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Kommendátori gondolatok
Johannita Tájékoztatónkban ezúttal igen sok érdekes témáról tudósítunk és
külön öröm számomra, hogy számos lovagtársam, köztük a fiatalok is vállalták,
hogy egy-egy témát kifejtenek az olvasók számára. Időnként felmerül az a kérdés,
hogy nem lenne-e elegendő elektronikus formában közölni egy összefoglalót, de
meggyőződésem, hogy az igényesen kinyomtatott színes újságot más érzés kézbe
venni és lapozgatni és az ilyen formában közölt információk több figyelmet kapnak
és nagyobb élményt nyújtanak.

Itthoni gondolatok

Tomcsányi István VK

Egyik fontos feladatunk az, hogy egyre szorosabb testvéri közösséget alakítsunk ki, és a lovagok jobban megismerjék és elfogadják egymást. Viszont a Magyar Tagozat egyik sajátossága, hogy lovagjaink
földrajzilag szétszórtan élnek, ami megnehezíti az élő közösségek kialakítását. Budapesten kívül nincs
olyan város, ahol elegendő lovag élne egy altagozat megalakításához és aktív működéséhez. Ugyanakkor
nehéz elvárni azt, hogy a lovagok minden hónapban a lakhelyüktől több száz kilométerre fekvő fővárosba
utazzanak egy-egy összejövetelre.
A lovagi konferenciák beindítása egy évben egy alkalommal arra szolgál, hogy néhány napra elvonulva
a világ zajától, a minket foglalkoztató kérdéseket megbeszéljük és erősítsük johannita kötődésünket. Az
idei találkozót Monoszlón tartottuk, erről Ódor László beszámolójában olvashatunk.
Ugyanakkor kezdeményeztük, hogy a Kelet-Magyarországon élő társaink alkossanak egy regionális
csoportot és törekedjenek évente néhány saját program megszervezésére és együttes eltöltésére, amelyre
természetesen a többi lovag is ellátogathat. Meg is találtuk ennek helyét Tiszafüreden, Kékessy György
otthonában, amely kiválóan alkalmas ilyen összejövetelekre és amúgy is nagy vonzereje van a lovagok
és családtagjaik körében. Lipcsey Ákos és Fülöp Zsolt lovagok vállalták a segítséget a rendezvények
megszervezésében.
Hasonló, de talán még nehezebb kérdés az Erdélyben élő magyar lovagok szorosabb bevonása a közösségünkbe. Ők mindannyian értékes munkát végeznek, de távol vannak tőlünk és az egymás közötti
kapcsolatuk sem alakult ki olyan mértékben, hogy egy közösségről beszélhessünk. Ezért határoztuk el
elődömmel, hogy felkeressük őket és kezdeményezzük a magyar lovagok erdélyi csoportjának találkozóját Gernyeszegen, Teleki Kálmán otthonában. Ez a találkozó remekül sikerült, elindultunk a közösségépítés
útján, erről bővebben olvashatunk Bánffy Miklós cikkében.
A rászorulók segítése, mint tevékenységünk fontos alappillére egyre szerteágazóbb és összehangoltabb. A Johannita Segítőszolgálat az elnyert állami támogatás felhasználásával jelentősen fejleszteni
tudta infrastruktúráját, a Terényi tábort korszerűsítette, Mórahalmon krízisközpontot épített és bővítette
eszközparkját is. Talán először vagyunk olyan helyzetben, hogy új kisteherautónk és mikrobuszunk van,
így már hatékonyon tudunk embert és anyagot is szállítani. A lovagok és hozzátartozóik önkéntes diakóniai
munkája is egyre nagyobb elismerést kap, néhány aktív tag mellett időnként tudunk egy-egy feladatra új
embereket is megnyerni. És még nem is szóltunk a Hölgyek csoportjáról, amely nagy elismerést érdemel,
még akkor is, ha vezetőjük írásában még több aktivitást szeretne társaitól. Rendszeres látogatásaik az
idősotthonokban és fogyatékosok között példamutató, csendesnapjuk mindig élményszámba megy.
Számomra a legnagyobb öröm az, hogy johannita diakóniai munkánkat annak sokszínűsége mellett
egyre inkább közös feladatként tudjuk megélni: ma már természetesnek vesszük, hogy ha a Segítőszolgálat kisbuszával, a lovagok által gyűjtött adományokat a hölgyek hozzáértő szétosztása után a Segítőszolgálat munkatársaival közösen viszik el az arra rászorultaknak például Kárpátaljára.

Nemzetközi életünkből
A Johannita Tájékoztató
a Johannita Rend Magyar Tagozatának lapja
Szerkesztette: Tomcsányi István
Felelős kiadó: Tomcsányi István a Tagozat vezetője
E-mail: kancellar@johannita.hu
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64
Készítette: Prime Rate Kft.
Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 53.
Tel.: (+36-1) 231-4060
Fax: (+36-1) 877-2010
www.primerate.hu

Tekintsünk kicsit ki itthoni világunkból, mert a 2019. év Rendünk központjában és nemzetközi szinten
nagyon érdekes eseményeket hozott, most elsősorban Brandenburg tartományban. Az őszi Káptalan ülést
októberben a Hotel Schloss Neuhardenbergben tartottuk Berlintől keletre, történelmi környezetben, a
híres johannita Hardenberg grófi család rendbe hozott birtok együttesében, amely most egy bank tulajdonában van és idegenforgalmi hasznosítású.
Ezt megelőzte azonban a kommendátorok találkozója Berlin keleti Johannisthal negyedében a közelmúltban épült Johanniter Quartier egyik épületében. Ez a létesítmény egy önellátó és egy ápolást nyújtó
idősotthont valamint egy napközis bölcsödét és óvodát üzemeltet három egymáshoz közeli épületben. Nem
túl örömteli volt megtapasztalni, hogy a volt NDK területén épített korszerű létesítmények mennyire üzleti
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alapon működnek, kápolna vagy imaterem pl. egyik létesítményben sincs és
különösebb vallási szemléletről sem beszélhetünk. Azért kedveli a lakosság
ezeket az intézményeket, mert a Johannitáknak jó nevük van és megbízható,
színvonalas szolgáltatást nyújtanak. Végül is ez is fontos eredmény.

