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Hálaadó szentmisével és konferenciával em-
lékeztek meg 2015. február 10-én, Bereg-
szászon a Beregszászi Járási Máltai Szeretet-
szolgálat megalakulásának 20. évfordulójáról. 
A beregszászi járási máltai szervezetnek az 
elsô nagy kihívással az 1998-as pusztító tiszai 
árvíz során kellett szembenéznie, majd alig 
három évvel késôbb, 2001-ben újabb áradás 
sújtotta Kárpátalját. A Máltai Szeretetszol-
gálat mindannyiszor tevékenyen részt vett a 
segélyezésben és az újjáépítésben. 

A Máltai Szeretetszolgálat két évtize-
des kárpátaljai tevékenységét ismertetô 
elôadásában Makuk János, a Szeretetszolgálat 
beregszászi járási szervezetének elnöke el-
mondta: amikor 1995. február 10-én, Bereg-
szászon megalakult a Máltai Szeretetszolgálat 
helyi szervezete, nagyon rossz volt a szociális 
helyzet Kárpátalján, rendszeresek voltak az 
áramszünetek, a tanárok, közalkalmazottak 
nem kaptak fizetést. Amióta Ukrajna keleti 
részében harcok dúlnak, ismét hasonló hely-
zet kezd kialakulni országban. A figyelem 
középpontjában ezért a kelet-ukrajnai háború 
átgyûrûzô hatásai, és a lakosság gyorsan rom-
ló szociális helyzetének következtében adódó 
feladatok állnak. 

A jelenlegi háborús konfliktus követ-
kezményeként Kárpátalján is megjelentek a 
kelet-ukrajnai menekültek, akiknek a Szere-

tetszolgálat humanitárius segélyt nyújt, és gyógyászati eszkö-
zökkel látja el a frontról érkezô sebesülteket. A Szeretetszolgálat 
vezetôi szerint Ukrajnában elhúzódó válságra kell felkészülni, 
és mûködésüket is ennek megfelelôen kell alakítani a jövôben. 

„Nem az adás a legfontosabb, a leglényegesebb, hanem az, 
hogy milyen szeretettel adjuk, végezzük munkánkat” – idéz-

ték a felszólalók Papp Tihamér atyának (a kárpátaljai feren-
ces misszió elsô vezetôjének) húsz évvel ezelôtt, az alakuló 
gyûlésen mondott szavait. Szalipszki Endre beregszászi ma-
gyar fôkonzul arról biztosította a szervezet jelenlegi vezetôit és 
aktivistáit, hogy a magyar kormány a továbbiakban is támogat-
ja azt a sokirányú karitatív tevékenységet, amit a beregszászi 
máltaiak felvállaltak. Az alapítók nevében felszólaló Prófusz 
József a kezdeti nehézségek mellett arról is beszélt, hogy a 
szervezet által meghirdetett jótékonysági akciókat mindig is az 
önkéntesek lelkes csapata támogatta. A Magyar Máltai Lova-
gok Szövetségének ispotályosa Szabadhegÿ Kristóf az elmúlt 
húsz esztendô legfôbb tanulságának nevezte, hogy az elesettek 
felkarolásának vágya még a legnehezebb körülmények között 
is megtalálja annak lehetôségét, hogyan segíthetünk. Pavel 
Titko, az Ukrajnai Máltai Szeretetszolgálatok koordinátora 
példaértékûnek nevezte a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat 
tevékenységét.

A konferencia keretében kitüntetéseket nyújtottak át a 
Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek. 
Makuk János elismerô okleveleket adott át azoknak, akik 
hosszú éveken keresztül támogatták a szervezet munkáját. A 
Máltai Rend nevében Szabadhegÿ Kristóf, és Ugron Imre – a 
Közép- és Keleteurópai Steering Committee elnöke – adott át 
Apor emlékérmet, többek között Pavel Titkonak, a Lembergi 
Máltai Szeretetszolgálat elnökének, valamint a helyi szervezet 
vezetô munkatársainak és legfontosabb támogatóinak. 

Képes összeállításunk a Máltai Szeretetszolgálat kárpátal-
jai akciójáról a 10-11. oldalon.

Húszéves a beregszászi 
szeretetszolgálat 

évforduló

Fennállásának húszéves évfordulóját ünnepelte a 

Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat, melynek a 

kelet-ukrajnai háború miatt romló körülmények 

között ma ugyanolyan kihívásokkal kell szembe-

néznie, mint két évtizeddel ezelôtt.
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A több mint 900 éves Máltai 
Rend eddig már 22, az Egy-
ház által hivatalosan elismert 
szentet és boldogot tudhat 
soraiban; közöttük Boldog 
Apor Vilmos püspököt is. 
Fra‘ Andrew Bertie esetében 
viszont most elsô ízben for-
dult elô, hogy egy nagymes-
ter boldoggá avatási eljárása 
induljon el. 

A 2008-ban 78 évesen 
elhunyt, példamutatóan 
szent életû Fra‘ Andrew Bertie 
27 éves korában lépett be a 
Rendbe, 1981-ben tette le a 
szegénység, a tisztaság és az 
engedelmesség hármas szer-
zetesi fogadalmát, majd a 
Rend Szuverén Tanácsának 
tagja lett Rómában. Nagy-
mesterré választása 1988-
ban a nagytudású, magasan 
képzett, de szerény és vissza-
húzódó embert meglepetés-
ként érte. A Máltai Rend 78. 
nagymestereként ô volt az 
elsô nem olasz nemzetiségû 
a Rend élén a XVIII., és az
elsô brit a XIII. század óta.
Fra‘ Andrew Bertie két 
évtizedes kormányzása – 
egyéniségének és kiváló 
adottságainak köszönhetôen 

– rendkívül eredményes volt. 
Szívéhez különösen közel 
álltak a magyar rendtagok. 
Nagymesterként négyszer 
is ellátogatott hazánkba, 
amikor - a hivatalos állami 
programok mellett – végig-
látogatta a Szövetség és a 
Szeretetszolgálat tevékeny-
ségeinek fôbb színhelyeit.
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A címlapon: Fra’ Andrew Bertie 

boldoggá avatási eljárásának kezdete

Kedves
Olvasó!

Tisztelettel,
W ET TSTEIN

JáNoS

A Máltai Rend
magyarországi 

kommunikációs
vezetôje

Az 1989-es páneurópai piknik 

szervezôi és a Magyarországra 

menekült keletnémet családok, 

polgárok segítôi kaptak elismerést 

a XXI. Század Intézettôl és a Terror 

Háza Múzeumtól Budapesten. 

A Petôfi-emléklap a helytállásért elnevezésû 
elismerés odaítélésével hetvennél több em-
ber, köztük politikusok és ismeretlen segítôk 
tevékenységét, bátorságát kívánták elismerni, 
olyanokét, akik – a méltatás szerint - a kom-
munista diktatúra ideológiai szorítása ellené-
re is emberséget mutattak. Elismerést ítéltek 
oda a keletnémet menekülteket segítô - eddig 
ismeretlen - „névtelen hôsök” mellett az ak-
kor lelkészként tevékenykedô Balog Zoltán 
emberierôforrás-miniszternek, Filep Máriá-
nak, a piknik fôszervezôjének, Horváth István 
volt belügyminiszternek, Konrád György író-
nak, Kovács László volt külügyminiszternek, 
Kozma Imre atyának, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat elnökének, Németh Miklós volt 
miniszterelnöknek, Pozsgay Imre volt minisz-
ternek és Tôkés László református püspöknek.
Balog Zoltán azt hangoztatta: a szabadság 
mindig a belülrôl szabad emberekbôl indul 
el. Szerinte a szabadság ereje képes azokat is 
inspirálni, akik ma azért felelôsek, hogy meg 
is maradjon a szabadság. Azt is mondta, a sza-
badság nem magától értetôdô, annak mindig 
ára van, hiába gondolják azt ma sokan, hogy 
ingyen van. A miniszter az elismerés átvétele 
után felidézte saját 25 évvel korábbi, néhány 
napig tartó szerepét a csillebérci menekülttá-
borban, ahol pasztorációs szolgálatot végzett.

