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A Máltai Rend legfelsôbb döntéshozó szervezete, a Nagykáptalan 2014. május 30-
31-én ülésezett Rómában, hogy megválassza a Szuverén Tanácsot, a Rend kor-
mányzó testületét a következô öt évre. A Nagymester elnöklete alatt jelen voltak a 
Szuverén Tanács tagjai, a Prelátus, a perjelek, a fogadalmat tett tartománynagyok, 
a perjelségek által delegált két-két fogadalmas lovag, a Gremium Religionis ál-
tal delegált egy-egy fogadalmas és engedelmességi lovag, az alperjelségek öt kormányzója és a különbözô Szö-
vetségek tizenöt képviselôje a Törvénykönyv elôírásai szerint. A Nagykáptalanon részt vett Kállay Ubul Tamás 
G.C.H.D.O., a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke is.

A választást követôen Fra‘ Matthew Festing, az uralkodó Nagymester, kifejezte reményét, hogy a tapasztalt, 
rangidôs rendtagoknak a felelôs tisztségekbe történô megválasztása nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy a 
Rend sikeresen vívjon meg századunk nagy szociális, humanitárius és lelki kihívásaival, abban a 120 országban, 
ahol tevékenykedünk.

2014. április 30-án Fra‘ Matthew Festing, a Máltai Rend 

Nagymestere felavatta a Rend látogatóközpontját Rómában, 

melyet Angelo Acerbi érsek, a Rend prelátusa szentelt fel.

A látogatóközpont csütörtöktôl szombatig, 9.30-tól 14.00 óráig tart nyitva. 
A Via Bocca di Leone és a Via delle Carrozze sarkán található „Visitors’ Centre“ 
filmvetítô vászonnal, táblagépekkel és internetes oldalakkal is várja az ér dek-
lôdôket. A látogatók megismerkedhetnek a Rend öt földrészre kiterjedô huma-
nitárius tevékenységével, az önkéntes szervezetek munkájával, a több mint 100 
országgal fenntartott diplomáciai kapcsolatokkal, valamint a Rend egyedülálló 
történelmi múltjának emlékeivel.

A Nagykáptalan
ülése Rómában

A Rend új látogatóközpontja

rendi hírek

A Nagykáptalan a Szuverén Tanácsot 
a következô öt évre a következôképp 
választotta meg:

Magas Tisztségek
Nagykommendátor:

H.E. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein

Nagykancellár:

H.E. Albrecht Freiherr von Boeselager

Nagyispotályos: 

H.E. Dominique de la Rochefoucauld-Montbel

Központi Kincstárnok:

H.E. János von Esterházy de Galántha

Tanácstagok
H.E. Fra’ John E. Critien

H.E. Fra’ John T. Dunlap

H.E. Fra’ Duncan Gallie

H.E. Fra’ Emmanuel Rousseau

H.E. Winfried Henckel von Donnersmarck

H.E. Geoffrey D. Gamble
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A keresztény hitben gyöke re -
zô cselekvô szeretet az, amit 
a Máltai Rend és annak 
szervezetei szerte a világon 
igyekeznek megvalósítani, 
és mások számára is bátorí tás-
ként felmutatni. Egy kicsit
több szeretet címmel fogal-
mazta meg Kozma Imre atya
a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat üzenetét az újonnan 
megválasztott parlamenti 
képviselôknek az elsô ülés-
szak megkezdésére. Okunk 
van bízni abban, hogy ez a 
kívánság a döntéshozatalok-
nál – a közvélemény széles 
támogatásával – meghallga-
tásra fog találni. A Szeretet-
szolgálat különbözô, a leg-
jobban rászorulók megsegí-
tésére, és a gyerekszegénység 
leküz désére irányuló aktuális 
projektjeirôl szóló cikkeinket 
mindenesetre örömmel ajánl-
juk az olvasó figyelmébe.

A felebaráti szeretetre, 
mint a szegények és betegek 
iránti elkötelezettség keresz-
tényi hitvallására rendkívüli 
nyomatékossággal mutatott 
rá Ferenc pápa elsô hivatali 
évében, ezzel példátlan 
figyelmet vonva arra a szán-
dékra, melyet a Máltai Rend 
több mint 900 évvel ezelôtt 
zászlajára tûzött. Török 
József professzor rendi káplá-
nunk esszéjét a Szentatyáról 
a 10. oldalon találják. 

Jó olvasást kívánok! 
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A Máltai Rend
magyarországi 

kommunikációs
vezetôje

A Máltai Rend az utóbbi években komoly 
erô feszítéseket tett mûködésének pro fesszio-
na lizálására. A világ öt földrészén jelenlévô 
és mûködô szervezet tevékenységének koor-
di nálása és egységes elvek alapján való mû-
ködtetése elképzelhetetlen a korszerû kommu-
nikációs eszközök nélkül. Aki a Rend központi 
honlapját figyeli, már jó ideje tapasztalhatta, 
hogy hat világnyelven (angol, olasz, spanyol 
francia, német, és orosz) folyamatosan frissít-
ve tajékoztat a Rend különbözô szervezeteinek 
tevékenységérôl világszerte. Nem utolsó sor-
ban a nagy katasztrófák idején, a mentési mun-
kálatoknál, illetve azokat követôen, az újjáépí-
tés komplex munkájánál kerülnek a média 
figyelmének központjába a Máltai Rend nagy 
tapasztalattal rendelkezô segélyszervezetei.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 
a Rend központi stragéiáját követve újította 
meg honlapját. Mind külsô megjelenésében, 
mind felépítésében és kezelhetôségében a 
Rend központi honlapjának megfelelôen ala-
kí  tottuk ki a magyar honlapot. Fontos, hogy 
az olvasó elsô pillantásra kiigazodjon rajta, 
és az is, hogy rögtön felismerje, az egyetlen 
hiteles Máltai Lovagrend honlapját látja. Ez 
a „corporate identity”, melyet minden ország 
minden Máltai Rend-i szervezetének követ-
nie kell, a legjobb biztosíték arra, hogy a köz-
vélemény meg tudja külöböztetni ôt a szerte a 
világon burjánzó hamis rendektôl.

A honlap felépítése lehetôvé teszi majd 
hamarosan egy angol nyelvû verzió létesítését 
is, valamint a rendtagok számára egy jelszavas 
hozzáférést a belsô információkat tartalmazó 

„intranethez“, mely egy régi jogos igényt elégít ki.
A honlap folyamatos frissítését és kezelé-

sét Makk ádám C.G.M. vállalta. Javaslatokkal 
és információkkal mindenki fordulhat köz-
vetlenül hozzá (makk.adam@maltai.hu), vagy 
Wettstein Jánoshoz, az MMLSz kommu ni ká-
ciós vezetôjéhez, a következô e-mail címen: 
communications@maltai.hu.

www.mmlsz.hu
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A Máltai Szeretetszolgálat azt kéri a képviselôktôl, hogy a rájuk 
váró teendôk sokaságában ne feledkezzenek meg az elôítéletek 
és a képzetlenség miatt a munkából kiszoruló romákról, a nyo-
mortelepek kirekesztettjeirôl, a leszakadó települések lakóiról, 
a hajléktalan emberekrôl, az otthonukat veszített családokról, 
a magukra maradt idôsekrôl és a fogyatékkal élô emberekrôl. 

