer-

háromszázan dolgoznak, százharminc csoportjá-

ban mintegy háromezer önkéntes tevékenykedik. 

Negyedszázad 
szolgálat

aktuális
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a magyar fôvárosban kialakult keletnémet menekültügyi hely-
zetet katasztrófahelyzetnek minôsítették. 

– Augusztus 13-án, az esti mise után egy magas férfi várt 
rám a sekrestyében, a nyugatnémet konzul volt az, és azt kér-
dezte, tudnánk-e segíteni a keletnémet menekültek elhelye-
zésében – elevenítette fel Kozma Imre atya. – Csilla asszony 
ekkor érkezett, ôt a repülôtéren várta ugyanezzel a kérdéssel 
a követség elsô titkára.  Mindketten gondolkodás nélkül igent 
mondtunk. 

Másnap reggel megkezdôdtek az elôkészületek. A Mün-
chenben mûködô máltai szervezet az elsô telefonhívást kö-
ve tôen azonnal útnak indította az elsô teherautót, amely 90 
darab sátrat hozott. Augusztus 14-ét azóta a Befogadás nap-
jának nevezik. A zugligeti plébánia templomkertjében hama-
rosan egy hatalmas sátortábor állt, és az emberek egyre csak 
jöttek. A menekültek elhelyezésére megnyitották a csillebérci 
volt úttörôtábort is, majd késôbb két másik tábor is létesült, 
de sok menekültet a templom környékén élô családok fogad-
tak be. A menekültek folyamatosan érkeztek és távoztak, nap 
mint nap emberek százai indultak el a nyugati határ felé, hogy 
a zöldhatáron át Ausztriába jussanak. 1989. augusztus 15. és 
november 14. között, a berlini fal leomlásáig tartó idôszakban 
48.600 keletnémet menekül élt a táborokban, akiknek ellátá-
sát a folyamatosan érkezô adományokból biztosították.

1989. december 17-én Temesváron tízezres tömeg próbál-
ta megakadályozni, hogy a rendôrség elhurcolja otthonából 
Tôkés László református lelkészt, a diktatúrával való szem-
benállás emblematikus vezetôjét. A rendszerellenes tüntetéssé 
terebélyesedô megmozdulásból forradalom alakult ki, amely a 

rendszer bukását eredményezte. A fegyveres összecsapások-
kal járó, véres eseményekkel kísért romániai rendszerválto-
zás napjaiban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hátizsákos 
fiataljai elsôként indultak útnak, hogy segítsenek a nélkülözô 
embereken. A humanitárius válság hatására jelentôs segély-
szállítmányok indultak útnak Nyugat-Európából, és renge-
teg magyar felajánlás is érkezett. A fôleg élelmiszerekbôl, 
ruhanemûbôl és gyógyszerekbôl álló szállítmányok romániai 
célba juttatásáról és a segélyek elosztásáról a külföldi part-
nerszervezetek felkérésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
gondoskodott. 

1989-ben már Budapesten, Békéscsabán, Debrecenben, 
Mátészalkán, Miskolcon, Nyíregyházán és Szegeden is mû-
ködtek erdélyi menekülteket támogató központok. E segítô 
közösségekbôl alakultak ki a Máltai Szeretetszolgálat elsô 
vidé ki szervezetei. 

A kilencvenes évek elején az akkori Jugoszlávia szétesé-
sét eredményezô elhúzódó délvidéki háború alatt a Máltai 
Szeretet szolgálat sebesülteket látott el az egyes helyszíne-
ken, sokakat pedig magyarországi kórházakba szállítottak át. 
Eszékrôl és Vinkovciból több ezer idôs embert mentett ki a Sze-
retetszolgálat. A máltai mentôautók szinte a hadszínterekrôl 

1. Menekült tábor a zugligeti templomkertben
2. Csilla von Boeselager és Kozma Imre atya Helmut Kohl 
 német kancellár társaságában
3. Kozma Imre atya Gerhard Schröder német kancellárnak mutatja be 
 a Szeretetszolgálat tevékenységérôl rendezett kiállítást
4. Orbán Viktor miniszterelnök 2001-es látogatása Pátyon
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vitték a sebesülteket a határmenti magyar kórházakba. Ezeket 
az akciókat az Eszéken, Drávaszabolcson és Budapesten is 
mûködô máltai válságstáb hangolta össze. Kozma Imre atya sze-
mélyes közbenjárására a szerb és a horvát hadvezetés lehetôvé 
tette, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 4500 civil em-
bert mentsen ki az ostromlott Vukovárból, amit a mentôakciót 
követôen rommá bombáztak. 

A háború évei alatt ötvenezer menekült érkezett Magyar-
országra, nagy részüket táborokban helyezték el, de sokakat 
máltai önkéntesek, befogadó családok láttak el. Tiszaörsön 
nagy létszámú menekült tábort hozott létre a Szeretetszolgá-
lat, amely iskolákat és pszichiátriai intézményeket is áttelepí-
tett Magyarországra. A háború végén a Menekültügyi Hivatal 
felkérte a Máltai Szeretetszolgálatot, hogy mûködjön közre a 
menekültek hazatérésének megszervezésében.

Hajó, vonat, konténer
A kilencvenes években a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat a mindenkori kormány és a 
legfontosabb társadalmi szervezetek állandó 
partnerévé vált. A társadalom bizalommal 
fordult felé, és olyan szociális és szociálpoliti-
kai feszültségek kezelését bízta rá, amit az ál-
lami intézményhálózat nem tudott megoldani. 
Így fordult a szervezet figyelme a hajléktalan 
emberek, az egyedül maradt idôsek, a rászo-
ruló családok, fogyatékkal élôk és a szükséget 
szenvedôk felé. 

A fôváros budai oldalán az elsô hajlékta-
lan szállót a III. kerületi Miklós utcában álló 
volt munkásôr laktanya épületében nyitotta 
meg a Szeretetszolgálat. Az elsô éjszakát hét 

ember töltötte az alagsorban kialakított negyvenfôs szálláson. 
A hajléktalanság kezelésének nem volt kialakult módszertana, 
sem magyar nyelven elérhetô szakirodalma, ezt „menet közben” 
kellett kialakítani, s tapasztalt szakembernek az számított, aki 
a többieknél néhány hónappal korábban kezdte. Az útkeresô 
korszak sajátos szimbóluma volt a Dunán várakozó orosz hajó, 
amelynek belsô tere ideiglenes szállóként szolgált, vagy az 1993 
decemberében a Nyugati pályaudvar külsô területén egy hasz-
nálaton kívüli vágányra leállított német katonai kórházvonat. A 
hajót utóbb elvontatták, a kilenc vagonból álló szerelvény vi-
szont ott maradt, és a mai napig 110 férôhelyes éjjeli menedék-
ként szolgál. 

