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AMIT CSAK MI
TEHETÜNK MEG
Harminc év. Harminc máltai év 1989 óta. Soknak
hangzik, de valójában kevés idő, mert a máltai titok
éppen annyi idős, mint a kereszténység. Önmagában a máltai eszme – Isten üzenetével az emberek
szolgálatában – már több mint 900 esztendős.
A máltai eszmeiség valójában embermentő szolgálat. Isten szeretetére hivatkozik. Isten az, aki nevén
szólítja az embert. Azok után az évtizedek után,
amelyeket ez az ország elszenvedett a második világháborút követő évtizedekben, 1989 február 4-én
a mélyből a felszínre tört ez az üzenet, és a máltaiak
Istenre hivatkozva elindultak az emberek felé. Elindultak egy olyan úton, ami szokatlan volt akkor
elindultak a jótevés útján. Megjelent egy olyan üzenet, hogy aki jót tesz, az jobb lesz. És az elindult
szolgálat embermentő mű, hiszen akit megtalálnak,
ami mellett megállnak és akit megszólítanak, aki-

ért kinyújtják a kezüket, azok az emberek megmenekülnek. Mert az embernek a másik emberre van
szüksége. Megmenekül, aki mellett nem mennek el.
Megjelent ez a fajta szolgálat, és gyógyulni kezdett
a társadalom. A társadalom azokból az emberekből
épül fel, akik egymásnak társai, és egymásnak társai
azáltal leszünk, hogy felismerjük egymásban azt az
embert, akinek szüksége van, nem csupán egy falat
kenyérre, nem csupán valamilyen anyagi támogatásra, hanem a másik emberre. Azok az emberek
építik fel az új társadalmat, akik egymásban mindezt felismerik, látják, szolgálják áldozatok árán. Itt a
zugligeti keresztény közösségben sok szó esik arról,
hogy nincs kereszténység áldozatvállalás nélkül,
nincs emberi lét kockázatvállalás nélkül, nincs emberi közösség felelősségvállalás nélkül. A felelősség
Isten elé utal bennünket. Felelősek vagyunk Isten

előtt a teremtett világért és egymásért. Mert egymásra bízott bennünket az Isten. Jelenlétünk a máltai igazság a magyar társadalomban, ma már sok
országban, Magyarországon kívül is.
Csodálatos ez a 30 esztendő mögöttünk, de a jövőnk
teljes egészében azon múlik, hogy mennyi leleményesség lesz bennünk, mennyi ügyesség, és ha úgy
tetszik, mennyi áldozatkészség, hogy felismerjük,
és vállaljuk azokat a tennivalókat, amiket csak mi
tehetünk meg. Ma élő emberekként az a dolgunk,
hogy a Máltai Szeretetszolgálat eszmeiségét, és ezzel együtt a keresztény eszmeiséget is fölemeljük.
Mekkora szükség van erre ma Magyarországon, és
mekkora szükség van erre Európában!
Részletek Kozma Imre atya
2019. február 4-én, a 30. évfordulón
mondott beszédéből
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2019-ben fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat. Három évtized telt el azóta, hogy
1989. február 4-én harmincegy alapító tag részvételével
létrejött a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segítő
szervezete.
Abban az időben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító
elnöke, Kozma Imre atya a budapesti, zugligeti templomban
szolgált. Tanítványai és a körülötte szerveződő közösség tagjai
a nyolcvanas években egyre gyakrabban léptek ki a templom
falai közül, ahol alapvetően három tanítást kellett elsajátítaniuk. Az első úgy szólt: a kereszténység nem elmélet, hanem
gyakorlat. Ez azt jelentette, hogy a zugligeti templomba járó
híveknek nem volt elég az istentiszteletek látogatása, hanem
konkrét karitatív feladatokat kellett vállalniuk. A második tanítás arról szólt, hogy a jócselekedetekkel nem szabad várni.
Sokan arra gondoltak, előbb nekik, maguknak kell jó emberekké válniuk ahhoz, hogy másokon segíthessenek. Kozma
Imre atya ezzel szemben azt tanította, hogy segíteni akkor és
ott kell, amikor és ahol lehetőség nyílik rá. A harmadik lecke pedig arra figyelmeztetett, hogy az esélyeket nem szabad
sokáig latolgatni, mert a végén túl nagynak tűnik majd a kockázat. A csodák nem azokkal történnek, akik várják, hanem
azokkal, akik elébe mennek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége 2019-ben
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Ebből a három tanításból vizsgázott 1989 augusztusában a fiatal magyar szervezet, amely igent mondott a keletnémet menekültek befogadására, és ezzel az akkori Európa legnagyobb
humanitárius akcióját indította el. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat napjainkban Magyarország egyik legnagyobb, meghatározó segélyszervezete, amely mindennapos működése
során 13 ezer embert lát el intézményeiben, önkéntesei pedig
minden évben rászorulók százezreinek nyújtanak segítséget.

30 ÉV SZOLGÁLAT
3 TANÍTÁS,
30 ÉV,
300 TELEPÜLÉS

Az évforduló eseményei nem csupán arra szolgáltak, hogy
apropót adjanak emlékezetes tettek felidézéséhez, hanem
tükröt is tartottak a szervezet elé: vajon ugyanazokat a jellegzetes vonásokat mutatja-e nagyvállalati méretűre növekedve is, mint annak idején, amikor néhány lelkes önkéntest
tömörített csupán. Ünneplésre és elmélkedésre azonban nem
maradt sok idő, 2019-ben magyar kormány arról határozott,
hogy felzárkózást segítő programot indít az ország 300 legszegényebb településén. A tervek szerint tíz év alatt, évente
harminc új helyszínen indul el a helyi problémákra reagáló,
egyéni megoldást kereső karitatív munka, amelyhez a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja ad mintát. A legfontosabb cél, hogy a gyerekek ne szüleik sorsát örököljék,
hanem valódi esélyt kapjanak a bennük rejlő képességek kibontakoztatására. A településeken összesen 270 ezer ember
él. Ha jelképesen is, de őket valamennyiüket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felelősségére bízta a kormány, amikor a
program irányítására a máltai szervezetet kérte fel.
Látogatók a 30. évfordulóra rendezett kiállításon
a Nemzeti Múzeumban. A máltai kiállítást egy hónap alatt
25 ezren nézték meg
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Ez történt 2019-ben
I Megemlékezések a 30. évfordulón
2019. február 4-én, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
megalakulásának 30. évfordulóján hálaadó szentmisét mutatott be a Zugligeti Szent Család Templomban Kozma Imre atya. Az ünnepségen az alapítás óta
aktívan szolgáló önkéntesek közül Csilla von Boeselager-díjat kapott Hanzséros Terézia nővér, valamint
Tamásy Lászlóné.
Augusztus 22-én a keletnémet menekültek befogadásának és a Szeretetszolgálat alapításának harmincadik
évfordulóját a Belvárosi Ferences templomban tartott
ünnepi szentmisével, valamint a Magyar Nemzeti
Múzeumban rendezett, Befogadás napja ’89 című tárlat megnyitójával ünnepelte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szeptember végéig látogatható kiállítást
több mint 25 ezer ember tekintette meg.
„A Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetése az egyház missziója” – mondta Kozma Imre atya az ünnepi szentmisén, augusztus 22-én. Az éppen Szűz Mária-ünnepre eső szertartáson Kozma Imre arra hívta
fel a figyelmet: ahogy a Boldogságos Szűz igent mondott, úgy a másokat szolgálóknak is minden nap igent
kell mondania. „A helyünkön vagyunk a szegények
mellett. Az a feladatunk, hogy ne keressünk magunknak más helyet, hanem jelen legyünk úgy, hogy ahol
mi jelen vagyunk, ott legyen jelen Isten és az egyház
is” – mondta.
Az ünneplők a misét követően együtt sétáltak át a
Magyar Nemzeti Múzeumba, a múzeummal közösen
rendezett, Befogadás napja ’89 című tárlat megnyitójára. Varga Benedek, a múzeum főigazgatója beszédében kiemelte: történelmi aktus volt az, hogy Magyarország és a magyar máltaiak 1989-ben átsegítették a
keletnémet menekülteket a határon. Köszöntőjét követően Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke felidézte: a Magyar Nemzeti Múzeum
épülete a magyar történelem folyamán sokszor vált a
szabadság jelképévé, és 1989-ben a befogadó magyar
közösség a keletnémet menekülteknek is a szabadságért vívott küzdelmét vállalta fel. Az alelnök viszszaemlékezésében kitért arra, hogy a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat gyökereit jelentő zugligeti plébániai
közösség a befogadás, a jelenlét, és a kísérés értékeit
Kozma Imre atyától tanulta, és 1989 augusztusában,
a keletnémet menekülteknek nyújtott önzetlen segítséggel ezekből „vizsgázott”. Kozma Imre atyát méltatva hozzátette: „Tőle tanultuk meg, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat.”
Klaus D. Streicher, Németország budapesti nagykö-

vetségének ügyvivője felidéztem hogy augusztus és
november között 48600 menekült kapott segítséget
Magyarországon. Kiemelte: az év augusztus 14-én a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat megnyitotta kapuit a
több tízezer keletnémet menekült előtt. A nagykövetségi ügyvivő úgy fogalmazott: ez a segélyakció, majd
a határnyitás és a Páneurópai Piknik a béke ünnepe
volt.
A határnyitás harmincadik évfordulójára egész éves
rendezvénysorozattal emlékeztek Németországban.
Szeptember 10-én Berlinben szerveztek ünnepséget,
melyre meghívták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
alapító elnökét, Kozma Imre atyát és a szervezet ügyvezető alelnökét Győr-Dani Lajost. Az évfordulós eseményen Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke
és Wolfgang Schäuble, a német szövetségi parlament,
a Bundestag elnöke koszorút helyezett el a Bundestag
falán lévő emléktáblánál a magyar és német nép barátságának jelképeként, az egységes Németországért,
a független Magyarországért, a demokratikus Európáért.
Szeptember 12-én a müncheni Allerheilige-Hofkirche
épületében rendezett ünnepséget a müncheni magyar
főkonzulátus és a Szuverén Máltai Lovagrend németországi segélyszervezete, a bajor tartományi kormány
támogatásával. A megemlékezésen több száz vendég
volt jelen. „1989-ben Zugligetben a menekültek nemcsak fedelet és élelmet kaptak, hanem megtapasztalhatták a keresztényi szeretetet és megérthették, mit is
jelent, hogy az ember képes arra, hogy jobban szeressen másokat önmagánál” – mondta Kozma Imre atya,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a
Münchenben tartott ünnepségen.
A harmincéves megemlékezések sorában november
4-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos központjába látogatott Heiko Maas német külügyminiszter, aki Kozma Imre atyával, a Szeretetszolgálat alapító elnökével és az 1989-es keletnémet menekültválság
idején segítséget nyújtó máltai önkéntesekkel együtt
emlékezett meg a Befogadás napjáról. A miniszter köszönetet mondott az 1989-es események során önzetlenül tevékenykedő máltai önkénteseknek.

