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„Ezekben a drámai idôkben, amikor az egész 
Közel-Keleten és Afrikában terjednek a 
háborúk és a terrorizmus, emberek milliói 
kénytelenek menekülni és menedéket kérni 
Európában” – mondta Albrecht Boeselager, 
a Szuverén Máltai Lovagrend Nagykancel-
lárja. „A szolidaritás és az emberi szenvedés 
enyhítésének erkölcsi kötelessége elvei ál-
tal vezérelve a Szuverén Máltai Lovagrend 
megkétszerezte a menekültek befogadására 
és számukra elsôsegély nyújtására irányuló 
erôfeszítéseit” – tette hozzá a Nagykancellár.

A világszerte nyolcvanezer önkéntesbôl 
álló hálózatával, nemzeti szervezeteivel és se-
gélyszervezeteivel a Szuverén Máltai Lovag-
rend hozzájárul ahhoz az óriási erôfeszítéshez, 
melynek keretében orvosi ellátást, szállást és 
alapvetô szükségleti cikkeket nyújtanak a 
menekülôk ezreinek.

Németországban országszerte több mint 
30 intézmény nyújt orvosi és jogi segítséget a 
menedékkérôknek. A közelmúltbeli menekült 
hullámot követôen a Rend tovább fokozta el-
kötelezettségét, és ma már mintegy 70 mene-
dékhely mûködik, melyek akár 50.000 mene-
kültet is képesek elszállásolni. 1.600 önkéntes 
mûködik közre az alapvetô szükségleti cikkek, 
sátrak és takarók szétosztásában. A Rend ön-
kéntes orvosai és ápolói segítséget nyújtanak a 
fôbb vasútállomásokra érkezô menekülteknek 
Berlintôl Münchenig. Münchenben a Szövet-
ségi Kormány felkérte a Szuverén Máltai Lo-
vagrendet, hogy a helyi humanitárius partne-
reivel és a polgári védelemmel együttmûködve 
állítsanak fel egy szûrô és kommunikációs köz-
pontot az elsôsegély, a fogadás, és az elszálláso-
lás koordinálására. 

Augusztus eleje óta a Máltai Rend osztrák 
segélyszervezete orvosi ellátást nyújtott több 
száz menekültnek, akik Tirolban, Innsbruck-
ban egy átmeneti táborban lettek elszállá-
solva. A bécsi Westbahnhof vasútállomáson 
a Máltai Rend önkéntesei orvosi elsôsegélyt 
nyújtanak a vonattal érkezô menekülteknek. 
A bécsi Szír Ortodox Egyházzal együtt, a 
Rend támogatja a német nyelvtanulást az 
integráció elôsegítésére, valamint jogi ta-
nácsadást nyújt a menedékkérôk számára. 
Ugyanilyen program mûködik egy másik me-
nekülttáborban is Salzburgban.

Az egészségügyi és jogi segítségnyújtás 
mellett, a Szuverén Máltai Lovagrend ön-
kéntesei értékes társadalmi és pszichológiai 
segítséget is nyújtanak a menekült csalá-
doknak és a kísérô nélküli kiskorúaknak is, 
akik az ENSZ adatai szerint egyre többen 
vannak. Ez sport tevékenységekkel és fut-
ball mérkôzésekkel segíti a 
gyerekek és a serdülôk integrá-
lódását.

A Máltai Rend olaszorszá gi 
segélyszerve ze tének orvosai és 
ápolói továbbra is tevékenyked-
nek  az Olasz Haditengerészet 
és Parti Ôrség hajóin a Szicíliai 
szorosban. Ezek az önkéntesek 
2008 óta nyújtanak elsôsegélyt 
a hajózásra alkalmatlan csóna-
kokba zsúfolt, Észak-Afrikából 
és a Közel-Keletrôl érkezô me-
nekülteknek. Ez év január else-
je óta ezek az orvosok és ápolók 
csaknem 100.000 órát töltöttek 
a tengeren.

A Szuverén Máltai Lovagrend nemzetközi 
ügynökségének, a Malteser Internationalnak 
a segély csapatai jelen vannak Irak északi ré-
szén is: 2014 augusztusa óta mintegy 45.000 
sebesültet láttak el, valamint 10.000 személy-
nek osztottak élelmiszert és alapvetô szükség-
leti cikkeket. Libanonban, ahol becslések sze-
rint jelenleg mintegy kétmillió szír menekült 
van, a Máltai Rend számos egészségügyi és 
szociális központot mûködtet, ahol ingyene-
sen nyújtanak orvosi ellátást és gyógyszereket. 

Drámai 
idôkben 

menekültügy

A Szuverén Máltai 
Lovagrend sajtóközleménye

Róma, 
2015. szeptember 15. 

1. Dr. Eôry Ajándok máltai háziorvos egy szír asszony 
beteg kisgyermekét vizsgálja a Keleti Pályaudvar 
aluljárójában 2015 augusztusában

2. Autóbusz indul Röszkérôl az osztrák határhoz.
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Április-június: A Szeretetszolgálat egyedi 
segítséget nyújtott menekült családoknak.

Július 13. A Szeretetszolgálat egészség-
ügyi ellátást indított Szegeden, Gyôrben és 
a Keleti Pályaudvaron. A helyszínen több 
ezer beteget kezelt a mozgó orvosi rendelô 
személyzete. 

Augusztus 1. Önkéntes segítôk kapcsolód-
tak be a menekülteket segítô munkába. Né-
hány nap alatt száznál is több máltai kolléga 
jelentkezett segítônek, volt, amikor egyidôben 
15-20 máltai önkéntes tevékenykedett a me-
nekültek között.

Szeptember 4. A kormány felkérte a 
Szeretetszolgálatot, hogy segítsen a Keleti 
Pályaudvaron várakozó többezer ember és 
az M1 autópályán vonuló tömeg buszokra 
szállásában és az osztrák határhoz szállítá-
sában. 

Szeptember 8. Orbán Viktor miniszter-
elnök személyesen mondott köszönetet Koz-
ma Imre atyának a Máltai Szeretetszolgálat 
eddigi tevékenységéért és a menedékkérôk 
további megsegítését kérte.

Szeptember 9. A Máltai Szeretetszolgá-
lat egészségügyi ellátást indított Röszke kül-
területén. 

Szeptember 15. Az ország határain kívül 
is segít a Szeretetszolgálat. Az elsô helyszín a 
lezárt röszkei átkelô szerbiai oldala.

Szeptember 18. A horvátországi Pélmo-
nos toron osztottak enni és innivalót a szerb-
magyar határról továbbindult embereknek a 
máltaiak, majd a beremendi határátkelôig kö-
vették a tömeget. 

Szeptember 19-étôl a horvát-magyar 
határ szakaszon és az osztrák határnál egy-
aránt ellátást nyújtott a Szeretetszolgálat.

A kronológia lezárva 2015 szeptember 24-én.

Amikor tavaly ilyenkor a 
Máltai Hírek 2014. szeptem-
beri számát a kelet-német-
országi menekültek megsegí-
tésének 25 éves évfordulója 
kapcsán a „Befogadás Nap-
jának“ szenteltük, még nem 
gondolhattuk, hogy egy 
évre rá a déli határainkon 
beözönlô menekültáradat 
milyen hatalmas kihívás elé 
állítja országunkat, és egész 
Európát. 

Mi, Máltaiak – a 
keresztény kötelességtelje-
sítés szellemében – ebben 
az esetben is igyekszünk 
lehetôség szerint segítséget 
nyújtani az arra leginkább 
rászorulóknak. Úgy, ahogy 
az a Keleti Pályaudvaron 
esténként nyújtott orvosi, 
egészségügyi ellátással és 
adományosztással kezdôdött, 
majd Röszkénél folytatódott. 
Nem néztük, hogy honnan, 
milyen okból jönnek, és hová
készülnek. Hiszen nálunk 
maradni épp annyira nem 
akarnak, mint ahogy 1989-
ban sem a Kelet-Német-
országból jövôk. A máltai 
küldetés megvalósításáról, 
a sok-sok önkéntes bátor és 
példamutató helytállásáról 
nyilatkozik Kozma Imre atya 
üzenetében a 6. oldalon, 
és tájékoztatnak szöveges és 
képes beszámolóink ebben 
a számban. 