Sonnenburg ma
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balesetmentesítését és konzerválását,
ami lehetővé teszi majd a látogatást.
Újjáépítéséről egyelőre nincs szó.
Viszont már szép állapotban áll a középkori plébánia illetve rendi templom.
Ennek felújításában is több lépcsőben
részt vettek a johanniták, saját és alapítványi pénzeszközökkel. A templom
most a lengyel katolikus egyház használatában van, de a belső díszítések és
feliratok őrzik az évszázados johannita
Templombelső Sonnenburg
jelenlét emlékeit.
Brandenburg tartomány másik októberi eseménye volt a Potsdamban megtartott kibővített Alliance közgyűlés . A
protestáns johannita rendek szövetségének éves összejövetele minden harmadik évben kiegészül a Máltai Rend vezető képviselőivel. Potsdamban, porosz
történelmi környezetben három uralkodói rangú képviselő is megjelent: őfelsége Oskar porosz herceg, úrmesterünk, Prince Richard, Duke of Gloucester) a
brit királyi család tagja, a királynő képviselője a Venerable Order of Saint John
élén és Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a Máltai Lovagrend
nagymestere. A Sansouci kastélyban és a Charlottenhofban tett közös látogatás és a közvetlen eszmecsere lehetősége a rendek vezetőivel különleges
élménnyé emelte ezt a rangos eseményt.

Sonnenburg épen

A szombati káptalan ülés után vasárnap autóbusszal átmentünk Lengyelországba, Slonskba, amelynek régi neve Sonnenburg volt. Sonnenburg
a johannitáknak évszázadokon át a központot jelentette, ezért számunkra is
fontos, hogy ismerjük nevét, történetét. A harmincéves háborút követően a
brandenburgi választófejedelem Johann Moritz von Nassau-Siegent nyerte
meg úrmesternek, aki újjászervezte a rendet és többek között a Sonnenburgi
várkastélyt a Neumarkban rendi központnak építette ki. A II. Világháborút követően Lengyelországhoz került településben az épület átvészelte a harcokat,
de 1975-ben egy állagmegóvási munkák során máig ismeretlen okból keletkezett tűzben teljesen leégett. A tetőzet és a födémek beszakadtak és csupán
az üres falak meredeznek körbekerítve az omlásveszély miatt. Jelenlétünkben
írta alá viszont a Brandenburgi tagozat kommendátora és Slonsk község lengyel polgármestere azt az együttműködési megállapodást, amelynek keretében EU Interreg 5/a támogatási forrásból közösen pályázva elvégzik az épület

Johannita templom

Fra Giacomo, Duke of Gl, Herrenmester

Tomcsányi-Szabadhegy-Labossa
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AZ ÉV IGÉJE 2020. – „MIKOR AZ ÉLŐ ISTEN ELVÉSZ”
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Az év igéje 2020.
Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!
Márk 9, 24
Az év igéjét egy gondos ökumenikus munkaközösség választja ki négy
évre előre Németországban. A gyülekezetek így ideje korán ismerik a kiragadott bibliai szakaszokat, amelyhez tematikus programokat szervezhetnek. Mi magyarok, leginkább az evangélikus Útmutatóból ismerjük az év
igéjét, pedig ennek a kiválasztása nem a Hernnhut-i közösséghez kötődik.
Évek óta a szombathelyi evangélikus Reményik iskola egy-egy diákja szép
képet készít év igéjéhez, amelyből díszíti tereinket.
2020-ban egy kétségbeesett apa kiáltása kísér minket, aki Jézushoz
viszi súlyos beteg gyermekét. A tünetek alapján az orvosok talán ma azt
mondanák, hogy epilepsziás volt. Jézus azonban a tünet mögé látott, és
amit az apa csak sejtett, Ő valóban felismerte a betegség álcája mögé bújt
démonikus erőt. Démonikus erőkkel szemben erőtlenek és eszköztelenek
voltunk és vagyunk ma is. Persze korunk embere némi dölyffel és nagy
biztonsággal jelenti ki, hogy márpedig démonok és sötét erők nincsenek;
sátán sincs. Hát persze, miközben egyre többen lesznek modern babonák,
ártatlannak tűnő praktikák, tréningek és megkötöző erők foglyai, virtuális
világ foglyai. Tombol a világban a romboló. A történetben szereplő ifjú a
legváratlanabb pillanatokban elveszítette az eszméletét, és újra és újra
életveszélybe sodródott, és démoni erők áldozata volt.
„Minden lehetséges annak, aki hisz” – mondta Jézus a gyermekét Jézushoz vivő apának, aki ezt hallván és értvén felkiáltott: Hiszek, segíts a
hitetlenségemen!
Hit és kétely, e két nekünk is ismerős fogalom és érzés kísér minket
2020-ban egyéni és lovagi közösségi életünkben. Ne feledjük el, hogy a
hit ősi keresztyén szimbóluma a horgony, amely a mélyben láthatatlanul
tartja a hajót, hogy el ne sodródjon. Hiszek! Ezzel a szóval horgonyt vetett
az apa, de élete hajója ettől még hánykolódott, és a kétségbeesés sziklája
felé sodródott. Jézusra nézett, akinek a hite egyedül tökéletes, és aki közbenjár a hitetlen emberért az Atyánál. A süllyedő Péter is megmenekült, és
az ifjú is meggyógyult, és világossá vált, hogy a legnagyobb nyomorúság a
világban a hitetlenség.
Az év bibliai igéje egy éven át kísér minket jó és rossz napokon egyaránt,
azért hogy erőt és irányt adjon életünkben. Kövessük Jézust életünkben,
aki napról napra mellénk áll, és segít hitetlenségünkben, ha mi magunk is
kiáltunk hozzá.
Német evangélikus barátaink az év igéjéhez dalt is írnak. Végül e dal
szövegének átirata álljon itt vallomásként és imádságként az oly sok ismeretlenséget is rejtő előttünk álló évhez.
Hiszek, pedig hitem széttört.

Az év igéje 2020

Hiszek, segíts
a hitetlenségemen!

Márk 9,24
A képet Heitler Dávid rajzolta

Az év igéje 2020.