Elismerés 
a helytállásért
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Fra’ Matthew Festing, a 
Máltai Rend nagymestere 
hagyományos évnyitó foga-
dásán tájékoztatta a Rendhez 
akkreditált diplomáciai tes-
tületek képviselôit a máltai 
szervezet 2014-ben végzett 
tevékenységérôl. 

A Máltai Rend humani-
tárius elkötelezettségének 
eleget tenni, a szenvedôkön 
segíteni az ôsi ispotályos lo-
vagok örököseiként, soha nem 
volt még ilyen nehéz, mint 
napjainkban – szögezte le a 
Nagymester.

Globalizációs közöny
„Amíg itt beszélünk, 50 millió ember menekül világszerte a 
háborúk, az üldöztetések, a szegénység és az éhínség elôl. 
Szíriában egy egész nép van mozgásban. A kereszténység 
bölcsôje a vallásháborúk lángjában ég: egész nemzetek élnek 
szélsôséges szervezetek állandó fenyegetése alatt, amíg virág-
zik az embercsempészet és az emberkereskedelem. Keserû 
paradoxon, hogy mindez egy olyan korszakban történik, ami-
kor még szemünk elôtt vannak a közelmúlt tragikus tanításai: 
a két világháború, a népirtások és a zsarnokság. Egy állítóla-
gos globális béke immár kopott ernyôje alatt, megdöbbentô 
erôszak kíséri egyre gyakrabban a helyi konfliktusokat, min-
den erkölcsi vagy hagyományos határ nélkül. olyan erôszak, 
amely nem tesz különbséget egyenruhás harcosok és védtelen 
civilek közt. A Nagy Háború a katonák holokausztja volt; a 

mai regionális háborúk nôket és gyermekeket áldoznak föl. 
Az alapvetô emberi jogokat régen kinyilvánították, mégis, a 
21. század az új, indiszkriminált barbárságok csúszós lejtôjén 
kezdôdik. A modern, szabálytalan háborúk harcosai könyör-
telenül sújtják a leggyengébbeket, olyan módszerekkel, me-
lyek elmúlt évszázadok felé nyúlnak vissza. Gyûlöletük forrá-
sa egyre gyakrabban a vallási fanatizmus, egy torz ideál, ami 
elárulja az eredeti hitet és szinte érzéstelenítôként mûködik 
a fejekben és szívekben. Korunk egyik tragikus jellemzôje, 
hogy a humanitárius jog alkalmazása fokozatosan romlik. A 
jogelvek betartása sok irányból kerül nyomás alá: ezt abban 
is látjuk, hogy katonai válaszokat alkalmaznak, növelve a civil 
áldozatok számát és a mellékhatásokat, ahelyett, hogy csök-
kentenék az erôszakot. És mialatt folynak ezek a tragédiák, a 
fejlett társadalmakat a világ minden táján hatalmába kerítet-

Az otthonukat elhagyni kényszerülô, a szökéssel életüket 

kockáztató migránsok ezreit mentették a Máltai Rend önkén-

tesei 2014-ben. A világ 120 országában tevékenykedô szerve-

zet éveken át segít a nagy katasztrófák helyszínein, a maga 

eszközeivel küzd az ebola-járvány ellen, Betlehemben pedig a 

térség egyetlen szülôotthonát tartja fenn már évek óta.

Piszkítsuk be 
kezünket!

A Máltai Rend
nagymesterének

beszámolója 
a világban zajló 

humanitárius 
akciókról

a máltai rend a nagyvilágban
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te a globalizációs közöny, ahogy azt Ferenc pápa elnevezte. 
Van a léleknek egy kényelmes álma, ami süketté és érzéket-
lenné tesz minket embertársaink fájdalmai iránt, legyenek 
azok a Közel-Keleten, Afrikában, a Földközi tenger partjain, 
vagy akár közelebb, saját városaink peremén.”

orvosok, szociális munkások, segítôk serege
Ebben a nehéz helyzetben kell ma a Máltai Rendnek elfo-
gadnia az örökös kihívást, melyet ôsi jelszava így foglal ösz-
sze: Tuitio fidei et obsequium pauperum (A hit védelme és a 
szegények szolgálata). A Rend válasza kettôs: egyrészt a leg-
határozottabb kiállás az emberi méltóság mellett, másrészt 
a rugalmas alkalmazkodás a meglévô körülményekhez, hogy 
közel lehessen a rászorulókhoz. A Rend megôrizve identitá-
sát, soha nem félt a változásoktól. Ugyanúgy, mint régen, a lo-
vagok manapság is orvosok, ápolók, szociális és humanitárius 
munkások. Természetesen új terápiák és eszközök váltották 
fel a régieket, de a cél ugyanaz maradt.

A Máltai Rend megôrzi a 
lelkiségét, amit a római egyház-
hoz való ezeréves hagyományos 
hûsége alakított ki. Ez a kapcso-
lat szélesíti a hit-alapú humanitá-
rius intézmény eredményességét. 
A rend teljesen azonosul Ferenc 
pápa legújabb felszólításával, mi-
szerint „piszkítsuk be kezünket” a 
világ peremén élô elfelejtett em-
bertársainkért vállalt szolgálattal. 

A szuverenitás garantálja 
azt a tekintélyt és függetlensé-
get, amelyre a Máltai Rendnek 
szüksége van, hogy jól végezhesse munkáját. A világ elôtti 
szerepe egy olyan humanitárius intézményé, ami azért lé-
tezik és mûködik, hogy hangot adjon a szegényeknek és 
marginalizáltaknak, rejtett szándékoktól, politikai és gaz-
dasági érdekektôl mentesen. A hosszú ideje fennálló pártat-
lansága hitelt ad szándékainknak, és az általa keltett bizalom 
biztosítja, hogy kezdeményezéseit széles körben nagyra érté-
kelik. A kétoldalú kapcsolatok hálózata, amelyet a több mint 
100 országba kiküldött nagykövetek közösen építenek évrôl 
évre, értékes támogatást nyújt a segélyakciók hatékonyságá-
hoz és eredményességéhez.

A Máltai Rend külpolitikája 2014-ben jelentôs eredménye-
ket ért el: együttmûködési megállapodást írt alá a palesztin 
kormánnyal, a Cseh Köztársasággal és a Frankofónia Nemzet-
közi Szervezetével; diplomáciai kapcsolatainak köszönhetôen 
erôsíteni tudott egyes egészségügyi létesítményeket Kamerun-
ban, különös tekintettel az anyák és a csecsemôk ellátására; fej-
lesztési együttmûködési megállapodást kötött El Salvadorral, 
helyi klinikák támogatására. Különösen jelentôs a Máltai Rend 
és az olasz Honvédelmi Minisztérium közti együttmûködés 
felújítása a Rend olasz szövetségének katonai hadteste ügyé-
ben, az elsôsegélynyújtás, a természeti katasztrófák és vész-

helyzetek kezelése terén. Ez az immár régi nagy hagyomány 
röviddel az olasz egyesítés után indult be, és azóta folyamato-
san erôsödött. Az elmúlt évben a Rend megállapodást írt alá 
a Szentszékkel és a Pompei-ben levô Mária kegyhellyel, egy 
ottani új népkonyha felállítására.

Öt kontinensen, százhúsz országban 59 perjelség és nem-
zeti szövetség, 33 segélyalakulat, a Malteser International 
nemzetközi segélyszervezet és többezer rendtag, orvos és ön-
kéntes napi munkája ad választ a kihívásokra.

És ott vannak az idôsek, a testi és szellemi fogyatékkal 
élôk, a szegények, a leprások, az elhagyott gyermekek, az 
egyedülálló anyák... Miután lehetetlen a Rendnek az emberi 

szenvedés egész univerzu-
mára kiterjedô mûködését 
rövid idô alatt részletesen 
leírni, a Nagymester csak né-
hány jelentôs példát említett. 