Jó olvasást kívánok!

beköszöntôtartalom
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2015 tava-
szán üldöztetés elôl menekülô családokat se-
gített,  errôl azonban az érintettek biztonsága 
miatt semmilyen információt nem tett közzé.

2015 nyarán a Szeretetszolgálat vezeté-
se úgy döntött, egészségügyi ellátást nyújt 
a Magyarországon áthaladó menekülteknek. 
Július 13-tól kezdôdôen a máltai orvosok és 
segítôk minden este – beleértve a hétvégéket 
és az ünnepnapokat is — felkeresték azokat a 
helyszíneket, ahol a menekült családok nagy 
számban gyûltek össze, és ellátták a segítség-
re szorulókat. A szolgálat helyszíne és ideje 
az elmúlt hónapokban többször változott. A 
nyár közepén még Szegeden, Gyôrött, és Bu-
dapesten zajlott az ellátás, szeptember elején 
viszont Röszke térségében, majd a határ lezá-
rását követôen az ország területén kívül esô 
zónákban és Szerbiában dolgoztak a máltai 
segítôk. 

A Keleti Pályaudvarnál csaknem két hó-
napon át tevékenykedett a Szeretetszolgálat. 
A hajléktalan ellátásból átirányított mozgó 
orvosi rendelôvel az elsô hetekben egy orvos, 
egy ápoló és egy gépkocsivezetô járt ki, ôket 
az utcai gondozószolgálat két szociális mun-
kása kísérete. Augusztus elsejétôl önkéntes 
szolgálatot szerveztek a mozgó orvosi ellátás 
támogatásra, erre néhány nap alatt száznál is 
több máltai kolléga jelentkezett. Voltak napok, 
amikor egyidôben húsz máltai önkéntes volt 
kint a Keletinél, köztük olyan kollégák is, akik 
az ország távoli pontjairól jöttek el segíteni. A 
munkába bekapcsolódtak a Máltai Rend tagjai, 
a Szeretetszolgálatot támogató cégek dolgo-
zói, egyetemisták, plébániaközösségek tagjai 
is. Néhány hét után már az volt jellemzô, hogy 
az aluljáróban kettô vagy több máltai orvos 
rendelt, munkájukat pedig arab, pastu vagy 
fárszi nyelven beszélô tolmácsok segítették. Az 

önkéntesek körbejárták a földre terített taka-
rókon helyet foglaló családokat, felkutatták a 
beteg, lázas, sérült kisgyerekeket, felnôtteket. 
Az orvosok rendszerint lázat és fájdalmat csil-
lapítottak, allergiás tüneteket kezeltek, horzso-
lásokat, sérüléseket láttak el. A helyben nem 
ellátható, súlyos eseteket mentôvel kórházba 
szállíttatták, ez heti 2-5 
esetet jelentett.  

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat a nyári hó-
napokban nem szervezett 
tömeges élelmiszer- és ru-
haosztást, miután számos 
civil szervezet és magán-
személy végezte ezt a te-
vékenységet. A személyes 
találkozások során meg-
ismert családokat azon-
ban szükségleteik szerint 
támogatták a máltai ön-
kéntesek. Ez azt jelentet-
te, hogy takarót és meleg 
ruhát vittek annak, aki fázott, pótolták a kró-
nikus betegek elfogyott gyógyszereit, pelen-
káról, tápszerrôl gondoskodtak a kisbabáknak. 

2015. szeptember 4-én a kormány fel-
kérésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
részt vett a menekülteket az osztrák határra 
szállító konvoj útnak indításában és határig 
kísérésében. A máltaiak a Keleti Pályaudvar-
nál, és az M1-es autópályán is megszervezték 
a menekültek utazását. A Keletinél csaknem 
háromezer ember várakozott. Az emberek 
többsége csalódott és bizalmatlan volt, mi-
után az elôzô napon egy, az osztrák határra 
tartó vonatról Bicskén leszállították a mene-
külteket és az ottani menekült táborba irá-
nyították ôket. Ilyen elôzmények után mint-
egy ezerkétszáz ember, köztük asszonyok és 
gyerekek, gyalogosan indultak el az M1-es 
autópályán a határ felé. Este kilenc órakor 
a kormány  bejelentette, hogy buszokat küld 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetésébôl 

adódó feladatának tekinti az otthonukat 

elhagyni kényszerülô, Magyarországon átvonuló 

emberek megsegítését. A Szeretetszolgálat nem 

tesz különbséget menekültek és migránsok 

között, a kimerült, beteg, szükséget szenvedô 

embereket segíti. Hírösszefoglalónk.

A máltai
segítség

A beszámoló lezárva 

szeptember 24-én.

menekültügy
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értük, amelyek a hegyeshalmi határátkelôhöz 
 szállítják ôket, és az utazásuk megszervezé-
sében segítséget kér a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattól. A civil segítôkre hárult az a 
feladat, hogy az autópályán késô esti órákig 
gyalogló tömeget és a Keleti Pályaudvarnál 
maradt mintegy háromezer embert rávegyék 

arra: szálljanak fel az értük küldött buszokra. 
A máltaiak munkáját hetek óta segítô tol-

mácsok segítségével is reggelig tartott, míg a 
pályaudvarnál éjszakázó családokat sikerült 
meggyôzni arról, hogy valóban elindulhatnak. 
A végsô érv a legtöbb esetben a Máltai Szere-
tetszolgálat jelképe volt, és az az ígéret, hogy 
a máltai munkatársak a határig elkísérik ôket, 
velük lesznek az út végéig. Közben egymástól 
elszakadt családtagokat kellett megkeresni, de 
olyan család is akadt, melynek másfél éves kis-
gyerekét elôzôleg kórházba vitték, és a kicsit 
indulás elôtt (az éjszaka közepén) meg kellett 
keresni a kórházban, hogy továbbindulhassa-
nak. A Keleti Pályaudvarnál végzett máltai te-
vékenységet Vecsei Miklós alelnök irányította 
a helyszínen. 

Az autópályán gyalogló tömeg esetében a 
bizalmatlanság megtörése nagyobb kihívást 
jelentett, a gyalogosan útnak indult emberek 

ugyanis garanciát kértek arra, hogy a buszok 
nem menekült táborba viszik ôket. Volt, aki sa-
ját maga felgyújtásával fenyegetôzött, miköz-
ben a csoportot vezetô hangadók között csak-
nem tettlegességig fajult vitának csak rendôri 
közbelépéssel lehetett véget vetni. A bicskei 
táborból kitört férfiakat közben Vértesszôlôsön 

vették fel a buszok, de még mindig maradt 
kb. hatvan ember, aki a sínek mellett gyalog 
folytatta az útját. Értük Gyôri-Dani Lajos 
ügyvezetô alelnök személyesen ment ki a tatai 
vasútállomásra két busszal. Hosszas egyezte-
tés után a férfiak azzal a feltétellel szálltak fel a 
buszra, hogy a máltai vezetô mintegy túszként 
egészen a határig velük marad a buszon, és út-
közben a telefonján látható GPS jellel bizonyít-
ja, hogy tényleg Ausztria felé haladnak. 

A több mint száz buszból összeállított, 
különbözô hosszúságú konvojokat a Szere-
tetszolgálat munkatársai a határig kísérték. A 
tatai és a gyôri régióközpontok munkatársai 
közül sokan még másnap délben is helyszínen 
voltak, és a konvoj után érkezô menekülteket 
várták ivóvízzel, forró teával, szükség esetén 
orvosi segítséggel.

Szeptember 4-e után minden nap több ez-
ren lépték át vasúton, vagy közúton gyalogo-

san az osztrák határt. A változások a Máltai 
Szeretetszolgálat feladatait is átalakították.  
A Szeretetszolgálat szeptember második he-
tében Röszkén is elindította egészségügyi 
ellátását, a gyûjtôpontra megérkezett a Mál-
tai Mentôszolgálat rohamkocsija, kitelepült 
a hajléktalan ellátásból ismert teajárat, és az 
önkéntes orvoscsoport felfújható sátorban ki-
alakított mobil rendelôjét is a helyszínre vitték. 