Az élet túlterhel. Az üresség bennem nőttön nő, és ami megtart, csak
álomként tűnik elő. Keresem a jót és a szépet, de gyakran csak a tanácstalanság marad. Látom, hogy mennyi az egyenlőtlenség itt, holott tudom,
hogy a színed előtt mindenki egyenlő.
Remélek, de a remény mégis elillan, és marad a fájó kérdés, hogy egyszer végre győz-e a jó?
A jövő gyakran sötétnek és nehéznek tűnik, de könyörgök: Maradj velünk
Urunk!
Segíts! Tarts meg engem! Hinni akarok Benned, még ha olykor-olykor a
hitetlenség árnya vetül is rám.
Segíts! Tarts meg engem! Horgonyt vetek, mert egyedül beléd vethetem
bizalmamat. Segíts hitetlenségemen! Ámen.
Gregersen-Labossa György JL káplán

„Mikor az élő Isten elvész” – Aktuális gondolatok az evangélikus
egyház jövőjéről
Christoph Markschies professzor, rendünk dékánja, neves német evangélikus teológus figyelemre méltó cikket közölt a johannita újság szeptemberi
számában. Magyar johannita körökben sem szorul már különösebb magyarázatra, de fontos megjegyezni, hogy német kontextusban az evangélikus
egyház név alatt a német protestantizmus egészét értjük. Tények, analízis
és kiútkeresés precíz gondolatmenetét követhetjük végig, ha a cikket ala-

posan elolvassuk, de most nem szószerinti fordítását közöljük a cikknek,
hanem inkább összefoglalás ez, és a számunkra is tanulságos gondolatok
tolmácsolása.
Németországban nyár elején láttak napvilágot nagy médianyilvánosság
közepette a legújabb statisztikai számok, amelyek az egyházból való kilépés tendenciáit világítják meg. Különböző kutatóintézetek (Freiburger
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Forschungszentrum Generationenverträge) a számok és más összefüggések alapján elkészítették az egyházzal kapcsolatos értékeléseiket és
prognózisaikat. Az adatok lehangolóak, hisz az előrejelzések szerint – ha
tendenciák nem változnak meg – 2060-ra a német evangélikus egyház taglétszáma 10,5 millió főre csökken, ami éppen fele lesz a mostani számnak.
A kutatók három fő okra vezetik vissza ezt a folyamatot. A rémes német
demográfiai adatok mellett, a visszaeső keresztelések számára, az egyre
gyengülő egyházi kötődésre a társadalomban, és az egyházból való kilépés általános gyakorlatára. A negatív tendenciák a többi, így a római egyházra is hasonlóan jellemzőek. Tehát e prognózis szerint 2060-ban a mai
44,8 milliót számláló német keresztyénségből csak 22, 7 millió fő marad.
Mindez persze súlyos következményekkel járhat, és könnyen véget érhet a
német evangélikus egyház népegyházi modellje is
Magyarázatok persze mindig vannak, még a Renden belül is gyakran
lehet hallani a szekularizáció hatásáról, mint fő okról, amely alapvetően
változtatja meg az emberek valláshoz való viszonyát, és kiszorul a vallás az élet szintereiről, és ennek egyenes következménye a hagyományos
keresztyén értékek drasztikus háttérbeszorulása. Rendi dékánunk szerint
azonban a dolog nem ennyire egyszerű, hanem sokkal összetettebb módon
kell a jelenségekre tekinteni. Nem a vallás veszít jelentőségéből, hanem
a vallás helyzete és megjelenési formája változik. A hagyományos német
egységes, gyakran territoriális felekezeti vallásosság helyébe lépett a vallási sokszínűség. Egyre többen nem szívesen kötik magukat intézményekhez (hagyományos egyházi szervezetekhez), hanem inkább válogatnak, mit
a svédasztalról a finnyás vendég, és aktuális vágyaikat igyekeznek ezen a
területen is kielégíteni. Mindenesetre új jelenség, hogy a vallás után mégis
érdeklődők nem igen tudják megfogalmazni, hogy mi után is vágyakoznak.
Ezt a helyzetet némileg magyarázza az a tény, hogy az elmúlt évtizedekben
az egyház szolgái talán nem teremtettek elég beszédteret ahhoz, hogy az
emberek hitükről vagy hitetlenségükről kérdezzenek, illetve hitükről és
kételkedéseikről őszintén beszéljenek. Hogy az élet végső értelme utáni
vágyakozás, amely a földi összefüggéseket meghaladó kérdéseket feszeget, valóban menthetetlenül gyengült-e? - nehéz megítélni.
Ugyanakkor újra és újra felbukkannak olyanok, akik – talán a hagyományos egyházi formáktól ugyan idegenkedve -, de ilyen és ehhez hasonló
kérdésekre válaszokat keresnek, és a kezdeti idegenkedés ellenére, a keresztyén tanúságtétel mégis elérhet hozzájuk a különböző missziós és nyitott karakterű egyházi alkalmakon keresztül. (Magyarországon is ismerünk
ilyen alkalmakat: Keresők istentisztelete, Alfa-kurzus, Szólj be a papnak! )
A kutatók által előrevetített „fejlődésre” semmiképp sem, mint végzetes
sorsa kell tekinteni, amelybe egyszerűen bele kellene nyugodni. Isten akarata
más. A Johannita Rendnek is megvan a maga felelőssége és lehetősége, de
mindenekelőtt fontos, hogy az egyházi szereplők professzionálisan álljanak a
kérdéshez, és készek legyenek tanulni más hivatásban állóktól is. Bizony Berlinben is dolgozik néhány olyan lelkész, aki nem áll a helyzet magaslatán, és
alapvető feladatait sem látja el megfelelően (Pl. látogatások hiánya, születésnapi köszöntő kártyák elmaradása, a templom épület alapvető karbantartatásának elmulasztása, a marketing hiánya, vagy akár a fűtés kezelésének
szervezetlensége). Mindez azt mutatja, hogy sok esetben a gyülekezetekben
hiányzik a feladatok delegálásának képessége. Mindez egyfajta menedzsmentképzés keretében tanulható volna. A teológiai képzésben is paradigmaváltásra volna szükség, és a régi értékek őrzése mellett, újszerű modelleket
kellene bevezetni, keresve más egyetemi fakultásokkal az intenzív kapcsolatot, átvéve a jó gyakorlatokat a gyakorlati és elméleti képzés területén.
Ugyanakkor szükséges kitartóan új istentiszteleti formákat bevezetni, és
a fiatalokat sem éppen vasárnap délelőttre kell várni a szép barokk zenével
gazdagított istentiszteletre. Léteznek igen attraktív lehetőségek, amelyekkel a mai generációkat motiválni lehet. Végül a szűkölő népegyház keretei
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között, és a lelkészekre nehezedő egyre nagyobb terhek láttán, érdemes
volna a klerikusok és laikusok közötti szolgáló közösséget erősíteni, és
minél több világi önkéntes szolgálót feladattal ellátni.
Ezen a ponton érkezünk el a Johannita Rendhez, amelynek tagjai – jó esetben – gyülekezeteink és egyházi testületeink tagjai, sőt vezetői is. A Rendre
egy nagy mozgalomként tekinthetünk az evangélikus egyház kebelén belül
(Magyarországon ennek tisztázása még előttünk áll!), ahol a világi önkéntesek
professzionális képzése igen eredményesen zajlik. A rendi lovagok lelkészi jelenlét nélkül akár áhítatot tarthatnak szolgáló körben, világi munkahelyükön
pedig nyíltan tehetnek bizonyságot keresztyén hitükről. Talentumok (karizmájuk) szerint pedig végezhetnek kórházi vagy idősotthoni lelki gondozást, de az
ifjúsági munkában is aktív szerepet vállalhatnak. Egyes johannita családok
pedig évszázadok óta támogatják szülőhelyük templomát és ezzel másokat
is adakozásra, azaz nagyvonalú mecenatúrára indítanak. A Freiburg-i kutatók
nyomasztó prognózisa még inkább arra kell, hogy sarkallja a Johannita Rend
minden tagját, hogy felismerje egyre nagyobb felelősségét az egyházban, és ne
csak a pálya széléről bekiabáló szereplő legyen, hanem komoly feladatot vállaljon egyháza különböző szolgálati szintjein. Ennek erősítése miatt Rendünk
a jövőben programokat szervez Nieder-Weisel-ben, a Rend lelki központjában.