Ünnepi szentmise az alapítás évfordulóján
a zugligeti Szent Család plébániatemplomban
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2019 nyarán megkezdődött a magyar kormány hosszú
távú esélyteremtő programja, amely az ország 300 legszegényebb településén élő 270 ezer embernek kíván
esélyt teremteni. A döntés értelmében a leghátrányosabb helyzetű kistelepülések tíz év alatt kapcsolódnak
be a programba, 2019-ben az első harmincegy helyszínen indult el a munka. A kiválasztott falvakban
nagyrészt roma lakosság él, az iskolai végzettség és a
foglalkoztatottsági ráta egyaránt alacsony, a komfort
nélküli lakások aránya viszont meghaladja az országos
átlagot.
A program szakmai alapja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja, amely nem előre meghatározott feladatokat valósít meg a településeken,
hanem a helyben megismert problémákra keres gyakorlatias megoldásokat, és szociális diagnózisok felállításával jelöli ki a fejlődés következő lépéseit. A munka irányításával a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot
bízta meg a kormány, a végrehajtásban a nagy egyházi
karitatív szervezetek és a településeken dolgozó civil
szervezetek is részt vesznek.
Az induló programról augusztus 27-én Tiszaburán tájékoztatta az érintett települések polgármestereit Pintér Sándor belügyminiszter, Kásler Miklós, az emberi

erőforrások minisztere, valamint Vecsei Miklós, a felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Ugyanezen a településen az év novemberében Varga Judit igazságügyminiszter, valamint Steiner Attila európai uniós ügyekért felelős államtitkár mutatták be a program elemeit
és célkitűzéseit az európai uniós országok Budapestre
akkreditált nagyköveteinek.
A program a fogantatástól a foglalkoztatásig kíséri a
településeken élő gyermekek sorsát. Alapelv, hogy a
legnehezebb körülmények között élőknek gyorsabban
kell haladniuk a többieknél, ezért a legmodernebb
technológiákra, a legjobb és legújabb eszközökre,
módszerekre és lehetőségekre van szükség. Ezt jelképezi az a több minisztérium és tudományegyetem
együttműködésével kialakított, digitális vizsgáló berendezésekkel felszerelt szemészeti szűrőbusz, amely
a 300 településen élő gyerekeket járja sorra, hogy az
esetleges betegségeket időben felfedezzék. A vizsgálatok eredményeként felírt szemüvegeket ingyenesen
kapják meg a rászoruló családok gyermekei.

Pintér Sándor belügyminiszter megtekinti a tiszaburai
máltai műhelyben készült nyílászárót

I Esélyteremtő műhelyek

I Segítség a munkába álláshoz

A média is felfigyelt a Máltai Szeretetszolgálat Tiszaburán létesített műhelyeire. Az ország egyik legszegényebb településeként ismert faluban 2016 óta
zajlik a máltai Jelenlét Program, melynek keretében
munkahelyteremtő kísérletként asztalosműhelyt és
varróüzemet is létesített a Szeretetszolgálat. Az intézmények kialakításával a kiválasztott lakosok szakmát
is tanultak, ma már értékteremtő munkát végeznek,
ami a családok életét is megváltoztatta.

2019 júniusától a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz tartozó Máltai Gondoskodás Kft. koordinálja az
Incorpora Magyarország Programot. A munkaerőpiacon nehéz helyzetű álláskeresőknek – megváltozott munkaképességű, hajléktalan, idős, vagy roma
kisebbséghez tartozó embereknek – segítséget nyújtó
ingyenes program tanácsadással, képzéssel segít elhelyezkedni. A spanyol gyökerű, Magyarországon 2016ban indult Incorpora programban több mint 2.600
ember vett részt, és 2019 végéig több mint ezer ember
talált munkát.

A tiszaburai varrodában dolgozó asszonyok több
tízezer nyakba akasztható pohártartót készítettek a
szeptemberi Budapest Borfesztiválra. A népszerű eseményen több alkalommal is felhívták a figyelmet arra,
hogy a belépővel kapott poharat tartó vászontáska a
Máltai Szeretetszolgálat terméke. A borfesztiválon
történt bemutatkozást követően az INTERSPAR hálózat a tiszaburai varrodában készült környezetbarát
vászontáskákat kezdett forgalmazni.
A tiszaburai asztalosműhelyben pedig kilenc hátrányos helyzetű férfi dolgozik, a műhelyben hőszigetelt nyílászárókat, díszdobozokat, székeket, padokat
is készítenek. 2019 adventjén egyedi hangszobrokat
állítottak elő, amelyeket világhírű zeneművek hanghullám-grafikonjairól mintáztak, és amelyeket a zenei-kulturális élet ikonikus alakjai, többek között
Zubin Mehta, José Cura, Diana Krall, Fischer Iván
vagy Schöck Atala láttak el a kézjegyükkel. A műalkotásokat a karitatív szervezet a világsztárok budapesti
fellépéseinek otthont adó Művészetek Palotájával közös jótékonysági árverésen értékesítette, ennek bevételéből pedig új géppel bővítették az asztalosműhely
eszközeit.
A tiszaburai varrodában a foglalkoztatási program
keretében szakmát szerzett asszonyok kaptak munkát

A máltai varroda első referenciamunkája: a borfesztivál 40 ezer
darabnyakba akasztható pohártartója
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I Összefogás az üldözöttekért
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A világ legsúlyosabb helyzetben lévő válságövezeteiben élők megsegítéséért együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a Szuverén Máltai
Lovagrend. Az erről szóló szándéknyilatkozatot Azbej
Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és
a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős
államtitkár, valamint Ugron Imre, a Szuverén Máltai
Lovagrend budapesti rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete írták alá 2019. október 24-én. Az eseményen elhangzott: az együttműködés alapelve, hogy
helybe kell vinni a segítséget. A létükben és méltóságukban fenyegetett embereket segítő programok elsőként várhatóan a szubszaharai, dél-afrikai, közép-afrikai és közel-keleti régiókban valósulnak meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége 2019-ben
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I Egymásra lelni a szenvedésben:
a máltaiak Szíriában
Februárban a Szeretetszolgálat meghívására Budapesten vendégeskedett Agnes Mariam de la Croix nővér,
aki a szíriai Szent Jakab kolostorhoz tartozó segélyszervezet alapítójaként kiterjedt humanitárius szolgálatot végez Szíriában, és szorosan együttműködik
a magyar máltai szervezettel is, rendjük működteti a
Szeretetszolgálat segítségével helyreállított és bővített
kórházat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2016-ban
indított egészségügyi segélyprogramot Aleppónak a
keleti városrészében. A város legszegényebb, Al-Nayrab nevű negyedének egyetlen nyíltan elérhető kórházának kapacitásait a karitatív szervezet a duplájára
növelte, illetve a Szeretetszolgálat által adományozott
mozgó orvosi rendelő nyújt ingyen egészségügyi ellátást a város körüli falvakban.
A Szeretetszolgálat szíriai tevékenységét fotókiállításon mutatták be Budapesten, a tárlat augusztus 14. és
szeptember 9. között volt látható a Párbeszéd Házában.
Ágnes nővér Budapesten. A szír egyházi küldöttség
látogatása után a program folytatásáról döntöttek

I Máltai Szimfónia Mozart
városában
A Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia programjában
részt vevő gyerekek a Szuverén Máltai Lovagrend
meghívására felléptek Salzburgban, a rend roma
programjait bemutató támogatói esten.

I A fesztivál sátrai is lehetnek
adományok
2019-ben másodszor szállította el a budapesti Sziget
fesztiválon hátrahagyott sátrakat, hálózsákokat a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei három
teherautónyi matracot, hálózsákot, kempingszéket és
egyéb felszerelést gyűjtöttek össze. Az adományokat
rászorulóknak, hajléktalan embereknek, határon túli
családoknak juttatta el a karitatív szervezet.
A fesztivál után rengeteg egyszer használt, újszerű
felszerelés marad a helyszínen

I Zöld út a segítségnek
Amit csak mi tehetünk meg

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hat környezetbarát, elektromos, Nissan e-NV 200 Evalia Acenta 5st
típusú járművet állított szolgálatba az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával. A benzinmotorosnál 60 százalékkal olcsóbban üzemeltethető
személygépkocsikkal a szervezet kisebb költséggel
juttatja el a segítséget a szükséget szenvedőknek. Az
autókat Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, valamint Schanda Tamás, az
ITM államtitkára mutatták be december 16-án. Az
elektromos autók többek között a hajléktalanokról
gondoskodó utcai szolgálatok, a fogyatékossággal élő
emberekkel foglalkozók, illetve különböző ifjúsági
központok munkáját segítik.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége 2019-ben
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I Állami elismerések

I Az év kampánya lett a táskás ötlet
Óriási sikerrel zárult a női szegénység problémáját
központba állító #nemluxustaska adománygyűjtő
kampány. Az akcióhoz csatlakozók használt, de jó
állapotú női táskákat töltöttek meg alapvető higiéniás termékekkel azok számára, akiknek mindennapi
gondot jelent a tisztasági cikkek beszerzése. Az ötletgazdák a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot kérték
fel partnerként az adományok szétosztásához. Az indulásnál százötven táskát szerettek volna gyűjteni, de
rövid idő alatt tízezer csomag érkezett, és a kampány
híre bejárta az országot. Az adományokat hajléktalan,
rászoruló és krízishelyzetbe került nőknek, anyáknak,
egyedülálló idős asszonyoknak juttatta el a Máltai Szeretetszolgálat. A kampányt civil szervezetek 2019 legsikeresebb adománygyűjtésének választották.

Válogatás az ajándék táskák között.
Ötven darabot vártak, tízezer érkezett

I Ismerjük meg Afrikát!
2018-ban együttműködési megállapodást írt alá a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéke részeként működő Afrika Kutatóközpont. Az egyezmény értelmében a két szervezet közös
kutatási programokkal, hazai és külföldi tematikus
konferenciák szervezésével járul hozzá a magyar Afrika-kutatáshoz. A Kutatóközpont által felhalmozott
tudás, valamint a Szeretetszolgálat afrikai országokban megvalósított vízügyi segélyprojektjei során szerzett tapasztalata jövőbeli humanitárius programokat
is elősegíthet.

Pályázati forrásból újult meg a Szeretetszolgálat győri
régióközpontjának épülete. A 126 millió forintos beruházás során elkészült 900 négyzetméteres központban kicserélték a nyílászárókat, felújították a közműhálózatot, újra szigetelték a tetőt és a homlokzatot is.
A területi központban az irodák mellett regionális
raktár, járási támogató szolgálat, jelnyelvi tolmácsszolgálat, drogprevenciós program, valamint több,
fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek munkába helyezését segítő szolgáltatás is működik.

I Tudományos folyóirat indult
Utolsó simítások a máltai szanitációs központ
átadása előtt

Az elektromos flotta ünnepélyes átadása a Batthyány téren

I Megújult épületek

Jelentős támogatással újították fel a Szeretetszolgálat
pécsi régióközpontjának épületét és udvarát is. A beruházás részeként beépítették a tetőteret is. A műemlék épületet több mint két évtizede vette használatba a
pécsi csoport, a leromlott állapotú ház felújítása 2012ben kezdődött és öt éven át tartott az első szakasza,
melynek során a földszinten hajléktalan embereket
kiszolgáló helyiségeket és a járóbeteg szakellátás rendelőjét alakították ki. A teljes felújítás pályázati forrásból, EFOP pályázat keretben fejeződött be 2019-ben,
az ünnepélyes átadóra október 3-án került sor.

I Reflektorfénybe állították
az elfeledett gyermekeket
2019 őszén második alkalommal rendezte meg az
Apa, anya, pia – Konferencia az elfeledett gyermekekért című szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat
szenvedélybetegeket segítő szolgálata. Becslések szerint Magyarországon mintegy 400 ezer gyermek élhet
alkoholfüggő szülőkkel közös háztartásban, rejtőzködve, szégyenben, elfeledve. A program nekik szeretne segítséget nyújtani. A találkozón a szenvedélybetegekkel és függő szülők gyermekeivel közvetlenül
foglalkozó, elismert szociális és egészségügyi szakemberek tartottak előadásokat, workshopokat illetve
kerekasztal-beszélgetést. Az eseményen bemutatták a
Szeretetszolgálat jó gyakorlatait, kisfilmjeit és kiadványait is.