Az idôs emberek gondozására számos kezdeményezés in-
dult. Pátyon és Miskolcon máltai otthonok épültek, miközben 
önkéntes csoportok szervezôdtek a magukra maradt idôsek 
látogatására. Csilla von Boeselager kezdeményezésére megala-
kult a fürdetô csoport, amely a végsô stádiumban kórházban 
fekvô embereket gondozta, és miután a személyes törôdésnek 
köszönhetôen többen szó szerint talpra álltak, a tiszaörsi volt 
menekülttáborba még nyaralni is elvitték a mindenki által 
magukra hagyott idôs embereket. A külföldön már kipróbált 
jelzôrendszeres házigondozást a Máltai Szeretetszolgálat hoz-
ta be Magyarországra, kísérleti jelleggel Óbudán próbálták ki, 

majd onnan terjedt el és vált országszerte elfogadott és alkal-
mazott szociális szolgáltatássá. 

A zuglói Szatmár utcában kisgyermekes családok téli kila-
koltatását akadályozták meg a máltai önkéntesek, majd az ön-
kormányzat az épületet és a benne élô emberek – köztük a vidé-
ki nyomor elôl menekülô lakásfoglalók – által jelentett szociális 
problémával együtt a Szeretetszolgálat gondjaira bízta. Ez volt 
az elsô elszigetelt telep, ahol a Szeretetszolgálat a mindennapos 
jelenlétével nyerte el az ott élôk bizalmát, és lépésrôl lépésre 
haladva rehabilitálta az embereket, miközben lakott állapotban 
építette újjá a korábban bontásra ítélt épületet. A Szatmár utca 
26 szám alatt ma családok átmeneti otthona mûködik, a föld-
szinten pedig az ország elsô tolókocsi javító mûhelye üzemel, 
ahol ma már nemcsak a kerekesszékeket javítják meg, hanem 
gyógyászati segédeszközöket kölcsönöznek a beteg, vagy fogya-
tékkal élô embert ellátó rászoruló családoknak. 

A Máltai Mentôszolgálat a német adományokkal érkezett 
mentôkocsin kezdte meg mûködését a kilencvenes évek elején. 
A budai oldalon rohamkocsit üzemeltetô szervezetet az Orszá-
gos Mentôszolgálat évi 1500-1800 esetben riasztja. A máltai 

Csilla Freifrau von Boeselager, 
Fényes Csilla néven született Buda-
pesten, 1941. május 17-én. Alig 
volt hároméves, amikor a család 
menekülve elhagyta az országot. 
Németországon át Venezuelába ve-
zetett az útjuk. Caracasban feren-
ces internátusban tanult, majd 15 
évesen beiratkozott a New York-i 
Vassar College Egyetemre. 1961-
ben kémikusi diplomát szerzett. 
Alig helyezkedett el, amikor egy 
lovasbalesetbôl eredô gerincsérü-
lése miatt kórházba került. Hosszú, 
súlyos betegség után, 1964-ben, 50 
százalékos rokkantként hagyta el a 
kórházat. 1970-ig New Yorkban 

a Shell-nél dolgozott, majd Frankfurtba költözött. Németor-
szágban ismerkedett meg Wolfhard von Boeselager báróval, 
akivel 1973-ban kötött házasságot. Két gyermekük született, 
Ildikó 1974-ben és Ilona 1976-ban. 

20 éve hunyt el Csilla 
Freifrau von Boeselager
a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat örökös 
tiszteletbeli elnöke

Húsz éve, 1994. 

február 23-án

hunyt el Csilla

Freifrau von 

Boeselager, 

a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

társalapítója 

és örökös tisztelet -

beli elnöke. 
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mentôn önkéntesek teljesítenek szolgálatot, 
egyetlen autón 120-140 ember váltja egymást.

A Tarnabodon elindult rövid idô alatt eu-
rópai hírûvé vált Befogadó Falu program a 
vidékrôl érkezett, a nagyvárosokban hajlékta-
lanná lett emberek életére keresett megoldást, 
késôbb azonban a település egészének szóló 
programmá nôtte ki magát, amelynek a közle-
kedés megszervezése és a helyi munkahelyek 
megteremtése éppúgy része volt, mint a gye-
rekek felzárkóztatása, majd az óvoda és iskola 
megújítása. Az egykori monori cigánytelepen 

egy Hollandiából vásárolt almaszedô konté-
nerben kezdôdött a közösségi élet megszer-
vezése. Az ugyancsak a folyamatos jelenléten 
alapuló útkeresô program talán legfontosabb 
eredménye, hogy a korábban bukdácsoló, az 
iskolából kimaradó gyerekek beilleszkedtek 
az oktatási rendszerbe, továbbtanulnak és 
szakmát is szereznek.

Kozma Imre atya szerint a szeretet ta-
lálékony. Ha az ember nem tér ki a rá váró 
feladatok elôl, ha nem azt keresi, hogyan 
tudna kibújni a kötelezettségei alól, hanem a 
megoldásra figyel, akkor elôbb-utóbb sikerrel 
jár. Egy sokat idézett tanítása szerint az em-
ber csak akkor lehet boldog, ha másokat tesz 
boldoggá. Nem tarthatjuk meg az életünket 
magunknak, mert akkor elszigetelôdünk, be-
záródunk a magunk világába. Ha onnan ki-
lépünk, kinyílik a világ, mert a másik ember 
ajándék.

formáját hozta létre, amit ez idô tájt az egy-
háziaknak, egyházaknak tiltottak. Kettejük 
találkozásából született meg a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat.

Az elsô kamion orvosi mûszer és gyógy-
szer adomány 1987. október 23-án érkezett 
Magyarországra. 1988-ban 36, 1989-ben 155 
kamion követte az elsô, a magyar egészség-
ügyi intézményeknek szánt segélyszállítmányt. 
A magyar kormány illetékeseivel történt meg-
beszélések alkalmával felmerült a máltai 
szervezet megalapításának gondolata. 1988. 
december 14-én Németországban létrejött az 
Ungarischer Malteser Caritas-Dienst, majd, 
miután a törvények lehetôvé tették, 1989. feb-
ruár 4-én Budapesten is megalakult a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat.