Prof Markschies

A jövőt tekintve nehéz az extrém reakciók közepette józan hangot megütni. Mindenesetre a túlzott izgatottság nem vezet célhoz, hanem inkább
meddő ventilációhoz vezet. A tisztán teológiai megfontolások ismételgetése, vagy a dolgok kegyes leegyszerűsítése nem ad megfelelő választ
korunk kihívásaira. Bizonyos nyugtalanság és aggodalom a jelenségek tükrében igen is indokolt, és ösztönzően kell, hogy hasson.  Istennek legyen
hála, hogy a johannita közösség soraiban szép számmal vannak motivált és
elkötelezett emberek, akik készen állnak az egyházukért és az evangélium
ügyéért önzetlenül tenni, és még több felelősséget vállalni. A közös szolgálat ereje bizakodásra adhat okot, és bizonyos, hogy ha az egyház lényege
mindig felragyog a hitvallók szolgálatán keresztül, és akkor a jövő felé
is reménységgel tekinthetünk. Igazi aggodalomra akkor kerülhet sor, ha
egyszer az egyház alapvető feladatába vetett bizalmát veszítené el.
Gregersen-Labossa György JL káplán
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Számadás a Kereszt tövében, avagy csendben születik az Élet.
Alig van már  hely ahol valóban csend honol.
Garantáltan Wifi és mobil-mentes, Istennel való
párbeszédre alkalmas hely. Pedig az igaz, tisztességes, tiszta gondolat csendben képződik. A
legőszintébb számadás a Kereszt-tövi csendben
sarjadzik. Sokszor dacos kálvinistaként, akit Ady
szellői formáltak nézek szembe a Kereszttel:"Én
ezt tettem érted. Te mit teszel értem?" Mit tettem
Jézusért 2019-ben?
Nincs véletlen születés, nincs haszontalan
küldetés!  Mindenki kegyelemből hordozza Isten
képmását és mindenkitől meg fogja kérdezni a
rá bízott talentumokkal való sáfárkodás eredményét. Az odafenn valókkal való törődés a földi
életünk kiteljesedését szolgálja. Így valósul meg
az igazság, békesség,a harmónia,a tisztaság,a
szentség, az igazi öröm, a jóság és a szeretet.

Kereszt

Ezekért kívánok mindenkinek áldott adventi
csendességet, békés számadást a Kereszt tövében. Ebben a lelki csendességben halljuk meg az
angyal hívogató hangját és indulunk el a lelki Betlehembe, ahol az Isten testté lett üdvösségünkre.

M

2019 Adventjében
Dr. Arday András JL

A Johannita Rend szervezete
Alexander Baron v. Korff rendi kancellár írása a JOHANNITA újságból
Johannita közösségünk évről-évre, lassan bár, de folyamatosan áttekinthető- és kezelhető módon növekszik. Engedjék meg, hogy egy tömör
áttekintést adjak a Johannita intézmények meggyőző tartalmú éves beszámolói előtt, amelyek hagyományosan a Johannita Újságunk szeptemberi
számában jelenik meg.