„Az Országgyûlés alakuló ülésével rengeteg sürgetô feladat 
és halasztást nem tûrô ügy vár Önre, de a tennivalók sokasá-
gában könnyen elsikkadhatnak azok a feladatok, amelyekhez 
nem kötôdnek azonnali határidôk. A rászorulók, a minden-
napi túlélésért csendesen küzdô emberek gondjai ilyenek. … 
Felelôsek vagyunk minden emberért, aki velünk él. ” – írta a 
képviselôknek a parlament alakuló ülésére eljuttatott levelé-
ben Kozma Imre atya.

Vecsei Miklós alelnök a máltai üzenetet ismertetô május 
7-i budapesti sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a Sze-
retetszolgálat négy évvel korábban hasonló módon megszólí-
totta az elôzô parlament képviselôit, akkor a gyerekszegénység 
elleni küzdelem ügyének kívánták megnyerni az Országgyûlés 
tagjait. Idén új üzenetet fogalmazott meg a Szeretetszolgálat, 
melynek negyedszázados története tanúsítja, hogy a szeretet 

a legkülönfélébb módokon képes cselekedni. Az alelnök em-
lékeztetett arra, hogy 1989-ben mindenki óvta volna Kozma 
Imre atyát a keletnémet menekültek befogadásától, ô pedig 
nem tett mást, mint kitárta a templom kapuját a segítségre 
szoruló emberek elôtt, anélkül, hogy bárki mellett, vagy ellen 
állást foglalt volna. Egy másik példát említve kitért a veszpré-
mi „Pokoli torony” néven ismert épületre, ahol öt év alatt meg-
változott a tömbházban kialakult nyomortelep sorsa. Ehhez 
nem kellett más, mint megérteni az ottani emberek életét. Ve-
csei Miklós szerint azért is felelôsök vagyunk, hogy mit látnak 
és mit hallanak tôlünk a gyerekeink, amikor a szegénységrôl, 
a rászorulókról beszélünk: drámaként szembesülnek ezekkel 
a problémákkal, vagy szeretettel közelítenek feléjük. Hiszen 
nem kérhetünk számon mást a következô nemzedéktôl, mint 
amit mi is mondunk ezekrôl.

Gyôri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
ügyvezetô alelnöke szerint az új Országgyûlés munkába állása 
egy olyan történelmi pillanat, amikor a Máltai Szeretetszolgá-
lat feladata, hogy az szegényekért és rászorulókért viselt közös 
felelôsség üzenetét felerôsítve juttassa el a döntéshozóknak. 
Az ügyvezetô alelnök elmondása szerint a karitatív szervezet 
mindennapos munkájában gyakran találkozik olyan hétközna-
pi csodákkal, amikor nem a szakmai tudás, hanem a „kicsit 
több szeretet” hoz váratlan megoldásokat. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat meggyôzôdése szerint 
kicsit több szeretet meggyógyítja a világot, rávezet az igaz-
ságra és távlatokat nyit elôttünk. Ezzel az üzenettel fordul a 
négyéves munkáját most kezdô új Országgyûlés képviselôihez.

Részletek a képviselôk válaszaiból
„Az igazi szükség halk, szégyenkezô. A mi dolgunk az, hogy 
megtaláljuk, észrevegyük a szükségben szenvedôt. Az elsôd-
leges szükségleteik kielégítésén túl az a feladatunk, hogy a ne-
héz helyzetben lévôket ráébresszük a szeretetreméltóságukra 
és az eredendô értékességükre.”
László Tamás (Fidesz)

„A Jóistentôl kapott talentumért mindannyian felelôsek vagyunk. 
Ha valakinek több jutott a lehetôségekbôl és képességekbôl, 
másokért kell tennünk, másokért kell élnünk: legyen szó kis 
gyerekrôl, hajléktalanról, idôsekrôl, elesettekrôl. 
 Csöbör Katalin (Fidesz)

„A társadalmi igazságosság gondolata a részvételiség és fenntart-
hatóság mellett legfontosabb alapelvünk. … Olyan ország ban 
szeretnénk élni, ahol a közösség támogatása mellett mindenki 
megvalósíthatja céljait, tehetsége és szorgalma függvényében.”
Szél Bernadett (LMP)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzenetet küldött az új 

Országgyûlés képviselôinek. Kozma Imre atya levelének 

legfontosabb gondolatait a Szeretetszolgálat Batthyány téri 

központjának falán egy 30 méter hosszú, 11 méter magas 

felület hirdette napokon át. 

Kicsit több szeretet…
aktuális
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évforduló

A Szuverén Máltai Lovag-
rend „Pro Merito Melitensi“ 
érdemrendjének parancs-
noki keresztjét (Cross of 
Com mand pro M.M) kapta 
Lendvai Rezsô, a Nyugat-
Dunántúli Régió vezetôje; 
tiszti keresztjét (Cross of 
Officer pro M.M.) Bondor Lajos, a Közép-Dunántúli Régió 
ve ze  tôje, dr. Csiba Gábor a Mis kolci Csoport vezetôje és Len-
gyel Gyula, a Dél-Alföl di Régió vezetôje; keresztet a pajzzsal 
(Cross with Shield pro M.M.) Morva Emília, a Közép-Ma-
gyarországi Régió vezetôje és Rigóné Kiss Éva, a Dél-Alföldi 
Régió titkára. Mellettük még huszonketten kapták meg az ér-
demkeresztet (Cross pro M.M.), Fodor András fôtisztelendô 
atya, az Észak-Alföldi Régió vezetôje pedig a Cross „pro piis 
meritis“ érdemrendet kapott.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 
Apor Vilmos érdemérmének arany fokozatát 
kapta Dr. Pápai Lajos gyôri megyéspüspök és 
Balogh Emese az Országos Központ asszisz-
tense, az ezüst fokozatot további 25 kitünte-
tett vehette át.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehet-
te át március 15-én Gyôri-Dani Lajos, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetô alel-
nöke, áder János, Magyarország köztársasági 
elnökének megbízásából Balog Zoltántól, az 
emberi erôforrások miniszterétôl. 

A Rómában élô Dr. Rabi József orvos, 
máltai lovag – aki a március 15-i parlamen-
ti ünnepségen nem tudott megjelenni – a 
külhoni magyarokért végzett önzetlen, oda-
adó szolgálatért és a Máltai Lovagrendben 
végzett karitatív tevékenységéért vehette át 
ugyancsak a Magyar Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetést Rómában, Semjén Zsolt 
miniszterelnökhelyettestôl, 2014. április 26-
án, a Santo Stefano Rotondo templomban, a 

XXIII. János és II. János Pál 
pápa szentté avatására ér-
kezett zarándokok számára 
Erdô Péter bíboros által bemutatott szent-
misét követôen. A szentmisén részt vett és a 
kitüntés átadásánál jelen volt Ternyák Csaba 
egri érsek, Jakubinyi György gyula fehérvári 
érsek, Spányi Antal székesfehérvári megyés-
püspök, valamint Orbán Viktor kormányfô és 
Balogh Zoltán miniszter, akik magánember-
ként tartózkodtak Rómá ban. Szintén jelen 
volt Habsburg Mihály a Szuverén Máltai Lo-
vagrend magyarországi nagykövete, és a Ma-
gyar Máltai Lovagok Szövetségének küldött-
sége Kállay Ubul Tamás elnök vezetésével. 
Ezt követôen Németh László pápai prelátus 

meghívására a Szent István Házban, foga-
dás keretében köszöntötték családja és ba-
rátai jelenlétében a mindenki által szeretett 
és tisztelt kitüntettet, aki Rómában mindig 
szolgálatkészen rendelkezésre áll és minden-
ben segíti az ott tartózkodót. 