„Migránsok az iraki ki-
telepítettek, akik az ú.n. 
Iszlám államtól menekül-
nek, a militáns dzsihádista 
terroristáktól, akik két év 
alatt leromboltak évszáza-
dos multikulturalizmust és 
békés együttélést. Az iraki 
Kurdisztánban, a Rend személyzettel és felszerelésekkel segít 
a Malteser International és helyi partnerek által mûködtetett 
mobil klinikákban. Törökországban, ahol több mint egymillió-
hétszázezer szíriai lakos talált menedéket 2011 óta, a Rend egy 
tábori kórházat mûködtet, szakorvosokkal és pszichológusok-
kal, aktívan együttmûködve a muszlim segélyszervezetekkel. 
Segítségnyújtó központokkal és szakemberekkel növelte har-
mincéves jelenlétét a Rend Libanonban, ahol ma a lakosságnak 
egyharmada menekültekbôl áll.”

1. Fra’ Matthew Festing nagymester
2. Afrikai menekült hajótöröttek a Máltai Rend hajóján 
 a Földközi-tengeren
3. A Máltai Rend nemzetközi segélyszervezetének 
 mobil klinikája
4. Máltai segélyiroda Libanonban

1 2 3

4
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Migráns az a sokezer kétségbeesett ember, akik életüket 
könyörtelen emberkereskedôk kezébe teszik, hogy összetákolt 
hajókon induljanak el a remény útján a Földközi-tengeren át. 
A számok maguktól beszélnek: több mint 130.000 ember ér-
kezett az olasz partokra 2014-ben, hétszer annyi csecsemôvel, 
mint az elôzô évben. A szicíliai Lampedusa szigetén, valamint 
a járôrhajókon, melyek a kényes mentôakciókat végzik a tenge-
ren, a Máltai Rend olasz segélyszolgálata napi 24 órán keresz-
tül van jelen szakszemélyzetével. 

A Rend orvosi, szociális és nyelvi programjai Franciaor-
szágban, Belgiumban, Németországban, Spanyolországban 
és olaszországban jelentôs segítséget nyújtanak a bevándor-
lóknak, akik egy jobb élet reményében érkeznek Európába. A 
Máltai Rend nemzeti szövetségei segítséget nyújtanak a jog-
állás nélküli embereknek a menekültstátusz iránti kérelemeik 

elkészítésében és egyéb ad-
minisztratív eljárásokban.

Nemcsak a 
reflektorfényben segít
Biztonságos hazára van szük-
sége annak a többezer em-
bernek is, akik a Gázai övezet 
konfliktusa miatt szenved-
nek. Ez a Közel-Keletnek 
azon része, ahol a betlehemi 
Szent Család szülôotthon 
évtizedek óta minden ottani 
anyának a támaszpontja. Ez 
az intézmény a béke egyik 
világítótornya egy zavaros 
földön: most bôvíti tevékeny-
ségét és információs prog-
ramjait, ellátást és segítséget 
nyújtva a nôknek a környék-
beli falvakban.

A Máltai Rend küzd 
sok más csapás ellen is: 
elsôsorben az Ebola-vírus 
ellen, amely Nyugat-Afriká-
ban eddig 8 000 áldozatot 
követelt. Gyógyszereket és 
eszközöket küld Libériába és 

Guinea Conakry-ba, ahol ordre de Malte France klinikákat, 
korai diagnózis-programokat és figyelemfelkeltô kampányokat 
mûkôdtet. Ezenkívül Afrika-szerte sok szakember tûzi ki a 
nyolcágú keresztet és harcol évek óta a többi láthatatlan ellen-
ség ellen, mint a malária, a tuberkulózis és a HIV/AIDS.

Nem csak a közvetlen jelent kell figyelembe venni: az elsô 
segélyakció után, a társadalmi és anyagi újjáépítés problémá-
ja még sokáig fenáll. Ezért a Máltai Rend úgy mûködik, hogy 
helyben marad, még akkor is, amikor a nemzetközi média már 
kikapcsolja reflektorjait. Ezt a stratégiát a 2004-es szökôár 
után alakította ki Délkelet-ázsiában, ahol az elmúlt években 

folytatta a víztisztító beavatkozásokat, agrárképzési progra-
mokat és mikrohitel projekteket. Haitin, pontosan öt évvel a 
földrengés után, ma is végzi az írás-olvasás tanítást, családi tá-
mogatást és járványmegelôzési programokat. Továbbá Samar 
szigetén, és a többi Fülöp-szigeten, ahol egy évvel ezelôtt a 
Haiyan tájfun sok pusztulást és halált okozott, távol a média 
lármájától továbbra is szállítja a gyógyszereket és ruhanemût, 
támogatja az újjáépítést, és családi jövedelmek növelését célzó 
kezdeményezéseket.

A Nagymester kihangsúlyozta, hogy nem azt akarta 
elsôsorban bemutatni, amit a Rend tesz, hanem azt, hogy 
mennyi még a teendô. A rengeteg marginalizált, nehéz hely-
zetben levô ember válaszút elé állítja a Rendet, hogyan képzeli 
a jövôt. A kihívás nagyságával és az eszközök elégtelenségével 
szembesülve, Jézus figyelmeztetését idézte a Nagymester: „Az 
aratás bôséges, de a munkás kevés” (Lukács 10: 2). A Máltai 
Rend szilárd meggyôzôdéssel ígéri, hogy mozgósítja teljes po-
tenciálját, különösen a fiatalabb generációra figyelve, akik egy 
új élet ígéretét jelentik a világnak. A Rend már most is járja ezt 
az utat, olyan kezdeményezésekkel, mint a libanoni Caravan 
Project a fogyatékkal élôk számára, amely minden évben be-
von fiatal európai önkénteseket; vagy a Rodoszi stratégiai sze-
minárium döntésével, hogy a Rend a következô tíz év folyamán 
megfelelô stratégiát dolgoz ki a fiatalok bevonására. Fenntar-
tások és személyes elôítéletek nélkül fordul az „újoncok” felé, 
hogy új és termékeny fejezetet írjanak a Máltai Rend hosszú 
történelmében a lelkesedésükkel és mások iránti lankadatlan 
elkötelezettségükkel.

De éppen ez a történelem emlékezteti a Rendet újra arra, 
hogy nem támaszkodhat kizárólag az önkéntesek nagylelkû 
karjaira és szívére. A személyi erôforrások mellett a Rendnek 
olyan, az elôjogához tartozó intézményi erôforrásai is vannak, 
amelyekkel új kapcsolatokat tud létesíteni a kormányok és a 
kultúrák között, a gyorsabb emberi fejlôdés érdekében Az ör-
vendetes legújabb diplomáciai kapcsolat, mely Dél-Szudánnal 
jött létre, mutatja, hogy mit eredményezhet az ôszinte diplo-
mácia, ha az emberek felé, és nem ellenük irányul. 

Beszámolója végén a Nagymester felhívta a diplomáciai 
testületek képviselôit, hogy segítsenek a Máltai Rendnek, hogy 
a Rend is segíthessen, és a világ elhagyott területein megismé-
telhesse, amit az ôsi krónikái írtak arról az ispotályról, melyet 
az alapító Boldog Gellért hozott létre Jeruzsálemben: „A sze-
gényeket ápolják és táplálják, a betegeket kezelik, kiszolgáltat-
ják a szentségeket, a zarándokokat és szenvedôket felfrissítik, 
az írástudatlanokat tanítják, és a foglyokat megváltják”.

1. Válságövezetbe telepített máltai mobil kórház
2. Iraki menekültek szállása

2

1



Máltai Hírek :: 2015 :: Március 7

Az ünnepi eseményen részt vett a Máltai 
Rend nagymestere, Fra’ Matthew Festing, 
megjelentek a Szuverén Tanács tagjai, az el-
hunyt Nagymester rokonai, valamint az egész 
világból a Máltai Rend nagyperjelségeinek és 
nemzeti szövetségeinek elnökei és képviselôi, 
mintegy 1.300 rendtag és szeretetszolgálati 
önkéntes társaságában. A Rend számára az 
esemény különös jelentôségét az adta, hogy 
900 éves történetében elsô ízben javasolták 
egy nagymesterét boldoggá avatásra. 