Magas rangú állami kitüntetéssel ismerte el Áder
János köztársasági elnök a Magyar Máltai Szeretetszolgálat négy munkatársának szolgálatát az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepén.
A kitüntetést Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök,
Solymári Dániel, a szervezet nemzetközi kapcsolatainak vezetője, Tihanyi Gábor, a szervezet belsőellenőrzés munkacsoportjának vezetője, és Lázár Alpár a forrásközpont vezetője a Parlamentben vette át Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettestől.

Máltai Tanulmányok címmel társadalomtudományi
szakfolyóiratot indított a Máltai Szeretetszolgálat.
Az évente négy alkalommal megjelenő periodika év
közben elektronikus formában lesz elérhető, évente

egyszer pedig nyomtatásban is kiadott válogatással
jelentkeznek. A folyóirat arra ösztönöz, hogy 30 év
alatt felhalmozódott tudásról, a munkához kapcsolódó szakterületekről és tevékenységeink részleteiről tudományos igénnyel gondolkodjunk – mondta
Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök a folyóirat október 11-én rendezett nyilvános bemutatóján.

I Minden eddiginél nagyobb
segítség
Amit csak mi tehetünk meg

Új rekorddal zárult a 2019-es Adni öröm! akció, melynek során hat nap alatt 327 tonna tartós élelmiszert
adtak át a SPAR üzletek vásárlói a Szeretetszolgálat
önkénteseinek. A 23. alkalommal megrendezett karácsonyi gyűjtés 172 üzletben zajlott december 12. és
17. között.
A SPAR csoport kijelölt üzleteiben a karácsony előtti
időszakban árusítani kezdték a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kézműves termékeit. A saját címkével
ellátott élelmiszerek – így a hibiszkusz tea, a többféle
ízesítésű szószok és különféle lekvárok – értékesítése
a karitatív szervezet pátyi és gyulaji műhelyeiben dolgozó sérült, megváltozott munkaképességű, vagy nehéz helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához nyújt
segítséget. A külön pulton kínált élelmiszereket „Máltai jótékonysági termék” logóval is ellátták. A termékek magas minőségűek, a logón kívül semmi nem utal
arra, hogy a társadalom peremére szorult emberek készítették őket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége 2019-ben
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A Máltai Szeretetszolgálat tiszaburai varrodája által
készített vászontáskák értékesítését kezdte meg az
INTERSPAR hálózat. A karitatív szervezet és a SPAR
csoport több mint két évtizede működik együtt változatos programok megvalósításában, kapcsolatukat
stratégiai partnerségnek minősítették, ami túlmutat
az egyszerű támogatásokon. A környezetbarát vászontáskák értékesítésével a Szeretetszolgálat tiszaburai varrodájának fennmaradását segítik.

konzerv
33 905 kg

327

tészta, rizs
74 326 kg
étolaj
36 307 kg

7

15

Kiosztott ajándékcsomag (ezer db)

1997

Összegyűlt élelmiszer (tonna)

2019

Résztvevő üzletek száma (db)

172

cukor, liszt
105 410 kg
édesség
55 728 kg
31
2

egyéb
21 606 kg
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Életképek 2019
17

Amit csak mi tehetünk meg
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rendszeresen osztanak péksüteményt. 2019-ben újra
megrendezték az „Egyedül élők ebédjét”. Gyermeknapot tartottak 300 fő részvételével. „Zöld napot” tartottak facsemeteosztással egybekötve.

Személyes segítség
Ha nem tudnak elmenni az istentiszteletre, Kiskunmajsán kazettára veszik a szentmisét, és úgy
juttatják el az időseknek, akiknek erre igényük van.
A régióban a gyerekekre és az idősekre irányult a figyelem 2019-ben.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2019-ben ünnepelte
fennállásának 30. évfordulóját. Országszerte, így régiónkban is sok-sok rendezvényen emlékeztünk meg
e fontos eseményről. Azt is mondhatnánk, hogy mindennapi szolgálatainkban megjelent a jubileum lenyomata, közös összejövetelekben, konferenciákon, képzésekben, vagy tanulmányutakon erősíthettük máltai
kötődésünket. Mindeközben világosan kirajzolódott,
hogy intézményi munkánk mellett nélkülözhetetlen az
önkéntesség és az önkéntes lelkület megerősítése, fejlesztése.
Harminc év hosszú idő. Megannyi emlék, küzdelem, siker, öröm fakadt belőle számunkra, kinek-kinek elköteleződése szerint. Ugyanakkor ez a fundamentum óriási
felelősség is, hogy az ősi jelmondatunk ereje a tennivalók sűrűjében ne csorbuljon. „A hit védelme és a szegények szolgálata!” A máltai nyolcágú kereszt tanítása, s
ennek a hétköznapi cselekvésekben megjelenő valódisága adja meg követőinek azt a bizonyítványt, melynek
birtokában hitelesen szolgálhatunk tovább. Ez adja meg
az erőt, időt, türelmet, s majd az ebből fakadó felismerést, melyet Imre atya így foglal össze: „Csak ahhoz az
emberhez van közünk, akiért áldozatot tudunk hozni.”

ján, amire játszóházat is szerveztek, a gyulai facsemete
adományozás, a Jánoshalmán, valamint a Szegváron,
Bácsalmáson, Kecskeméten, Soltvadkerten, Szarvason
rendezett nyári gyermektáborok.
Kiskunfélegyházán Máltai Mikulás ünnepet szerveztek,
a műsor rendhagyó volt, mivel nem a gyermekeknek
kellett énekelni, vagy verset mondani, hanem a Mikulás
adott elő karácsonyi dalokat, mégpedig gitárkísérettel.
A gyermekek a mikuláscsomag mellé plüss játékot is
kaptak, melyet nagy örömmel vettek át. Jánoshalmán
máltai ovis csoport működik, amely több alkalommal
örvendeztetett meg intézményben élő idős embereket
műsorával, illetve az általuk készített ajándékokkal.
Kiskunfélegyházán rendszeres élelmiszeradománnyal
támogatja a csoport a helyi szociális intézményeket.
Látogatják az időseket.
Kiskunmajsán rendszeres az idősek és a fogyatékkal
élők látogatása. A szentmiséket kazettára rögzítik, és
eljuttatják azokhoz, akik már nem tudnak személyesen
részt venni a miséken. Tanévkezdés előtt nagy menynyiségű tanszert osztanak ki. Kunszentmiklóson a csoport tagjai részt vesznek az élelmiszermentő akciókban,

A makói máltai szervezet határon túli kapcsolatokkal
rendelkezik, és rendszeresen részt vesz a városi programokban. Soltvadkerten rendkívül sikeres rendezvényt
sikerült megvalósítani a Gyöngyház Művelődési Központban, rendhagyó irodalom órát tartott Tóth Péter
Lóránd a 7-8. osztályos diákoknak „Vasútállomás” címmel József Attila költészetéről. Petőfi Sándorról „Szabadságharc” című előadásában telt ház előtt beszélhetett az előadó.
Szegeden rendszeresen élelmiszert is oszt a máltai szervezet, a hagyományos adományozói tevékenység mellett. Betegeket látogatnak, gyógyászati segédeszközöket
kölcsönöznek. Karácsony előtt immár 28. alkalommal
szervezték meg a „Szívemből – szíved szerint” nevű
programot, melynek során rászoruló kisgyermekeket
ajándékoztak meg játékokkal, édességgel, gyümölcsökkel.
Szegváron kiemelt esemény volt ebben az évben a nyári katolikus kézműves tábor megszervezése, ahol egy
héten át 110 gyermeknek biztosítottak színvonalas
programot és étkezést. A táborban 30 felnőtt segített.
Szentesen 150 ajándékcsomagot osztottak ki a rászo-

rultaknak. Karácsony közeledtével a Karitásszal együttműködve meleg teát és forralt bort osztottak, a lelki vezető közreműködésével. Üllésen a máltai szervezet 30
éves évfordulóját jótékonysági rendezvénnyel ünnepelték meg, ahol 200 főt láttak vendégül. A jótékonysági
esten helyi szervezetek léptek fel, mint a FONÓ néptánc együttes, Írói klub, Rézhúros banda.
A régióközpont másfél millió forint értékben írt ki pályázatot a régióban megvalósítandó programokra és
felújításokra. A máltai szervezet 2019-ben is meghirdette a szeretetdobozok gyűjtését, az akció végére kétezer darab gyűlt össze, ezeket Székelyföldön és Szatmárnémetiben osztották ki.
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December 9-én Hódmezővásárhelyen új csoport alakult. Bácsalmáson és Kalocsán új, Makón felújított ingatlanban folytatódik a Szeretetszolgálat munkája.
A Dél-Alföldi Régió munkatársai 2019-ben az alábbi
lelki programokba kapcsolódtak be: a 30 éves évforduló
alkalmából Zugligetben tartott hálaadó szentmise, régiós lelki nap Jánoshalmán 60 fő részvételével, szentmise
Bécsben augusztus 31-én, lelki napok a csoportoknál,
a helyi szervezetek által megrendezett zarándoklatok,
illetve a folyamatosan mondott máltai szentmisék.
A régióban egymást érték a rendezvények 2019-ben

Megköszönjük valamennyi partnerünknek, támogatónknak, hogy segített bennünket ezen az úton, a Jóisten fizesse meg bőségesen mindenki szolgálatát!
A régióban működő csoportok szociális és egészségügyi munkája, a teljesség igénye nélkül. Baján jótékonysági „egy tál meleg étel” osztást szerveztek januárban (300 adag), valamint jótékonysági sétát az Amway
Hungária Kft-vel közösen. A városban tartott ötkilométeres egészségügyi sétára támogatói jegyeket lehetett
vásárolni, a bevételből az autista diákoknak vásároltak
fejlesztő eszközöket. Bácsalmáson Máltai Gyermekkórus működik. A tanév alatt heti 1-2 alkalommal a gyermekkórusunk tart próbát. Számos meghívást kapnak,
melyre nagyon lelkesen készülnek. Az év folyamán 6
alkalommal lépett fel a kórus, és egyre nagyobb népszerűséget élvez.
A csoportok tevékenységei közül kiemelendő a Máltai
Torna a csongrádi idősotthonban, a kalocsai gyermekeknek szervezett kirándulás, a Kecelen élő idős betegek látogatása, a tanévkezdéshez adott támogatás Ba-

TEVÉKENYSÉGEINK

SZÁMOKBAN

340 gyermek naponta a máltai
játszótereken
73 hajléktalan beteg napi ellátása
a máltai rendelőkben
38 ezer adag étel a népkonyhán

Amit csak mi tehetünk meg

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége 2019-ben

20

Tanulunk, hogy taníthassunk
A régióban az elmúlt év annak felismeréséről és
gyakorlati alkalmazásáról szólt, hogy képesnek kell
lennünk a körülöttünk történő változásokhoz való
alkalmazkodásra úgy, hogy védelmezzük a közösségeinkben élő máltai értékrendet.
A szakzsargon rezílienciaként nevezi meg azt a képességet, amikor egy új helyzethez úgy alkalmazkodunk,
hogy a gyors változás mellett alapvetéseink nem sérülnek - a szervezet ellenáll, miközben rugalmasan
igazodik a környezet hatásaihoz. Az alkalmazkodás
tanulással, a tanulás megértéssel kezdődik. Ehhez be
kell lépnünk a másik ember világába, és türelmesen
szemlélni: mit, hogyan és miért csinál, anélkül, hogy
rögtön meg akarnánk változtatni, javítani, hatékonyabbá tenni.
Régiónk több éve törekszik arra, hogy a 21. század
minden területére kiható változásokat a Máltai közösségek hasznára építse, és egyben őket és közös értékeinket védelmezze. A Dél-Dunántúli Régió 2019-ben
is sokat „tanult”. Tanultunk egymástól és egymásról,
tanultunk helyzetekből és eseményekből, amelyek elé
a máltai munka állított bennünket. Egymás megismerése után elkezdődött a tevékeny együttműködés
szakasza regionális és országos szinten is. Nem csupán elvi síkon, hanem aktív gyakorlatokon keresztül,
hiszen a kereszténység gyakorlat.