Dr. Rabi József 1987 óta tagja a Magyar 
Máltai Lovagok Szövetségének, 2000-tôl 
nagykeresztes magisztrális lovagi rangban.

Kitüntetések
a 25. évfordulón

Állami
elismerések

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fennállá-

sának 25. évfordulója alkalmából rendezett 

regionális jubileumi ünnepségeken a Szuverén 

Máltai Lovagrend vezetése és a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetsége kitüntetéseket adott át.

A Szuverén Máltai Lovagrend 1920-ban létesített 
érdem rendje olyan személyek kitüntetését célozza, 
akik a Rend tekintélyének és elismerésének 
növelésében szereztek érdemeket, és elsôsorban 
olyanoknak van fenntartva, akik nem tagjai a Rend-
nek. A kitüntést felekezeti hovatartozásra való tekintet 
nélkül adományozza a Szuverén Tanács, vagy a 
Nagymester, „motu proprio“ döntéssel.

Az Apor Vilmos érdemérmet a Magyar Máltai Lovagok 
Szövetsége 1999-ben alapította, ugyanazon érdemek 
jutalmazására, mint azt a Pro Merito Melitensi 
esetében a Rend teszi. Az érdemérem arany, ezüst 
és bronz fokozatban kerül adományozásra.

A Pro Merito

Melitensi érdemrend

Az Apor Vilmos

érdemérem

Dr. Rabi József G.C.G.M. Erdô Péter bíboros 
és Ternyák Csaba egri érsek között
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vasút állomásra, majd – mikor erre már nem volt 
szükség – megváltozott munkaképességûeket 
vitt Egerbe, végül pedig iskolabusz lett belôle. 
Szintén Tarnabodon történt, hogy amikor rá-
jöttek arra, hogy a gyerekek a falu közepén álló 
kocsmába járnak iskola után, mert nincs sem-
milyen más, szórakozási lehetôséget nyújtó és 
pláne fûtött intézmény a településen, megvá-
sárolták a kocsmát és játszóházzá alakították. 
Ez a fajta rugalmasság, hogy egy program 
mindig az adott és megváltozott új helyzetek-
re tud reagálni, egy uniós pályázati rendszer-

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fennállá-
sának 25. évfordulója alkalmából szervezett 
programok között Pécsett a telepeken végzett 
szakmai munkáról rendeztek tanácskozást. 
Vecsei Miklós, a Szeretetszolgálat alelnöke fel-
idézte, hogy a máltai szervezet 23 évvel ezelôtt 
kezdett elôször telepi munkába, amikor Bu-
dapesten megakadályozta néhány család kila-
koltatását egy lebontásra ítélt 
önkormányzati bérházból. A 
helyzet az elmúlt évtizedek 
alatt nem sokat változott, 
számtalan család él ma is 
embertelen, a 21. században 
aligha elfogadható körülmé-
nyek között. A Jelenlét prog-
ramok ezeken a családokon 
igyekeznek segíteni. 

A gyógyulás sok 
évig tart 

A Jelenlét program lé-
nyege a diagnózisállítás, ami 
elsôre talán nem is lesz pon-
tos. Ezért fontos, hogy újra 
és újra képesek legyünk a 
diagnózisállításra, és annak 
a belátására, ha a folyamat 
elején rossz irányba indul-
tunk el. Azt is be kell lát-
nunk, hogy egy néhány éves 
projektidôszak képtelen tar-
tós változást eredményezni a 
reménytelenül leszakadó kö-
zösségekben. A nyomor olyan 
sebeket okoz a társadalom 
testén, melyek gyógyítása ennél jóval hosszabb 
idôt igényel. Akinek nincs erre ideje, vagy tü-
relme, annak nem érdemes elindulnia ezen az 
úton. Az út egyébként is meglehetôsen rögös, 
hiszen nincsenek kitaposott ösvények, nincs 
mindenhol érvényes, általános „recept”. A Je-
lenlét lényege éppen az, hogy mindig az adott 
helyzetre szabva találjunk megoldást. 

Tarnabodon az egyik legnagyobb problé-
ma az elzártság volt. Így hamarosan egy tizen-
négy személyes falubuszt helyeztek üzembe, 
ami elôször munkásokat vitt mindennap a káli 

ben elképzelhetetlen lenne. 
A Jelenlét program nemcsak 
a rugalmasságot, hanem az 
állandóságot is jelenti a te-
lepeken, és a telepi munkás 
elkötelezôdését. A szociális 
munkás képzés a bevonódás 
tiltásáról tanít, de súlyos fél-
reértés azt gondolni, hogy ez 
a szeretet tilalmára vonatko-
zik. A Máltai Lovagrend 900 
éves jelmondata, „a hit védel-
me és a szegények istápolása” 
mai, modern világunkban 
a nyomorgókban élô hit vé-
delmét is jelenti. Azaz jelen 
vagyunk a másik ember éle-
tében, és tartjuk benne a lel-
ket, a hitet, hogy túl lehet élni. 
Ehhez pedig gondoskodni 
kell a megfelelô eszköztárról, 
hiszen az a szociális munkás, 
akinek van eszköztára, nem 
ég ki, csak az, amelyik tehe-
tetlen. 

Ne csak szegénységet 
termeljenek a falvak

Dr. Németh Nándor, a máltai Jelenlét 
program koordinátora a leszakadó térsé-
gek vidékfejlesztési lehetôségeirôl beszélt. 
Megdöbbentô adat, hogy ma Magyarországon 
mintegy 800 olyan település van, ami társa-
dalmi-gazdasági mutatói alapján a legszegé-
nyebbek közé tartozik. Ezekben a falvakban 
és kisvárosokban a leszakadás halmozott 
problémáival nézünk szembe, és nagyon ki-
csi annak a valószínûsége, hogy a megszületô 

A jelenlét a Máltai Szeretetszolgálat 

szóhasználatában azt jelenti: jelen vagyunk a 

másik ember életében. A Jelenlét a leszakadó 

közösségek, nyomor telepek felemeléséért 

indított máltai programok neve is egyben. 

aktuális

Jelenlét
a telepeken
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gyermekek sikeres, adófizetô állampolgárok 
lesznek. E 800 legszegényebb településen él a 
magyarországi lakosság tíz százaléka. És per-
sze nemcsak ezeken a településeken, hanem 
a jobb helyzetû, nagyobb városok nyomorne-
gyedeiben is számos szociális problémával ta-
lálkozhatunk. Ezek a városi szegregátumok és 
a leszakadó falvak adják a Jelenlét programok 
helyszínét, ahol az alapvetô problémák (nagy 
munkanélküliség, alacsony képzettségi szint 
és rossz egészségi állapot, alacsony vállalko-
zási aktivitás, a beruházások elmaradása, a 
korlátozott elérhetôségû vagy rossz minôségû 
szolgáltatások) mellett a közösségi kohézió 
hiánya még tovább rombolja a reményt és 
az esélyeket. E térségeket az elvándorlás is 
nagy mértékben sújtja, és 
pont azok mennek el, akik a 
helyi közösség gerincét ad-
nák, akikre lehetne építeni. A 
Szeretetszolgálat a legneural-
gikusabb pontokon van jelen, 
az Ormánságtól a Cserehátig. 