Csilla asszony súlyos rákbetegséggel 
küzdve, hosszú idôn át kerekesszékbe kény-
szerülve végezte munkáját. 1989 nyarán a ke-
letnémet menekültek befogadásával a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat történelmet formáló 
tényezôvé vált. 

Csilla von Boeselager asszony így val-
lott küldetésérôl: „Csendesen bekopogott az 
Úr a szívem ajtaján azzal a feladattal, ami-
re azt mondom, hogy a hivatásom. Erre ké-
szített fel egész életemben. Megismertette 
velem a menekült, a kirekesztett, a szegény, 
a rokkant-beteg státuszt, hogy tudjam, mi 
van annak a lelkében, s mennyire rászorul 
az együttérzésbôl fakadó aktív segítségre az, 
aki ilyen helyzetben él.”

1985-ben, lakhelyén Höllinghofenben 
ismerkedett meg a németországi Máltai Se-
gélyszervezet, a Malteser Hilfsdienst tevé-
kenységével. Két évvel késôbb, amikor elsô 
alkalommal Magyarországra érkezett, azzal 
szembesült, hogy Magyarországon az egész-
ségügyi intézmények, kórházak mûszerparkja 
elavult, hiányos. Orvosi mûszereket kezdett 
gyûjteni németországi kórházakban. 1987 au-
gusztusában ismerte meg Kozma Imre atyát. 
Kozma Imre atya akkor a Zugligeti Szent Csa-
lád templom plébánosa volt, aki az egyház-
község hívô tagjaival és hittanos tanítványai-
val a gondoskodó szeretet olyan szervezett 

A Nyugati pályaudvar szomszédságában talál-
ható fôpostán rendezett úgynevezett elsônapi 
bélyegzésen Kozma Imre atya azt hangsúlyoz-
ta, hogy a Szeretetszolgálat olyan értékeket 
tudott megjeleníteni, amelyek a társadalom 
számára, az emberek megsegítése érdeké-
ben nélkülözhetetlenek és elengedhetetlenek. 
Molnár Róbert vezérigazgató-helyettes sze-
rint a posta számára fontos, hogy történelmi 
értékeket közvetítsen a bélyeg kibocsátással. 

A 300 forint névértékû bélyeg a Pénzjegy-
nyomda Zrt.-ben készült 500 ezer példányban.

Máltai bélyeget bocsátott ki feb-

ruár 4-én a Magyar Posta a fenn-

állásának 25. évfordulóját ünneplô 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

tiszteletére. 

Máltai 
bélyeg

1. Magyarországnak van a legnagyobb szíve – 2009-ben 
így ünnepelt az akkor 20 éves Szeretetszolgálat

2. Csilla Freifrau von Boeselager
3. Elsô napi bélyegzés

1

3

2
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A Haiyan tájfun 2013. november 8-án se-
pert végig a Fülöp-szigeteken, s hatalmas 
pusztítást hagyott maga mögött.  Ez volt a 
legerôsebb vihar, mely az országot valaha is 
érte; több mint 6 200 halálos áldozatot köve-
telt, és humanitárius szükségállapotot idézett 
elô. Több mint négy hónappal a katasztrófa 
után a túlélôk többsége még mindig sátrak-
ban és szükséglakásokban él.

A katasztrófát követô elsô idôszakban a 
Malteser International – a Máltai Rend hu-
manitárius segélyszervezete – a Samar és 
Bantayan szigetek 18 000 fônyi lakosságának 
osztott csomagokat, nagy mennyiségû élel-
miszert, háztartási cikket és tisztálkodási 
szereket vitt a helyszínre. Nagy befogadó 
képességû sátrakat állítottak fel az iskolák 
osztálytermeinek pótlására, és a gyermekek 
elhelyezésére, 2500 gyermeknek biztosítot-
tak iskolai felszerelést. A lakosságot a falvak 
hordaléktól való megtisztításához szükséges 
felszereléssel és eszközökkel látták el.

A Malteser International ma már a 
hosszútávú újjáépítésre összpontosít. A mér-
nökök és mûszaki szakemberek segítségével 
négy faluban 1200 lerombolt vagy súlyos ká-
rokat szenvedett otthont építenek újjá úgy, 

Négy hónappal a Fülöp szigeteken 

pusztító tájfun után a túlélôk még 

sátrakban élnek, de az újjáépítés 

már megkezdôdött. A Máltai Rend 

humanitárius segélyszervezete 

négy településen 1200 otthont épít.

Újjáépítés a 
Haiyan tájfun után

hogy azok a jövôbeli tájfunoknak ellenálljanak. 
Az egyszerû és mindenki számára jól érthetô 
mottó:  „build back better” kifejezi, hogy az új-
jáépítés után egy reményteljesebb jövô várható. 

A Malteser International munkatársai 
megtanítják az érintett falvak lakóit az alap-
vetô szakmai fogásokra, hogy az emberek aktí-
van kivehessék részüket otthonaik újjáépítésé-
ben, amit a szervezet mérnökei és technikusai 
irányítanak.

A következô szakasz fon-
tos célja a családok megsegí-
tése, hogy rendszeres bevé-
telhez jussanak, meg tudják 
teremteni életfeltételeiket. A 
kisvállalkozások támogatásá-
ra segélyprogramok indul-
nak, és helyi mikrokölcsön 

ala pokat is létesítenek. A katasztrófa utáni 
hetekben a túlélés a humanitárius segítségtôl 
függött, most már abban kell támogatni az 
embereket, hogy minél hamarabb saját láb-
ra tudjanak állni. A Malteser International 
igény szerint üzleti terv készítéséhez, vagy 
bankkölcsön igényléséhez is segítséget nyújt. 
Ugyancsak cél a helyi szervezetek támogatása 
abban, hogy létrehozzanak és fenn tudjanak 
tartani megújuló fizetési alapokat.

a máltai rend a nagyvilágban

A Szuverén Máltai
Lovagrend 
a nagyvilágban 1. Segélyszállítmányok 

 kirakodása
2. Ideiglenes iskola 
 a Bantayan szigeten
3. Boldog gyerekek az 
 új iskolatáskákkal

1

2

3
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A Szuverén Máltai Lovagrend 2014. február 12-tôl 17-ig tar-
totta meg Nemzetközi Stratégiai Konferenciáját. Az ötéven-
te megrendezésre kerülô konferencián a Rend kormánya, a 
nemzeti szövetségek vezetôi, a nagykövetek, diplomaták, 
rendtagok és az önkéntes szervezetek vezetôi vettek részt, 
hogy a jövô kihívásairól és a stratégiai elképzelésekrôl tár-
gyaljanak. A 2004-es máltai és a 2009-es velencei konferen-
cia után idén - a Rend történetében igen jelentôs szerepet ját-
szó - Rodosz volt a rendezvény helyszíne, arra is emlékezvén, 
hogy a település 1310-1523 között a Nagymester tartózkodási 
és a Rend kormányának székhelye volt.