2019-ben 80. életévét töltötte be dr. Vörös Györgyné,
’Mária nénink’, a pécsi hajléktalan nappali melegedő
alapítója. A Máltai Baráti Kör Vízkeresztkor tartott
programján fia, Dr. Vörös Győző akadémikus régész
professzor páratlan előadását hallhattuk. A Jordániában folyó magyar régészeti kutatásokról, valamint a
Machaerus váráról szóló előadás során a hallgatóság
közvetlen betekintést kapott a szentírásból ismert, Keresztelő Szent János halálát követelő Szalóme és kortársai életébe.
2019-ben újra a mi régiónk delegációja kapott lehetőséget, hogy a Máltai Lovagrend lourdes-i nemzetközi
zarándoklatához csatlakozzon. Katartikus élmény volt
megélni, ahogy a zarándoklat egységbe rendezett több
tízezer embert, kulturális, nyelvi, földrajzi, vagy korbéli különbözőségektől függetlenül. A szolgáló szeretet egységének ereje világossá vált: mindenkinek volt
szerepe és feladata. Ki vizet osztott, ki beteget ápolt, ki
asztalt terített, ki gyógyított. A hit védelme és a szegények szolgálata „kincseink, a betegek” ápolásán és a
liturgián keresztül vált gyakorlattá.

Az egykor apácák által fenntartott szegények gondozóháza a Templom utca 32. szám alatt, később iskolaépületként működött Dunaföldváron. 2018-ban került
a Szeretetszolgálat használatába, hogy régi-új szerepét
továbbra is betöltse, hiszen itt kap helyet a tanoda, a támogató szolgálat és az önkéntes csoport karitatív munkája is. A teljes épület felújítása 2020-ban befejeződik.
Pécsett több országos és nemzetközi szervezésű programban is szerepelt régiónk. A Katolikus Társadalmi
Napoknak az elmúlt évben épp a Dél-Dunántúl fővárosa adott otthont. A termékbemutatókon, panelbeszélgetéseken, bemutatkozó fellépéseken keresztül munkatársaink és vezetőink országos kitekintést adtak máltai

tevékenységeinkről az érdeklődőknek. Az UNESCO
által fémjelzett Tanulófesztiválon is aktív résztvevő volt
szervezetünk. Itt, a Máltai Fejlesztők I. Országos Találkozóján egymástól tanulhattak a Jelenlét programok
munkatársai bemutató fejlesztő foglalkozásokon, módszertani gyakorlatokon.
Intézményeink száma is bővült. A pályázati projektként
elindított tanodáink ettől az évtől kezdve intézményesült formában fogadhatják a rászoruló gyerekeket, a
régió fenntartásában Kadarkúton és Dunaföldváron.
Fizikai szükségleteik ellátása mellett már tanulásuk,
fejlődésük akadályait is segíthetjük kiküszöbölni szakképzett pedagógusok, pszichológus, fejlesztő szakemberek segítségével. Kadarkúton a nyárbúcsúztató
tanodai programon az egész helyi közösség részt vett,
ahol Somos László püspöki helynök megkeresztelt 15
kisgyermeket és fiatalt.
A tavalyi év legjelentősebb régiós intézményfejlesztését
a két telephellyel, 110 férőhellyel és 50 munkatárssal
rendelkező dombóvári „Arany Sziget” és „Platán” idősek otthonának átvétele jelentette. A fenntartóváltás
folyamata egy éven keresztül zajlott. Fontos szempont,
hogy olyan helyszínen sikerült korábbi máltai jelenlét
nélkül gyökeret eresztenünk, ahol a szolgáltatásaink
iránti igény nagy. Dombóvár egy olyan település, ami
földrajzilag fontos központja lehet a karitatív munkának a régióban.
Befejeződött a kaposvári Szent Jakab városrészben részvételünkkel elindított szociális városfejlesztés pályázati
forrásból finanszírozott szakasza. Az általunk végzett
szolgálat ezzel nem ér véget, a helyi családokkal folyó
munka folytatódik tovább. Marcaliban, Tamásiban és
Mágocson elérkeztek oda a 2016-ban megkezdett pályázati programok, hogy közreműködésünkkel az ott
korábban nyomorban élő családok méltó környezetbe,
komfortos lakásokba költöznek vissza. Pécsett egy új
helyszínen, a 60 garzonlakásból álló Lánc utcai tömbház szociális problémáinak kezelésébe kapcsolódott be
a pécsiek csapata. A régióban a legrégebben létrejött,
és legösszetettebb tapasztalatokkal rendelkező fejlesztő
szakember gárda lakhatási, szociális és közösségi ügyek
szervezésén keresztül lép be az itt lakók életébe, a közép
és hosszú távú fejlődés reményében.

A régióban az elmúlt év annak felismeréséről és
gyakorlati alkalmazásáról szólt, hogy képesnek kell
lennünk a körülöttünk történő változásokhoz való
alkalmazkodásra úgy, hogy védelmezzük a közösségeinkben élő máltai értékrendet. Annak érdekében,
hogy erős hidakat építhessünk a közösségben, megfelelő mélységű információkkal kell bírunk önkénteseink, munkatársaink, intézményeink működéséről,
hogy egységben, megerősítve folytathassuk tovább
900 éves máltai missziónkat. Tanulunk, hogy taníthassunk.
2017-ben indította útjára a pécsi csoport a Máltai
Baráti Kör programsorozatot. A rendezvények lényege az, hogy tagjaink, munkatársaink és partnereink
kevéssé ismert, de érdeklődésre számot tartó tudásába, munkájának egyes szeleteibe nyilvános előadás
formájában betekintést engedjen. Ezek az előadások
közösségünkben rejlő kincseket fednek fel és tesznek
közkinccsé, az egymástól tanulás jegyében. Hallhattunk így az eseménysorozat keretében a pécsi egyházmegye építészeti remekeiről, a Hunnia csipkéről, vagy
éppen a Máltai Lovagrend történelméről és jelenlegi
munkájáról is.

A „Karitatív szervezetek infrastruktúra fejlesztése”
pályázat támogatásával tavaly fejeződött be a DélDunántúli Régió központi székházának 6 éven át tartó
renoválása. Az utolsó ütemben a tetőtér beépítése és az
udvar rendezése történt meg, így akár 100 fő is képes
egyszerre részt venni rendezvényeinken, saját helyszínünkön, amire eddig nem volt lehetőségünk. A pécsi
máltai székház ettől kezdve egyformán alkalmas gyerekprogramok, konferenciák, közösségi összejövetelek
megtartására, megtartva az eredeti funkcióit is, mint
a járóbeteg szakrendelést és a hajléktalan ellátást. Deo
Gratias!
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110 férőhelyes bővülés, 50 új
munkatárs érkezése a dombóvári
idősotthonba
15 gyermek és ﬁatal megkeresztelése Kadarkúton
100 fős rendezvényekre alkalmas új tér Pécsett

A régió teleprehabilitációs projektjeinek nagy része
2020-ban lezárul. Az így elsajátított közös tudás a Máltai Szeretetszolgálat közös erőforrását képezik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben hatékonyabban, sikeresebb eredmények reményében lépjünk be elesettek
életébe ott, ahol arra nagy szükség van.

A felújítás után akár százfős rendezvény befogadására is
alkalmas a tetőtér
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A magányt enyhítik
Óriás intézményből családias lakóotthonokba költöznek a gödi intézmény lakói, ellátásuk ezzel sokkal
személyesebbé válik. A személyesség és az odafigyelés jellemzi a régió tevékenységét az idősek házi segítségnyújtásában, és az utcai gondozószolgálatok
tevékenységében is.
Évente átlagosan 150 idős embert látunk el a házi segítségnyújtás keretében, és csaknem ugyanennyi idős
embert segítünk a házi jelzőrendszerrel. Az idősek támogatásának már több mint két évtizedes múltja van.
A házi segítségnyújtást Óbudán 25 éve kezdte el a Máltai Szeretetszolgálat. Az országban először itt indult el
a jelzőrendszeres szolgáltatás – az idősek, ha baj van,
egy „csengővel” jeleznek, ami a központban a 0-24-es
szolgáltatást riasztja, és azonnal házhoz mennek. A
házi segítségnyújtás ingyenes, egyedül a készülékért
kell fizetni, de azért is szinte csak jelképes összeget, a
nyugdíj egy százalékát.
A segítségnyújtásnak két módja van: a szociális segítők
hetente néhány alkalommal azokhoz az idősekhez járnak, akik el tudják látni magukat. A személyi gondozás
ennél sokkal összetettebb, az erre szoruló idősekhez
naponta mennek, és igyekeznek életük minden területén besegíteni. A munkánkat önkénteseink segítik, ők
gyakran kísérik el az időseket az orvoshoz, elmennek
velük sétálni, vagy akár felolvasnak nekik az otthonukban. A lényeg, hogy a gyakorlati teendők mellett egy
kicsit a magányt is enyhítsék. Sok idősnek ugyanis ezzel
még nehezebb megküzdenie, mint a tehetetlenséggel.
A régióban 35 fogyatékkal élő embert segít lakóotthonokban a Szeretetszolgálat, csaknem 200 embert pedig
intézményben. Ez a számarány azonban lassan megváltozik, a lakóotthonok javára.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018 nyara óta
működteti Gödön a Gondviselés Házát a korábbi, állami működtetésű Topház helyén. Azóta elkezdődött
a kitagolási folyamat, a lakók 12 főt befogadó házakba költöznek. Az intézményben kétszáz súlyosan, halmozottan fogyatékos fiatal és felnőtt él. Vannak, akik
a mozgásukban erősen korlátozottak, vannak ágyban
fekvő betegek, nekik a támogatott lakhatásban is speciális gondoskodásra lesz szükségük. A lakóotthonban
négyen-öten segítik majd a fogyatékkal élőket. „A világ
elől eddig rejtett életek, a maguk hatalmas gazdagságával néhány hónap múlva kikerülhetnek a felszínre,
részei lehetnek egy város, egy lakónegyed életének. Nagyon sok feladatot ad ez mindenkinek, aki részt vesz
a folyamatban, biztosan számos kudarc is szegélyezi az
utat, mégis inkább azt érzem, micsoda lehetőség ez a

ház lakóinak, a környezetüknek, a városnak!” – írta a
magyarkurir.hu újságírója, miután meglátogatta az intézmény lakóit.
Évente csaknem 800 ember sorsát kíséri figyelemmel
az utcai szociális szolgálat. A nappali melegedőkben,
éjjeli menedékhelyen, átmeneti szállókon ugyanennyi
hajléktalan emberről gondoskodunk.
Nélkülözhetetlen eszköze az utcai szociális munkának
a személyautó, hiszen a terület bejárását, a szükséges
felszerelések, illetve adott esetben az azonnali segítségre szoruló hajléktalanok szállítását másképpen nem lehet megoldani. Ráadásul a gépjárművekkel sok helyütt
úgynevezett krízisautó szolgáltatást is végeznek, ennek
lényege, hogy bejelentés esetén a segítő szervezetek
működési területükön kívüli helyszínre is kivonulnak.
Ezért volt nagy segítség, hogy a Szeretetszolgálat utcai
gondozó szolgálatai 2019-ben új autókat kaptak.
A régió munkáját havonta több mint 3.600 önkéntes
munkaórával segíti 320 önkéntes.