A Máltai Szeretetszol-
gálat felelôssége a leszakadó 
falusi térségekben különö-
sen nagy arra vonatkozóan, 
hogy bekapcsolódjon, vagy 
éppen kezdeményezôje le-
gyen a helyi gazdaságfejlesz-
tési folyamatoknak. A helyi 
gazdaságfejlesztés alapja 
a „szegény ember vízzel fôz” 
logikája, azaz, hogy a hely-
ben meglévô természeti és 
emberi erôforrásokból indul-
junk ki. A Szeretetszolgálat 
felelôssége az is, hogy ezek a programok ne 
csak a profittermelésrôl szóljanak, hanem a 
helyi szociálpolitika egyik eszközévé válja-
nak. Azaz, hogy ne csak a paraszti múlttal, 
mezôgazdasági kultúrával és erôforrásokkal 
még rendelkezô lakosságot, hanem a nincs-
telenségben élô, mezôgazdasági tradíciókkal, 
ismeretekkel nem rendelkezô népességet is 
vonja be a programjaiba. A Jelenlét progra-
moknak egyik fô célja, hogy hidat képezzenek 
a különbözô csoportok között. A településve-
zetést és a helyi elitet éppúgy meg kell szólíta-
ni, mint a falu legelesettebbjeit. Így a Jelenlét 
képes lehet arra, hogy megmutassa a helyi vál-
lalkozónak, hogy a helyi cigányok tudnak és 
akarnak dolgozni. Vagy, hogy a gyermekéhe-
zés ellen a kiskertek mûvelésével is sokat lehet 
tenni. Persze „maguktól” ezek az elképzelések 

nem válnak valóra, mindez elképzelhetetlen a 
folyamatos jelenlét és kísérés nélkül. A szak-
tanácsadás mellett pedig nagy hangsúlyt kell 
fektetni a képessé tételre és a szociális munka 
eszköztárának alkalmazására. 

A pécsi György-telepen zajló komplex 
telep-programot öt elôadó ismertette. A 
pécsi önkormányzatot dr. Kovács Katalin 
csoportvezetô, a Máltai Szeretetszolgálatot 
Csonkáné Utasi Katalin, az MMSz pécsi Je-
lenlét programjának vezetôje képviselte. A be-
mutatón részt vett  Decsi István, a Türr István 
Képzô és Kutató Intézet osztályvezetôje, dr. 
Lakatos Szilvia, a Khetanipe a Romák Össze-
fogásáért Egyesület elnöke és Sasvári Gábor, 
a Baranya Megyei Kormányhivatal Munka-

ügyi Központjának szakmai igazgatóhelyet-
tese. A György-telepen zajló projekt a Máltai 
Szeretetszolgálat tízéves jelenlétére épül. A 
fejlesztések középpontjában a társadalom 
alapegysége, a család áll, és nagy figyelmet 
fordítanak az iskolai sikerességet, illetve a fog-
lakoztathatóságot elôsegítô programelemekre 
is. A résztvevôk a tapasztalatok szerint szor-
galmasan és odaadóan végezték el az OKJ-s 
tanfolyamokat. A gyakorlati oktatás keretében 
kisebb-nagyobb felújításokat végeztek a telep 
házain, a teljes megújulást azonban hamaro-
san egy másik, szintén európai uniós pályázat 
teszi lehetôvé. 

Érteni a másik nyelvén
Lantos Szilárd, a máltai modellprogra-

mok vezetôje elôadásában emlékeztetett arra, 

hogy a Jelenlét program elnevezése a pécsi 
György-teleprôl ered. A Jelenlét programok a 
telepeken egyfajta „átjáró” szerepet töltenek 
be, a munkatársak legfontosabb feladata az, 
hogy a kirekesztett közösségek és a többségi 
társadalom tagjai számára egyaránt segítsé-
get nyújtson a másik nyelvének megértésében. 
A Jelenlét program sajátossága az is, hogy az 
abban résztvevô helyi munkatársak nem csak 
egy-egy rész-projektet valósítanak meg, ha-
nem a teljes programért felelôsséget vállalnak.  

Kiss Dávid, a Szeretetszolgálat integráci-
ós programjának koordinátora a telepi munka 
indikátorairól beszélt, azaz arról, hogy miben 
mérhetô a Jelenlét programok sikere. A telepi 
munka eredményessége nehezen mérhetô az 
európai uniós pályázatokból ismert indikáto-
rokkal, az elsô idôszakban szinte biztos, hogy 
egyáltalán nem. A telepi munkában nagyon 
nehéz elôre tervezni is. Hiszen honnan tud-
hatnánk elôre, hogy mi fog történni például 
egy oktatási projektben résztvevô tizenéves 
fiatallal másfél-két év múlva? Hogy nem szü-
letik gyereke, nem költözik-e másik városba 
vagy nem vándorol ki Angliába? Ettôl függet-
lenül a máltai Jelenlét sok változást indít be 
a telepeken, és fontos, hogy valamilyen esz-
közzel mérni lehessen a hatásait, hogy látha-
tóvá váljon az elmúlt tíz év hozadéka. A telep 
életében számos változás már rövid távon is 
észrevehetô, ha fogékonyak vagyunk a jele-
ire. Akár egy zsebkendôhasználat, vagy egy 
határozottabbá vált kézfogás már elôrelépést 
jelez. A közösségben elinduló változások 
szembetûnô példája volt a monori cigánytele-
pen a helyiek által kezdeményezett keresztál-
lítás a telep szélén, hogy nekik is legyen egy 

„szent helyük”. A kôkereszt felépült, és a ke-
resztút részévé vált. Így a telepiek és a telepen 
kívüliek rendszeresen együtt imádkoznak a 
telep határában. A Jelenlét program segítsé-
gével kiemelkedô fiatalok mára példaképpé 
váltak a közösségben, a profi labdarúgó kar-
rier elôtt álló, egykor cirkuszi lakókocsiban 
lakó fiú hatására ma a legtöbb kisfiú focizni 
akar. És nemcsak a telepen. A csapatnak már 
a teleprôl kívülrôl érkezô, nem cigány játéko-
sai is vannak.

1. A gyerekek szervezett játék mindig örömteli esemény.
2. A Szeretetszolgálat nyolc játszóbusza több mint két-

száz kistelepülésre jut el.

1

2
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Az akadálymentesített 
kapcsolatok napja

Az ország egyik legnagyobb fogyatékos sport-
versenyének számító Máltai Sportnapot immár 
17. alkalommal rendezték meg Gyôrben. A ver-
senynek külön hangsúlyt adott a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat fennállásának 25. évfordulója, 
erre az alkalomra az ország egész területérôl 
eljöttek a fogyatékkal élô embereket gondozó 
intézmények és az ôket segítô civil szervezetek. 
Összesen huszonhét csapat nevezett a nyolc 
versenyszám valamelyikébe. A legtávolabbról 
Tokajból és Fehérgyarmatról 
érkeztek, de még az ausztri-
ai Burgenlandból is eljöttek. 
A versenyzôk nagyobb része 
értelmi fogyatékkal élô volt, 
de sok kerekesszékes embert 
is látni lehetett. A legfiata-
labb ver senyzô tízéves volt, a 
legidôsebb pedig már 70 is 
elmúlt.

A fogyatékkal élô embe rek 
Isten ajándékai, akik megjele-
nítik az élet értelmét – hang-
zott el a május 22-én Gyôrben 
rendezett or szágos Máltai 
Sportnap köszöntôjében. A 
rendezvény re számos vendég 
ellátogatott, köztük Tarsoly 
Csaba, a Questor csoport el-
nök-vezérigazgatója. Az eseményt és résztvevôit 
megáldotta Pápai Lajos, a Gyôri Egyházmegye 
püspöke. Napközben megérkeztek az Gyôri 
ETO labdarúgócsapatának játékosai is, részt 
vettek néhány játékban és közös fotót készítet-
tek az esemény résztvevôivel.