A mintegy 350 résztvevô négy napon át, 15 munkacso-
portban tanácskozott a Rend, mint egy szuverén szervezet 
küldetésérôl, Ferenc pápa kiemelten kezelt kérdéseire adandó 
válaszokról, valamint az új tagok és önkéntesek kiválasztásáról 
és kiképzésérôl. További témák voltak a Rend kulturális örök-
sége, a rászorultak megsegítésére irányuló küldetése, valamint 
a fiatalok bevonásának szükségessége, melyre Fra’ Matthew 
Festing Nagymester megnyitó beszédében külön is rámutatott.

„Fordulópont vagyunk Rendünk történetében, össze kell 
kapcsolnunk történelmi küldetésünket a modern világ igé-

Második díjat nyert a Szuverén Máltai Lovagrend a Rodosz 
szigetén tartott stratégiai konferenciáján megrendezett elsô 

„Máltai Rendi Filmfesztivalon” a 25 éves a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat címû ötperces film, Vándor Attila máltai 
önkéntes alkotása. Az elismerést Kállay Ubul Tamás, a Ma-
gyar Maltai Lovagok Szövetségének elnöke vette át Matthew 
Festing nagymestertôl.

Nemzetközi Stratégiai 
Konferencia Rodoszon

Magyar máltai filmet
díjaztak Rodoszon

nyeivel és kihívásaival“ – mondta a Nagymester, kifejezve 
reményét, hogy a fiatalok egyre erôsebben kapcsolódnak be 
a Rend életébe.

A konferencián részt vett Habsburg-Lotharingiai Mihály, 
a Máltai Rend magyarországi nagykövete, Ugron Imre, a 
közép-kelet európai koordinációs testület vezetôje, a Ma-
gyar Máltai Lovagok Szövetsége képviseletében Kállay Ubul 
Tamás elnök, Szabadhegÿ Kristóf ispotályos és kincstárnok, 
és Wettstein János kommunikációs vezetô. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat részérôl Solymári Dániel kapcsolódott be a 
konferencia munkájába. 

a máltai rend a nagyvilágban

Több mint 350 
résztvevô 
a világ minden 
részérôl

Kállay Ubul Tamás átveszi a díjat
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• Kimondva kicsit soknak tûnik, hogy a Buda-

pesten és Pest megyében mûködô 42 máltai 

intézménybôl 16 Óbudán és Békásmegyeren 

koncentrálódik, ráadásul a kerületben önkéntes 

máltai csoportok is tevékenykednek. Mindez egy 

olyan területen, ahol a szociális ellátórendszer ki-

terjedése egyébként átlag feletti. •

Ennek történeti okai lehetnek. Az utóbbi 
tizenhat évben az ezen a területen érintett 
döntéshozók kivétel nélkül szociális terüle-
ten végzett szakemberek voltak. Korábban 
Pokorádi Gizella alpolgármester asszonynak 
is szociális végzettsége volt, utána alpolgár-
mesterként én irányítottam e területet, ne-
kem is az van, és a szociális bizottságban is 
sokaknak van ilyen végzettségük. Máshol a 
döntéshozók ezen a téren sokkal inkább ha-
gyatkoznak a hivatal elôkészítô munkájára, 
itt pedig a vezetôk közvetlenül irányították 
az ellátórendszert. 1998 óta látom ezt a folya-
matot, a mai, valóban átfogó szociális ellátó-
rendszer, ezen belül is az intézményrendszer, 
fokozatosan alakult ki. Ma már szinte minden 
területen jelen vagyunk. Más kerületekben 
az ellátások egy részét szerzôdésekkel külsô 
partnerekre bízzák, ennek következtében az 
ellátás kerületen kívülre kerül. Mi majdnem 
mindent helyben szerveztünk meg. Ebben 
persze szerepet játszottak partnereink és a 
civil szervezetek is.
• Hány civil szervezettel mûködnek együtt? •

Csak a szociális területen 20-30 közé 
tehetô a számuk.

Nincs még egy olyan település, vagy városrész, 

ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat annyira 

intenzíven lenne jelen, mint Budapest III. 

kerületében. A múlt évben egy újabb intézményt, 

megváltozott munkaképességû embereket 

foglalkoztató szociális pékséget nyitott 

a Szeretetszolgálat, a beruházáshoz az önkor-

mányzat térítésmentesen bocsátotta rendel-

kezésre a Zápor utcai ingatlant. A kerületben 

ez a tizenhatodik máltai intézmény. 

Bús Balázs polgármester ezt nem tartja soknak.

Nem félünk 
a civilektôl

• Ezek közül egy a Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat? •

A legnagyobbak egyike. A jó együtt mû-
ködés még Tarlós István polgármestersége 
alatt alakult ki. Huszonegy évvel ezelôtt ház-
robbanás volt a Zsirai utcában, és a máltaiak 
az elsôk között jöttek segíteni. Az akkori ta-
pasztalatok után alakult ki az önkormányzat 
vezetésében, hogy a Máltai Szeretetszolgá-
lattal jó együttmûködni. Engem személy sze-
rint már nem kellett külön meggyôzni, mert 
mind a két alelnökkel, Vecsei Miklóssal és 
Gyôri-Dani Lajossal is nagyon régóta ismer-
jük egymást, Békásmegyeren a szomszédban 
dolgoztunk.
• Általában bízik a civil szervezetekben? •

1998 elôtt én magam is  civil szerveze-
teknél dolgoztam, nekem nincsenek sem 
elôítéleteim, sem kételyeim, én nem az el-
lenséget látom a civil szervezetekben. A civil 
szervezetek egyébként mindig kreatívabbak, 
könnyebben állnak elô új ötletekkel. Ha az 
ötlet jó, akkor az önkormányzat mellé áll, 