Ünnepi beszédében Fra’ Matthew Fes-
ting kiemelte, mennyire intenzív lelki életet 
élô, mélyen hívô ember volt Fra‘ Andrew 
Bertie nagymester, aki meg volt gyôzôdve a 
Rend nemzetközi segélyhálózata folyamatos 
megerôsítésének szükségességérôl. Huszon-
hét éves korában kötelezte el magát a Rend-
nek, és egészen 2008 februárjában bekövet-
kezett haláláig az imádságnak és a karitatív 
munkának szentelte életét, alázattal ellátva 
minden rábízott feladatot. Irányítása alatt 
nagy változásokon ment keresztül a Rend, a 
humanitárius tevékenység kiterjesztésével és 
a rendi alkotmány megújításával. Nagymes-
terségének idején a Rend kétoldalú diplomá-
ciai kapcsolatainak száma megduplázódott, 

49-rôl 100-ra emelkedett. Ô hang-
súlyozta a rendtagok lelki élete 
megújulásának szükségességét is. 
Nagymesteri hivatalának betöltése 
során – 1988-tól 2008-ig – Andrew 
Bertie életét mindig a hit alapté-
telei irányították. Nagyszerû lelki 
erényei és emberi tulajdonságai 
indokolták, hogy már 2013 febru-
árjában – öt évvel halála után, ami 
a kánonjog szerinti minimum – a 
boldoggá és szentté avatási eljárás 
megkezdésére vonatkozó kérelmet 
benyújtották. Ez a dátum egybe-
esett a Máltai Rend nagy jubile-
umával, amikor a Rend II. Paskál 
pápa általi hivatalos elismerésének 
900. évfordulóját ünnepelte. 

Fra’ Andrew Bertie élete és 
életmûve sokak számára az erköl-
csi integritás és a lelki inspiráció 
példája, mely példának nagyszá-
mú hûséges követôje van szerte a 
világon azokban az országokban, 
ahol a Máltai Rend humanitárius 
tevékenységet folytat.

A nagy esemény alkalmából Fra‘ Matthew 
Festing nagymester üzenetet küldött Ferenc 
pápának, melyben kifejezte a Máltai Rend 
ôszinte és mély elkötelezettségét a Szentatya 
iránt, és megköszönte támogatását, hogy a 
máltaiak obsequium pauperum (a szegények 
szolgálata) célja egyre hathatósabban megva-
lósulhasson.

2015. február 20-án, Rómában került sor a 2008-ban elhunyt Fra’ Andrew 

Bertie nagy mester boldoggá avatása egyházmegyei eljárá sának megnyitá-

sára. A Lateráni Szent János bazilikában tartott ülésen Agostino Vallini 

bíboros, – aki Róma városában Ôszentsége Ferenc pápa általános hely nöke 

– elnökölt. Az ünnepélyes ülés elôtt Raymond L. Burke Ôeminenciája, 

a Máltai Rend új cardinalis patronus-a mutatott be szentmisét.

Fra’ Andrew Bertie nagymester  

aktuális

Boldoggá 
avathatják 

1. Fra’ Andrew Bertie
2. Az eljárás helyszíne a római Lateráni 

Szent János Bazilika
3. Az eljáráson 1300 rendtag vett részt 
 a világ minden tájáról

1 2
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• Ön szerint miben más egy ilyen óvoda? •

Az elmúlt évtizedekben átalakult a világ, 
de a cigány emberek javarészt most is a tár-
sadalom szegényebb rétegét alkotják. Ebben 
a faluban a legtöbb család mélyszegénység-
ben él. Éppen ezért ki vannak éhezve a sze-
retetre, és arra, hogy valaki reményt adjon 
nekik, és mintát mutasson, hogy ha tanulnak, 
fejlôdnek, akkor ki lehet törni ebbôl. Ha meg-
van a szeretet, a hit és a bizalom a pedagógus 
iránt, onnantól kezdve varázsütésre megvál-
tozik a viselkedésük. Mint óvodavezetô, azt 
vállaltam, hogy ide bármikor bejöhetnek a 
felnôttek is, együtt énekelünk, táncolunk, 
beszélgetünk, hogy érezzék, abszolút nyitott 
vagyok a kultúrájukra.
• Hogy lehet pozitív változásokat elindítani a gye-

rekek életében? •

Mielôtt bármit is változtatni akarnánk 
rajtuk, nagyon alaposan meg kell ismerni 
a családokat, az életüket. Fontos a feltétel 
nélküli elfogadás. Nincs jó vagy rossz gye-
rek, mindenkinek vannak adottságai, és meg 
kell keresni, mik a fejleszthetô képességei. 
Ebben az a nehéz, hogy a szülôk sem min-
dig hisznek a saját gyerekükben. Ha a kicsi 
fogyatékos, sokszor nem is merik behozni az 
óvodába, mert dadog, és „látszik rajta, hogy 
valami nincs rendben”. A vak kisfiú vagy a fo-
gyatékkal élô kislány, miután elkezd ide járni, 
sok dolgot már máshogy csinál, mint otthon, 
ingerszegény környezetben. A befogadást 
könnyebbé teszi, hogy a kisgyerekekben 
nincs elôítélet. Az ítélkezést a felnôttek ne-
velik bele a gyerekekbe. Mindenhonnan hal-
lani, hogy esélyegyenlôséget kell teremteni, 
a gyerekekben azonban ez nem így mûködik. 
Ha a szülô azt mondja, hogy ne játssz a fo-
gyatékossal és a cigánnyal, akkor nem fog, 
pedig ô magától játszana. A kicsik számára a 
gyerekek egyenlôk, mindegy ki milyen színû, 
származású, csak jót lehessen együtt játszani. 
Ez a lényeg.

Hogyan mûködik egy óvoda, aho-

vá csupa halmozottan hátrányos 

helyzetû gyerek jár? Mit tehet az 

óvónô, akire a roma szülôk olykor

ordítva nyitják rá az ajtót, és mi-

lyen eszközei maradnak, ha azzal 

szembesül, hogy a családok eltü-

zelik a hazaküldött füzeteket, 

és az ajándékba kapott ruhákat? 

Lehet ilyen körülmények között 

eredményes pedagógiai munkát 

végezni? A Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat tarnabodi óvodájának 

példája egyértelmûen azt mutatja, 

hogy igen. A részletekrôl 

Radocsai Katalin óvodavezetôvel 

beszélgettünk.  

Az elfogadásnak
nincsenek feltételei

• Mit tart a legnagyobb eredményüknek? •

Mostanra elértük azt, hogy egyetlen 
óvodáskorú gyerek sincs a faluban, aki ne 
járna óvodába. Persze kapnak tízórait, ebé-
det, uzsonnát, de nemcsak ezért jönnek be. 
Szerencsére sok program zajlik Tarnabodon: 
kirándulni járunk, sportversenyeket, családi 
napokat, ünnepségeket, falunapot szerve-
zünk. Az óvodában tartott ünnepségekre az 
egész család hivatalos: a kistestvérek is eljön-
nek hozzánk, és pár alkalom után ôk is elkez-
denek kötôdni hozzánk. Meg nem fordul a 
szülôkben, hogy ezzel bármilyen értelemben 
is elvennénk a gyereküket tôlük. Ha jó a kap-
csolat az anyukával és a nagymamával, akkor 
az ilyesmi nem okoz gondot.
• A szeretet hátterében a szakmaiság is nélkülöz-

hetetlen. Milyen módszer alapján dolgoznak az 

óvodában? •

Ahhoz, hogy valaki reményt tudjon adni, 
naprakésznek kell lenni. Spontán módon 
elfogadunk és szeretünk, emögött azonban 
mindenképp tudatosságra és tervezésre van 
szükség. Komplett prevenciós program alap-
ján dolgozunk, amelynek lényege a változa-
tosság. Nem úgy áll össze az anyag, hogy ma 
környezet, holnap matek, holnapután ének-
zene, hanem az óvónô arra készül, amire a 
gyerek éppen fogékony. Ha mozgékonyak, 
akkor van egy hosszú testnevelés óra, ha 
tudnak egy helyben ülni, akkor becsem-
pészünk egy kis számolást, tanulást. A pre-
venció pedig az iskolai tanulási nehézségek 
megelôzésére utal, amiben a program sok 
segítséget nyújt. Legfôbb feladatunk a har-
monikus személyiségfejlesztés, az egyéni és 
differenciált képességek alakítása, a környe-
zettudatos viselkedés, az egészséges élet-
módra nevelés, az értelmi és erkölcsi nevelés. 
A programunk kiemelt célja pedig a testi, lel-
ki, szociális érettség kialakítása.
• Miben különbözik a tarnabodi óvoda egy nagyvá-