Szeptember 15-ét követôen a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat mentôautója, valamint 
mozgó egészségügyi és szociális szolgálatai 
áttelepültek a röszkei átkelô szerbiai oldalá-
ra, ahol nagy tömeg gyûlt össze. A következô 
napokban a karitatív szervezet munkatársai a 
menekültek és migránsok mozgását követve 
mindig ott alakítottak ki ellátó pontot, ahol 
erre szükség mutatkozott, így dolgoztak töb-
bek között a horvátországi Pélmonostornál, a 
beremendi határátkelô horvát, majd a ma-
gyar oldalánál, Magyarbólynál, Gyékényesen, 
Barcson, Gyôrött, valamint Szentgotthárdon 
és Hegyeshalomban.  Az átkelôknél naponta 
megjelenô több ezer embernek enni és inniva-
lót, forró teát, ivóvizet, szendvicseket, higiéni-
ai termékeket oszt, a bajba jutott személyeknek, 
családoknak pedig szükség szerinti segítséget 
nyújt a Szeretetszolgálat. Az egyidôben több 
helyszínen és folyamatosan zajló ellátásban 
több száz máltai munkatárs és önkéntes vesz 
részt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felké-
szült arra, hogy több hónapon át dolgozik a ha-
tároknál, illetve ott, ahol a menekültek és mig-
ránsok jelenléte miatt szükség lesz munkájára.

1. A lezárt röszkei átkelô a szerbiai oldalról
2. Segítség az osztrák határnál
3. Sólyom László volt köztársasági elnök máltai önkén-

tesként segített a Keleti Pályaudvarnál
4. Elsôsegély a máltai mentôautónál Röszke határában a 

szántóföldön
5. A teajárat is megérkezett a szerb határhoz

1
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Magától értetôdô az együttmûködés. Azt 
hiszem, a legfontosabb, hogy tudjuk, melyik 
szereplônek mi a feladata, és tegye a saját 
dolgát. Nekem fájdalmat okozott, amikor 
emberek, még a segítôk közül is sokan, csak 
kritizáltak. Honnan tudjuk mi azt pontosan 
eldönteni, hogy a nemzetközi szerzôdések ér-
telmében mi a dolga, mi a feladata egy ilyen 
helyzetben a kormányzatnak. Ne akarjunk 
mindenkinél okosabbak lenni! Mi örülünk 
annak, ha teszi a dolgát, és ha tudja, hogy mi 
a dolga. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy 
kiegészítsük a kormányzatok tevékenységét, 
és megjelenítsük az emberiességet, a humá-
numot. Ô tudja a dolgát, mi se feledkezzünk 
meg a sajátunkról. 
• Mi tehát Kozma Imre atya rövid üzenete a 

menekültekrôl? •

Azt üzenem mindenkinek, hogy hallgas-
son a szívére. Vegye észre ezeknek az embe-
reknek, fôleg a kisgyermekes családoknak, 
gondját-baját, és forduljon feléjük! Ez kötelezô, 
mert emberek vagyunk, mert egymásra bízott 
bennünket az Isten.

• Hogyan összegezhetjük akkor, mi a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat álláspontja a menekültekrôl? •

Nem álláspontunk van, hanem küldeté-
sünk. A küldetésünket meghatározza a jel-
mondatunk: a hit védelme és a rászorulók 
támogatása. Ez a küldetés odarendel bennün-
ket ezek mellé az emberek mellé. A Máltai 
Szeretetszolgálat az elmúlt hetekben ott volt 
velük. Ott voltunk a közelükben, és ôk ebben 
a közelségben megtapasztalták, hogy nem ki-
szolgáltatottak, nincsenek egyedül. Örömmel 
láttam, hogy oly sokan mások is segítettek. 
Amikor a menekültáradat ránk zúdult, olyan 
döntést hoztunk, hogy a Máltai Szeretetszol-
gálat elsôsorban az úton lévôk egészségét óvja. 
Ez egy kicsit a mi sajátosságunk is, más civil 
szervezetek életéhez ez nem tartozik annyira 
oda. Mozgó orvosi rendelôinkkel, orvosaink-
kal, ápolóinkkal minden nap ott voltunk a 
különbözô helyszíneken. Gyógyítottuk ezeket 
az embereket, sebeiket kötöztük, kórházba 
vittük azt, akit éppen kórházba kellett vinni. 
• Milyen a Szeretetszolgálat viszonya a kormánnyal 

menekültügyben? •

• Menekülteknek vagy migrán-

soknak tekintsük az úton levô 

embereket, és egyáltalán te-

gyen-e különbséget a kettô kö-

zött, aki keresztény emberként 

közelít hozzájuk? •

Én azt gondolom, hogy 
emberekrôl van szó, akik va-
lahonnan elindultak, és nem 
biztos, hogy nekünk keresni 
kell az okokat, hogy miért 
indultak el. Ezek az embe-
rek valahova tartanak, hogy 
éppen hova, akár lehet az 
ô titkuk is. Magyarország egy tranzit terület, 
ahol ilyen tömegek vonulnak keresztül. Tu-
domásul kell venni, hogy ezek az emberek el-
hagyták az otthon biztonságát. Talán az úton 
döbbennek rá arra is, milyen gyengeségeik 
vannak, mire képesek, hogyan tudnak megbir-
kózni a rájuk váró kihívásokkal. Az nyilvánvaló, 
hogy nem nézhetjük tétlenül az eseményeket, 
az a dolgunk, hogy odafigyeljünk rájuk, és 
lehetôségeink szerint segítsük ôket. Ez keresz-
tény kötelességünk is akár. Nekünk, kereszté-
nyeknek és segítôkész civil embereknek körül-
belül ennyi a dolgunk ezekkel az emberekkel.  
• Létezik olyan szempont, olyan parancsolat eb-

ben a helyzetben, ami felülírja az elôírásokat, jog-

szabályokat? •

Az emberarcunk. Az ember istenarcú lény, 
valamiképpen meg kell látni egymás arcában 
az Istennek az arcát. A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat küldetésébôl adódóan egyfolytá-
ban az Istent keresi az emberben, és a bajban 
lévô emberben biztos, hogy ott van Krisztus, 
és várja a mi segítségünket. Ez az egyetlen, 
ami cselekvésre indít.

„Azt üzenem mindenkinek, hogy 

hallgasson a szívére. Vegye észre 

ezeknek az embereknek, – fôleg a 

kisgyermekes családoknak gond -

ját-baját, és forduljon feléjük! 

Ez kötelezô, mert emberek vagyunk, 

mert egymásra bízott bennünket 

az Isten.” – hangsúlyozta Kozma 

Imre atya a menekültválságról 

készített videóüzenetében, melyet 

a BonumTV munkatársai rögzí-

tettek az alábbi beszélgetés során. 

Nem álláspontunk,  
hanem küldetésünk van 

menekültügy
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Szeptember 4-én éjjel Ausztria megnyitotta 
határait a Magyarországon tartózkodó mene-
kültek elôtt. Autóbuszok szállították az osztrák 
határra a Keleti Pályaudvarnál összegyûlt és 
az M1-es autópályán gyalogosan elindult me-
nekülteket. Az ország különbözô pontjairól in-
dított, több mint száz buszból álló konvojokat 

– több segítô szervezettel együtt – a  kormány 
felkérésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

indította útnak, és kísérte a határig. Az éjsza-
ka krónikája, ahogy a máltaiak látták...

…
Helikopter dübörög át a fejünk felett, a Kere-
pesi úton épp a vízágyú hajt el a Keleti oldalá-
ban álló rendôrök sora elôtt. A tolmácsainkért 
aggódva telefon után kotorászok a zsebemben, 
még nincs éjfél, de az akkumulátor töltöttsége 
csak 17 százalék. Persze nincs min csodálkoz-
ni, egész este beszélek rajta, háromnegyed ki-
lenc óta szervezzük az önkénteseket, közülük 
is elsôsorban az arab és fárszi nyelven beszélô 
tolmácsokat, akik hónapok óta segítik az esti 

orvosi szolgálatunk munkáját a menekültek 
között. Menekültek vagy migránsok? Ebben 
az órában mindegy. Most a magyar-román 
mérkôzés után a Keleti Pályaudvar felé indult 
ultrák, a rendôrautót felgyújtó, a stadion mel-
letti utcában betontömböket hajigáló tömeg 
célpontjai. A rendôrség óriási erôket vont 
össze a védelmükre, ôk persze nem tudták, 
hogy a rohamsisakos, védômellényes osztagok 
nem ellenük, hanem értük vannak itt. 