és megcsináljuk. A máltai 
játszóterek létesítése, vagy 
a szociális pékség nyitása a 
Máltai Szeretetszolgálat öt-
lete volt, de nagyon fontos 
önkormányzati feladatok-
hoz kapcsolódtak. Persze 
vannak más partnereink is. 
A kerületben nincs például 
fogyatékkal élôk bentlakásos 

intézménye, ami ugyan a Fôváros feladata, 
de ezt is meg kell oldani. Az általunk nyújtott 
nappali ellátás nagyon sok fogyatékkal élônek 
segít foglalkoztatás és különbözô rehabilitá-
ciós programokon keresztül, de látható, hogy 
többre lenne igény. Reményeink szerint az 
átmeneti otthon megépítése – amelyet a 
Nem Adom Fel Alapítvánnyal közösen terve-
zünk létrehozni – enyhít majd ezen, és újabb 
lehetôséget teremt ezeknek az embereknek 
a társadalomba való integrálódásához és az 
önálló élethez.
• Az önkormányzatokra nem jellemzô, hogy olyan 

szociális ellátást indítanak, ami nem lenne köte-

lességük. Nem tart attól, hogy ha túl jó ellátást 

szerveznek, azzal újabb problémákat is a nya-

kukba vesznek? Ismerünk olyan hajléktalan ellátó 

szervezetet, amely negyven kilométeres körzetbôl 

vonzotta magához az otthonukat veszített embe-

reket, és ez komoly feszültségeket szült az adott 

településen. •

Ettôl én nem tartok, hiszen mi Budapest 
egyik kerülete vagyunk. Olyan esetrôl nincs 

interjú

Beszélgetés 
Bús Balázzsal, 

Óbuda-Békásmegyer
polgármesterével
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tudomásom, hogy valaki az ellátásunkhoz 
való hozzáférésért jelentkezett volna be a 
kerületbe. Egyébként tudnék olyan kerületet 
mondani, ahol a pénzben kifizethetô ellátás 
magasabb összegû. Ez a kérdés inkább szak-
mai tanácskozásokon vetôdik fel, a szociális 
ágazatban dolgozók szokták azt mondani, 
hogy a máshol dolgozóktól rendre megkap-
ják: könnyû nektek ott Óbudán.
• És önnek mennyire könnyû? Egy szociális el

kötelezettségérôl ismert polgármester által veze-

tett kerületben mit szólnak ahhoz a törvényhez, 

amely a közterületek egy részén megtiltja a haj-

léktalan emberek életvitelszerû tartózkodását? 

Hozott ilyen rendeletet a harmadik kerületi önkor-

mányzat? •

Ami engem illet, kritikusan viszonyulok a 
parlament döntéséhez, de tudomásul veszem, 
hogy született egy ilyen törvény. Amikor a 
fôvárosi rendelet elkészült, leültünk a Máltai 
Szeretetszolgálattal, a rendôrséggel és a köz-
terület-felügyelettel áttekinteni a helyzetet, 
hogy közös álláspontot alakítsunk ki. Végül 
azt a döntést hoztuk, hogy a harmadik kerü-

letben nem teszünk plusz javaslatot a fôvárosi 
önkormányzat által már nevesített közterü-
letekhez. Tehát az óbudai önkormányzatnak 
nincs külön rendelete. Úgy gondolom, Óbu-
dán normálisan tudjuk kezelni a hajlékta-
lanság jelentette problé mát, a máltaiaknak 
megvannak a maguk járatai, amelyek rend-
szeresen felkeresik ezeket az embereket, ez 
egy jól mûködô rendszer. 
• Politikai ügye Óbudán a szociálpolitika? El kép

zelhetônek tarte a kerületben olyan vitát, mint 

amilyet a „nagypolitikában” a hajléktalanügy ki-

váltott? •

Kerületi polgármesterként még nem ke-
rültem ilyen helyzetbe, a viták elkerülik ezt a 
területet. A III. kerületben évente csaknem 
kétmilliárd forint jut a szociális kiadásokra, 
ennek egy jelentôs része az önkormányzat 
saját vállalása. Szerencsére az évek során már 
alaposan átbeszéltük, mi miért alakult így, mi-
ért szükséges segítenünk a rászoruló emberek-
nek. A képviselôk ismerik az önkormányzat te-
vékenységét, ismerik a velünk együttmûködô 
civileket is. Nem ezen vitatkozunk.

• Múlt évben „könyvmegállót” helyeztek el az egyik 

máltai játszótéren, ahol mindenki elvihet egy neki 

tetszô könyvet, ha otthagy helyette egy másikat. •

Ez is egy civil kezdeményezés. Az idén 
pedig egy újabb könyvmegállót szeretnénk 
kialakítani egy másik máltai játszótéren. A 
harmadik kerületben szerencsére minden 
nagyobb lakótelepre jut egy máltai játszó-
tér, ami a panelrehabilitáció szokásos esz-
közei mellett a lakóközösség megújítását is 
lehetôvé teszi. Márpedig a közösségépítést 
oda kell sorolnunk az önkormányzat legfon-
tosabb feladatai közé.
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Közösségi házat létesített a Máltai

Szeretetszolgálat a tatabányai 

Mésztelepen. A 2013-ban indult 

Jelenlét program már néhány hó-

nap alatt szembetûnô változásokat 

hozott az ezerfôs telep életében. 

A közösségépítô és a környezet 

ren dezését célzó kezdeményezése-

ken túl az illegális áramfogyasztást 

is sikerült vissza szorítani. 

Máltaiak a
Mésztelepen

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat múlt év 
áprilisában indította el a tatabányai Mészte-
lepen Jelenlét programját, ekkor két szociá-
lis munkás érkezett a területre. Hasonlóan 
a más településeken indult Jelenlét progra-
mokhoz, a Mésztelepen is személyre, csa-
ládokra szabott szociális munka kezdôdött.  
Ezúttal azonban egy nagyon komoly kihí-
vás várt a Szeretetszolgálat munkatársaira: 
többek között az illegális áramfogyasztásra 
berendezkedett háztartásokat is fel kellett 
készíteni arra, hogy a korábban megszokott 
módon nem juthatnak már energiához. A 
telepen kialakult szokásjog szerint a házak 
nagy részéhez házilag bekötött vezetékeken 
érkezett az áram, a legtöbb helyen azzal is 
fûtöttek, volt, ahol a vezetékre kötött kerék-
párváz helyettesítette a fûtôtestet. A szoci-
ális munkások azzal szembesültek, hogy a 
Mésztelepen felnôtt egy generáció, amelynek 

tagjai ahhoz szoktak hozzá, 
hogy az áramot meg lehet 
szerezni, ingyen is.