Alighogy elkezdődött az év, egy új, nagy figyelemmel
kísért kampány indult útjára. A Szeretetszolgálat, mint
kedvezményezett vett részt a #nemluxustáska akcióban, de önkénteseink segítették az osztás mellett a gyűjtést, szállítást, rendszerezést. A kampány célja az volt,
hogy nők számára hasznos eszközökből és intim higiéniás termékekből ajándékcsomagot gyűjtsünk, melyet
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adott át rászoruló lányoknak és nőknek. Másrészt felhívta a figyelmet arra,
hogy Magyarországon több ezer olyan nő él, akik számára gondot okoz beszerezni az alapvető női higiéniás
termékeket. Csaknem 10 ezer ajándék táska gyűlt össze,
tele hasznos női termékekkel és személyes üzenetekkel
a rászoruló nők számára. A Szeretetszolgálat a legszegényebb családok hölgy tagjainak, iskolás lányoknak,
hajléktalan nőknek, fogyatékkal élő fiataloknak, és
nagycsaládos nőknek adta át az összegyűlt adományokat. A táskákból családsegítő központok, alapítványok,
anyaotthonok, családok átmeneti otthonai is kaptak,
hogy továbbíthassák a hozzájuk fordulóknak.
Az egyik sikertörténet egy idős asszony története, aki
28 év utcán élés után ma már saját házában él, fiával
újra megerősödött a kapcsolata, állatokat tart és a falu
aktív lakója lett. Margó közel 10 éve áll kapcsolatban
a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. A XII. kerületi

utcai gondozó szolgálattal mindig jó viszonyt ápolt,
a segítő-kliens kapcsolat hamar kialakult vele. Margó
élettársa tragikus hirtelenséggel hunyt el, ezt követően
a mindennapi teendők és a megélhetéshez szükséges
bevétel megszerzése is nehezebben ment neki – innentől kezdve Margó rendszeresen kért tőlünk segítséget.
2019-ben édesanyja után némi pénzt, házrészt és egy
kevés földterületet örökölt Békés megyében. Sikerült
meggyőznünk arról, hogy családi kapcsolatait újítsa
meg, öregkorára ténylegesen jó lesz egy saját tulajdonú otthon. Önkormányzati rehabilitációs pályázatba
vontuk be, a pályázatban a hazaköltöztetésre és az új
otthonában szükséges eszközök beszerzésére kapott
támogatást. Utolsó találkozásunkkor nagyon kellemes
tapasztalás volt számunkra az, ahogyan Margó berendezkedett és intézi az ügyeit a településen. Láthatóan
kialakult a mindennapjaiban egy rutin, sokat van a
kertben, rendezget a házban, saját maga készítette kézműves termékekkel ékesíti fel a helyiségeket. Sikeresen
becsatlakozott a település vérkeringésébe, rendszeresen
látogatja a helyi nyugdíjas klub foglakozásait. Margóról mára már ténylegesen elmondható, hogy csak „volt
hajléktalan”.
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Az első lakóotthon Gödön, a 200 férőhelyes
nagy intézményből 12 lakó költözik ide
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800 hajléktalan ember az utcai
gondozószolgálat látókörében
320 önkéntes havi
3.600 munkaórája
150 otthonában segített
idős ember
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Már a villamoson is bemondják
„Alsó-Majláth, Köln utca. Leszállás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat központjához.” – Ezekkel a szavakkal tájékoztatja utasait a 2019 elejétől a Miskolci
Városi Közlekedési Zrt. az 1-es villamos vonalán. A
városban való aktív jelenlétünk eredménye, egyfajta
indirekt elismerés, hogy már a tömegközlekedésben
is fontos megemlíteni bennünket.
Az Észak-Magyarországi Régió 2019-es ünnepi évét a
kitartóan végzett munka, a folyamatban lévő beruházások befejezése, valamint a belső szervezetfejlesztés
jellemezte.
A Szeretetszolgálat megalapításának 30-ik évfordulója
alkalmából ünnepi közgyűlést tartottunk a miskolci
Városháza dísztermében. A Szimfónia Program szendrőládi növendékeinek műsora, valamint az alelnöki, régióvezetői és alpolgármesteri köszöntő után sor került
a kiemelkedő munkát végző munkatársaink és máltai
testvéreink elismerésére és díjazására is. A szentmisével
kezdődő közgyűlést szeretetvendégség követte, és természetesen az ünnepi torta sem maradt el.
Májusban sor került a Miskolci Csoportunk hagyományos rendezvényére, a Máltai Majálisra, mely találkozási lehetőséget ad a legidősebb és legfiatalabb generációknak. Az Ápolási Otthon és az Idősek Otthona lakói
mellett meghívást kaptak azok a hátrányos helyzetű
fiatalok is, akik telepi programjainkban vesznek részt.
A változatos programok (kézműves foglalkozás, ugráló
vár, bohóc, rodeó bika, gokartverseny, lovas bemutató,
vattacukor, kenyérlángos, élő zene stb.) mindenkinek
örömtelivé tették a napját.
Ifjúsági önkéntes koordinátorunk az év folyamán 25
középiskola 1.600 diákja számára tartott alternatív osztályfőnöki órákat, hogy a fiatal önkéntességet népszerűsítse és ismertesse Szeretetszolgálatunk tevékenységeit. Ennek eredményeként egy stabil önkéntes csapat
alakult ki, akik péntekenként találkoznak, hogy megtervezzék önkéntes akcióikat. 2019-ben az elsősegély és
a társadalmi érzékenyítő képzésre régiónkban Sátoraljaújhelyen került sor. Sátoraljaújhelyen a felújított intézményi épületünkben, valamint a Miskolci Játszótér
játszóházában kialakításra került egy-egy ifikuckó is,
ahol további ifjúsági programok szervezésére van lehetőség.
Folyamatban lévő beruházásaink esetében az előző év
folyamán komoly előrelépések történtek. Mátrafüreden új szárnnyal bővült az idősek otthona, a hevesi
támogató szolgálatunk pedig új ingatlanba költözhet,
melynek felújítása befejeződött az év végére. Befejező-

dött a sátoraljaújhelyi ingatlanunk felújítása is, melyben az önkéntes csoport mellett a hajléktalanellátó
intézményünk is működik.
Miskolci népkonyhánkon 37.000 adag meleg ételt osztottunk szét hajléktalanoknak, kisnyugdíjasoknak, rászorulóknak. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel
együttműködve 2019-ben közel 60 tonna áruházakból
mentett élelmiszert adtunk tovább (pékáru, zöldségek,
gyümölcsök, vegyes élelmiszerek), az adventi gyűjtésben pedig 35 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze régiónkban.
A tárgyi adományok mellett igyekeztünk ellátottainknak olyan élményeket is adni, amelyek szebbé teszik
a mindennapjaikat. Így hatvani intézményünk hajléktalan ellátottai ellátogathattak a Tisza-tavi Ökocentrumba, tokaji támogató szolgálatunk fogyatékkal élő
ellátottai pedig a nyíregyházi állatkertbe szervezett
kiránduláson vehettek részt. A Hevesi Csoport 2019ben is megszervezte a Szertelen Szerda névre keresztelt
nyári programját, mely során alternatív szabadidős
programokat kínáltak a helyi rászoruló fiataloknak. A
táborok és családi napok gyerekházaink, tanodáink és
egyéb intézményeink éves programjában is fontos helyet foglaltak el.
Szervezetfejlesztés tekintetében fontos eredmény a régiónkban a szakmai munkacsoportok megalakulása.
Az eddigiekben negyedévente tartottunk intézményvezetői megbeszéléseket a régióban működő összes intézményünk és programunk vezetőivel. Emellett pedig
szolgáltatások és tevékenységek szerint szerveztünk
találkozókat (idősügyi, gyerekházas, támogató szolgálatos, tanodás, hajléktalanellátó), ahol a munkacsoportban jó gyakorlatokat gyűjtenek, egymás tevékenységét
megismerhetik munkatársaink, valamint egységes gyakorlatot vezethetnek be hasonló problémáik megoldása
érdekében.
Hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után Dr.
Nagy-Bozsoky József, a Sátoraljaújhelyi Csoport alapító tagja 81 éves korában, 2019. október 24-én elhunyt.
Eddigi karitatív munkájáért hálásak vagyunk, tevékenységét legjobb tudásunk szerint folytatjuk tovább.
Fiatalkorúak Javítóintézetében heti egy alkalommal a
debreceni csoport önkéntese tart hitoktatást a fiataloknak, egy másik tagunk pedig Hajdúsámsonban végez
cigánypasztorációs tevékenységet.

Hajléktalan emberek étkeznek a miskolci népkonyhán,
ahol az ételosztáson túl intenzív szociális munka is zajlik.

SZÁMOKBAN

37.000 adag meleg étel
a miskolci népkonyhán
58.602 kg áruházból mentett
élelmiszer
25 középiskola 1600 diákja
alternatív osztályfőnöki óráinkon
35.781 kg tartós élelmiszer
az Adni öröm! akcióban
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Visszajáró diákok
Egy pályázat kapcsán debreceni középiskolákban
tartott érzékenyítő foglalkozásokat a Szeretetszolgálat. Az elvetett magok helyenként termékeny talajra
hullottak, máltai klubok alakultak, melyek saját karitatív ötletekkel keresték meg a helyi szervezetet.
Az Észak - Alföldi Régióhoz 15 csoport és három filia tartozik. A csoportok fő tevékenységét a „klasszikus” máltai munka jellemzi, és ezt 157 máltai tag és
125 önkéntes végezi. Ennek megfelelően a támogatás
során kiemelt hangsúlyt fektetnek a nagycsaládosokra,
hátrányos helyzetű gyermekekre és az egyedül élő idős
emberekre.
A helyi szervezeteink a munkájuk végzéséhez rendelkeznek iroda és raktárhelyiséggel, mely saját, önkormányzati vagy egyházi tulajdonban van. A csoportok
által használt ingatlanok komfortfokozata változó,
ezért néhány csoport esetében a nem megfelelő körülmények miatt nem tudnak rendszeresen nyitva tartani.
Azok a szervezeteink, melyeknél a személyi összetétel ezt lehetővé teszi, a természetbeni juttatások mellett szociális és életvezetési tanácsadással is ellátják a
támogatott személyeket. Régiónkban a Gyerekesély
Programban dolgozó kollégákkal törekszünk minél
szorosabban és jobban összedolgozni. Különösen jó az
együttműködés a Debrecen környékén tevékenykedő
munkatársakkal, de az egyéb járásokban dolgozó munkatársak segítségére is mindig számíthatunk a régiós
programokban.
Idén Erzsébet tábor keretében lehetőségünk volt rászoruló családokat Zánkán üdültetni. Rászoruló családokat küldtek a debreceni, a nyíregyházi, a kisvárdai a
szolnoki és a tiszajenői csoportjaink is.
Az „Adni öröm” akcióban hat csoport, egy filia, két intézmény és a Gyerekesély Program munkatársai vettek
részt. A régiónkban tizennégy üzletben voltak jelen az
önkénteseink. Nyíregyházán, Debrecenben, Karcagon,
Nyírbátorban, Mátészalkán, Szolnokon, Martfűn és
Vásárosnaményban a helyi középiskolások segítették a
máltai csoportok munkáját. Összesen 20.360 kg élelmiszert sikerült gyűjteni. A kapott adományokból készült
csomagokat karácsony előtt kiosztottuk.
Debrecenben a rászoruló betegek számára heti egy
alkalommal gyógyszer adományok osztását végzi egy
orvos tagunk. A régióban 5 csoportnál végeznek rendszeres vérnyomásmérést. Több csoport önkéntesei vállalják idős és egyedül élő emberek látogatását és gondozását, illetve több helyen végeznek kórházi és szociális
otthoni látogatást.