Még egyszer végigfutok az állo másépület 
elôtti szakaszon össze gyûlt tömeg elôtt, hátha 
megakad a szemem a Máltai Szeretetszolgálat 
nyolcágú keresztes pajzsával megjelölt látha-
tósági mellényeken, de egyet sem látok, pedig 
négyen is ott vannak valahol. A magyar-ro-
mán mérkôzés után a Keleti felé indult ultrák 
ellen készülô, a botokkal és töltött ásványvizes 
palackokkal felszerelkezô, az aluljáróba terelt 
többiek védelmében élôláncot alkotó afgán 
férfiak egymást tüzelik, óriási a hangzavar. 
Ott vannak mind a négyen az összecsapásra 
készülô afgánok elôtt, és kiabálva, hevesen 
gesztikulálva tartják vissza ôket. A feszültség-
gel teli várakozás két órája tart már. A Kere-
pesi út felôl ígért ultrák végül nem bukkannak 
fel, az ugyancsak lezárt Thököly úton azonban 
egyszercsak megáll a BKK kék busza. Régi, 
csuklós Ikarusz. Mögötte megáll még egy. Az-
után még egy. 
Megjöttek a buszok…

…
Zajlik a pályaudvar kiürítése, a Thököly úton 
zsúfolásig megtelt buszok várakoznak az 
indulásra, közben a nagykövet ügyet intéz. 
Habsburg-Lotharingiai Mihálynak, a Szuve-
rén Máltai Lovagrend Budapesten akkredi-
tált nagykövetének talán hiányérzete is lenne, 
ha ennyi menekült között nem találnák meg 
ôt valami megoldásra váró problémával. Ami 
azért figyelemre méltó, mert az utóbbi hetek-
ben felesége, Christine társaságában szinte 
minden este kilátogat a Keleti Pályaudvarnál 
várakozó menekültekhez. Volt, amikor egy 
szétszakadt család ismeretlen helyre került 
tagjainak felkutatásában segített, máskor a 

mentôbe beszállni vonakodó trombózisos be-
teg férfi mellé keresett kísérôt, aki rászánta 
az estéjét, hogy elkísérje a kórházba. Szept-
ember 4-én este egy néhány napja született 
kisbabára hívták fel figyelmét az aluljáróban 
kihelyezett rendelést tartó máltai orvosok. 
Azt mondták neki: a babát kórházba kell vin-
ni. A család azonban megkötötte magát: nem 
mennek sehová, legfeljebb akkor, ha elhagy-
hatják az országot. Hosszadalmas és meddô 
vita után este nyolckor úgy tûnt, a nagykövet-
nek aznap este nem sikerül elérnie célját. 

Éjjel fél egykor, amikor a buszok érkezésérôl 
tájékoztató tolmácsoknak köszönhetôen lázas 
pakolászás kezdôdik, és a lépcsôfeljáró ontani 
kezdi az embereket, a járda szélén várakozók 
között felbukkan a nagykövet. Megkérdezem, 
sikerült-e valamit intéznie az este megismert 
család ügyében. – Hogyne – bólint – az elôbb 
kerestem meg ôket az aluljáróban, már csoma-
golnak. Ausztriában viszik kórházba a kicsit.

…
Hajnali háromkor már eléggé üresnek néz ki 
a Keleti aluljárója, a legtöbben már felszáll-
tak a buszokra, és éppen arra gondolunk, fel 
kellene hívni a másik máltai csapatot, hogyan 
boldogulnak az M1-es autópályán gyalogosan 
Ausztriába indult emberekkel, amikor egy ke-
rékpáros fiatalember fékez mellettünk, és azt 
kérdezi:

– Tudják, hogy a II. János Pál pápa téren 
150-200 menekült alszik, és fogalmuk sincs 
arról, hogy ezek a buszok itt vannak?

Átsietünk a térre, a parkoló sarkán nagy 
szatyrokat cipelô figurák bukkannak elô a 
sötétbôl, ezek szerint valami hír csak átjutott 
a Keletibôl. A sarkon rossz irányba fordulnak, 
rájuk kiabálunk, hogy a buszokat az ellenkezô 
irányban találják. A tér bokrai között hálózsá-
kokba burkolózva itt is, ott is emberek feksze-
nek. Megállunk az elsô csoport fölött, kócos 
fejek emelkednek fel, álmosságtól rekedt han-
gok kérdezgetik: nem a táborba mennek a bu-
szok? A téren bevált érveket követve mutatom 
mellkasomon a máltaiak nyolcágú keresztjét, 
hogy mi vagyunk a garancia arra, bizalommal 
felszállhatnak a buszokra. Ez több nyire elég.

A határnyitás
éjszakája

menekültügy

1. Orbán Viktor miniszterelnök köszönetet mondott a 
Máltai Szeretetszolgálatnak a menekültek segítéséért

2. Szeptemberben már naponta több ezren érkeztek a 
határra

1

2
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
tevékenységérôl több alkalommal 
is részletesen tudósított a Magyar Kurír 
katolikus hírportál. Az alábbiakban 
az ô beszámo lóikból idézünk részleteket. 
Szeptember 4-én, az esti kormányülés után több civil szerve-
zettel együtt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is felkérést ka-
pott arra, hogy mûködjön közre a menekültek elszállításában 
az osztrák határhoz.

Este fél tízkor osztották el a feladatokat a Szeretetszolgá-
lat munkatársai. A két alelnök személyesen irányította a segít-
ségnyújtást: Vecsei Miklós a Keleti Pályaudvaron, Gyôri-Dani 
Lajos pedig az M1-es autópályán koordinálta az eseményeket. 

Telefonon összehívták mun-
katársaikat és önkénteseiket, 
köztük azt a jónéhány tolmá-
csot, akik már két hónapja 
segítik munkájukat a pálya-
udvarokon. Segítôiket elosz-
tották a két helyszín között.

A Keleti Pályaudvaron 
éjjel fél egyig az volt a leg-
fontosabb feladat, hogy a 
rendôrséggel együttmûködve 
biztonságos területre irányít-
sák az akkorra már nagyon 
bizalmatlan menekülteket, 
hogy megvédhessék ôket az 
ultrák esetleges támadá sától. 
Kezdetben azt hitték, miattuk 
van ott annyi rohamrendôr, 
nem volt könnyû meggyôzni 
ôket, hogy ez most értük tör-
ténik. Miután a tolmácsok 
segítségével végül mégis sike-
rült megértetni, hogy le kell 
menni ük a biztonságos zóná-
ba, ott a legtöbben lefeküdtek 
aludni.

A következô feladat az 
volt, hogy felébresszék az alvókat, és meggyôzzék ôket arról, 
hogy az értük jövô buszok valóban a határhoz viszik ôket. Na-
gyon nagy volt a bizalmatlanság, az emberek attól féltek, hogy 
menekülttáborokba viszik ôket.

Körülbelül hatvan busz érkezett a Keletihez, a többi az 
autópályára ment. Miután a legtöbben felszálltak, jött az 

 értesítés, hogy mintegy százötven ember a II. János Pál pápa 
téren éjszakázik – ekkor az önkéntesek egy csoportja oda is el-
ment, felébresztették az alvókat. Voltak, akik kihangosítókkal 
érkeztek, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai egyenként 
mentek oda a családokhoz, hogy személyesen elmagyarázzák 
nekik a helyzetet. Végül a téren éjszakázók nagy része szintén 
elutazott a buszokkal.

Az indulás elôtt sok személyes problémát kellett meg-
oldani, családokat kellett egybegyûjteni. Volt olyan család, 
melynek egyik kisgyereke a Szent László kórházban feküdt. A 
Szeretetszolgálat egyik munkatársa taxival elment a kórházba, 
ahol a gyermek éppen infúziót kapott, de orvosa véleménye 
szerint már felerôsödött annyira, hogy útnak indulhatott, csak 
meg kellett várni, amíg lecsöpög az infúzió. Végül, mire min-
den megoldódott, a gyermeket kiengedték a kórházból, és az 
irataikat, csomagjaikat is sikerült megkapni a Migration Aid 
addigra éppen bezárt irodájából (az ô munkatársaik is már 
mind úton voltak a menekültekkel a határ felé), addigra az ösz-
szes busz elment. Személyautóval Tatabánya után érték utol a 
konvojt és a család felszállhatott az egyik buszra.