A pozitív eredmények mellett fontos, hogy tevékenységünket odafigyelve
végezzük, az aktuális kihívásokat időben észleljük, illetve felismerjük, értékeljük és reagáljunk is rájuk.
A mostani tájékoztatónkban, a rendi vezetés ezen kihívások közül néhányat számba vett, úgymint:
• Az egyházban tapasztalható lemorzsolódás – Gondolatok a protestáns
A Johannita Rend szerkezete
egyház jövőjéről az aktuális fejlemények tükrében (3. oldal)
A Rendtartomány 17 német-, és öt nemzetközi tagozatából és ezek ös�• Az egészségügyben és a kórházak terén bekövetkezett változások /
szesen 132 altagozatából valamint az intézményeiből álló szervezete   a
Bertelsmann tanulmány (5. oldal)
• „Központi Etikai Bizottság : az alapszabályokat lefektető ülése” (22. oldal)
világ több mint ötven országában tevékenykedik.
Más témákkal már hosszabb ideje foglalkozunk, mint például:
Munkatársak/tagok
• A pótlólagos szakápolói és ápolósegédi munkaerő megszerzésének
Összlétszámunk körülbelül 89.000. Ezekből 38.000 a főállású munkalehetőségei  
társ, 47.000 az önkéntes tag és 4.092 Johannita lovag.
• Az ambuláns és központi Johannita szolgáltatóhelyek hálózatának
kialakítása
Támogatást/segítséget
Minden kihívás magában hordozza a megújulás lehetőségét – ezt fel kell
a Johanniták mintegy 1,8 millió adományozótól és támogató tagtól, ismernünk és ki kell használnunk.
A gyermek napközi intézetek, a rehabilitációs klinikák és az idősgondozó
szponzoroktól és alapítványoktól valamint számos nemzeti és nemzetközi  
intézmények viszonylatában ez folyamatosan sikerült: felújításokkal , új épíkülső finanszírózótól kapnak.
tésekkel és újonnan vásárolt ingatlanokkal a kihívásoknak megfeleltünk. A
Éves forgalom
2019-es Innovációs nap és a 2020-as Ápolási csúcstalálkozó többek között
Az teljes Johannita szervezet együttes éves forgalma eléri a 2,1 milliárd eurót. alkalmat ad arra, hogy megfelelő döntéseket hozzunk a jövőnket illetően.
Önöknek a Rend tagjainak, a rendi intézetekben és intézményekben dolKözponti és kihelyezett segítségnyújtó helyek
gozóknak, illetve az önök családtagjainak szeretném megköszönni az emNémetországban, 118 központi (kórház, idősotthon stb.) és mintegy 650 bertársak szolgálatában teljesített folyamatos helytállást. A rendi vezetés
helyi (ambuláns) segítségnyújtó helyen nyújtanak a Johanniták segítséget a tudatában van annak, hogy milyen fontos az önök által nyújtott teljesítmény.
szolgáltatásokat igénybevevőknek.
Fordította: Nagy Árpád JL kancellár
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Szomorú hírek - eltávozott lovagtestvéreink
Dr. nagysarlói Magyary-Kossa István 1932-2019
Magyary-Kossa István lovagtársunk 1932. szeptember 1-én született Budapesten. A régi nemes család a Csallóközből
származott, erre utal a „nagysarlói” előnév. A familia első írásos említése egy 1381-es keltezésű dokumentumban történik.
Édesapja a II. Világháború előtt magas bírósági állást töltött be. Szülei a kommunista rendszerben mindenüket elvesztették
és István így került 1948-ban a PAX Gyermekotthonba. Feloszlatásáig, 1950-ig  a Gaudiopolis lelkes tagja volt, segített
új otthonok létrehozásában, beindításában. Sztehlo Gábor szelíd, erőszakmentes meggyőző vezetése a hit világába nagy
hatással volt rá. Mint „osztályellenség” nem folytathatta tanulmányait, kényszer munkát kellett végeznie. Az 1956-os
forradalomban tevőlegesen részt vett, majd annak kilátástalan helyzete miatt  és a fokozódó megtorlás elől barátaival
gyalogosan Ausztriába menekült. Itt barátságosan fogadták és segítséget kapott.
Az Innsbrucki Egyetemen az orvosi szakon végzett majd Steyr városában nőgyógyász orvosként kezdett dolgozni. Sztehlo Gábor
eskette össze a francia Marie Dégardinnal Salzburgban. Három gyermekük született: Anne (1964), Gábor (1967), Katinka (1970).
Magyary-Kossa István
Amikor a Gaudioplisról kérdezték egy riportban, azt mondta Sztehlo Gáborról: Hogy mit hoztam magammal a
Gaudiopolisból? A barátságosságot, Gábor bácsi szellemiségét, jóságát, türelmét és szívélyességét.
A Johannita Rendbe 1978-ban kötelezték el tiszteleti lovagként, majd 1996-ban avatták jogi lovaggá.
A rend hazatérése után számos alkalommal eljött közénk, a lovagi napok rendszeres résztvevője volt, amíg egészsége engedte. Kedves, szerény egyénisége sokunkban hagyott maradandó emléket.
Haláláig 2019. november 4-ig nyugdíjas orvosként Steyr-ben élt feleségével, Marie-vel.