rosi intézménytôl? •

A gyerekek bejönnek otthonról, ahol 
mondjuk nincs szék, asztal és sokszor még 
rendes folyóvíz sem. Itt pedig megtanulják, 
hogy az óvodában egész nap nevetni és ját-
szani fognak, de vannak bizonyos szabályok. 
Ha például el akarjuk kérni a játékot, azt 
mondjuk: „kérem szépen”, és átadjuk a töb-
bieknek, ha már kijátszottuk magunk vele. A 
közösségben használatos kereteket máshol 
talán könnyebben fogadják a gyerekek, itt 
nagyobb türelemre van szükség. Egy 8-10 
fôs családban általában nincs játék. Ha a 
Máltai Szeretetszolgálat adományt hoz, ak-
kor kapnak egy-két darabot, ami pár nappal 
késôbb vagy megvan vagy nincs. Elôfordul, 
hogy szétdobálják vagy eltüzelik, hiszen az 
elsôdleges, hogy ne éhezzenek és meleg le-
gyen. Mi nem ítélkezünk: ôk így élik az éle-
tüket. A családnál szerzett élmények viszont 

a felzárkózás útján

Írta :: Szakszon Réka
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nagyon fontosak idebent. A szerepjátékban 
különösen nagy jelentôséget kapnak a roko-
ni kötelékek: nagy szeretettel ápolják a beteg 
babákat, öltöztetik ôket, fôznek nekik. Maxi-
málisan beépítik a tudatukba, amit otthon 
látnak.
• Milyen nehézségeket okoz az otthoni környezet a 

fejlesztés folyamatában? •

Elôfordul, hogy a szülôk megállnak a szo-
bám ajtajában, ha nem értenek valamit, so-
kan már ordítva jönnek – ilyenkor mindenkit 
behívok. Amikor már eljutunk odáig, hogy le-
ülünk, megbeszéljük a dolgokat, akkor lehet 
igazán változást elérni. olyanra is van példa, 
hogy füzeteket és feladatokat adunk haza, 
és kérjük, hogy másnapra hozzák el kitölt-
ve. Sokszor nem kerül vissza hozzánk, mert 
befûtenek vele, vagy egyszerûen csak nem 
fontos nekik visszahozni.. De már ebben is 
történt pozitív változás. A legnagyobb prob-
lémát a betegségek jelentik. A tetû, a rüh, az 
élôsködôk által okozott betegségek sajnos 
gyakoriak, sok pénzt fordítunk megelôzésre, 
kezelésre. 
• A hit hogy kapcsolódik be az itt lakók életébe? •

A családokkal együtt ünnepeljük Szent 
Mihály, Szent Ferenc, Szent György és Luca 
napját. Az idén a nagycsoportosok betle-
hemes mûsorral lepték meg családjaikat a 
falukarácsonyon. Fontos közös program az 

adventi készülôdés, a far-
sang, a Húsvét és a Pünkösd. 
Érdekes látni, hogy a szülôk 
ugyanúgy reagálnak, mint 
a gyerekeik: leülnek az asz-
tal köré, nyírnak, vágnak, 
ragasztanak, gyártják a sü-
tit – és eközben el is felejtik, 
hogy egy óvodában vannak. 
Egymással versenyeznek a 
felnôttek is, hogy kinek a 
karácsonyi ablakdísze lesz 
szebb, ki tudja jobban vissza-

énekelni a tanult vallási éneket. Utána persze 
cigánydalokat is énekelünk. Amikor idejöt-
tem, nem volt hittanoktatás. Megbeszéltük 
a szülôkkel, hogy a nagycsoportosokkal ki 
lehetne próbálni. Egyszer egy héten jött a 
hittantanár mesélni a Bibliából. Egy-két nap 
múlva már minden gyerek ott volt, és csün-
gött a szavain. Ebben az évben már a szülôk 
kérték, hogy a középsôsöknek is legyen hit-
tanóra.
• Mi ad erôt a nehéz idôk átvészelésére, és honnan 

ered a motiváció? •

Szurdokpüspökin születtem. A szüleim 
is pedagógusok voltak, ezért rengeteg gyerek 
járt hozzánk korrepetálásra. Abban nôttem 
fel, hogy ha van egy almám, akkor azt annyi 
részre vágjuk fel, ahányan körülöttünk áll-
nak. Nagyon örülök, hogy Tarnabodra kerül-
tem, mert a városi emberekben megváltoztak 
a prioritások. Azok az értékek, melyek nekem, 
mint embernek fontosak, a Máltai Szeretet-
szolgálatnál ugyanígy kiemelt jelentôséget 
kapnak. A hivatásom itt teljesedik ki, ebben 
a légkörben.
• Milyen kilátásaik vannak az iskolába kerülô gye-

rekeknek a jövôre nézve? •

A Máltai Szeretetszolgálat óvodájának 
vezetôjeként én azért vagyok itt, és azért sze-
retnék maradni, hogy egyre több gyerekkel 
és szülôvel megértessem, hogy van tovább. 

Persze nagyon nehéz a helyzete a felnôtt 
generációnak is. Sok munkáltató, amikor az 
állásinterjún meglátja, hogy a jelentkezô ci-
gány, rögtön azt mondja, hogy már nincs meg 
az állás. A környékbeli falvak lakosságának 
80-90%-a cigány, ezért pár éven belül, ha va-
laki alkalmazottat, boltost, óvodapedagógust, 
dajkát keres, akkor ez a munkaerô lesz adott. 
Aki elkezd tanulni, és kiemelkedik, az más 
ember lesz. Nálunk mindhárom dajka cigány, 
elvégezték a képzést. Két-három gyerekük 
van, nem kilenc-tíz. A gyerekeiket taníttat-
ják, középiskolába járnak. A jövôre nézve 
ez lehet a minta: másképp fognak öltözköd-
ni, viselkedni, munkahelyet keresni. De ez 
rengeteg odafigyelést, segítséget és energiát 
igényel. Ha az óvodában sikerül elhitetni 
velük, hogy aki tanul, az továbbmehet, lesz 
szakmája, akkor ebben hisznek. És ez a hit 
mindaddig megmarad, amíg olyan helyre 
nem kerülnek, ahol elveszik tôlük ezt a hitet.
• Kikre számíthat a faluban, akik segítenek 

megôrizni a gyerekek jövôbe vetett hitét? •

Tarnabodon, akik a Mazsola Gyerekház-
ban, az iskolában, az óvodában vagy az üzem-
ben dolgoznak, mind mintának számítanak. 
Ha lennének még ilyen munkalehetôségek, 
egyre több ember emelkedhetne ki, akikre 
fel lehet nézni. A közmunka program is segít 
abban, hogy napi rendszerességgel dolgozza-
nak az emberek. Az anyukák és apukák sok-
szor mondják, hogy persze, könnyû nekem, 
mert van szép ruhám, fizetésem, ezért más-
képp gondolkodom. Nekik el szoktam mon-
dani, hogy én is egy tanyán születtem, nem 
volt se játékom, se szép ruhám. Rajtam múlt, 
hogy mi lett belôlem. Persze nehéz, mert 
vannak jobb és rosszabb napjaim, de tudom, 
hogy ha belépek az óvodába, akkor nem sír-
hatok a magánéleti gondjaim miatt. Ez nem 
azt jelenti, hogy mindig mosolyogni kell, de 
nem lehet éreztetni a problémákat, ami sok-
szor nem könnyû feladat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
több mint tíz éve indította útjára 
modellértékû integrációs programját 
Tarnabodon. A program 2004-ben a 
Befogadó falu projekttel kezdôdött, 
amelynek keretében hajléktalan 
családok telepedtek le a községben. 
Azóta játszóház, tanoda, elektronikai 
bontóüzem létesült a településen, és 
ma már a Máltai Szeretetszolgálat 
mûködteti a falu óvodáját és iskoláját is. 