A sportversenyek kezdete elôtt rövid be-
szédet mondott Kozma Imre atya. „Egymás 
szívében van az igazi otthonunk. Ma van az 
akadálymentesített emberi kapcsolatok napja. 
Az ember élete egymással való kapcsolataink-
ban mélyül el. A mozgáskorlátozott, fogyaték-
kal élôk emberi kapcsolataiban le kell gyôzni 
az akadályokat, hogy összekapcsolódhassunk.”

riport

Egymás szívében van az igazi otthonunk 

– jelentette ki Kozma Imre atya, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat elnöke Gyôrben május 22-én, 

a 17. Máltai Sportnap megnyitóján mondott 

beszédében. A Szeretetszolgálat huszonöt éves 

fennállásának tiszteletére szervezett országos 

sportnapon csaknem félezer fogyatékkal élô 

ember állt rajthoz valamilyen versenyszámban 

az ETO Park területén. 
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Ezért
fontos

Ahogy körbenézek a szobában, mindenkinek 
ég a keze alatt a munka. Niki, a Down- szind-
rómás és enyhén hallássérült fiatal lány a sa-
rokban szô, Mariann, szintén Down- szind-
rómás éppen egy gyönyörû díszt színez. Tibi, 
a társaság vezéralakja, aki oxigénhiánnyal 
született, mozgássérült ugyan, de rendkívül 
intelligens, leérettségizett és okleveles infor-
matikus. A beszélgetés során állandóan átve-
szi a szót Valériától. Mellette Tomi festeget, 
aki mindig mormog valamit a bajusza alatt 
és saját szavaival élve: „ötéves korától kezdve 
sakkozással üti el az idôt”.

Tomi szerint nincs ellenfele a sakkban. A 
középsúlyos értelmi fogyatékos Tomi 47 éves, 
de amikor megkérdeztem tôle az életkorát 
azt felelte, hogy: „annyi éves vagyok, ameny-
nyinek gondolsz.” Tomi szüleivel él együtt, 
németül és olaszul is beszélt, verseket szavalt 
és óriási népszerûségnek örvendett a szom-
szédos idôs nénik körében. Ugyanis minden 
nap bevásárolt nekik, takarított náluk, levitte 
a szemetüket. Pár évvel ezelôtt azonban egy 
szerencsétlen buszbaleset miatt életveszélyes 
állapotba került. Az orvosok is lemondtak róla, 
de ô túlélte. Azóta rosszabbá vált az állapota 
és felvett egy zsörtölôdô viselkedési formát. 

Tibi nagyon érzékeny a „fogyatékos” szó-
ra, mert negatív jelentést hordoz. Szerinte a 

„sérült” sokkal kifejezôbb. Megerôsíti, hogy 
nincsen szükségük sajnálatra. Meséli, hogy a 
legutóbb, mikor színházban jártak, késve ér-
keztek az elôadásra és miközben keresték az 
ülôhelyüket, a körülöttük lévô nénik negyed 
órán keresztül sápítoztak:  „Szegény gyerme-
kek. Jaj, Istenem.” Persze ô ezen, 42 évesen 
csak mosolyog, de azt mondja ez a jellemzô 
reakció a társadalom részérôl. Majd hozzáte-
szi: „A napokban egy idegen lány idefelé jö-

vet megsimogatta a vállamat. Ilyen korábban 
még sosem tapasztaltam.”

Tibi élete valójában sokszor mozgalma-
sabb, mint a mi mindennapjaink. Elektromos 
kocsijával egész nap a város utcáit rója, szín-
házba jár, édesanyjával gimnazistáknak tart 
matematika órát, ô a szerkesztôje az otthon 
weboldalának (http://dtibi.freeweb.hu/malta.
htm) és aktív felhasználója a facebooknak 
is. Nagyon szereti a sérült emberekrôl szó-
ló filmeket, az Életrevalókat, az Esôembert. 
Egyetlen dologban ütközött csak a véle-
ményünk Csányi Sándor Coming out címû 
filmjérôl. De végül  meggyôzött: „Érdemes 
megnézni, mert happy enddel zárul.”

Zsófi hiperaktív lány, segít Tibinek felven-
ni a cipôjét, beköti a cipôfûzôjét, Tibi, pedig 
internetezni tanítja. Ôk ketten vettek részt 
egy harmadik társukkal a gyôri sportnapon. 
Tibi lengôteke számban indult egyéniben, az 
5 fôs csapat  (kiegészülve a monori intézet la-
kóival), pedig boccia számban hozta el a har-
madik helyezést. 

Amikor megkérdeztem Tibitôl, hogy mi-
ért volt fontos számukra ez az esemény, visz-
szakérdezett: „Neked miért fontosak a ha-
sonló rendezvények? Pontosan ugyanazért 
nekem is. A társaság miatt, a versenyzés miatt, 
az együttlét miatt, és látni azt, hogy a többi 
sérült ember is képes arra, amire én, illetve 
én is arra, amire ôk.” Hát ezért.

riport

A budaörsi napközi otthon gondozottai 

hónapokon át készültek a máltai sportnapra. 

Az esemény után úgy tûnik: még hónapokon 

keresztül emlegetni fogják.
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A szegénység eszméje és eszménye a kinyilatkoztatás során, 
az Ószövetség idején fokozatosan bontakozott ki, majd az Új-
szövetségben maga Jézus tett tanúságot mellette. Elôször is, a 
megtestesülés egy szegény, földi javakban ínséges családban 
történt. Nem véletlenszerûen, hanem Isten akaratából. Amikor 
Mária és József a negyvennapos gyermek Jézust bemutatták a 
templomban, Lukács evangélista, az esemény megörökítôje ki-
fejezetten hangsúlyozza, hogy hálaadásul a jeruzsálemi temp-
lomban a szegények áldozatának számító galambpárt aján-
lották fel. Jézus rejtett életének názáreti évei kemény fizikai 
munkában teltek el, nem gazdagság, hanem szegénység volt az 
osztályrésze. Nyilvános mûködése idején a vándortanítókhoz 
hasonlóan, egyik napról a másikra élt, anyagi biztonság nél-
kül. Az evangéliumot, az örömhírt legelôször a szegényeknek 
hirdette, bár a gazdagokhoz is volt szava. A nyolc boldogság 
közül az elsô a szegényekrôl szól, noha értelmezni szükséges 
lelki tartalmát. A lelki szegénység meghirdetésével Jézus ta-
nítványait elhatárolta a csak anyagiakban bízó lelkülettôl, hogy 

A szerzetesrendek hármas fogadalma közül a harmadik a 

szegénységre vonatkozik, amely az evilági társadalom egyik 

rendezô elvének, a vagyoni viszonyok együttesének mond 

ellent, és már itt, a szerzetesi közösségen belül megvalósítja 

az anyagi javaktól való viszonylagos függetlenséget. 

A szegénység a szó legszorosabb értelmében az élet fenn-

tartásához szükséges javakban (élelem, víz, ruházat, 

lakhely) hiányt szenvedô ember, közösség állapota. 

A szerzetesi szegénység egyrészt jelenti a tulajdonjogról 

való lemondást, másrészt az élet fenntartásához szükséges

javak takarékos, nem pazarló használatát. 