…
Szeptember 7-én, hétfôn elkísértük a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgó 
orvosi rendelôjét a Keleti Pályaudvarra, 
ahol menekültek ezreit látták el az 
elmúlt két hónapban.
Gyôri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke 
szerkesztôségünknek elmondta, hogy a menekültkérdésben az 
elsô pillanattól kezdve úgy gondolták, kötelezettségeik  vannak. 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetéséhez híven segíti 
a menekülôket, és nem ítéleteket fogalmaz meg. Gyôri-Dani 
Lajos hangsúlyozta, hogy mindezt csendben teszik. Nem ön-
magukat akarják megmutatni, hanem a rászorulókon akarnak 
segíteni; a cél nem a kommunikáció, hanem a segítségnyújtás. 
Két hónapja vannak jelen a Keleti Pályaudvaron minden este 
a mozgó orvosi rendelôvel, orvosokkal. Sok ezer embert lát-
tak már el, nagyon sok önkéntes kapcsolódott be a munkába. 
Intézményeikbe fogadtak be olyan családokat, ahol megbete-
gedett, kórházba került egy gyerek, vagy valami más komoly 
problémájuk volt, ami miatt nem tudtak továbbutazni.

A szeretetszolgálat nagyon fontosnak tartja hangsúlyozni, 
hogy a menekültválság nem csak a Keleti Pályaudvaron zajlik, 
adományokra, segítségre nem csak ott van szükség. Menekül-
tek sok más helyen is vannak, és sok más karitatív  szervezettel 

Írta :: Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Megrendítô sérült
gyermekekkel találkozni 

menekültügy
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együtt a máltaiak is jelen vannak ezeken a helyszíneken, ado-
mányokat visznek a táborokba.

Szeptember 7-én este a Keleti Pályaudvar valóban nem 
volt olyan zsúfolt, mint korábban: a menekültek nagy része 
már elutazott Ausztria, Németország felé, a Szerbiából érkezôk 
közül pedig még kevesen jutottak el Budapestre. A krízis az-
nap Röszkén tetôzött – a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai 
megkezdték ott is helyzet felmérését.

Hétfô este Csikós Gab riella és Eôry Ajándok mentek ki ön-
kéntes orvosként a mozgó rendelôvel. Csikós Gabriella két kis-
gyermeke és rezidensi munkája mellett 2008 óta önkéntesként 
segíti a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanok között végzett 
tevékenységét, a menekültek érkezése óta pedig hetente két 
estét tölt a rászorulók ellátásával. Elmondta, hogy fôleg lég-
úti panaszaik vannak, láz- és fájdalomcsillapításra van a leg-
inkább szükség, gyógyszereket, torokfertôtlenítôt osztanak a 
betegeknek. A gyomorpanaszok, a hasmenéses megbetegedé-
sek ritkábbak, de elôfordulnak. Gyakori még a légúti allergia, 
a menekültek számára itt nagyon magas a pollenkoncentráció. 

A dok tornô úgy látja, nagy szükség lenne fogorvosok ra, a gye-
rekek fogai nagyon rosszak, sokaknak kell fogfájás miatt fájda-
lomcsillapítót adni. Jó lenne egy mozgó fogorvosi rendelô…

Megrendítô az orvo sok számára, amikor olyan gyermekeket 
látnak, akik megsérültek ha zájukban. Találkoztak már bom-
batámadás miatt deréktól lefelé megbénult szír kislánnyal, aki 
apukájával utazott. Aznap este egy megégett arcú kisfiú fogócs-
kázott vidáman a többiekkel az aluljáróban. Róla megtudtuk, 
hogy afgán, édesanyját és bátyját elveszítette abban a bombatá-
madásban, amelyben ô is megsérült, és most édesapjával ketten 
keresik azt a helyet, ahol biztonságban élhetnek.

Csikós Gabriella elmondta, hogy 5-6 orvos dolgozik a 
menekültekkel, mindig megy velük ápoló is. Naponta négy 
önkéntes segíti a munkájukat, beszélgetnek a családokkal, 
bátorítják ôket, hogy menjenek oda az orvosokhoz. Visznek 
takarót, pelenkát, illetve amire éppen szükség van. Aznap 
este az egyikük egy zacskónyi játékkal érkezett, amit valaki a 
 kezébe nyomott: „Adják gyerekeknek, hogy ne féljenek a dok-
tor nénitôl!” Az önkéntesek gyûjtik be az adományokat számos 
intézménytôl, illetve magánszemélytôl, akik segítik ôket: az-
nap este a Semmelweis Egyetem és a városmajori Jézus Szíve-
plébánia által gyûjtött gyógyszereket hozták.  

Eôry Ajándok, a hajléktalanok jól ismert orvosa hangsú-
lyozta, hogy küldetésük mindenkin segíteni. Ugyanakkor úgy 
véli, nehéz felismerni, mire van most a leginkább szükség: 
olyan emberekkel találkoznak, akik néhány óra múlva már 
máshol lesznek. A gyorssegélyre van igazán nagy szükség. A 
menekültek számára a gyorsvonatnak van a legnagyobb értéke, 
ami továbbviszi ôket a céljuk felé. Eôry Ajándok akupunktúrás 
kezelést is alkalmaz a hajléktalanoknál. Elmondta, hogy a pá-
lyaudvarokon erre nincs szükség, hiába nagy a nyugtalanság, 
fülakupunktúrás nyugtató kezelést nem kérnek: a cél elôtt 
éberek szeretnének maradni.

Fôként felsô-légúti megbetegedést és lábsérülést kellett 
gyógyítania Röszkénél a menekültek ellátásakor a Máltai 
Szeretetszolgálat orvoscsapatának. Rengeteg gyerek és sok idôs 
beteg jelentkezett, döntô többségben lábfeltörésekkel, kiázásokkal, 
elhanyagolt lábsebekkel, amelyek a hosszadalmas gyaloglás és a 
gyaloglásra alkalmatlan cipôk következményei voltak – mondta Horváth 
Tamás, a Máltai Mentôszolgálat vezetôje. Elég sok beteg jelentkezett 
felsô-légúti panaszokkal és néhány esetben meglévô krónikus betegségek 
kiújulásával. Sok várandós beteggel is találkoztak, akiket ugyancsak a 
hosszadalmas út viselt meg. Csecsemôkorú betegeket is el kellett látniuk, 
az ô esetükben a fô problémát a kimerültség, a kialvatlanság és szintén 
felsô-légúti problémák jelentették. Inforádió

„Van egy sátrunk, ahol egészségügyi szolgáltatást nyújtunk, továbbá 
egy rohamkocsink, amellyel – mobilitásából fakadóan – mozgó orvosi 
szolgálatot tudunk ingaszerûen ellátni. Esetekhez mennek ki a kollégák, 
és van egy teajáratunk, ami fôleg este mûködik. Már kezd lehûlni a levegô, 
bizony szükség van kabátra, pulóverre, ezeknek és a meleg teának is 
nagyon örülnek az átutazók – mondta Solymári Dániel, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat programvezetôje. MNO.hu

Gyôri-Dani Lajos az M1 aktuális csatorna vasárnap délelôtti mûsorában 
azt mondta, vigyázni kell arra, hogy ne adjanak olyan használati 
eszközöket, ételt a migránsoknak, amikre nincs szükségük. Ezek között 
említette a ruhát, illetve az ételek közül azt, amelyek az iszlám elôírásoknak 
nem felelnek meg. MTI

Idézetek

1. Dr. Csikós Gabriella máltai orvos 
lábsérülést lát el a Keleti Pálya-
udvar aluljárójában

2. Így írják arab nyelven, hogy orvos
3. Gyógyszerkészlet az aluljáróba 

kitelepült rendeléshez)
4. A szolgálat sokszor az éjszakai 

órákban ért véget
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„Édesapám az afganisztáni rendôrségnél 
volt parancsnok. Néhány ember megfenye-
gette, hogy hagyja ott a munkáját, mert az 
amerikaiak és az új kormány pártján áll. Ô 
azt mondta, hogy marad: ez az állása, a saját 
országa, miért kellene elmennie?” – kezdett 
bele történetébe egy fiatal afganisztáni férfi. 