A területen működik a gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. A régió raktárkészletén lévő, és a lakosság
által adományozott segédeszközöket adják tovább az
otthonápolást végző családoknak.
A csoportokban számos fiatal is bekapcsolódott a hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett programok lebonyolításába (kézműves foglalkozások, nyári
tábor, korrepetálások).
Régiónkban az Ifjúsági kisközösségi együttműködések
támogatása című pályázat kapcsán 2019-ben elsősorban debreceni középiskolákban tartottunk érzékenyítő
foglalkozásokat. A foglalkozások eredményeképpen az
iskolákban kis Máltai ifjúsági klubok jöttek létre, melyek saját karitatív ötleteikkel is fordulnak hozzánk, és
amennyiben azok tartalmát megfelelőnek találjuk, segítjük azok megvalósítását.
Ugyanennek a pályázati programnak köszönhetően
tudtuk megrendezni nyári táborainkat, augusztus 5–9.
között Karcagon, augusztus 11-16. között pedig Tivadarban. A táborokban 50 általános és középiskolás diák
vett részt, és végzett önkéntes tevékenységet. A tivadari
táborba bekapcsolódott a fehérgyarmati intézményünk
is. Az integráció jegyében egy napot közösen töltöttek
el a táborozók és az intézmény ellátottjai. A fogyatékossággal élő fiataloknak élményt jelentett a tábor
programjába való bekapcsolódás, az ép fiatalok pedig
rengeteget tanultak arról, hogyan tudnak jól segíteni
fogyatékossággal élő társaiknak. A tábort a nyíregyházi csoportunk önkéntesei is meglátogatták, akik lángos
sütéssel, kézműves foglalkozással és ügyességi játékokkal örvendeztették meg a táborozó fiatalokat. Kötetlen
beszélgetésben adták át a máltai szemléletmódot, illetve megosztották az önkéntes munka során átélt élményeiket is a többiekkel.
A pályázatban tevékenykedő ifjúsági önkéntes koordinátorunk aktív tevékenysége érezhetően fellendítette a
fiatalok részvételét az önkéntes tevékenységekben. Az
Adni Öröm! akció mellett számos egyéb programba is
be tudtuk vonni a diákokat, akiknek egy nem elhanyagolható része az iskolai közösségi szolgálat elvégzésén
túl is visszajár segíteni.
Az elmúlt évben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Debreceni csoporttal közösen egy nagyobb értékű
tartósélelmiszer és édesség szállítmányt adományozott
mikulásnap alkalmából a gyimesfelsőloki iskolások és
óvodások részére.

Egy régiószintű lelki programunk volt 2019-ben. A
minden évben megrendezésre kerülő Régiós Lelkinapunk helyszíne Kállósemjén volt, a június 22-én megszervezett programokon több mint 50 fő volt jelen.

Csoportjainknál a tagok és önkéntesek rendszeresen
részt vesznek máltai szentmiséken, lelki gyakorlatokon,
zarándoklatokon, búcsúkon és a Szent Jobb körmeneten.

December 8-án a debreceni csoport ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, mely ünnepségen Palánki Ferenc Debrecen - Nyíregyházi megyéspüspök mutatott
be szentmisét, majd a debreceni Szent József Gimnáziumban folytatódott a visszaemlékezés. Az ünnepségünkre meghívást kaptak a régió csoportjai, a padenborni Máltai csoport, a Debrecenben tevékenykedő
civil szervezetek. Az eseményen vendégünk volt Balázs
Ákos alpolgármester.

Fiatalkorúak Javítóintézetében heti egy alkalommal a
debreceni csoport önkéntese tart hitoktatást a fiataloknak, egy másik tagunk pedig Hajdúsámsonban végez
cigánypasztorációs tevékenységet.

Az élmény a legszebb ajándék
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25.000 órányi önkéntes
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Esélyóra és visszatérés a munkaerőpiacra

Különféle munkaerőpiaci szolgáltatásainkkal éves szinten 4.724 főt segítettünk a munkaerőpiacra való viszszatérésben, tanácsadással, mentorálással, melyek nem
csak az egyént, de a családot is érintették.

A munkaerőpiacról kieső embereket 2019-ben is változatos programokkal várta a Nyugat-Dunántúli Régió, 4.724 embernek segített a munkaerőpiacra való
visszatérésben, tanácsadással, mentorálással.

Fogyatékkal élő embertársaink integrációja érdekében
a támogató szolgálatokon, és a rehabilitációs foglalkoztatáson kívül jelnyelvi tolmácsolást is biztosítunk három megyében, a nap 24 órájában.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli
Régió 3 megyében 16 önkéntes csoporttal, és 29 intézményben vagy intézményesült programban végzi a
tevékenységét.
Csoportjaink a hagyományos karitatív tevékenységen
túlmenően aktívan bekapcsolódnak az adott település
társadalmi életébe, több helyütt európai uniós projekteknek köszönhetően számos ifjúsági programot sikerült megvalósítani, így például Győrött, Sopronban,
Vasváron, Téten, Vépen. Minden csoportnál prioritást
élvez az ifjúság bevonása a karitatív tevékenységbe, ennek érdekében előtérbe helyezik a generációk találkozásán alapuló programokat.
A kistelepüléseken működő csoportjaink jelenléte
meghatározó az adott helyen, hiszen kizárólag ők vannak ott a segítő szervezetek közül. Az önkormányzatok legtöbb helyen felismerik, elismerik, és támogatják önzetlen tevékenységüket, mind erkölcsileg, mind
anyagilag. Kiemelkedőek a soproni generációs, illetve
a szombathelyi börtönmissziós programok. Vasváron,
és Vépen egyedülállóan működik a jelzőrendszer, mely
által jelzett problémákra mindig sikerül megfelelően
megoldást találniuk.
A régió jellemzője az atipikus foglalkoztatás előtérbe helyezése, ami a kiépített ellátórendszer elveihez is
illeszkedik. A 286 munkatárs közül 56 megváltozott
munkaképességű. 64 fő részmunkaidőben dolgozik.
Összesen 6 akkreditált telephellyel rendelkezünk.
Intézményeink összesen 13.117 fő részére nyújtanak
ellátást vagy szolgáltatást. A szociális intézményekben,
elsősorban az átvett idősek otthonaiban nagyon fontos
a „máltai” lelkület átadása, és 2019-ben mindenkiben
tudatosult az, hogy az ellátottak mindenki másnál fontosabbak. Az idősotthonokban 206, a fogyatékkal élőket segítő intézményeinkben 101 emberről gondoskodunk.
A régió több, nem általános programot is folytat, melyek a helyi szükségletekhez igazodnak, és kiemelkedő
hatással bírnak a fiatalokra, a családokra, a munkanélküliekre. Ezek összességében olyan prevenciós tevékenységek, melyek meghatározóak a szűk, és tágabb
társadalom formálásában egyaránt. Közülük kiemelendő a Családi Kör projekt, amely a családok kohézióját
hivatott erősíteni, 2019-ben 622 programot valósított
meg, összesen 4.111 főt érintve. A Győr-Moson-Sop-

ron Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház
programjai megyei szinten további 2.640 főhöz jutottak
el, melyek közül is kiemelendőek az „Esélyórák”, valamint az érzékenyítő és önkéntességet ösztönző programok egyaránt. Ezek közt szerepelt a már hagyományos,
22. alkalommal megrendezett „Esély Sportnap” a győri
Olimpiai Sportparkban több, mint 400 résztvevővel.
A KLASZ projekt „Küzdelem Lehetőség Alternatíva
Szermentességre” kifejezetten a veszélyeztetett általános, és középiskolás korosztály támogatja különféle színes prevenciós programjaival, melyen keresztül elérik
a családokat is.

Környezetüket szépítik az idősotthon lakói, a mindennapos
aktivitás fontos szabály a máltai intézményekben

A régióban 2019-ben több fejlesztés is megvalósult,
saját, illetve EU-s forrásból. Ezek közül kiemelendőek: Nyugat-Dunántúli Régió Központ Győr, Amadé u.
1.alatti épület felújítása (teljes tetőszerkezet, és homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési és elektromos
hálózat felújítása, akadálymentes terek kialakítása, regionális raktár korszerűsítése). A nagykanizsai, Sugár
út. 53. szám alatti máltai ingatlanban saját forrásból
valósult meg a fűtés, elektromos hálózat kiépítése, a
vizesblokkok kialakítása, akadálymentesítése, és a bel-

ső terek funkciónak megfelelő kialakítása. Ugyancsak
saját forrásból sikerült a fűtést korszerűsíteni és tisztasági festést megvalósítani a kapuvári épületünkben.
Bakonyszentlászlón EU-s forrásból történt a homlokzat szigetelése, a gázüzemű fűtési rendszer kiépítése, az
elektromos hálózat bővítése és a belső terek akadálymentesítése. A győri, Kálvária u. 2. szám alatti épületünk belső tereinek festése és mázolása, valamint az udvar parkosítása és akadálymentesítése pedig az AUDI
adományából valósult meg.
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455 főt segítenek a támogató
szolgálatok
127 munkavállaló atipikus
foglalkoztatása
4.724 munkakereső bevonása
programjainkba
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Főként azok az idős emberek keresnek meg bennünket, akik elveszítették társukat és nem akarnak a
magányosság érzésével egyedül maradni. Társaságra
vágynak, de önálló életet élnek.