A Máltai Szeretetszol-
gálat, a Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
és az E.ON Hungária Zrt. 
együttmûködésével indult 
modellértékû program töb-
bek között ezt is megváltoz-
tatta.

A Mésztelepen 220 család él, mintegy 
1000 ember jár haza a várostól különálló, az 
1-es fôút másik oldalán a hegyoldalba faragott 
mészkôbánya alatt épült kolónia lakásokba. 
Az ipar visszaszorulása óta az egykori mun-
kásnegyed hanyatlásnak indult, a leépülés 
évtizedek óta tart. A házakban ma sincs víz, 
sem csatorna.

A telep megismerését követôen gyer-
mek- és adósságkezelési programokat in-
dított a Szeretetszolgálat, közösségépítô és 
környezetrendezô tevékenységek kezdôdtek. 
A Belügyminisztérium támogatásával 22 
helyi lakost sikerült közmunka programba 
bevonni. Nem kis részben az ô munkájuknak 
is köszönhetôen óriási szeméthegy tûnt el a 
házak közül, az utcakép, a környezet rende-
zettebbé vált. 

A villanyoszlopokat megmagasították, a 
mérôket 14 méter magasban helyezték el, így 

az elôrefizetôs órákkal ki-
alakított bekötési pontokhoz 
már eleve mért vezetéken 
érkezik az áram. Lent a ház-
nál csak a készülék kijelzôje 
és az egyenleg feltöltéséhez 
szolgáló egység találha-
tó. Míg máshol az illegális 
bekötések megszüntetése 
zûrös konfliktusokkal jár, és 
a villanyszerelôk sokszor csak 
rendôrök, vagy biztonsági 
ôrök jelenlétében végezhetik 
a munkájukat, a tatabányai 
Mésztelepen az E.ON em-

berei egész utcákon úgy kötötték ki a házak 
között tekergô kusza vezetékeket, mintha 
csak a kézbesítô ment volna végig a soron. A 
lépéseket megelôzô szociális munka ugyanis 
felkészítette az embereket a várható változá-
sokra. A mésztelepi program elsôsorban szo-
ciális szempontból közelíti meg az illegális 
vételezés és eladósodás kérdéseit. A cél nem 
a büntetés volt, hanem az, hogy a hátrányos 
helyzetû, eladósodott családok legálisan jus-
sanak áramhoz.

Miután az illegális bekötések megszûntek, 
az áram nélkül maradt házakhoz kályhát és 
tüzifát vitt a Szeretetszolgálat. A telepen a 
Szeretetszolgálat 48 kályhát helyezett ki a 
családokhoz, a tüzelô a Vértesi Erdô Zrt. és 
az önkormányzat támogatásával érkezett a 
rászorulókhoz. 

A programban együtt mûködô szerveze-
tek megállapodása alapján a tata bányai ön-
kormányzat teret és lehetôséget adott a prog-
ramnak; rendelkezésre bocsátotta a közösségi 
ház épületét, ahol gyermek- és adósságke-
zelési programok indultak, közösségépítô és 
környezetrendezô tevékenységek kezdôdtek. 
Az áramszolgáltató átalakította a telepen 
mûködô hálózatát, így a háztartások elôre 
fizetôs mérôórákon keresztül juthatnak áram-
hoz, és lehetôséget kapnak a tartozások ren-
dezésére. Ahhoz, hogy az átalakítás minden 
háztartásban megtörténhessen, az önkor-

jótett
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mányzat lehetôséget biztosított a jogcím nél-
küli lakáshasználóknak adósságuk rendezésé-
re, és az újbóli bérleti szerzôdés megkötésére. 
A rendszer leglényegesebb eleme, hogy a te-
lepen új rendszerben lehet áramot vételezni, 
amiért elôre fizetni kell.

Az önkormányzat által rendelkezésre bo-
csátott ingatlanban közösségi házat alakított 
ki a Szeretetszolgálat. A február 12-én átadott 
épületbe bárki betérhet melegedni. A közös-
ségi konyha mellett bárki használhatja a fér-
fiak és nôk számára kialakított zuhanyzókat, 
de a mosó- és szárítógépek is a telepen élôk 
igényeit szolgálják ki. A gyereksarokban a já-
ték mellett tanodai jellegû programok és a leg-
közelebbi iskolából érkezô szakemberek által 
tartott fejlesztô foglalkozások zajlanak.

A következô lépés az önkormányzattal 
közösen létesített brikettáló üzem megnyitá-
sa: a városban összegyûjtött zöldhulladékot a 
Mésztelepen kialakított munkahelyeken dol-
gozó emberek dolgozzák fel téli tüzelônek.

A máltai közösségi ház 
nyitóünnepségén mondták
Vecsei Miklós, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat alelnöke:

„Régóta tudjuk, hogy nagy baj van a telepen, 
kb. százmilliós nagyságrendû áramvételezés 
volt itt, de minket nem az összeg érdekelt, ha-
nem az a morális kár, ami akkor keletkezik, 
amikor ez már egy szerzett joggá válik… Az 
elmúlt hetekben többször jártam itt, megáll-
tunk az ablaknál, azt nézegettük, kell-e rács 
a közösségi házra, amikor megszólalt mellet-
tem egy tizenéves srác, hogy nem kell rács, 
látják ôk, hogy itt fontos dolgok történnek…”

Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere:
„Ez a rendszer hosszú távon nem volt fenn-
tartható. A mostani program akkor lehet 
sikeres, ha együttmûködés van, arra van 
szükség, hogy az itt élôk is akarjanak tenni 
annak érdekében, hogy jobb körülményeket 
tudjunk létrehozni.”

Mezô Csaba E.ON Észak-Dunántúli 
áramhálózati Zrt. igazgató:
„3,9 millió kilowattóra illegális vételezés volt, 
ennek az értéke évente 80 millió forint. Száz-
milliós beruházással átépítettük a hálózatot, 
ezután a legális vételezések száma 50 száza-
lékkal nôtt, miközben a fogyasztás a felére 
esett vissza.”