Dr. pelsőczi Hámos Ottó 1918-2019
1918. április 19.-én született Kassán, ahol Édesapja Hámos Dezső a Magyar Hadsereg- parancsnokságnál szolgált.  Másfél éves korában az egész család elhagyta a Felvidéket, mivel Édesapja nem akart felesküdni a Csehszlovák Államra.  
Budapestre települtek át. A polgári iskolát a Bécsikapu téri Evangélikus Iskolában végezte.  Nagyszülei – óriási anyagi
áldozatok árán! – meg tudták tartani a felvidéki birtokokat, ahol a család több nyarat töltött:  Tornalján a nagyszülők egy
mintagazdaságot  működtettek. Demétén - az erődítménykastély már Mátyás király korában állt.
Budán a Ferenc József Gimnáziumban érettségizett, majd jogot hallgatott, 1940 októberében lett az államtudományok doktora.  Katonai behívót kapott, 1941. júniustól az orosz fronton szolgált, tartalékos tisztként.  6 hónapos szolgálat után térhetett
haza.  1942-ben kinevezték Gömör-Kishont vármegye szolgabírájának.  1943 májusában Horthy Miklós kormányzó kabinetirodájába behívást kapott mint fogalmazó.  Ő lett a kabinetiroda főnökének a titkára.   1943 október 15.-én, amikor a németek
ifj. Horthy Miklóst elrabolták, őt is a Fő utca 2. alatt lévő  Gestapo fogházába szállították.  10 nap  után a németek  tovább
Hámos Ottó bácsi
hurcolták Veszprémen, Kőszegen és Semmeringen át jutottak el a bajorországi Niederkirchenbe, ahol kérte a felmentését.
Először Svájcba, utána Olaszországba próbált bejutni, végül a Landecki Menekülttáborba került.  Ott ismerkedett meg
csikszentmihályi Sándor Margittal, akivel 1946. április 4.-én házasságot kötött.
A táborban fizikai munkával tartotta el családját.  Első gyerekük Árpád 1946. december 25-én a Zams-i kórházban született.  Hamarosan az Imst-i  
tartomány vezetőjének lett a titkára.  Később a francia csendőrségnél tolmácskodott. 1948 elején átkerültek dél-Franciaországba, ahol egy kastélyhoz
tartozó tanyán végzett mezőgazdasági munkát.
1951. június 22.-én Párisban született második gyermekük, László.  Ekkor határozták el, hogy az Egyesült Államokba emigrálnak. 1952 januárjában
kötöttek ki New York-ban.  Nemsokára lakást szereztek a Bronx negyedben, ahol Felesége volt a házmester, ő pedig kórházban dolgozott, mint takarító.  
Később mint pincér, különböző éttermekben dolgozott.  New York városban az Amerikai-Magyar Református Biztosító Egyesületnek a menedzsere lett,
ahol 10 évig szolgált.  Később átköltöztek New Jersey államba, Englewood községbe.  
1964-ben fogadták be a Johannita Rend Magyar Tagozatába. Ettől az időtől aktívan vett részt a Tengerentúli Altagozat életében. 1973-óta volt jogi lovag,
a rendi tagságára mindig büszke volt.
1965 nyarán látogatott a család először haza Magyarországra.  1968-tól három évig járt a Columbia Egyetem könyvtártudományi szakára, ahol mesterfokozatot szerzett.  Szakdolgozatát az Amerikában fellelhető Korvinákról írta. Ezután helyezkedett el a New York városi könyvtárakat irányító központban.
Ekkor már 28 nyelven olvasott és írt. Ő vezette be a könyvek számítógépes katalogizálását és 18 év szolgálat után (mikor nyugdíjba ment) többször is
visszahívták konzulensként.  Közben évtizedeken keresztül a New York-i Magyar Házban a Magyar könyvtárnak volt sikeres elnöke.
100-dik születésnapját családja és barátai körében töltötte, az ünnepségen is viselte a johannita keresztet. Johannita társai szeretettel köszöntötték őt
Amerikában és Magyarországról is.
Feleségével együtt 2019-ben települtek vissza Magyarországra Árpád fiukhoz.  November 14-én adta vissza lelkét Teremtőjének.
***
Emléküket megőrizzük és Szent Jeromos szavaival búcsúzunk Lovagtestvéreinktől:
„Hálát adunk Istennek, hogy a miénk voltál s még inkább, hogy a miénk vagy,
mert minden a jóságos Istennek él, s bárki költözik el az Úrhoz, a családban marad.”
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Erdélyi látogatás
A Johannita Rend Magyar Tagozata 1992-es hazatelepülésekor mintegy
15 kárpátmedencei, és közel 100 Nyugat-Európában és a Tengerentúlon élő
lovagot számlált. Mára a helyzet jelentősen változott. Több, mint hetvenen
élünk történelmi határainkon belül, és nem egészen negyvenen külhonban.
A három altagozat azonban ugyanúgy megmaradt. A „Kárpátmedencei” létszámában és területi szétszórtságában így már kezelhetetlen. Éppen ezért
döntött úgy a Konvent, hogy az altagozaton belül csoportokat alakítson ki.
Így alakult meg elsőnek a Kelet-Magyarországi, Tiszafüred központtal. És
célszerűvé vált a budapesti központtól még távolabb élő erdélyi-partiumi
lovagokat is ilyenformán összevonni.
Tomcsányi István kommendátor kérésére ezért augusztus végére közös
erdélyi utat szerveztem, amelyen több johannita programot is sikerült lebonyolítanunk. Első összejövetelünket az erdélyi lovagokkal Gernyeszegen,
Teleki Kálmán otthonában tartottuk, indulásként még nem teljes létszámban. A házigazdán kívül jelen volt Gergely Balázs, Kerekes József, Sógor
Csaba és Tőkés László, valamint Tomcsányi István vezérlő kommendátor,
Bánffy Miklós, mint hazajáró erdélyi lovag, és Lelbach Ádám, Ódor László
altagozatvezető képviseletében.
Teleki Kálmán gazdag programot szervezett. Bemutatta a görgényszentimrei
Rákóczi kastélyt, ami eddig erdészeti szakiskolának adott otthont, és részleges felújítással múzeumként fog funkcionálni. Második programpont a
marosvécsi várkastély, a Kemények fészke meglátogatása volt. Itt NagyKemény Géza, kemény János unokája volt a kísérőnk, idegenvezetőnk. A
család visszaigényelte és kapta a kastélyt a román államtól. Egészségügyi
gyermekintézmény után magánmúzeumként működik. A harmadik bemutató a házigazda kastélya, a restitúció során szintén visszaszolgáltatott
gernyeszegi Teleki kastély volt. Ezeket az épületeket eredeti szépségükbe
visszaállítani a régi-új tulajdonosoknak aligha lesz lehetősége, de óriási erőfeszítésekkel és anyagi áldozatokkal az állagmegóvást legalább elérik. És
bebizonyítják, hogy „Él magyar, áll Buda még!”

Teleki kastély, Gernyeszeg,

részt, összesen 14-en, mintegy fele-fele arányban. Látogatásunkat előre
egyeztetve a tábor zárónapjára szerveztük, közösen Thilo von Selchow-val,
a Rajnai Tagozat vezérlő kommendátorával. Délután tettünk hármasban egy
sétát Meggyes belvárosában, és igen jó „csapatépítő” beszélgetést folytattunk. Este a tábor zárórendezvényén vettünk részt. Igazán jó érzés volt látni
a rajnai és magyar fiatalok összhangját, egymás – nem csak nyelvi – megértését, és a közös cél érdekében történő együtt-gondolkodását.

Johanniták Gernyeszegen

Harmadik célunk a Tagozat által kiadott kifestőkönyv erdélyi ajándékozásának ügye volt. Két helyre személyesen vittük el a kiadványt. Először
Magyarlapádra, az ottani református egyházközség által fenntartott szórványkollégium gyermekei részére. Itt a fenntartó főgondnoka Sipos Ferenc, és az
intézmény vezetője, Sipos Margit vették át a könyveket, még szünet lévén nem
tudtuk közvetlenül a kicsi bennlakóknak átadni. Bennlakó harmincegynehány
gyermek van, de az ebéd és a délutáni elfoglaltságok idején tömve vannak a
termek. Magyarországról is járnak önkéntesek ide a nevelőknek segíteni.
Következő célpontunk Válaszút volt, a Kallós Zoltán Alapítvány kollégiuma és
iskolája. Itt is az Intézményvezetőkkel, Balázs-Bécsi Gyöngyi alapítványi elnökkel
és Balla Ferenc igazgatóval találkoztunk, és adtuk át Nekik a kifestőkönyveket.
Végül, de nem utolsósorban Kató Béla püspök úr fogadott minket Kolozsváron, aki nagy örömmel vette felajánlásunkat, és a püspökség oktatási
referensével együtt megbeszéltük a 3500 kötet későbbi átadását, és egyházkerületen belül történő elosztását.
Összességében hasznos és eredményes utat zártunk. Bizakodva várjuk,
hogy az erdélyi lovagok élő közösséget fognak alkotni és aktív csoportjává
válnak a Magyar Tagozatnak.
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Bánffy Miklós K