„Pár nappal ezután a talibánok megtámadták 
a rendôrôrsöt, ahol édesapám dolgozott. Ôt 
és egy barátját is megölték. Egy-két héttel 
késôbb éjszaka hozzánk is eljöttek, a két öcsé-
met és engem kerestek. A pincében bújtunk 
el a testvéreimmel és édesanyámmal. Nem 
találtak meg minket: négy-öt napig ott ma-
radtunk. A nagyszüleim visszajöttek értünk, 
és nôi ruhákban kicsempésztek minket. A 
nôket nem ellenôrzik annyira, így tudtunk 
elbújni. Ha megtalálnak egy férfit burkában, 
akkor azonnal megölik, akkor is, ha semmit 
nem követett el. Anyukám sírva mondta, 
hogy meneküljek, ha életben akarok maradni. 
Eladtuk az összes értékünket: a házat, a kecs-
kéinket, a lovainkat, a tevét, és ebbôl tudtam 
eljutni idáig. Most viszont elfogyott a pénzem, 
úgyhogy nem tudom, hogy mehetnék tovább.”

Hasonló indokkal indult útnak egy fiatal 
családapa, akivel újszülött gyermeke és felesé-
ge mellett beszélgettünk a Keleti Pályaudvar 
elôtt. „Hat évig teherautó sofôrként dolgoz-
tam Afganisztánban, a NATO utánpótlását 
szállítottam. Ha a tálibok elkapnak, végeznek 
velem. Ezért indultam el a feleségemmel, az 
úton született meg a kislányunk. Egyre jobb 

Elhagyott házak, széthulló családok, erôltetett 

menet, átmeneti szállások és az új otthon 

reménye köti össze a Magyarországon áthaladó 

menekülteket. A riport szereplôi az augusztus-

ban a Keletinél összegyûlt tömegbôl kerültek 

ki, munkatársunk az érkezôk kisebb hányadát 

kitevô, angolul beszélô emberekkel készített 

interjúkat.

„Az életveszély
elôl menekülünk”

lett a helyzet, itt Budapesten végre szabadnak 
érzem magam, és viszonylag biztonságban 
vagyok.” Ahogy a legtöbb Magyarországra 
érkezô menekült, ô is Németországba szeret-
ne eljutni. „Tudom, hogy nyelvismeret nélkül 
nehéz lesz, de két szakmám is van: sofôr és 
autószerelô. Remélem, a kettô közül valame-
lyikkel el tudok majd helyezkedni.”

Az afganisztániak mellett legnagyobb 
számban szíriai menekültekkel találkoztunk. 

„Al-Hasakah városában laktam, ami Szíria 
észak-keleti részén található, fôként kurdok 
laknak itt. Az Iszlám Állam elôl menekültem, 
akik férfiakat, nôket, gyerekeket fejeznek le. 
Öt gyerekem van. Ôket és a feleségemet Irak-
ba költöztettem át, ezután egyedül indultam 
el Németországba, ahol több rokonom is él.”

A Közel-Kelet mellett kisebb számban 
Afrikából is érkeznek migránsok. „Eritreából 
menekültünk el a diktatúra és a harcok elôl. 
Állandó veszélyben voltunk az országunkban, 
nem léphettünk ki az utcára biztonságban. 
Tudtuk, hogy nagy kockázatot vállalunk: ha 
az eritreai határon elkapnak minket, nem 
valószínû, hogy életben maradunk. Szudá-
non és Líbián keresztül hagytuk el Afrikát. 
A barátaimmal együtt jöttünk idáig, egyedül 
sokkal nehezebb megtenni az utat. Ôk egye-
temen tanultak, én pedig egy cirkuszban dol-
goztam zsonglôrként. Fogalmam sincs, hova 
megyünk ezután. Minden este az Istenünk-
höz imádkozunk, hogy mutasson utat.”

Van, hogy valóban isteni segítségre van 
szüksége az út során a menekülteknek. „Ami-
kor átkeltünk a tengeren Görögországba, egy 
nyolcszemélyes gumicsónakban zsúfolódtunk 
be kb. huszonöten. Egy idô után rengeteg 
víz jött be, és felborult a csónak. Nem tudok 
úszni, úgyhogy nagyon féltem. Egyik bará-
tom mondta, hogy fogjam meg a karját, és 
végül együtt jutottunk ki a partra” – mesélte 
egy afganisztáni férfi. „A minket segítô em-
berekkel nem beszélünk közös nyelvet, ezért 
elmutogatják, hogy mikor bújjunk el. Olyanok 
vagyunk, mint a birkák, rohanunk utánuk. 
Fogalmunk sincs, merre megyünk. Legtöbb-
ször éjszaka vagyunk úton. Volt olyan, hogy ti-
zennégy napon keresztül egyfolytában gyalo-
goltunk. Semmi utat vagy autót nem láttunk: 
csak folyókat, dzsungelt, hegyeket, erdôt és 
még több folyót. Ha szerencsés vagy, felvesz 
egy autó vagy egy teherautó. Ha nem, akkor 
akár egy hónapot is mehetsz gyalog.”

Írta :: Szakszon Réka

menekültügy
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A legtöbben Németországba, vagy esetleg 
Franciaországba, Angliába szeretnének el-
jutni, de akad olyan is, aki szívesen maradna. 

„Korábban dolgoztam magyarokkal, szeretem 
ezt az országot, magyarul is szívesen megta-
nulnék, és bármilyen munkát elvállalok. Re-
mélem, itt biztonságban leszek” – mondta 
bizakodóan egy afganisztáni férfi, aki sokat 
segít a helyszínen lévôknek a tolmácsolás-
ban. „Három hónappal az indulásom elôtt 
jegyeztem el a barátnômet. Szerettünk volna 
összeházasodni, de mivel korábban az ame-
rikaiaknak dolgoztam, nem maradhattam Af-
ganisztánban, pedig mindenem megvolt: ott-
honom, munkám, családom, menyasszonyom. 
De soha nem lehettem biztonságban.”

És hogy fogadják ôket Magyarországon? 
„Tegnap éjszaka, amikor már mindenki aludt, 
jött három tolvaj, végigjárták a parkot, és sok 
cipôbôl, táskából ellopták a pénzt és az érté-
keket, ezután pedig elrohantak. Pedig itt fôleg 
szegény emberek vannak” – mesélte egy afga-
nisztáni testvérpár a kellemetlen találkozásról.

Ettôl eltérô fogadtatásra is van példa. Egy 
ausztrál fotóriporter hónapok óta Budapesten 
él, és fotózza a Magyarországra érkezô mene-
külteket. Egyik viharos estén a II. János Pál 
pápa téren tartózkodók kénytelenek voltak 
elhagyni a parkot. A fotós közel húsz muszlim 
menekültet szállásolt el saját bérelt lakásában. 

„Az egyik szobában órákon keresztül játszot-
tam a gyerekekkel, amikor arra lettem figyel-
mes, hogy a másik szobában gyanúsan nagy a 
csend. Bementem, minden felnôtt aludt, egy 
idôre megszabadulva a terhektôl” – mesélte 
az ausztrál férfi. „Természetesen nem kellett 

sok  idô, hogy a szomszédok is észrevegyék, 
hogy tele van a lakásom menekültekkel. Egy-
szer csak csengettek az ajtómon. Kinyitottam. 
A szomszéd nôk több tálca étellel álltak a kü-
szöböm elôtt.”

Van olyan, akinek hosszú távon is jó ta-
pasztalatai vannak a magyar elfogadásról és 
befogadásról. Egy három éve itt élô fiatal 
pakisztáni fiúval beszélgettünk – magyarul. 
Azért jött a parkba, hogy találkozzon az újon-
nan érkezôkkel, akik mesélnek neki a Pakisz-
tánban zajló eseményekrôl. Az új emberek 
mennek tovább nyugat felé, hiszen ki szeretne 
egy vizes hálózsákban éjszakázni? – veti fel a 
kérdést a fiú, majd belefog a saját történetébe: 

„2012. október 3-án értem Magyarországra. A 
tálibok be akartak sorozni katonának, ezért 

jöttem el Pakisztánból. Hárman indultunk el 
együtt, tovább akartunk menni Ausztriába, 
de a határ után a két kocsiból az elsôt meg-
fogta a rendôrség. Kilencen voltunk az autó-
ban, senkinek nem volt útlevele, ezért vissza-
küldtek. Mivel 16 éves voltam, vagyis kiskorú, 
ezért két hónapig Bicskén ragadtam. Utána 
három évig a fóti gyermekotthonban laktam, 
most költöztem a Keleti környékén egy al-
bérletbe. Dolgoztam pizzázóban, fagyizóban, 
most pedig egy gyrososnál vagyok. Mellette 
szakácsnak tanulok, és a magyar krikett vá-
logatott tagja vagyok. Én már sehova nem 
megyek. Más országokban mindig unatkoz-
tam, és visszajöttem Magyarországra. Itt már 
ismerek mindent: a kultúrát, a nyelvet, az em-
bereket, az utcákat.”