Érintôképernyôs számítógépeket, 

és a fogyatékkal élô emberek által 

is használható szoftvereket ado-

mányozott az OTP Bank a Máltai 

Szeretetszolgálat keszthelyi intéz-

ményének. A pénzintézet félmilliós 

felajánlásáról jótékonysági szava-

zást hirdetett meg saját közösségi 

oldalán, ennek során három jó-

tékonysági cél közül választhattak 

az oldal látogatói, akik körében 

a keszthelyi napközi otthon bizo-

nyult a legnépszerûbbnek.

Szemmel vezérelt
számítógépek

Három hét alatt hétszázötven szavazat ér-
kezett, végül szoros versenyben a keszthelyi 
Gondviselés Háza lett az elsô. Az intézmény-
ben 35 értelmi fogyatékos, autista, mozgás-
szervi sérült fiatalember és gyerek tölti napjait. 
A napközi ellátás részeként gyógytornán, terá-
pián, komplex foglalkozásokon, tánc és dráma 
órákon vesznek részt, de gyakoriak a kirándu-
lások, a kulturális és sport programok is. 

A napközi otthon egyébként gazdag 
felszerelésébôl a gondozottak által használha-
tó számítógépek hiányoztak a legjobban. Az 
OTP felajánlásából két asztali számítógépet, 

egy laptopot, valamint az ezeken futtatható, 
kognitív képességeket fejlesztô programokat 
vásároltak. A speciális igényeket szolgálja 
például a gépet használó ember szemmoz-
gását követô program, így a kezüket nehe-
zen, vagy egyáltalán nem használó fiatalok 
a tekintetükkel tudják irányítani az egeret. 
Számukra készült, helyben elôállított segéd-
eszköz a máltai sapkára erôsített vékony rúd, 
amelyet fejjel mozgatva bárki használhat az 
érintôképernyôs készülékeken. 

A mozgássérültek számára a külvilággal 
való kapcsolattartás fontos eszköze a világ-
háló. Az értelmi sérült fiatalok számára elen-
gedhetetlen tanulási folyamatokat érdekessé, 
változatossá teszi a számítógép. Az autista fi-
atalok kommunikációját pedig az információk 
vizuális megjelenítése teszi könnyebbé.

Az adományt Dósa Csaba, az OTP Bank 
keszthelyi fiókjának igazgatója adta át. 

1. Az internet új világot nyithat számukra
2. Az új gépek akadálymentes üzemmódban 
 is mûködhetnek

2

1

jótett
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A régészeti ásatásokra annak kapcsán került sor, hogy a ke-
let-jeruzsálemi Gran Bazar Company építési engedélyt kapott 
egy étterem létesítésére. Az ásatások vezetôje, Monser Schwieki 
szerint az építtetô az épület maradványait integrálni szeretné a 
késôbb megnyíló étterembe. A valamikori ispotály, mely 1099 
és 1291 között létesült, Jeruzsálem óvárosá nak keresztény ne-
gyedében helyezkedik el, a David street fôútvonal közelében.

A leletek és ásatási eredmények számos érdekességgel 
szolgálnak. Az ispotály patrónusa Keresztelô Szent János volt. 
A létesítmény min den Jeruzsálembe ér ke zô, illetve ott élô 
rászorulónak – felekezetre való tekintet nélkül – rendelke-
zésére állt. A betegségek jellege és a beteg állapotának függ-
vényében az ispotálynak különbözô betegállomásai, illetve 
osztályai voltak. A korabeli okmányok egy jól felszerelt, mo-
dern felépítésû, korszerû kórházról számolnak be. Szükség 
esetén az ispotály 2000 beteget is fel tudott venni. A bete-
geket az ispotályosok tisztelettel és figyelmességgel kezelték, 
származásukra való tekintet nélkül.

A legújabb ásatási eredmények arra is utalnak, hogy az 
ispotály a betegek mellett árvákat, és kitaszított újszülötteket 
is felvett. Az épület az 1457-es földrengés hatására összedôlt 
és elpusztult.

A Máltai Rend és ausztriai segély -

szolgálatainak „Die Malteser“ címû 

folyóirata 2013 ôszi számá ban 

számolt be az elsô jeruzsá lemi kór-

ház felfedezésének körülményeirôl, 

ahol a Szent János Ispotályos 

Rend elsô tagjai éltek, és ahol az 

egészségügyi szolgálat gondolata 

elsô ízben megfogalmazódott. 

A maga idejében ez volt a leg-

nagyobb kórház Közel-Keleten.

A Rend 
elsô ispotálya

Szenzációs felfedezés 
Jeruzsálemben

történelem
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Írta :: Bodnár Dániel, Magyar Kurír

Büchele professzor J. B. Metz 
német teológusra hivatkozik, 
miszerint a polgári vallásosság 

„felépítmény-kereszténység, az 
egyé ni érdek stabilizálódása és 
vi gasztapasz, alibietika, amely ki-
zárólag tiszta elvi tételekbôl áll.” 
A zsidóüldözés korában „gregori-
án korálokat énekeltünk, ahelyett, 
hogy a zsidókért üvöltöttünk vol-
na.” Vagy: vasárnap Istent a világ 
teremtôjének és minden ember 
atyjának valljuk, hétköznap azon-
ban egy olyan gazdasági rendszerbe illesz-
kedünk bele, „amely a természet lerombo-
lá sára és embertársaink kizsákmányolására 
ösztökél.” A könyv szerzôje tényként állapítja 
meg, hogy az emberek túlnyomó többsége 
az uralkodó társadalmi viszonyok rendszer-
kényszerének foglya, gyakran puszta létfenn-
tartásában is kiszolgáltatott helyzetben van, 
ezzel a függôséggel kell kiegyeznie, s ezért 
nem kezdeményezhet, a túlélés érdekében 
kénytelen igazodni a fennálló viszonyokhoz. 
Jézus azonban nem diplomataként viselkedett, 
hanem tudatosan állást foglalt. „Azért jöttem, 
hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akar-
nék, hogy lángra lobbanjon” (Lk 12,49). „Ne 
gondoljátok, hogy békét jöttem hozni, hanem 
kardot” (Mt 10,34). Herwig Büchele leszögezi: 
mindenütt, ahol Jézus fellép, „zavarodottságot 
kelt. Isten szeretetének tüzében lehetetlen, 
hogy minden a régiben maradjon… Jézus 
Isten uralmának ügyéért vállalt szolgálata mi-
att konfliktusba kerül életében és halálában.” 
ám ebben a konfliktusban Jézus elutasítja az 
erôszakot, nemcsak lemond az erôszak alkal-
mazásáról céljainak eléréséhez, hanem annak 
visszautasításával saját életét teszi kockára.