Ferenc pápa 
és a szegénység

maradéktalanul az ô nyomába szegôdjenek, ôt kövessék. A 
szegényekrôl való gondoskodásra Jézus a kenyérszaporítás cso-
dáival hívta meg tanítványait, az irgalmasság cselekedeteiért 
övéinek megígérte az örök boldog ságot. A kereszthalál föltárta 
az emberré lett Isten végsô, teljes szegénységét és elhagyatott-
ságát. Az Arimateai József által adományozott új sírbolt pedig 
jelzi, halálában is szegény maradt olyannyira, hogy ha nincs 
ez az adomány, holttestét a szegények közös sírjában temették 
volna el anyja, Mária és a neki segédkezôk.

Ferenc pápa jezsuita szerzetesként fiatalon fölvállalta a 
szegénységet és ahhoz eddigi élete során olyannyira ragasz-
kodott, hogy pápaként sem akarja föladni. Nem mintha elôdei, 
XVI. Benedek, II. János Pál vagy éppen XXIII. János nem let-
tek volna szegények életvitelükben pápaként, mégis a jelenlegi 
Szentatya az evangéliumi üzenetek gazdag kincsestárából ezt 
az evangéliumi alapokon nyugvó szegénységet emeli ki és tartja 
fontosnak meghirdetni az egész emberiség számára, amikor a 
gazdaság-korban az egy százalékot kitevô gazdagok mérhetet-
len gyarapodást élveznek a hamarosan 99 százalékot kitevô sze-
gényekkel szemben. A százalékarányon lehet ugyan vitatkozni, 
de a pápa helyzetértékelésének a helyessége vitathatatlan.

Már az Assisi-beli Szent Ferenc nevének választásával 
programot adott és tanítóhivatala magasából ezt folytatja a 
szegénységrôl adott újabb meg újabb tanításával. Az idei nagy-
böjtre kibocsátott pápai buzdításában elôször a természetfölötti 
jellegét mutatja be a szegénységnek. „Az ok, ami Jézust arra 

a szegények szolgálata

Írta :: Török József Ch.C.H. 
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1. A víz heteken át állt a házak között
2. Ahol nem az elöntés, ott a földcsuszamlás 
 okozott károkat

2

1

késztette, hogy szegény legyen, nem az önma-
gában való szegénység volt, hanem – Szent Pál 
szavaival – az, hogy „…szegénysége által gaz-
dagodjatok.” Majd Ferenc pápa így folytatja: 

„Meglepô számunkra, ahogy az apostol nekünk 
azt mondja, hogy felszabadulásunkat nem 
Krisztus gazdagságának, hanem éppenséggel 
szegénységének kegyelmébôl nyertük.”

Ezt követôen a pápa elemzi a szegénysé-
get, megkülönbözteti a nyomor különféle faj-
táit és kijelöli a keresztények feladatait fele-
ba rátaik irányában. Mondanivalóját annak 
ki jelentésével kezdi, hogy a Jézus által megélt 
szegénység minden ôt követô számára felada-
tot jelent. „Isten minden idôben és minden 
helyen Krisztus szegénységének kegyelmével 
menti meg az embereket és a világot. … Isten 
gazdagsága nem érhet el bennünket gazdagsá-
gunkon keresztül, de mindig elér bennünket a 
Krisztus lelke által életre keltett személyes és 
közösségi szegénységünkön át.”

Ferenc pápa világosan megkülönbözteti 
a szegénységtôl a nyomort, ami „nem más, 
mint a bizalom, szolidaritás és remény nél-
küli szegénység.” Az emberek egy része ide 
tartozik, mert nélkülözi az alapvetô jogokat 
és az élet fenntartásához szükséges javakat, 

„mint a táplálék, a víz és higiénia, a mun-
ka, az önfejlôdés és a kulturális elômenetel. 
Az Egyház ennek enyhítésére felkínálja a 

„szolgá la tát, diakóniáját.”
A második nyomor erkölcsi jellegû, mert 

az „alkohol, a drog, a szerencsejáték és a 
porno gráfia” függôséget okoz, ami halálos 
kimenetelû lehet. A hírközlés elektronikus 
ipara kiskorúak számára is elérhetôvé teszi 
a verbális és a képi pornográfiát aljas üzleti 
megfontolásból. Az internet által biztosí-
tott anonimitás erkölcsi felelôtlenséggel jár 
együtt, ami az éretlen személyiségek nagyfo-
kú veszélyeztetését jelenti.

Végül harmadikként a lelki nyomort kell 
megnevezni, ami Isten elhagyását, szerete-
tének visszautasítását jelenti. „Ha úgy véljük, 
nincs szükségünk Istenre, elegendôk vagyunk 
önmagunknak, kudarcra ítéljük magunkat. 
Egyedül Isten véd és szabadít meg minket.”

Ferenc pápának a szegénységgel kap-
csolatos gondolatai, tanítása a Máltai Rend 
valamennyi tagja számára idôszerû életprog-
ramot, a mindennapokban megvalósítandó 
feladat-együttest jelent.

Közös segítségnyújtásra hívta a 

nagyvárosok, megyeszékhelyek és 

járásközpontok önkormányzatait 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 

Szerbia, Horvátország és Bosznia-

Hercegovina árvíz sújtotta lakossá-

gának megsegítéséhez bárki hozzá-

járulhat a 1350-es adományvonal 

hívásával.

Segítség 
az árvízben

2014. május közepén évszázadok óta nem 
látott árvíz sújtotta a három országot,. A hat 
napig tartó esôzést követô áradások és föld-
csuszamlások következtében sokan életüket 
veszítették,, sajtóhírek szerint Szerbiában 
34, Bosznia-Hercegovinában 23, Horvát-
országban pedig 2 ember veszítette életét. 
Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában 
eurómilliárdos károkról beszélnek. A víz 
több ezer kilométernyi közutat tett tönkre, 
valamint jelentôsen károsította a vasúti töl-
téseket is. Az áradások és a földcsuszamlások 
gazdaságokat és lakóházakat tettek a földdel 
egyenlôvé, több százezer ember kényszerült 
lakhelye elhagyására, tízezreket kellett kite-
lepíteni. Az áradás erejét Boszniában a dél-
szláv háború pusztításához hasonlították.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a víz 
levonulása után maradó rendkívüli helyzet-
ben ad helyszíni támogatást a segélyezéshez, 
az élet újraszervezéséhez, és a károk felszá-
molásához.

A Szeretetszolgálat vészhelyzet kezelési 
munkacsoport vezetôje több kárt szenvedett 
települést végigjárt, hogy felmérje, milyen 
segítségre lesz szükség. Máltai önkéntesek 
falszárító gépeket visznek az elöntött tele-
pülésekre, amelyeket házról- házra szállíta-
nak majd. A Szeretetszolgálat a nagyvárosok, 
megyeszékhelyek és járásközpontok polgár-

mestereihez fordult, hogy a szerbiai, horvát-
országi és bosznia-hercegovinai áradásokban 
otthonukat vagy megélhetésüket elveszített 
emberek számára támogatást kérjen. Sok 
helyen szívesen segítenének az árvízkárosul-
taknak, de nem tudják, mire van szükség az 
elöntött településeken, mit és hogyan kellene 
gyûjteni, hová kellene szállítani az adomá-
nyokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
ehhez ajánlja fel szakmai segítségét. 

A máltai szervezeten keresztül bárki se-
gítséget nyújthat az elöntött települések la-
kóinak a 1350-es adományvonalon, egy hívás 
250 forint támogatást jelent.

kitekintô
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Miközben a kijevi Maidan téren 

hónapokon át tömegek követelték 

az ország vezetôinek távozását és a 

tüntetôk idôrôl idôre össze csaptak 

az ellenük vezényelt alakulatokkal, 

a téren megszokottá vált a  máltai 

sátrak látványa. A tábori konyha

naponta több ezer adag ételt 

és forró teát szolgált ki, a máltai 

kereszt pedig az ukrán fôvárosban 

is a humanitárius segítségnyújtás 

szimbóluma lett.