Jelenlét program 

Tarnabodon
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1. Az élelmiszercsomagokat házhoz vitték
2. A csomag értéke 3-4 ezer forint, a minimális nyugdíj értékének egyharmada
3. Egymillió forint ennyit ér ukrán hrivnyába átváltva
4. Két nap alatt ötszáz címet kerestek fel a máltai munkatársak
5. Mindenki ugyanakkora csomagot kapott
6. A segélyakcióról a kárpátaljai és a magyar sajtó is beszámolt
7. Néhány napra megoldást jelent a segélycsomag

4

7

3

2

51

6

Március elején ötszáz nél-
külözô családnak vitt élelmi-
szercsomagot Kárpátalján a 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, ezzel egy határozatlan 
ideig tartó segélyakció vette 
kezdetét.

 A karitatív szervezet feb-
ruár végén hirdetett gyûjtést 
1350-es adományvonalán a 

pénzromlás miatt váratlanul nehéz helyzetbe került kárpát-
aljai családok megsegítésére. A gyûjtés tovább folytatódik a 
1350-es adományvonalon és az oTP-nél vezetett 11784009-
20200776 számú bankszámlán.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt követôen nyitotta 
meg 1350-es adományvonalát a kárpátaljai családok meg-
segítésére, miután az ukrán valuta összeomlása miatt elsza-
badult árak súlyos helyzetbe hozták a kisnyugdíjasokat, a 
minimálbérbôl élô és a nagycsaládos embereket, és sokak 
számára megfizethetetlenné váltak a mindennapos megélhe-
tés költségei is.

Az elsô segélyakciót a Beregszászon és a környezô 13 tele-
pülésen szervezte meg a Máltai Szeretetszolgálat. Miután az 

Nélkülözô kárpátaljai családok megsegítésére 

hirdetett határozatlan idejû programot 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, miután az 

ukrán nemzeti valuta összeomlása miatt a 

nyugdíjak és a keresetek értéküket veszítették. 

A 1350-es adományvonalon folyamatosan 

fogadják a felajánlásokat. 

Segítség 
Kárpátaljának

ukrán határon jelenleg nem 
lehet segélyszállítmányokat 
átvinni, a karitatív szervezet 
helyben vásárolta meg az 
ado mánycsomagokba szánt 
tartós élelmiszereket, ami 
az üzletek árukészletének 
mennyisége miatt már ön-
magában is több napot vett 
igénybe. 

Az adományt a városban húsz éve mûködô Máltai Sze-
retetszolgálat irodáján összeállított lista alapján osztották ki, 
a dobozokat házhoz vitték a nélkülözô családoknak. Gyôri-
Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetô al-
elnöke azt mondta: a Szeretetszolgálat a kárpátaljai települé-
sekre visz segítséget, de nemzetiségre tekintet nélkül minden 
rászoruló családnak segít.

Az élelmiszer egységcsomagok értéke magyar pénzben 
3–4 ezer forint, ez március elsô hétvégéjén egy kisnyugdíjas 
havi járandóságának az egynegyedét tette ki hrivnyában szá-
molva. A dobozokba liszt, cukor, rizs, borsó, keksz, konzervek 
és többek között étolaj került, ezeket Beregszászon és a kör-
nyékbeli falvakban élô egyedülálló idôs emberekhez és rászo-
ruló nagycsaládokhoz juttatták el. Makuk János, a beregszá-
szi máltai szervezet elnöke a sajtónak elmondta, hogy napról 
napra nô azoknak az embereknek a száma, akik az elszabadult 
árak miatt nem tudják megvásárolni a legalapvetôbb élelmi-
szereket sem. Ukrajnában, így Kárpátalján is aggasztó a hely-
zet, mivel a nemzeti valuta elértéktelenedése következtében 
ugrásszerûen megnôttek az árak. Február utolsó hetében a 
Magyarországgal szomszédos ukrajnai megyében 245 száza-
lékkal emelkedett a búzaliszt, 172 százalékkal a száraztészták, 
193 százalékkal a cukor és 162 százalékkal az étolaj ára. Az 
ukrajnai havi átlagnyugdíj alig haladja meg az ezer hrivnyát 
(jelenleg közel 11 ezer forint), míg a minimálbér összege 1218 
hrivnya, ráadásul Kárpátalján az országosnál 25 százalékkal 
alacsonyabb a havi 2804 hrivnyát kitevô átlagbér.

szolgálat



Máltai Hírek :: 2015 :: Március 11

Testvéreink nélkülöznek! 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elindítja az 1350-es adományvonalát, 
amelynek hívásával bárki 250 forinttal segítheti a Kárpátalján kilátástalan 
helyzetbe sodródott embereket, családokat. A pénzadományokat pedig 
az OTP 11784009-20200776 sz. folyószámlán fogadjuk. 

A Magyarországon tartózkodó kárpátaljaiak közül a tôlünk segítséget kérôk 
nálunk oltalomra lelnek, de Kárpátalján egyre aggasztóbb a helyzet. 
Az ukrán nemzeti valuta elértéktelenedett és teljesen elszabadultak az 
árak. Az átlagos nyugdíj havi 1000 hrivnya, 27 euró, 9.000 forint. 
A minimálbér havi 1218 hrivnya, 33 euró, 10.000 forint. Egy nyugdíjasnak 
napi 1 euróból, egy minimálbéren dolgozónak alig több mint 1 euróból 
kellene megélnie. A kormány IMF nyomására év végéig befagyasztotta a 
nyugdíjakat, fizetéseket, viszont a gáz és villany árát világpiaci árra emelik. 
Az alapvetô élelmiszerek, a liszt, olaj, cukor a boltokból eltûnôben vannak, 
s ezek ára naponta többször változik, az árat sok helyen már ki sem írják. 

Szomszédságunkban testvéreink élni akarnak! A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat élelmiszer adományokkal siet segítségükre. 

Kozma Imre elnök
Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Kozma Imre atya 

felhívása

A Kárpátalján élô embereknek most készpénzadományokkal lehet 
segíteni – erre hívta fel a figyelmet március 6-án tartott sajtóbeszélgetésen  
Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi 
nagykövete. A szûkkörû háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a Máltai 
Rend a világban bekövetkezett súlyos katasztrófák után valamennyi 
helyszínen segít. Az ukrajnai válság annyiban különleges, hogy a határokon 
a segélyszállítmányokat sem engedik át, így kizárólag a pénzadományok 
jöhetnek szóba. A nagykövet szerint a 1350-es máltai adományvonal 
hívásával is bárki segíthet a válságövezetben élô családokon.

Csak a 

pénzadomány jó
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Pécs, Györgytelepen 19 kicsi 

gyermek vette magára a keresztség 

szentségét. Együtt ünnepelhettünk 

több mint százan egy hatalmas 

templomot megtöltve, énekelve, 

imádkozva. Nagy esemény ez, nagy 

szervezést igényelt és hosszú idôt. 

Nagyjából hét évet...

Keresztelô
a telepen

Sokak szolgálata benne van 
ebben a keresztelôben. Hosz-
szú út vezetett a teleprôl a 
telep tövében lévô templo-
mig. Talán voltak néhányan, akik már hét éve 
is látták ezt a napot, vagy inkább várták, és 
mások menet közben csatlakoztak, és olyanok 
is akadtak, akik éppen nem élhették már meg. 

A keresztelô gondolata egy baba-mama 
klubban merült fel. Beszélgetés alakult ki a 
hitrôl, vallásról, Istenrôl. Közben számba vet-
ték, hogy ki mindenkinél maradt el keresztelô 
valamilyen okból. Kiderült, hogy sok olyan 
gyermek van, aki még nem iskolás. A szülôk 
kérték a keresztséget. Dr. Udvardy György 
megyéspüspökkel egyeztetés kezdôdött 
a telep lelkipásztori ellátásáról, amihez 
idôközben csatlakozott Lankó József cigá-
nyokért felelôs lelkipásztor is, aki a keresztelô 
elôtt a szülôkkel és keresztszülôkkel átbeszél-
te a szertartást.