Kemény kastély, Marosvécs

Ami a Johannita közösséget illeti, egy igazán építő jellegű, hosszú, tervező megbeszélés volt. Még nem konkrét célokkal, de a következő összejövetel kitűzésével, ahová már mindenkinek vinnie kell elképzeléseit a helyi
tevékenységek, célok tervével. A csapat egy kivétellel aktív, „munkaképes”
tagokból áll, rajtuk múlik, hogy elkötelezésüknek megfelelően sikeresen
végezzék a „Hit védelmét és a Rászorulók támogatását”.
Erdélyi utunknak további két célja is volt. Erre az időre esett a rajnai és
a magyar tagozatok fiataljainak szervezett önkéntes tábor. Elvileg Meg�gyesen, gyakorlatilag Berethalmon. Meggyes egyike az erdélyi hét szász
városnak, nagyon komoly evangélikus hagyományokkal, és ma is erős
gyülekezettel, amelyik középiskolát, annak kollégiumot, valamint szeretetotthont is tart fenn. Berethalom pedig az eredeti erdélyi szász evangélikus püspökség székhelye, gyönyörű, mostanság felújuló erődtemplommal. Önkéntes fiataljaink éppen ennek a felújításnak munkálataiban vettek
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Monoszlói konferencia
A lovagok idei konferenciájának helye egy apró falucska volt a Káli
medence peremén, a híres geológiai orom: Hegyestű lábánál. Monoszló a
neve. Összesen három utcácskája van, az egyik vége felé áll a falu egyetlen
temploma, református, gyönyörű gót boltívekkel, kívül román tömzsi kapubéllettel. Most hozzák rendbe, mint mostanában annyi mindent a Balatonfelvidéken.
A templom szomszédságában régi paplak s mellette az iskola épülete,
mely ma amolyan kulturális találkozóhely, református hitben Elter István
tartja fenn. Ragyogó zug gondolatok rendezésére. Itt, errefelé, ebben a
zsákfaluban, aki csak megáll, mind észreveszi, hogy hallható a csend.
Bánhatja, aki nem jött velünk erre a hétvégére. Két napon át voltunk
szellemi közösségben, johannita lovagok, kivételesen hölgyeink nélkül.
Kvártélyról s egész napi kosztról Elter István s munkásai gondoskodtak,
rólunk, a szellemvibrálásunkról megszokott elmélyült és magasan élvezhető módján Labossa György káplánunk. Témasorunk kommendátorunk,
Tomcsányi István fölvezetésében került asztalunkra. Hatalmas, csöndes,
elmélyült, tiszta és nyílt megszólalásaink voltak, igazán kommuna-teremtő
volt itt a kommunikációnk.
Egymást még jobban megismertük, akik három napra odatelepedtünk,
a monoszlói csöndbe. Hallgattuk egymást és véleményt mondtunk minden
hallottról egymásnak. Olyan szerteágazó és önépítő volt ez a monoszlói
beszélgetéssor, hogy minden tárgyias közlés csak leegyszerűsítés volna.
Az történt itt, ami sokunk terve: hogy tényleg megismerve egymást, valóban legyünk társassággá, valódi közösséggé. Ez már megkezdődött egy
évvel korábban a szárszói konferenciánkon, most folytatódott és szeretnénk jövő ősszel tovább menni ezen az egymáshoz vezető úton.
Témamegjelölésre azért merészkedem, hogy aki nem tudott eljönni,
legalább tudja, miben áll vesztésre: Labossa György a diakóniai küldetésről, munkáról szólt jó alapú teológiai fejtegetésekkel, s a Rendi Reguláról
mondtunk véleményt, s alakítottuk ki álláspontunkat. Ösapay György babacsalogató programja nagy tervezéseket indított meg bennünk, s egészében
is folyton szóba került a Rend intézményekkel való gazdagítása (központi

székház, öregek otthona, stb). Avar Zsombor a mentőautónk ápoltjainak a
további gondozásáról beszélt, Missura Gábor azt a gondolatát fejtette ki,
hogyan nyílhatna lehetőség kiöregedő cserkészek közösségének pótlására
johannita közegben.
A legérdekesebb talán Szemerey Tamás lovagtársukkal folytatott beszélgetés volt, első esténk izgalmas alkalma (pénzügyi világunkról, gazdasági folyamatokról), mely olyan meghitt és nyílt volt, hogy nem illik írásban
emlékezni rá. De köszönjük, Tamás, ezt a felütést, ezt a hangadást: ez a
bizalmas kommunikálás alapvető igényünk kell, hogy maradjon. Hiszen
johannita lovagok vagyunk, egy 900 éves testület tartalmi igényű tagjai.
Annyira elmélyedtünk témáinkba, hogy épp csak rápillantottunk a Káli
medencére: Somogyi Győző nagyszerű makettja alapján számba vettük, mit
lehetett volna még megnéznünk, bejárnunk: Köveskált, Kékkutat, Salföldet,
Kővágóörsöt, Szentbékkállát, Mindszentkállát.
A zánkai Árpád-kori meseszép falusi templomot, apszisa ormán a gyönyörű csillagrajzzal, épp hogy csak megnéztük, s – nem kis magánörömömre – mentünk az Ódorok falujába, Mencshelyre, abba a faluba, ahol
14 éves koromig nyaraimat töltöttem az „Ódor-kúriában”, amely csak
1959-ben lett a falu téeszének az irodaháza… – Most abban az evangélikus
templomban vettünk részt istentiszteleten, ahol dédapám, egy bevándorló
frank-német 42 évig lelkészként szolgált.
Ritka jelenség, hogy egy csöpp faluban – ma 286 lakója van – mindhárom felekezetnek van temploma, áll mai is. Gyerekkoromban 600 lakosa
volt. 100 éve 1200. A zsugorodó falusi világ szimptómája volt a délelőtt,
szellemileg is figyelmeztetés: a templomban rajtunk kívül három idős ember ült…
Balatonszárszó, Monoszló… egy települési névsor, amelynek kell, hogy
következzék folytatása.  Örülünk azoknak és azokkal a lovagtestvérekkel,
akik jelen tudtak lenni, és sajnáljuk az elmaradókat, hogy egy építőkő-emlékkel szegényebbek, mint mi.
Ódor László JL altagozatvezető