Máltai alakulat
Kijevben

Amikor a 2013. november 
30-án a téren kezdôdött tö-
megmegmozdulásokról be-
számolt  a televízió, Ukrajna 
minden részérôl tüntetni 
indultak az egyetemisták.  
Az Ivano-Frankivszk-i mál-
taiak, 30-40 fiatal Roman 
Yaruchik vezetésével tábori konyhával indultak forró teát osz-
tani az  átfagyott tömegnek. Ivano-Frankivszk 600 km távol-
ságra van Kijevtôl. 

Az ukrajnai Máltai Segélyszolgálat vezetôje, Pavlo Titko 
Lembergbôl jelezte, hogy ôk is mennek, de civilként szándékoz-
tak segíteni, mert nem szerettek volna politikai ügybe kevered-
ni.  De mire megérkeztek,  már álltak a máltai sátrak, lobogott 
a téren a máltai zászló, a fiatalok pedig teát és levest osztották.

Közel egymillió ember vett részt a Maidan téri tünteté-
seken. A máltaiak naponta 4000 liter vizet és több ezer adag 
élelmet osztottak ki. Egy sebtében elkészített internetes hon-
lapon hívták fel a segítôk a figyelmet a legszükségesebbekre, 
az emberek azután valóban hoztak is mindent. A kijevi la-
kosok csaknem 300 000 euró értékû segítséget nyújtottak a 
máltai konyha ellátásához. Három hónap alatt 350 000 adag 
meleg ételt és 890 ezer liter citromos teát osztottak ki. 

December 23-án PavloTitkót behívatta a ki-
jevi máltai nagykövet, ô azonban nem tudott 
elmenni hozzá, így a nagykövet ment ki hoz-

zá a térre.  A helyszínen látottak hatására a nagykövet más-
nap is visszament, de már nem öltönyben érkezett, hanem 
munkaruhában, és napokon át segített ô is.  Az összecsapások  
el durvulása  után a máltaiak a sebesültek ellátásában is segí-
tettek, folyamatosan 20-30 önkéntessel dolgoztak a sátrakban. 
Megszervezték nagyon sok sérült külföldi gyógykezelést is. 

a Rend a nagyvilágban

Humanitárius
jelképpé vált a
nyolcágú kereszt 
a Maidan téren

1. Decemberben két tábori konyhát állítottak fel a 
Maidan téren

2. Februárig 350 000 adag meleg ételt és 890 000 liter 
teát osztottak ki

3. Önkéntesek segítenek a Maidan téren

2

31

Fotók :: Pavlo Titko
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Az érkezôket öt földrész har-
minchárom  országából hét 
re pülôgép, öt különvonat és 
ismeretlen számú különbusz 
hozta. Mint az eddigi 55 alka-
lommal is, a zarándoklat meg-
szervezése most is hatalmas logisztikai erôfeszítéseket kívánt.

Az elôször Lourdes-ba zarándokoltak elôtt tartott beszé-
dében a Nagymester kihangsúlyozta, hogy sokféle mód van a 
Lourdes-i zarándoklat hazatérés utáni folytatására. Számtalan 
önkéntes program létezik, melyben elkezdhetjük, illetve foly-
tathatjuk tevékenységünket. A Nagymester felhívott minden 
egyes jelenlevôt arra, hogy hazatérve keresse és találja meg 
azt a helyet, ahol bekapcsolódhat ezen  tevékenységekbe, vagy 
akár újakat kezdeményezve tartsa fenn a zarándoklat szellemét 
az év minden napján.

A zarándoklat egyik csúcspontját a  vasárnapi szentmise 
jelentette a hatalmas X. Pius bazilikában, ahol  a Nagymester, 
a Nagymagisztérium tagjai és nagyszámú püspök mellett négy 
bíboros is megjelent. A 25 000 zarándok jelenlétében szent-
misét bemutató Béchara Boutros Raï maronita patriárka pré-
dikációjában hangsúlyozta: „Azért jöttünk, hogy a Szûzanyára 
bízzuk könyörgéseinket az Úrhoz, saját megszentelôdésünkért, 
a betegeink lelki és testi felgyógyulásáért és az egész világ 
békéjéért. Az ötnapos zarándoklat  emlékezetes pontja volt a 
magyar zarándokcsoport  számára a Pásztor Zoltán és Török 
József rendi káplánjaink által vezetett keresztúti áhítat, a kora 
reggel bemutatott magyar szentmise a Grottánál, valamint a 
záró áldás, a betegek szentségének kiszolgáltatásával.

A Magyar Máltai Lovagok Szövetségének zarándokcso-
portjában tizenhat beteg vehetett részt, két rendi káplán va-
lamint harminc önkéntes rendtag és szeretetszolgálati zarádok 
munkatárs támogatásával.

A Máltai Rend 56. nemzetközi 

zarándoklatán a Szûzanya hónap-

jának elsô hétvégéjén mintegy 1300 

beteg vett részt több mint 6500 

rendtag és önkéntes segítô kísére-

tében, Fra‘ Matthew Festing Nagy-

mester vezetésével.

Az 56. Lourdes-i 
zarándoklat

zarándoklat

1. Fôpapi szentmise a X. Pius bazilikában
2. Dr. Sótonyi Péter C.G.M. vezetô orvos a zarándok betegekkel
3. A magyar zarándok csoport a Grotta közelében

2

1

3
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Írta :: Solymári Dániel

Jóllehet, az egyes telepek lét-
rejötte országonként el térô, 
a mûködési mechanizmu sok 
azonosak. A kontinens egyik 
legnagyobb, de mindenkép-
pen legismertebb nyomorte-
lepe Kenya fôvárosában talál-
ható. Igaz, Kibera csak egy a 
sok közül, Nairobi világhírû 
szegénynegyedében milliós 
lakosság él embertelen kö-
rülmények között. Amerikai 
és európai segélyszervezetek 
munkájának eredményekép-
pen a vízzel és szanitációval 
kapcsolatos fejlesztések szá-
ma évrôl évre növekszik, a 
teljes hozzáférhetôség azon-
ban egyelôre távoli cél.

Legális vízhálózatok, nyil-
vános vécék és zuhanyzók, 
higiénés oktatóközpontok né-
hány tucatja jelenti az emberi élethez méltó 
ala pokat. Lehetséges válaszok, vagy megoldási 
lehetôségek? Utóbbi talán túlzás az agyaggal 
tapasztott viskók végtelennek tûnô tengerében, 
mégis a helyi kormányzati aktivitással összeha-
sonlítva minta nélkül álló kezdeményezések. 

A kenyai telepeken alkalmazott megoldá-
sok elvi alapja, hogy állandóan elérhetô, legá-
lis, olcsó és egészséges ivóvizet, továbbá mosa-
kodási lehetôséget biztosítson az ott élôknek. 
Az egyéni higiéné jelentôsége a fertôzések 
elleni küzdelem mellett azért is alapvetô, 
mert a mosakodás a város különbözô részeibe 
ingázó telepiek alkalmi munkához jutásának 
fontos eleme. 