A társaságot mi adjuk
A munkaerőpiacról kieső embereket 2019-ben is változatos programokkal várta a Nyugat-Dunántúli Régió, 4.724 embernek segített a munkaerőpiacra való
visszatérésben, tanácsadással, mentorálással.
Négy Biztos Kezdet Gyermekházunkban (Devecser,
Somlószőlős, Iszkáz, Sárkeresztúr) a legkisebbekkel
foglalkozunk, mert „a nem egyenlő esélyekkel való
indulás” felszámolásának legintenzívebb időszaka a nagyon korai gyermekkor: pszichés és motorikus fejlődés,
változatos mintázat, érték- és tudásközvetítés, gyermek
és szülő együttes nevelése, tanítása. Esélyt adni a tanulási nehézségek kialakulásának megakadályozására,
készségek megalapozására – ez a legfontosabb célunk.
A gyerekházakban a kora gyermekkorra vonatkozó
tudás és információ terjesztésével, a családokat és közösségeket megerősítő, partneri kapcsolatokra épülő
szolgáltatások kezdeményezésével és szakmai támogatásával a program megalapozza a gyermekek későbbi
sikeres beilleszkedését, és jelentősen csökkenti a kudarcok veszélyét.
Programjainkkal célunk elsősorban az, hogy olyan közös élményekhez juttassuk a szülőt és gyermekét, amelyeket egyedül megvalósítani nem tudnak, akár anyagi
akadályok miatt, akár azért, mert nem tanulták meg
annak módját. Négy Biztos Kezdet Gyerekházunkban
2019-ben 114 szülővel és 160 kisgyermekkel foglalkoztunk, összesen 274-en jöttek el hozzánk.
Tatabányán, Tatán, Esztergomban és Dunaújvárosban
működő játszótereink „kilógnak” az intézményi sorból:
speciális terepük és módszertanuk miatt nem szabályos
intézmények, ezért szakmai mozgásszabadságuk, lehetőségeik is másabbak, mint a többi egységünknek. Nem
csupán terepe vagyunk a napközbeni, hétvégi alternatív
családi programoknak, ifjúsági „bandázásnak”, hanem
egy nagyon különleges és felelősségteljes terepe is – többgenerációs játszótereink célja, hogy minden korosztály
találhasson itt magának valami csábítót, hogy érdemesebb egy Máltai Játszóteret, sportpályát választani, mint
veszélyesebb unaloműző, divatos fiatalos tevékenységet
folytatni. Azaz: játszótereink vezetői és munkatársai
szinte heroikus küzdelmet folytatnak a virtuális valóság
és közösségi média naprakészségével és intenzitásával,
miközben nap mint nap találkoznak bántalmazott, elhanyagolt, sérült gyermekkel. Játszótereinken naponta
561 fő fordul meg – és ebben benne vannak a kevésbé
forgalmas téli napok is!
Speciális és komplex ellátást nyújt – gyermekeink és
családjaink védelmében – az esztergomi intézményünk
Mentálhigiénés Központja. A Mentálhigiénés Központunkban közel 500 gondozottnak nyújtottunk segítséget.

Két bentlakásos idősotthonnal (Pilismarót és Esztergom) és két idősek napközi otthonával (Esztergom és
Tata) vagyunk jelen a szépkorúak ellátása területén.
Idősotthonaink szép környezetben vannak, az épületek, szobák fizikai állapota ugyan kielégíthetőnek
mondható, de mindkét otthon esetében jócskán van
még tennivaló – az ingatlanok, a gépészet szinte folyamatos felújításra, karbantartásra szorul (tető, erkélyek, szobák, fürdőszobák, folyosók, közösségi terek,
kapu, világítás). Mindez nem jelenti azt, hogy a hozzánk bekerülők ne kapnának minőségi és szakmailag
elkötelezett ellátást – ápolók, szociális munkások és
gondozók, mentálhigiénés szakemberek összefogva
dolgoznak, hogy időseink saját állapotához mért lehető legjobb ellátást kapják meg. Két intézményünk
összesen 150 férőhelyen tudunk elhelyezést biztosítani – többségében kétágyas szobákban. 2019-ben 192
ellátottunk volt.
Jogszabályi változások miatt, egyre több fokozott
ápolási igényű gondozottat kell ellátnunk. Lakóink
egészségügyi állapota miatt egyre több személy kerül be kórházba, több napos ellátásra. Tapasztalatunk
szerint, már néhány napos kórházi ápolás is jelentős
negatív változást okoz gondozottjaink pszichoszomatikus állapotában. Ez mutatja, hogy legszakszerűbb
orvosi ápolás is kevés, ha hiányzik az emberközpontú
személyes gondoskodás. A demens szakvéleménnyel
rendelkező lakók száma folyamatosan emelkedik.
Januárban egyik kedves lakónk 100. életévét betöltötte. Mivel nem volt hozzátartozója, ezért egy közösségi
oldalon indítottunk egy kezdeményezést, mely szerint
egy képeslapot kértünk Erzsi néni részére, hogy egy
kicsit feldobjuk a szürke hétköznapokat számára a
beérkező képeslapok felolvasásával. A kezdeményezés eredményeképpen több, mint 4000 db képeslap
érkezett a világ minden tájáról (Madagaszkár, Japán,
Franciaország, Málta, Ciprus, Finnország, Németország) és hazánk minden szegletéből Erzsi néni nagy
örömére.
Nappali ellátást nyújtó idősek napközi otthona Esztergomban és Tatán működik. Elsődleges célunk, hogy
a magányosan maradt (egyedül élő vagy „csak” társaságra vágyó) idősek „második családot”, baráti közösséget találhassanak közöttünk. Az Idősek Klubja
olyan szociális intézmény, mely napközbeni tartózkodást, szabadidős tevékenységeket, mentális és kulturális foglalkozást biztosít a nyugdíjas korú, idős emberek, vagy egészségi állapotuk miatt arra rászorulók
részére. Fő feladatunk, hogy segítsünk az idős korral
járó nehézségek megoldásában, elérhetővé téve, hogy
továbbra is a társadalom aktív tagjai maradhassanak.

Esztergomban vállaljuk demens személyek nappali ellátását is, az ellátást – kizárólag – demencia kórképet
megállapító szakvéleménnyel rendelkező esztergomi
lakosok vehetik igénybe. Célunk a meglévő készségek, képességek folyamatos gyakorlásával a szellemi
hanyatlás folyamatának lelassítása, valamint egyénre
szóló terv alapján az általános mentális állapot megőrzése, javítása. Tatai napközi otthonunkban 2019-ban
171 darab különböző programot, előadást, kirándulást
biztosítottunk az ügyfeleinknek – a kínált programok
rendkívül változatosak és kifejezetten magas minőséget
képviselnek. A két nappali ellátásban 89 idős ellátottal
tartjuk a kapcsolatot, jár be hozzánk rendszeresen vagy
alkalmanként, átlagosan naponta 52 fő fordul meg a két
intézményben.
A régióban 3 településen nyújtunk ellátást hajléktalan
személyek részére: Esztergomban és Ajkán nappali melegedő valamint éjjeli menedékhely és – a téli időszak
alatt – további ún. krízisférőhelyek állnak rendelkezésre. Veszprémben pedig egy komplex, több részlegből álló intézményrendszert tartunk fenn. Hajléktalan
embereket ellátó intézményeinkben 2019-ben mintegy
1.157 gondozottal kerültünk kapcsolatba, nyújtottunk
nekik – akár csak alkalmanként vagy rendszeresen is
– segítséget.
Régiónkban egy nappali ellátást nyújtó intézményünk
van fogyatékkal élők részére (Komárom), és 9 támogató szolgálat segíti mindennapi gondjaik áthidalását,
gondozásukat (Komárom, Pápa, Veszprém, Székesfehérvár, Dunaújváros, Esztergom, Tata, Tatabánya, Kisbér). A 2019. évben ellátott gondozottak száma ebben
az intézményben 38 fő volt, míg a 9 támogató szolgálat
összesen 369 fogyatékkal élő embertársunknak nyújtott segítséget.
A programok célja, hogy közös élményekhez juttassák
az érintetteket
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192 lakó az idősotthonokban, 89 idős
ember a nappali intézményekben
561 vendég naponta a játszótereken
39 ezer rászoruló ember támogatása
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Amit a szükség diktál
Jelenlét – a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál azt
jelenti, jelen vagyunk a másik ember életében. A Jelenlét programok pedig olyan komplex társadalmi
felzárkóztató programok, melyek a segítségre szorulók problémáinak, életkörülményeinek alapos megismerése után készített diagnózis alapján határozzák
meg a segítségnyújtás lépéseit.
A Jelenlét-típusú programok alapját a személyes kapcsolatok kialakítása jellemzi, a szolgáltatásokat, fejlesztési programokat elérhető közelségben, helyben,
a rászorulók igényeinek megfelelően alakítják ki. Az
állandó és intenzív Jelenlét során ezen, többnyire földrajzi és társadalmi értelemben is perifériára szorult
közösségek számára nyújt komplex – lakhatási, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közlekedési – segítséget, reményt és jövőképet a Máltai Szeretetszolgálat.
Minden egyes település és szegregátum fejlesztése
egyedi és komplex szemléletet követel meg.
Ferencvárosi Lakhatási Rehabilitációs Program
(Drégely utca)
A program az integráció irányát megfordítva, egyetemisták beköltöztetésével valósítja meg. Az érintett
bérház 36 lakásának mintegy fele lakott, a fennmaradó ingatlanok közül néhányat kollégiummá, alacsony
árú bérelhető lakássá alakítják. A házban egy közösségi tér található, melyben információs tanácsadó

iroda működik a kisgyermekes családokat és iskolás
fiatalokat célzó programok mellett. A munkatársak
délutáni elfoglaltságokat szerveznek, kirándulásokat,
táborokat terveznek, napi 4 órában pedig tanulószobai, korrepetálási foglalkozásokat tartanak, de nem
formális pedagógiai eszközökkel. A közösségi térben
zajlik a Máltai Szimfónia program is mely összekapcsolja a pedagógia, a zenepedagógia, a szociális és közösségfejlesztő munka lehetőségeit.
Erk
A „MikkaMakka” Biztos Kezdet Gyerekházban a korai gyermekkorra vonatkozó tudás átadásával, a családokat és közösségeket megerősítő szolgáltatásokkal
zajló program megalapozza a gyermekek későbbi sikeres beilleszkedését. A Pom-Pom Tanodában legfontosabb feladatunk a fiatalok látókörének szélesítése,
az iskolai előmenetel segítése, korrepetálás, tehetséggondozás. A programban 30 hátrányos helyzetű vagy
halmozottan hátrányos helyzetű többségében roma
tanuló vesz részt.
Gyöngyös – Duranda
A telepen hangsúlyt fektetnek az általános és közösségi
szociális munkára, valamint családi napok, sport programok, drogprevenciós programok, kézműves foglalkozások, drámafoglalkozások, kirándulások, színház

látogatás, mozi látogatás, életvezetési csoportok, pályaorientációs foglalkozások szervezésére. A programokba 247 ember kapcsolódott be, a közösségi
alkalmakon havi átlag 336 személy jelenik meg, ami
úgy értendő, hogy vannak, akik több eseményre is eljönnek. A tanoda programjai 70 gyermeket érintenek,
közülük sokan járnak tanulni a segítőházba fejlesztő
pedagógushoz. A célok eléréséhez szakértők bevonására van lehetőség, úgy mint pszichológus, jogász,
fejlesztő pedagógusok, adósságkezelési szakember,
munkavállalási tanácsadó szakemberek, szupervízor.
A kutyaterápia szolgáltatásukat a MÁK 2018-ban bevette a jó gyakorlatok körébe. 2019-ben összesen 518
ügyben nyújtottak szociális szolgáltatások kapcsán
segítséget. Növekedett az igény a konténerekben biztosított mosási és fürdési lehetőségre.
Miskolc – Tetemvár
A közösségi házban lehetőségük van a helyieknek
mosásra, tisztálkodásra, ez minőségi változást jelent
a családok életében, mert nem kell melegíteni ill. a
kútról behordani a vizet. A fiatalok számára zenei
foglalkozásokat biztosítanak, érezhetően több fiatal
választja a közösségi ház programjait a céltalan időtöltés helyett, a felnőtt lakosság számára a szociális
ügyek intézését könnyítik a házban dolgozó szociális
munkások, illetve a Máltai Szeretetszolgálat adósságrendező programja a Hitel-S is elérhető. Élelmiszer és
ruhaadományokkal támogatják a krízisben lévő családokat, és közösségi programokkal színesítik az itt élők
életét.
Monor -Tabán
A szegregált városrészén 2004 óta zajlik a máltai
program. A programok egymásra épülőek, melynek
elemei mára a következők: “Nyitnikék” Biztos Kezdet
Gyermekház (15-20 gyermek), Tabán Tanoda (ahová
a telepen kívülről is érkeznek gyermekek), Szimfónia
program, Máltai SE (foci program, négy korosztályban, U18 korcsoport NBI Futsal bajnokságban), Elfogadás Sütöde (helyi munkahelyteremtés) és a Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat.
Tiszabő
A településen élő, legalsó társadalmi csoportok hátrányainak mérséklése érdekében helyi erőforrásokra
épülő, a legégetőbb szükségletekre reagáló, jelenléten
alapuló komplex program célzott segítségnyújtást valósít meg. A szűken vett célcsoport Tiszabő településén élő lakosság (megközelítőleg 2.200 fő), de a meg-