1. Szeptember 4-e elôtt a Budapestre érkezett menekül-
tek átlag három napot töltöttek a Keletinél

2. Az angolul beszélôk között többen szakmával, 
 diplomával is rendelkeznek
3. „Nem maradhattam Afganisztánban”
4. Viszontagságos  utazás papírok nélkül
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A moldvai csángómagyar gyermekek magyar nyelvismerete az elmúlt 

két évtizedben jelentôsen lecsökkent. A most jubiláló Moldvai Magyar 

Oktatásért Alapítvány – együttmûködve a magyar állammal és más 

szervezetekkel, köztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal – kezdetektôl 

fogva minden erejével és rendelkezésére álló eszközzel a moldvai csángók 

magyar nyelvtudásának megôrzéséért, a gyermekek nyelvtanulásának 

fejlesztéséért, a csángó kultúra megmaradásáért dolgozik. 

Tízéves a moldvai
csángó oktatási program

és a támogatók fizettek be. Ezen idô alatt 2487 keresztszülô és 
3420 csángó gyermek vett részt a programban.

Az alapítvány az idôközben megalakult Keresztszülôk a 
Moldvai Csángómagyarokért Egyesülettel, valamint a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetségével összefogva külön gyûjtéseket 
szervezett az oktatásnak, hagyományôrzésnek otthont nyújtó ún. 
Magyar Házak építésére, megvásárlására. Eddig a következô 
moldvai településeken áll ilyen: Frumósza, Kostelek, Puszti-
na, Csík, Diószeg, Lábnyik és Külsôrekecsin. Magyarfaluban 
épülôfélben van a Gyermekek Háza. 

A csángó gyermekek egészségügyi vizsgálatait évek óta a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezi és végzi.

A csángó magyarság megmaradása nemcsak a nyelvtudáson 
múlik, hanem azon is, hogy e megtépázott közösség soraiból ki 
tudnak-e nevelôdni olyan vezetésre alkalmas személyek, akik a 
közösség irányítását, összefogását, érdekeinek képviseletét vál-
lalhatják. Ehhez tanult fôkre van szükség. Az elmúlt idôszakban 
ugyan létrejött Csíkszeredában egy középiskolai kollégium 
50-60 fô moldvai csángó fiatal részére, és többen folytatnak 
középiskolai tanulmányokat Gyimesfelsôlokon Berszán Lajos 
atya gimnáziumában (Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium), 

Moldvában több alkalommal tettek kísérletet 
a magyar nyelv tanítására, de sajnos a kívánt 
hatás elmaradt. Napjainkban a kisgyerekek 
nagy része már a családban sem beszéli anya-
nyelvét, így valójában nyelvük újratanítására 
vállalkozott néhány lelkes tanár 2000-ben, 
amikor kis falusi magánházaknál elindítot-
ta a délutánonként mûködô magyar oktatási 
programot. Eredményeit tapasztalva 2005-
ben Böjte Csaba testvér bíztatására Magyar-
ország szerte meghirdették a „Legyen Ön is 
keresztapa, keresztanya” mozgalmat, ami azt 
jelentette, hogy jelképesen vállalni lehetett 

egy-egy csángó gyermek „keresztszülôségét”, magyar oktatá-
sának anyagi fedezetét. A program keretében mindazok a ter-
mészetes és jogi személyek, akik annak céljával egyetértenek, 
anyagilag támogathatják a csángómagyar gyermekek oktatását, 
tanítási költségeiket, illetve személyes kapcsolatot alakíthatnak 
ki a „keresztgyermekkel”.

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) lét-
rejötte után az oktatási program hamar népszerû lett, gyorsan 
fejlôdött, hála a segítôkész magyar családoknak. Egyre több 
moldvai faluba érkezett magyar tanár vagy hagyományôrzô, 
aki vállalta az olykor bizony nehéz körülmények közötti életet, 
tanítást, sokszor a hivatalos akadályoztatást, jobb esetben a 
megtûrést. A tanárok gyermekek és haza iránti szeretete azon-
ban legyôzte és legyôzi a nehézségeket, aminek eredményeként 
számos kimagasló eredménnyel büszkélkedhetünk. Kezdetben 
2–3 faluban tanítottak magyarul, ma 29 faluban több mint két-
ezer gyermek tanulhatja ôsei nyelvét és szokásait, 47 tanár és 
hagyományôrzô segítségével. 

Az AMMOA az alapításától 2014. december 31-ig a moldvai 
magyar oktatás közvetlen támogatására összesen 461 millió fo-
rintot fordított, mely összegbôl 394 millió forintot a keresztszülôk 

kitekintô

Írta :: Legeza László
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sôt néhányan Erdélyben és Magyarországon egyetemet is végez-
hettek, mégis csak kevesen tértek vissza szülôföldjükre. Valódi 
moldvai csángó „értelmiség”, erôsebb középréteg sajnos még alig 
alakult ki. 

A legfontosabb AMMOA kiadások közvetlenül az oktatá-
si programhoz kapcsolódnak. Az alapítványban egy fôállású 
irodavezetô dolgozik, mindenki más ellenszolgáltatás nélkül 
végzi a dolgát. A legfôbb kiadást az oktatási program közvetlen 
támogatása jelenti, mely havonta kb. kétmillió forint. Ezen felül 
az elmúlt tíz évben az AMMOA évente hozzájárult a tanárok 
magyarországi továbbképzésének költségeihez, fedezte a tanárok 
keresztszülô-tanár találkozón való részvételének illetve a Csán-
gó-bálra utazásának költségeit. Rendszeresen, évente többször 
is hozzájárult a moldvai magyar oktatás tanulmányi és kulturá-
lis rendezvényeinek költségeihez,  jótékonysági rendezvényeket 
szervezett, támogatást nyújtott rendkívüli szociális segélyezés-
ben. Tíz év alatt közel ezer gyermek nyaraltatását finanszíroz-
ta. Nem elhanyagolható a lapkiadás, honlap mûködtetés, szóró-
anyagok, hírlevél kiadása, ezzel is támogatva a moldvai oktatás 
népszerûsítését.

Az AMMOA 2014-ben megalapította a Petrás Incze János-dí-
jat a csángókért kiemelkedô munkát végzôk részére, melyet elsô 
alkalommal Borbáth Erzsébet csíkszeredai tanárnô, az idén pe-
dig Kallós Zoltán néprajzkutató kapott.

A keresztszülôi mozgalomról csak a legnagyobb elismeréssel 
és köszönettel szólhatunk, hiszen ez a tízéves tevékenység teljes 
mértékben civil kezdeményezés volt, a megvalósí-
tás is (kapcsolattartás a keresztgyermekkel, család-
jukkal, vendéglátás, helyszínre utazás, táboroztatá-
sok stb.) szinte kizárólag a keresztszülôk adományai 
és szeretete révén jött létre. A program – a közben 
adódó nehézségek ellenére is – olyan átütô siker, 
hogy egyre jobban felfigyelt rá a magyar állami 
vezetés is, hozzájárulva a költségekhez. A program 
tovább mûködik, és reményeink szerint ennek ke-
retében egyre több csángó magyar gyermek fogja 
megismerni szép magyar nyelvünket, s ôrizni ôseik 
hagyományait, mûvészetét.