Büchele professzor figyelmeztet: az Isten 
uralmáról szóló evangélium sürgetô köve-
telménye ma a szolgálat szabadságában je-
lentkezik, mégpedig kétféleképpen: ott, ahol 

az evangéliumok szellemé-
ben, az újszö vetségi közös-

ségek mintájára bázisközösségek alakulnak, 
melyek kontraszttársadalmat hoznak létre. 
Ez alapjában véve átfogja az élet minden te-
rületét, a családot, a lakóközösséget, a mun-
kát, a mûvészetet, az ünneplést, a kommuni-
kációt és a gazdaságot. Másodsorban pedig 
ott, ahol a kontraszttársadalmak, valamint a 
nagyegyházak megkísérelnek befolyást gya-
korolni a társadalom egészére egyfajta „al-
kotó etika” módszere szerint. Ezen a módon 
a keresztények nincsenek arra kényszerítve, 
hogy valamiféle utópikus ellenmodellt kö-
vessenek, viszont kiszabadulnak a „kisebbik 
rossz” logikájának uralma alól. A kontraszt-
társadalom hasznos, sôt elkerülhetetlen, ha 
a keresztények kifejezésre akarják juttatni az 
uralkodó társadalomhoz viszonyítva „tény-
legesen megélt másságukat, valamint azt az 
eltökéltséget, mellyel e különbséget megélni 
szándékoznak. Másfelôl a kontraszttársada-
lom fogalma arra is rávilágít, hogy a hitnek 
nem csupán individuális, hanem társadalmi 
jelentéssel, jelentôséggel is rendelkeznie 
kell…” A kontraszttársadalomban élô keresz-
tényeknek óvakodniuk kell a gôgtôl, és attól 
a tévhittôl, hogy nekik mindenáron valami 
teljesen új társadalom-modellt kell létrehoz-
niuk. Arról nem is beszélve, hogy a kontraszt-
társadalom sokat tanulhat az össztársadalom 
pozitív kezdeményezéseibôl.

Herwig Büchele hang-
súlyozza: a kontraszt társa da-
lom haté kony sága abban nyil-
vánul meg, hogy tagjai nem 
csupán egyénileg, hanem 
társadalmilag is Jézus taní-
tása szerint élnek, a létrejött 
keretek között zajló élet nyil-
vánvalóvá teheti, hogy Jézus 
evangéliuma „megélhetô, s 
ilyenformán föltárulkozhat 

az emberi önmegvalósítás hitelesebb, gazda-
gabb lehetôsége.” 

A kötet szerzôje, elemezve a hegyi be-
szédet, megállapítja: Jézus feltámadása ad 
bizony ságot a keresztények számára, hogy a 
hegyi beszédre építhetik életüket akkor is, ha 
olyan világban kell élniük, „amely szinte bé-
nító, megsemmisítô erôvel tör a hegyi beszéd 
megvalósítása ellen. Az ellentétesen gondol-
kodókkal és cselekvôkkel való feszültséget 
Isten jelenben is munkálkodó erejébe vetett 
reménnyel lehet kiállni: Ô az, aki új életet tá-
maszt, s az emberek a Szentlélek mûködése 
nyomán térnek meg, Ô tesz képessé arra, 
hogy elviseljük a szenvedést, a kudarcot, a 
megaláztatásokat, Ô tölt el erôvel és bátor-
sággal – a reményen túli reménnyel –, hogy 
vállaljuk a megpróbáltatást, s ki is tartsunk 
benne.” A keresztények Jézus feltámadásá-
ban láthatják, hogy a világ szerinti gyôzelem 
semmit sem ér Isten szemében, a húsvéti hit 
csak egyetlen sikert ismer, „az gyôz, akit Is-
ten vezet.”

Ezért a hívô kereszténynek szünte le nül 
Jézus tanítására kell figyelnie, erôért kö nyö -
rögnie, hogy megvalósíthassa azt. „Így vá lik 
eleven életté benne az a szándék, hogy Jézus-
nak és az Ô Lelkének adja életét. Innen merít 
bátorságot és erôt, hogy élete minden részé-
ben a hegyi beszédrôl tegyen tanúságot, hogy 
egész életútját Jézussal járja végig” (Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, 2013). 

Herwig Büchele osztrák jezsuita 

teológus könyve elôször 1991-ben 

jelent meg az Egyházfórum 

kiadásában, tavaly pedig a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat adta 

ki újra. A tudós szerzô arra 

keresi a választ, miért nincs 

számottevô hatása a katolikus 

társadalmi tanításnak. A Magyar 
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Keresztény hit 
és politikai ész
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Az 1997 óta minden évben lebonyolított „Adni öröm!” akció 
az adománygyûjtés új formáját hozta be a köztudatba. Az áru
házakban folytatott gyûjtés emberek tízezreinek teszi lehetôvé 
hogy ott helyben, azonnal jót cselekedjen. Az adományozás 
könnyû és gyors, nincs sem alsó, sem felsô határa, a legkisebb 
ajándék éppen úgy hasznosul, mint a legnagyobb. Az „Adni 
öröm!” akció ban évente 150180 üzlet vesz részt, a gyûjtést a 
Szeretetszolgálat 2000 önkéntese végzi. 

Az akció kezdete óta 1,5 millió kilogramm 
tartós élelmiszert adományoztak a vásárlók. 
Ha ezt egy gúlába hordanánk, az akkora lenne, 
mint egy tízemeletes toronyház. Az elszállítá
sához 321 kamionra lenne szükség. A karácso
nyi csomagok nagy részét családok kapták, az 
ajándék összesen 1 millió embernek okozott 
örömöt. Ez annyi, mint Gyôr, Miskolc, Debre
cen, Kecskemét, Szeged és Pécs lakossága 
együttvéve.

240 tonna
ajándék

Minden eddiginél sikeresebb volt a Magyar Máltai Szeretet szolgálat 

2013-as „Adni öröm!” akciója. A SPAR-csoport 160 kijelölt áruházában 

zajló karácsonyi gyûjtés hat napja alatt 242 ezer 600 kilogramm tartós 

élelmiszert adományoztak az üzletek vásárlói a pénztárak mögött felállított 

máltai gyûjtôpontoknál. A gyûjtés eredményeképpen 48 ezer ajándék-

csomag készült a rászoruló embereknek. Az elôzô évi mennyiséget 

70 tonnával meghaladó adomány értéke meg közelítette a 190 millió forintot.

jótett