Felszerelés és kellékek nélkül is működőképes a módszer

valósuló tevékenységek hatással vannak a környező
falvakra is. A program fontosabb elemei: Biztos Kezdet Gyerekház (17 fő), Csimota Tanoda (30 fő), közfürdő, mosoda (folyamatos igénybevétel, átlag napi 14
mosás), könyvtár (114 fő beiratkozott), Jelenlét Pont
(közel 300 család - adományosztás, kertprogram, családgondozás, szabadidős programok. stb.), növénytartósító üzem, tanya.
Tiszabura
Közel 500 családot tudnak folyamatosan követni, a
helyi nehézségekre reagáló tevékenységek közül kiemelendőek a közegészségügyi intézkedések (patkányirtás), az egészségügyi szolgáltatások (kórházi
szállítások, védőnői támogatás), és a lakhatási támogatások (6 szociális bérlakás épült). 2019-ben még
ideiglenes helyen működött a Biztos Kezdet Gyerekház, a tanoda viszont normatív finanszírozással, 40-50
gyermeket tud elérni. Helyi munkahelyteremtés keretében jött létre a varroda, ahol 15 fő dolgozik jelenleg
és az elkészült termékeiket országosan az Interspar
üzletekben lehet megvásárolni (vászontáskák). Asztalosüzem is működik a program keretében, 9 fő dolgozik itt, hőszigetelt nyílászárókat gyártanak.
Tatabánya - Mésztelep, Hatos telep
Hangsúlyosak a lakhatási feltételek javítását célzó
programok, amelyek a „Csináld Magad” műhely nevet viselik és szakember vezetésével, de saját munka
befektetéssel működnek. Kiemelten foglalkozunk az
óvodás és iskoláskorú gyermekek fejlesztésével, mert
nekik van a legnagyobb szükségük egyéni képességek
fejlesztésére, hogy sikeres felnőtté váljanak. Kreatív
műhely elnevezéssel szervezzük felnőtteknek és gyerekeknek azokat a foglalkozásokat, amelyek motivációt jelentenek a pályaválasztáshoz is. Elkészült a Hatos
Agorájának elnevezett telepi közösségi tér, ami egy
100 főt is befogadni képes fedett pavilon mely alkalmas nagyobb rendezvények megtartására.
Mágocs -Horhó, Marcali, Tamási, Pécs
(Hősök tere, György-telep, Somogybánya-telep,
Pécsbányatelep)
A szegregátumokban indult projektekben a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat szakmai partnereként vesz
részt, a Jelenlét alapú szociális munkát, lakhatáshoz
kapcsolódó támogató szolgáltatást (lakáskísérés) és a
közösségfejlesztést közösségfejlesztést célul tűzve ki..
Felzárkózó Települések
A kormány vonatkozó határozata alapján elindult a
Jelenlét program a Máltai Szeretetszolgálat megvalósításában az alábbi településeken: Csörög, Csenyéte,
Fulókércs, Gyulaj, Hirics, Nagybárkány, Nógrádszakál, Nyírkáta, Rimóc, Tarnabod, Tarpa, Tiszabő, Tiszabura.
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Iskolák hozzáadott értékkel
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
profiljában a köznevelés, a szakképzés és a felnőttképzés is megtalálható, és miután a Biztos Kezdet
Gyerekházak, a tanodák munkájával is foglalkozunk,
kijelenthetjük, hogy az Alapítvány Magyarországon
egyedülállóan komplex munkát végez a legnehezebb
sorsú gyerekek felzárkóztatása érdekében.

•

EFOP-1.3.9-17-2017-00057. Iskolaközpontú helyi
együttműködések támogatása – Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola

•

EFOP-1.4.4-17-2017-00158. BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTA MÁRÉ Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése (Devecser)

Az alapítvány által fenntartott köznevelési intézmények
köre 2019-ben nem változott, továbbra is 4 általános iskolánk (Tarnabod, Gyulaj, Tiszabő, Tiszabura), 4 óvodánk (Tarnabod, Gyulaj, Tiszabura, Ipolydamásd), 3
szakképző intézményünk (Gyöngyös, Devecser, Óbuda-Békásmegyer) és egy fejlesztő iskolánk (Marcali-Siófok-Pécs) van.

•

Nagy változást jelentett az alapítvány és intézményeink
életében, hogy 2019 szeptemberében kibővült az alapítvány pedagógiai-módszertani fejlesztő csapata: 4 új,
komoly pedagógiai felkészültséggel, szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga érkezett hozzánk. A megerősített csapat és az iskolák, óvodák vezetői 2019. december
2-án és 3-án kezdték meg a közös szakmai építkezést
a gyöngyösi iskolánkban. Közösen határozták meg az
intézményfejlesztési irányokat, fogalmaztak meg közös értékeket, osztottak meg gyakorlati tapasztalatokat.
A résztvevők a hozzáadott pedagógiai érték emelését
tűzték ki célul annak érdekében, hogy a hozzánk járó
gyerekek mindegyike a lehető legmagasabb színvonalú
nevelésben és oktatásban részesüljön. A stratégia négy
kiemelt területe az alapkompetenciák fejlesztése, a digitális és a szociális kompetenciák fejlesztése, valamint az
oktatásszervezés. 2019 decembere óta minden máltai
iskola és óvoda munkáját „intézményfelelősként” segíti
egy-egy oktatási szakemberünk, aki szoros kapcsolatot
tart fent a rá bízott intézményekkel. Újdonság továbbá,
hogy úgynevezett „innovációs keretet” biztosít az alapítvány minden intézménye számára a pedagógusok
teljesítményének ösztönzésére és a helyi pedagógiai
innovációk, előremutató szakmai fejlesztő projektek
támogatására.
2019-ben véget ért projektjeink:
•

EFOP-1.3.9-17-2017-00055. Iskolaközpontú helyi
együttműködések támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda Gyulaj

•

EFOP-1.3.9-17-2017-00056. Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Máltai Óvoda és Általános Iskola
Tarnabod

EFOP-3.3.7-17-2017-00053. Informális és nem
formális tanulási lehetőségek kialakítása a Tiszaburai Általános Iskolában

Jelenleg is futó projektjeink:
•

EFOP-3.11.1-17-2017-00025. Szülő-Suli” tanulók
iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésre alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

•

EFOP-3.1.10-17-2017-00028. Lépj egy fokkal feljebb Károly Róbert!

•

EFOP-3.1.6-16-2017-00044. Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program a Dél-dunántúli
régióban. (Új projekt, melyet az MMSZ Iskola Alapítvány az MMSZ Egyesülettől vett át 2019-ben.)

Tarnabodon augusztus 1-jétől a Máltai Óvoda és Általános Iskola élére új intézményvezető került Nyirfalvi
Melinda személyében. A diákok július 8. és 12. között
erdei táborban vehettek részt a bükkszentléleki Turistaparkban. A németországi, 9000 eurós Sixt adomány
maradványösszegének felhasználásával számos felújítást végezhettünk az iskola épületén például: megjavítottuk a főépülethez tartozó szétesett drótkerítést,
valamint a főépület előtti részre kültéri pavilonokat csináltattunk. Használatba vehettük a templomot.

A gyöngyösi Málta Keri középiskola csapata a Szakma Kiváló Tanulója Verseny regionális fordulójának
komplex tantárgycsoport kategóriájának elődöntőjébe
jutott. Az Erasmus+ program keretében az iskola számos tanulót küldhetett szakmai gyakorlatra hat európai uniós ország – Ausztria, Finnország, Lengyelország,
Olaszország, Spanyolország és Németország – partnerintézményeibe. A kiutazók között cukrászok, szakácsok és pincérek is voltak, akik mind-mind a fogadó
ország vendéglátó egységeiben álltak munkába.

A Marcali Fejlesztő Iskolában „EFOP-3.1.6-16-201700044. Színekre tagolt szivárvány – Súlyosan-halmozottan sérült gyermekeket célzó fejlesztési program
a Dél-dunántúli régióban” címmel új projekt indult,
melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól vett át az
Iskola Alapítvány. A projekt fő célterületei: szakmai,
módszertani segédanyag fejlesztés, intézményi tudásmegosztás, jó gyakorlatok adaptációjának támogatása, specifikus tanfolyamokon való részvétel, az ellátott
gyerekek képességeikhez, fogyatékosságukhoz mért
fejlesztést támogató felkészítés megvalósítása, egyéb tudástámogató tevékenységek megvalósítása, szülősegítő
programok szervezése.

Az Óbudai Szakközépiskolában a 2019/2020-as tanévben a pincér és szakács szakmák mellett elindítottuk a
cukrász képzést is. A tavalyi siker után ebben a tanévben is részt vettek tanulóink az Eramus pályázat által
nyújtott külföldi gyakorlaton. 8 tanuló (4 szakács és 4
pincér) Portugáliában, Lisszabonban töltött el három
hónapot. Munkahelyük a Hotel Lisboa négycsillagos
szálloda volt. Megismerkedhettek a konyhák különböző fajtáival, dolgoztak pincérként étteremben, koktél
bárban, vagy szobaszervízen.
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•

EFOP-4.1.5-16-2017-00080 (Tiszabő - iskolabővítés )

2000 gyermek 12 oktatási
intézményben

•

EFOP-4.1.5-16-2017-00081 (Tiszabura - iskolabővítés )

10 projekt a felzárkózás
támogatására

2019. januárjában A Dockyard Kft. adományának köszönhetően a 4 általános iskolánk tanulói sítáborban
vehettek részt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola
Alapítvány 2019. júniusától minden tanév végén ösztöndíjat ad a tiszabői, tiszaburai, gyulaji és tarnabodi
általános iskola azon volt diákjainak, akik a 8. évfolyamot iskolánkban végezték és sikeres érettségi vizsgát
tettek. Az 50.000 Ft-os egyszeri ösztöndíjat az érettségi
megszerzését követő tanév végén adja át az érintett általános iskola vezetése.
A felnőttképzési tanfolyamok köre tovább bővült. Az
Alapítvány bruttó tizenöt millió forint összértékű támogatást adott a Romániai Máltai Szeretetszolgálat
részére az alapító okiratában meghatározott céljaival
összeegyeztethető képzések megtartására.
Az „Informális és nem formális lehetőségek kialakítása
a Tiszaburai Általános Iskolában” nevű, EFOP 3.3.717-2017-00053 számú projekt keretében lehetőségünk
nyílt élménytáborok megrendezésére. Az ingyenes kirándulásokon két év alatt az iskola minden egyes tanulója, azaz mintegy 390 diák, kétszer vehetett részt.

50 ezer forint ösztöndíj
4 településen az érettségiért

A máltai óvodák esetében továbbra is kiemelt cél az
óvoda-iskola közti átmenet további erősítése.

Tarnabodi gyerekek iskola utáni fejlesztő foglalkozáson
vesznek részt
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