Sikeresen zárult a Szeretetszolgálat ugandai 

fejlesztô programja; sorban a harmadik, Afrika

szubszaharai régiójában. A kenyai Nairobi és 

a tengerparti Mombasa után amelynek egyik 

legnagyobb nyomortelepén – a világon elsôként 

valósítottak meg a magyar máltaiak ivóvizes 

programot – most Ugandában vehetik 

használatba a fôváros szegregátumaiban élôk 

a segélyszervezet által épített higiénés 

központokat. Korábban már olvashattunk 

a jelenlét hátterérôl (Máltai Hírek, XVIII/4.). 

Most Uganda és Kenya, e két szomszédos ország 

nyomor tele pein alkalmazott módszerekbôl 

ismerjünk meg részletesebben a Szeretet-

szolgálat által is alkalmazott két jó gyakorlatot. 

A lét peremén
A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
kelet-afrikai 
programjairól

kitekintô
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nem-
zetközi fejlesztéssel foglalkozó munkatársai, 
maguk is megtapasztalhatták Afrika árnyé-
kos oldalát. 2011-ben a Szeretetszolgálat az 
ENSZ évtizedes tapasztalataira építve egy 
úgynevezett szanitációs központot létesített 
a kenyai telepen. A központ, amely egyébként 
típuspéldája a kiberai fejlesztéseknek, legális 
kapcsolódással rendelkezik a városi vízmûvek 
hálózatára. A stabil vízszolgáltatás érdekében 
a központot üzemeltetô telepi közösség heten-
te tölti fel a beérkezô vízbôl a tetôn lévô 10 
000 literes gyûjtôtartályt, amibôl aztán jelké-
pes áron vásárolhatnak a lakók. Az összegyûlt 
pénzt a kioszk fenntartására fordítják és ez az 
üzemeltetôk fizetése is egyben. A központok 
túlterheltségének meg elô zése érdekében fon-
tos, hogy a felhasználók azokat csak megfelelô 
díjszabás ellenében vehessék igénybe. Az ötven 
négyzetméteres kôépület komplex higiénés 
bázis: férfi és nôi zuhanyzókkal, vécékkel. Kö-
zösségi helyiségé ben tisztálkodási alapismereteket oktatnak, 
egyben a ,,negyed” egyik fô találkozási pontja. Az épületen kí-
vül egy szemétégetô kazán szolgál vízmelegítésre. A szennyvíz 
elvezetése saját csatornán keresztül történik, amely a környezeti 
terheltség csökkentésének fontos eleme. Habár az nem kerül he-
lyi továbbhasznosításra, ma már szintén fontos része a tudatos 
fejlesztéseknek és az ökológiai lábnyom csökkentésének.

Az ugandai fôvárosában elkezdett fejlesztés éppen ebben 
a kérdésben igyekszik a kenyaihoz képest is újabb többlettel 
rendelkezni. Az elôzôhöz hasonló szanitációs központ Kam-
palában már a fenntarthatóság jegyében készült. Látszólag 
ellentmondásos fogalom ez egy olyan helyen, amit leginkább 
megszûntetni kellene, mint fenntartani, de nem is errôl van 
szó: az aktívház technológiára épülô telepi házak a korábbi 
szolgáltatások mellett biogáz hasznosító rendszerrel bôvülnek 
ki. Az ilyen típusú épületek jellemzôje, hogy azok megújuló 
forrásokból energiát termelnek, azaz több energiát állítanak 
elô, mint amit elfogyasztottak. A telepiek esetében fogyasztás-
ról nem igen beszélhetünk, hiszen egyszerû épületek lévén az 
igényük minimális. A száraz vécékkel rendelkezô kioszkokba 
telepített technológia lényege, hogy a szilárdat és folyékonyt 
külön gyûjtô földalatti komposztáló tartályokban kémiai fo-
lyamat játszódik le, aminek eredményeképpen keletkezô gázt 
a háztartásokba elvezetve a lakók világításra és fôzésre hasz-
nálhatják fel, kiváltva ezzel a veszélyes égésterméket elôállító 
kerozint és faszenet.

Az egyes központok tízezreknek nyújtanak folyamatosan 
elérhetô szolgáltatásokat egész évben. Az adott szegényne-
gyedek teljes lakosságára vetítve Nairobiban tíz, Kampalában 
közel nyolcvan százalékos lefedettséget biztosítanak. A kenyai 
központ közel egyéves mûködése alatt, az üzemeltetésért 
felelôs helyi munkatársak adatai szerint, felére csökkentek az 
ott élô gyerekek gyakran végzetes kimenetelû gyomorpana-

szai. Az anyák elmondása szerint alig kellett orvoshoz fordulni, 
szemben a korábbi évek heti arányával. A szanitációs közpon-
tok hatékonysága és azonnali egészségjavító hatása azonban 
keserédes siker: bár a telepi állapotok rendezésében csak tü-
neti kezelést nyújtanak, a szolgáltatások bebizonyították, hogy 
milyen kevés is elég a hathatós változások eléréséhez.
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Támogassa Ön is a Máltai Szeretetszolgálatot! Adományát akár okostelefonján keresz

tül is eljuttathatja négy gyors lépésben:

1 :: Töltse le a MasterCard Mobile alkalmazást, és regisztálja MasterCard® vagy 

CVCkóddal ellátott Maestro® bankkártyáját! 2 :: Olvassa be a támogatni kívánt szer
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Az építészmérnök végzett ségû Bartos Erika elhivatott magyar 
gyermekkönyv író és illusztrátor. 

Új mesekönyvében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 
is vallott elveket fogalmazta meg a gyerekek nyelvén. A fogya
tékkal élôk nem várnak mást a környezetüktôl, mint ôszinte 
kapcsolatokat, természetességet, elfogadást. Méltóságot és he
lyet a közösségben. A mindennapok során azonban láthatatlan 
falak zárják el ôket a többségtôl, bizonyos értelemben ôk is ki
rekesztettek. Elfogadásuk elôsegítése a Magyar Máltai Szere
tetszolgálat egyik küldetése.

Az Ôrangyal kötet speciális igényû gyerekek mindennapja
iról szól, az ô útjukon keresztül az elfogadásról, együttélésrôl 

– írta saját könyvérôl az írónô. Három fô gondolat motoszkált 
bennem, amit szerettem volna ezzel a kötettel átadni: az egyik, 
hogy mindenki ügyes valamiben. A mesében szereplô vak kis
lány például mindig a legügyesebb a szembekötôsdiben, mert 
a hallása érzékenyebb látó társainál. A másik fô gondolat az 
volt, hogy néha nagyon hasznos beleképzelnünk magunkat 
társaink helyébe. Az egyik mesében néhány barát önként úgy 
dönt, hogy az iskolai táncot kerekesszékben ülve táncolja majd 
el, csupán azért, hogy kerekesszékben ülô társukkal közösséget 
vállaljanak. A harmadik pedig a szeretet. Azok a gyerekek, akik 
valamilyen speciális nehézséggel küzdenek, legtöbbször nem 
sajnálatra vágynak, hanem szeretetre, elfogadásra, természe
tes és azonos bánásmódra.” 

Az Ôrangyal, Mesék az elfogadásról címû könyv április 25
tôl kapható a nagyobb könyvesboltokban. A kötet megvásárlói a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjait támogatják.

Mesék az
elfogadásról

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adta ki Bartos Erika: 

Ôrangyal címû új mesekönyvét, amelyet a könyvfesztiválon 

mutattak be az érdeklôdôknek. A népszerû írónô új kötetének 

szereplôi fogyatékkal élô gyerekek, a történetek az ô 

közösségbe illeszkedésükrôl, elfogadásukról írott mesék. 

A magyarországi gyermekkönyvek legkeresettebb szerzôje 

könyvét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjainak 

támogatására ajánlotta fel.

szolgálat