A keresztelôt énektanulás elôzte meg a 
templomban, majd következett maga a szer-
tartás, ami kellôképpen hangos, életszerû, 
mégis megható volt. Ezután mindenki át-
ment a szomszédos Szent Mihály Közösségi 
Házba – melyet az önkormányzat bocsátott 
rendelkezésre – ahol egy gyönyörûen feldíszí-
tett terem, terített asztalok, ünnepi ebéd, és 
keresztelôi torta várt mindenkit. 

Utóbb így beszéltek az eseményrôl: „Köszön-
jük a csodálatos keresztelôt. Gyönyörû volt a 
szertartás, a templom, ahogy a gyertyát meg-
kapta a család…  Tetszett, ahogy a kereszt-

tel megrajzoltuk a gyerek 
homlokát. Megkenték olajjal 
a rossz ellen… Az énekes 
papír még most is bent van 
táskámban. Az emberem a 
templomban elsírta magát, 
hát azért az megható, nem? A 
férfiak szégyellik a sírást. De 
én láttam… Kifelé a temp-
lomból megmostam az arco-
mat a szenteltvízzel, lemos-
tam magamról a bûneimet… 
Köszönjük a Máltának, a 
papnak, mindenkinek, aki 
ilyen széppé tette nekünk a 
napot.”

Igazi ünnep volt.
Ünnepet szervezni nem 

könnyû, mert csak azok 
tudnak ünnepelni, akiknek az élete valahol 
összeér, képesek kilépni a hétköznapokból, 
felemelni a fejüket és valami többre tekinteni. 
Nehéz ünnepet szervezni, mert ahhoz ismer-
ni kell egymást, álarcban és álarc nélkül. Az 
ünnephez közösség kell, akarat, és béke.  A 
telep természetesen nem vált ettôl egy nagy 
és jól mûködô közösségé, de megmutatta, 
hogy képessé lehet tenni az itt élô embereket 
akár erre is. A szegények szolgálata, ha mer-
jük alázattal és kitartással végezni, ajándékká 
válik. Úgy tûnik, ha elég közel merészkedünk 

jelenlét

Írta :: Várda Ferenc, 

szociális munkás
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az emberekhez, akkor elmondhatjuk azt, amit 
Bohumil Hrabal is megtapasztalt: „Nekiin-
dultam a világnak, hogy hozzádörgölôzzem 
az emberekhez, és néha-néha átélhessem azt 
a nagyszerû érzést, amely akkor fog el, ha az 
ember mélyén gyöngyszemet találok.” Ha 
merünk alázattal közeledni az emberekhez, 

beengednek az életükbe, egyre beljebb, hi-
szen látják a tiszta szándékot, és beengednek 
oda is, ami intim és igazán emberi, ahol a 

„gyöngyszemet” ôrzik. 
Az édesanyákban felvetôdött a gondolat, hogy 
szeretnének ôk is megkeresztelkedni. Hogy 
ez mit is jelent, talán nem tudják pontosan 
megfogalmazni, talán szeretnének valahová 
tartozni, valahonnan erôt meríteni, a méltósá-
gukat megtalálni, bízni, remélni, egyszerûen 
embernek, jó embernek érezni, tudni magu-
kat, hitüket megtartani… 

Hét éve, egy véletlen látogatás során szembesültünk 
azzal, hogy a pécsi Csilla Gondviselés Háza intéz-
ményünk közvetlen közelében, a Györgytelepen 
olyan életek, sorsok íródnak napról napra, melyek 
rajzolatát csak valamely távoli tájon, vagy távoli idôben 
képes elhelyezni a mai ember. A Szeretetszolgálat 
munkatársaiként azonnal cselekedni, változtatni 
akartunk a telepen nyomorban élôk sorsán. Az ön  -
kormányzattól használatra kapott telepi lakásba 

„odaköltözve” elindítottuk Jelenlét Programunkat. 
Apró eredményekkel, lépésenként haladtunk elôre.
Lakáskísérési programunkban 19 családdal dolgoztunk
együtt a lakásbérleti szerzôdésük megszerzéséért. 

„Jelenlévô önkéntesség” programunk keretében 286 
pécsi középiskolás segítette a munkánkat. Mérföld-
kôhöz érkeztünk, mikor konzorciumi formában 
komplex teleprehabilitációs program megvalósításába 
kezdtünk. Legfontosabb célkitûzésünk az ott élô 
közösség fejlôdésének elôsegítése, úgy, hogy nem 
döntünk helyettük, hanem a lakók bevonásával 
segítünk megoldást találni a megélhetés, munkavállalás,
lakhatás, egészség terén jelentkezô problémáikra.

ifj. Csonka Pál
Az MMSz DDR mb. vezetôje

Jelen-

létünk a

György-

telepen
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Írta :: Alberto Bottari de Castello

• Van-e a Sátánnak hatalma a világban? •

A Sátán létezik, jellemzôit megismerhetjük a Szentírásból: 
„Kezdettôl fogva gyilkos, hazug és a hazugság atyja” (Jn 8,44), 
„aki tévútra vezeti az egész világot” (Jel 12,9). „Tudjuk, hogy aki 
Istentôl való, az nem vétkezik, mert az Istentôl született ereje 
megóvja és a gonosz nem keríti hatalmába. Tudjuk, hogy mi 
Istentôl vagyunk, és hogy az egész világ a gonosz hatalmában 
van” (1 Jn 5,18–19). A világ a gonosz hatalmában van, ezért 
mondhatta a Sátán Jézusnak, hogy a világ valamennyi orszá-
gát és azok gazdagságát nekiadja, ha leborulva imádja ôt. (Mt 
4,8–9) Jézus e világ fejedelmének nevezte ugyan (Jn 14,30), de 
egyszer s mindenkorra legyôzte, amikor életét adta érettünk a 
keresztfán. A Sátán tudja, hogy végérvényesen vesztett, erôs, 
aktív jelenléte mégis megtapasztalható, mert csak Jézus má-
sodik eljövetele fog minket végleg megszabadítani a gonosztól.
• Ki a Sátán? •

A Sátánt és a többi démonokat Isten teremtette, kezdet-
ben jó angyalok voltak, akik maguktól váltak gonosszá. Végle-
gesen és visszavonhatatlanul elutasították Istent és az ô orszá-
gát. Buká sukat nem követhette bûnbánat, ahogyan az ember 
halála után sincs lehetôség bûnbánatra. A Sátán kárhozatra 
van ítélve, és ô ezt tudja. Mivel lelki teremtmény, fizikai testet 

kell öltenie, hogy befolyásolhas-
son minket. Ehhez felhasználhat 
élôlényeket és akár élettelen tár-
gyakat is.
• Miként cselekszik a Sátán? •

Megzavar, eltávolít az Istentôl, 
Egyháztól. Mivel szellemi lény, 
nincs alvásigénye, mindig aktív. A 
démonok megôrizték nevüket an-
gyal-korukból, és hierarchia van 
köztük. Tevékenységüket Amorth 
atya két kategóriába sorolja: ún. 
rendes (kísértések, melyeknek Jé-
zus is ki volt téve), valamint rend-

kívüli (ártó gonosz jelenlét). Ez utóbbi hat csoportba osztható:
1. Megszállottság. Ez a legsúlyosabb, a megszállott ember 

ôrjöng, de az állapotra orvosi magyarázat nincsen. Evan-
géliumi példák is bizonyítják a létét. A megszállottság 
nem bûn, hanem próbatétel, szenvedés.

2. Zaklatás. Jellemzôje, hogy az embert különféle csapások, 
megpróbáltatások érik, munkahelyi, magánéleti téren, de a 
gonosz a testen kívül marad. Gondoljunk pl. Jób történetére.

3. Lidércnyomás. A Sátán munkája a gondolkodásban, a lé-
lekben. Rögeszmék révén reménytelenségbe, gyakran ön-
gyilkosságba taszít.