(Aki csatlakozni szeretne a keresztszülôi 
moz galomhoz, az vegye fel a kapcsolat Ada-
mik Ágnes irodavezetôvel: +36-20-564-7055, 
ammoa@csango.eu)

1.  Kézmûves foglalkozás Szitás faluban
2. Magyar tanterem Lészped román iskolájában
3.  Az idei  csapat
4. Festôi környezetben
5. Családias hangulatban
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Második alkalommal szerveztek meseterápiás élménytábort 
2015 júliusában csángó gyerekeknek Muhospatakán. 
A tábor elôzménye, hogy a térségben egészségügyi missziót megvalósító 
máltai orvoscsoport tagjai felfigyeltek arra: csángó településeken 
sok gyerek a vendégmunkásként távoli országokban dolgozó szüleit 
nélkülözve nô fel nagyszülôk, távoli rokonok, intézmények gondjaira bízva.
A második Derék Jankó meseterápiás élmény táborban idén 21 csángó 
magyar gyermeket látott vendégül a gyimesi Muhospatakán Dr. Szalai 
László, a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsoportjának vezetôje, 
Kecskés Karina színmûvésznô, meseterapeuta Dr. Balázs Péter 
szobrászmûvész és Tátrai Vanda meseterapeuta, kézmûves oktató.
A tábor alapgondolata az volt, hogy a programban résztvevô gyermekeket 
játékos formában, mesékkel, mûvészetpedagógiai eszközökkel 
megtanítsák arra, hogy képesek legyenek az ôket körülvevô jó és rossz 
dolgok szétválasztására, átértelmezésére. Felfedezzék a környezetükben 
rejtôzô kincseket, képessé váljanak az értéktelen dolgok értékessé 
változtatására, a rendetlen összerendezésére. A szervezôk fontosnak 
tartották az árva, félárva, széthullott családban élô gyerekeknek teljes, 
mûködô családokba való bevonását, ezért saját gyerekeinkkel együtt 
nagycsaládként szervezték meg a tábor mindennapjait. A tábor a 
Szerencsejáték zrt. , a MIZO és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és 
a Muhospataki Fürdô támogatásával valósulhatott meg.

Családpótló

mesetábor 
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ráti. Engedjük közel magunkhoz és próbál-
juk megismerni, ami elsôre rémisztônek és 
idegennek tûnik, legyen az egy másik kul-
túrából érkezô, új otthont keresô, vagy egy 
fogyatékkal élô ember. A licitálásra érkezô 
hölgy vendégek belépéskor gyönyörû, kézzel 
készített kerámia virágszálat választhattak 
maguknak.  A vacsora asztalok közepét apró, 
szintén kerámia virágok díszítették ízléses 
kaspókban elrendezve. Ahogy Vecsei Mik-
lós elmesélte, a kedves virágokat egy pátyi 
kerámiamûhelyben készítették olyan embe-
rek, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, 

A Budavári Borfesztivált kö vetôen megren-
dezett Jóté kony sági Borárverés szep tem ber 
17-én a rendezvény történetének egyik legna-
gyobb bevételével zárult.

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat alelnöke a pátyi kerámiamûhelyben 
foglalkoztatott fogyatékkal élô emberekrôl 
szólva arról beszélt, hogy a legtöbb ember az 
ismeretlentôl félve tart távolságot a fogyaték-
kal élôktôl. Pedig ami távolról félelmetes, az 
közelrôl legfeljebb fájdalmas. Ami távolról 
ijesztô, az közelrôl szerethetô. Ami távolról 
idegen, az közelrôl melegséget árasztó, ba-

Csaknem 5 millió forint gyûlt 

össze a Budavári Borfesztivál 

jótékonysági borárverésén a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

pátyi kerámiamûhelyében 

foglalkoztatott fogyatékkal élô 

és megváltozott munkaképességû 

emberek támogatására.

Távolról ijesztô,
közelrôl szerethetô

szolgálat

Fotók :: Majoros Árpád

 (Az amdala.hu 

beszámolója nyomán)
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mégis nap, mint nap küzdenek azért, hogy 
dolgozhassanak, valami szépet alkothassa-
nak, hogy másoknak és maguknak is örö-
met szerezzenek. A vetítôn felvillanó képek 
önmagukért beszéltek: hívogató, mosolygó 
emberek, szemet gyönyörködtetô, kicsiny ke-
rámia virágokkal körbefuttatott oszlopok egy 
mûhely bejáratánál, a kis díszek születésének 
pillanatai és egy szemmel láthatóan összetar-
tó, szeretetben együtt dolgozó csapat.

Idén a Szeretetszolgálat a fogyatékkal 
élô, megváltozott munkaképességû emberek 
munkakörülményeinek és életfeltételeinek ja-

ví  tására gyûjtött. Az adományozó kedvû licitá-
lóknak köszönhetôen idén 4 millió 915 ezer 
forint gyûlt össze.

Az eseményen Pál Sándor, a Magyar 
Plastiroute Kft. ügyvezetô igazgatója, nem 
mellékesen pedig a Magyar Református Sze-
re  tetszolgálat kuratóriumi elnöke a Máltai 
Szeretetszolgálat kitüntetését vehette át.

1. A kerámiamûhely dolgozói
2. A nap a reggeli áhítattal kezdôdik
3. Ügyelnek a részletekre
4. Fontos, hogy értelmes, értékteremtô munkát 

végezzenek
5. A kerámiavirágokból a Köztársasági Elnöki 

Hivatal is vásárolt már
6. Mindenki a tudása legjavát adja

2

1 3

5

6

4
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A tábornak egy tengerészeti akadémia nyúj-
tott szállást, ez az egész hétnek témát és egy 
különleges hangulatot adott. A kirándulások, 
foglalkozások és esti bulik mind a francia ha-
ditengerészet, a tenger, a vitorlások és a kaló-
zok köré szervezôdtek. Bár az idôjárás nem 
állt mindig a táborozók oldalán, a vendégek 
arca ettôl függetlenül mosolytól ragyogott 
és mindenki nagyon jól érezte magát. A tá-
borozók olyan érdekes programok közül vá-
laszthattak, mint vitorlázás, sétarepülôzés, 
lovaglás, fára mászás, repülôszimulátorozás 
vagy horgászat. Akik a nyugodtabb progra-
mokat kedvelik, azok is megtalálhatták a ne-
kik leginkább tetszô foglalkozásokat, lehetett 
karkötôt, vitorlás sapkát készíteni, vagy meg-
ismerkedhettek a zsonglôrködés rejtelmeivel, 
illetve a híres bretagnei palacsinta készítésé-
nek rafinériájával. 

 A tábor során két alkalommal nagy kirándulásra in-
dult mindenki. Egyik nap Brestben látogathatták meg az 
Oceabopolist, Európa egyik legnagyobb akváriumát, míg a 
másik alkalommal a francia légi erôk egyik bázisára vitték a 
résztvevôket, ahol a vadászrepülôkrôl tartott elôadásoktól 
kezdve, a kutyás bemutatókon át, még tûzoltóként is kipróbál-
hatták magukat a vendégek. 

 Az esték szintén nagyon élvezetesek voltak mindenki 
számára. Minden estének külön témája volt. A táncos bulik 
mellett olyan izgalmas programokat szerveztek még, mint 
borkóstoló, koncertek, és természetesen a kihagyhatatlan 
nemzeti estek, ahol minden delegáció bemutathatta hagyo-
mányos nemzeti ételeit és italait. 

 Természetesen pihenésre, elmélkedésre és közös imádság-
ra is jutott idô. A hét folyamán két alkalommal tartottak szent-
misét, valamint a tábor közepén, szerdán közös imádság, és fák-
lyás felvonulás keretében adhattak hálát a táborozók az Úrnak. 

 Az egész hét a szeretet és barátság jegyében telt, mindeki 
nagyon jól érezte magát, és a tábor szlogenjéhez hûen, „enged-
tük hogy a horizontról eltûnjenek a határok“.

Maltacamp 
2015 France 
A 32. nemzetközi mozgássérült 

nyári tábornak Franciaország adott 

otthont Lanvéocban, Bretagneban 

augusztus 18-25 között. A csapatok 

világszerte 24 országból érkeztek,

nem csak Európából, hanem 

Amerikából, Afrikából de még 

Libanonból és Szingapúrból is. 

Több mint 500 résztvevô – ebbôl 

200 mozgássérült fiatal – élvezhette 

a franciák vendégszeretetét. 

A magyar delegácó idén 21 fôvel 

képviseltette magát, tíz vendég, 

tíz kísérô és a csapatvezetô 

Dr. Kállay Tamás. 

Írta :: Gyôri-Dani Veronika