4. Fertôzöttség. Nem személyekre, hanem tárgyakra, növé-
nyekre vagy állatokra vonatkozik.

5. Fizikális zavarok. Testi zavarok, de nem betegségek, 
ugyanakkor ezeket nehéz megkülönböztetni az orvo-
si esetektôl. Ismert a szentek életébôl is (pl. Pio atya, 
Vianney Szent János).

6. Teljes függôség. A teljes függôség során az ember önaka-
ratából átadja magát a Sátánnak. (Ilyenek a sátánizmus és 
a különféle mágiák követôi.)

• Milyen okok válthatják ki a Sátán tevékenységét? •

Egyik ok lehet a saját akarat, önkéntes elkötelezettség a 
démonok mellett. Másik ok az isteni engedmény, próbatétel. 
Harmadik ok az átok vagy rontás. Fontos tudni, hogy az átok 
annak is árt, aki átkoz!
• A Sátán tevékenysége hogy ismerhetô fel? •

Ehhez nagy tapasztalatra, életbölcsességre van szükség. 
Jellemzôje a szent dolgoktól (pl. szenteltvíztôl) való irtózás, 
soha nem tanult idegen nyelven történô beszéd, titokzatos dol-
gok ismerete és a rendkívüli, az emberi képességet meghaladó 
fizikai erô.

Gabriele Amorth, a Római Egyházmegye 89 

éves exorcistája (ördögûzôje) szerint egyre 

több fiatal kerül sátáni befolyás alá. A lelke-

kért való küzdelemben különösen hatékonynak 

találja Szent II. János Pál pápa közbenjárását. 

Amorth atya, aki az elmúlt huszonhat év során 

több mint hetvenezer exorcizmust végzett, 

elmondja: a világnak tudnia kell, hogy a Sátán 

létezik, és mindig a leggyengébb ponton támad. 

Cikkünk szerzôje, hazánk pápai nunciusa 

Amorth atya munkássága alapján, a legfonto-

sabb kérdések köré csoportosítva ismerteti az 

exorcizmust.

A Sátán jelenléte 
a világban

a hit védelme
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• Ki lehet exorcista? •

Ördögûzô csak felszentelt pap lehet, aki megbízását a 
püspöktôl kapja. Elsôdleges feladata a Sátán jelenlétének 
felismerése, a probléma megkülönböztetése az orvosi esettôl. 
Legfôbb eszköze az áldozás és a gyónás – abban az értelem-
ben, hogy a gonosz által kísért személyek rendszeresen gyón-
nak és áldoznak –, tehát maga az exorcizmus, mint rítus eze-
ket elôfeltételezi. Az Egyház karizmája mindig is megvolt az 

ördögûzés terén, és ez minden tagjára érvényes, mert – jóllehet 
magának az ördögûzésnek a rítusa bizonyos személyeknek van 
fenntartva – a szabadító imádságot mindenki gyakorolhatja.
• Hogyan védekezhetünk a Sátán-

nal szemben? •

Éljünk kegyelmi állapot-
ban, lehetôleg bûn nélkül! VI. 
Pál pápa mondta, hogy min-
den, ami megôriz minket a 
bûntôl, az megôriz a Sátántól 
is. Ha a probléma jelentkezik, 
erôsödjünk meg a keresz-
ténységünkben (templomba 
járás, jelképek). A küzdelem-
ben segít Jézus neve, mert 
Szent Pál apostol szerint 

„Jézus nevére hajoljon meg 
minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban” (Fil 2,10). 
A Szentlélek vigasztaló lelkierôt ad. Szûz Mária széttiporja a 
Sátán fejét, jelen van az exorcizmusban, a Sátán fél tôle. Az 
angyalok, arkangyalok és ôrangyalok is segítenek, jól ismerik a 
Sátán lázadásának történetét. Szent Mihály arkangyal a Sátán 
seregét a Pokolba taszítja. A szentek közül különösen Szent Be-
nedek említésre méltó, a róla elnevezett kereszten a következô 
fohász olvasható (régi magyar fordításban):

A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!

1. Don Gabriele Amorth atya 
2. Ördögûzés az ún. Szent Benedek-kereszttel
3-5. Don Gabriele Amorth atya könyvei
6. Borgia Szent Ferenc exorcizmust végez 
 (Francisco Goya) 

1 2 3 4

5 6
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Az intézményrendszer segítségét elutasító, utcá
kon, pincékben, erdôkben megbúvó hajléktalan 
embereket az utcai szociális munkások látják 
el. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a fôváros 
budai oldalán két utcai gondozószolgálatot tart 
fenn, ezekben tizennégy elkötelezett szociális 
munkás dolgozik. Mindenkihez 100200 ellá
tásra szoruló hajléktalan ember tartozik, akiket 
rendszeresen látogatnak, intézik az ügyeiket, el
juttatják hozzájuk a rokkantnyugdíjat és egyéb 
pénzügyi támogatásokat, segítenek az egészségügyi ellátásuk
ban. És ami talán mindennél fontosabb: beszélgetnek velük. Is
merik, és a nevükön szólítják ôket. 

Jobbára az utcai gondozószolgálatok munkatársait találjuk a 
téli idôszakban futó krízisautón is. A jármûvet a Diszpécser Szol
gálathoz érkezett bejelentések alapján küldik a kihûlés veszélyé
nek kitett, utcán éjszakázó emberekhez. Az ügyeleti naplóból 
a teljesség igénye nélkül szemezgettünk: „Mechwart liget, 46 
villamos megállójában, a vasszékeken fekszik egy meglehetôsen 
alulöltözött férfi. A bejelentô szerint nagyon részeg, mozdulat
lan, nem mer odamenni hozzá… A Lövôház utcai épület belsô 
udvarára a lépcsô alá, papírdobozok mögé beköltözött egy férfi, 
aki kora délelôttig ott fekszik a hidegben. Kérték, hogy kezdjünk 
vele valamit… A Solymár utcai parkban fekszik valaki egy pa
don, »széllelbélelt« kabátban… Ganz u. beugrójában fekszik egy 

férfi. Nevét sem mondja meg, 
mondván: Minek az?  

A máltai krízisautó rövid 
idô alatt a helyszínre ér, a szo
ciális munkások megnézik a 
hajléktalan embert, gyors be
szélgetés során felmérik az ál
lapotát, és ha sikerül rábeszél
ni, hogy elfogadja a segítséget, 
éjszakai menedékhelyre, vagy 
szükség esetén orvoshoz viszik. 

Az utcai találkozások mel
lett az ételosztások jelentenek 
jó alkalmat arra, hogy az intéz

ményeket elkerülô hajléktalan emberekkel megismerkedjenek 
a szociális munkások. A Máltai Szeretetszolgálat ételosztásain 
és napi rendszerességgel közlekedô teajáratán hosszú sorokban 
állók nem mind utcán élôk. Ami összeköti ôket, az az, hogy 
mindannyian rászorulnak egy tál meleg ételre és egy pohár 
forró teára: A néni, aki fûtetlen albérleti lakásából jön le a fôtt 
ételért ugyanúgy, mint a fiatal férfi, aki kerüli a kamerát, mert 
tudja, ha kiderül, hogy ételosztáson járt, elveszítheti a munkáját. 
A mosolygós néni a bevásárló kosarával, aki mindig hálásan és 
lelkesen dicséri az ételt és a segítôk munkáját. Az alig több mint 
húszéves fiatalok, akik már „lépéshátrányból” kezdik el a felnôtt 
életüket. A politizáló, aki a Batthyány téri ételosztáson a Parla
ment felé mutogat, és a hiányzó segítséget kritizálja. A bácsi, aki 
a teljes élettörténetét elmeséli: válástól kezdve, jelzáloghiteleken 
és bírósági tárgyalásokon keresztül, gyerekei nehéz sorsáig.

Találkozások
fagypont alatt

Novembertôl március végéig a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat 24 órás hajléktalan diszpécser szolgálatot és krízisautót 

mûködtet. A 061-338-4186-os számra naponta átlag 10-14 

bejelentés érkezik a kihûlés veszélyének kitett emberekrôl, 

a fagyos napokon azonban arra is volt már példa, hogy 

egyetlen este negyvennél több helyszínre hívtak segítséget.

jótett