Egy liberális johannita és a magyar rendszerváltás
10 éve halt meg Otto Graf Lambsdorff
A tíz évvel ezelőtt, 2009. december 5-én elhunyt Otto Graf Lambsdorff emlékét megidéznem több szempontból is aktuális. Személyes okból azért, mert
25 évvel ezelőtt ő volt egyik ajánlóm a Johannita Rendbe. A közéleti ok pedig az, hogy „a gróf” – ahogy általában hívták - a német FDP, a liberális párt
elnökeként kezdetektől fogva szorosan követte a rendszerváltozás folyamatát, s ezen belül is a Fidesz, és személyesen Orbán Viktor pályáját is, sokat
segítve őt a nemzetközi tájékozódásban. Ahhoz a generációhoz tartozott, aki harcolt a II. világháborúban, ahol
egyik lábát el is veszítette. Elnyűhetetlennek, fáradhatatlannak tűnt, poroszosan fegyelmezett életében a politikán kívül helye volt az alapos történelmi tájékozódásnak, a német evangélikus egyház közéletében való részvételnek, a Johannita Rend és intézményei iránti elkötelezettségnek, és a gazdasági szereplőkkel való folyamatos
kapcsolattartásnak. Szorosan kötődött nemesi, családi hagyományaihoz, és őseinek az orosz cári udvarhoz való
kapcsolata okán Európa keleti részének sorsa különösen foglalkoztatta. Liberalizmusa tehát korántsem a minden hagyománytól és kötöttségtől szabadulni akaró hozzáállás, sokkal inkább az a fajta attitűd, ami a szabad
gazdasági, piaci verseny érvényesülésének teret ad, ugyanakkor nagy jelentőséget tulajdonít a hagyományos
társadalmi szövet megmaradásának, újraképződésének.
1977-től gazdasági és munkaügyi miniszter volt a német szociálliberális koalícióban, aminek épp a Lambsdorff
által 1982 szeptemberében írott gazdaságpolitikai dolgozat vetett véget. Ennek a költségvetés konszolidációja,
a munkahelyteremtő befektetések ösztönzése, szociális kiadások befagyasztása voltak a legfontosabb pontjai,
előmozdítandó a német gazdaság élénkítését, és követve a Thatcher és Reagan által jelzett irányt. Mivel a szociáldemokraták nem voltak hajlandók elfogadni az új gazdaságpolitikai koncepciót, a szabaddemokrata minisz- Otto Graf Lambsdorff
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terek kiléptek Helmut Schmidt kormányából, s ezzel megnyitották az utat
Helmut Kohl 16 éves kancellárságához. A „Wende” vagyis a fordulat szó
egészen 1989-ig ezt a koalícióváltást jelezte a német politikában, hiszen
maga a kereszténydemokrata kancellár is „szellemi, morális fordulatként”
írta le programját, melynek egyik nyilvánvaló célja a 68-as nemzedék által elért társadalompolitikai szabadosságok visszavágása volt. Gondoljunk
csak bele, hogy a német liberálisok – persze jelentős belső viták árán –
mihez is adták akkor a nevüket, támogatásukat.
Lambsdorff kiváló szónok, a veretes mondatok és a humoros könnyedség mestere volt, aki valami egészen lenyűgöző módon tudta közérthetően
elmagyarázni az aktuális politikai, gazdasági kérdéseket úgy, hogy közben
egy-egy megjegyzéssel a globális, történelmi összefüggésekre is utalt. Az
FDP 1988-ban – az akkor még nem is sejtett gyökeres fordulat küszöbén
- a legjobb pillanatban választotta elnökévé a grófot. Ehhez bátorság is
kellett, hiszen Lambsdorff akkor már túl volt a Flick iparmágnás nevével
fémjelzett korrupciós botrányon, melynek következtében magas pénzbüntetésre ítélték. A szabaddemokraták 11 százalékos eredménye az 1990-es
szövetségi parlamenti választásokon azonban parádés visszajelzése volt
Lambsdorff pártelnöki működésének, egyúttal a Kohl kancellár vezette
koalíciót is megfelelő támogatással vértezte fel a kilencvenes évek elején
esedékes nagy horderejű kormányzati döntésekhez.
Lambsdorff pártelnöki népszerűsége azonban hamarosan olvadni kezdett, ami leginkább azzal magyarázható, hogy a nagy taktikus Kohl egyszerűen bedarálta. A fennen hirdetett nagyívű gazdaságpolitikai projektek,
például, hogy az új német tartományok legyen egykulcsos adó, már a koalíciós egyeztetések során elenyésztek, az FDP pedig minden fenyegetőzés
ellenére is maradt a koalícióban. A kancellár mellett Lambsdorff párttársa,
Hans-Dietrich Genscher szerepe sem jelentéktelen ebben a folyamatban,
hiszen – gazdaságpolitika ide, vagy oda – ő alkancellárként és külügyminiszterként akkor éppen a német külpolitika csillagóráit élte, nem csoda,
hogy erről nem akart egykönnyen lemondani.
Az elnyűhetetlen gróf azonban a pártelnökségből való távozását követően is a német, sőt a világpolitika jelentős szereplője maradt. Látott a
nemzetközi pályán, és sokat utazott. Magyarországi látogatásai is mindig
komoly intellektuális hozadékkal jártak. Manapság, amikor a „keresztény
szabadság” szófordulat ily látványos karriert fut be, érdemes emlékeztetni
arra, hogy a liberális Lambsdorff volt a Friedrich Naumann Alapítvány 1994
februári „Egyház és modern társadalom” című konferenciájának egyik legkarakteresebb felszólalója, kiemelve az egyházak szolgálatának fontosságát napjainkban. Ez volt egyébként az a tanácskozás, amelyen Orbán Viktor
először beszélt nagy nyilvánosság előtt az ő és pártja egyházakhoz való
viszonyáról.
Lambsdorff élénken követte a Fidesz félfordulatát, ami már a Liberális Internacionálé 1993-as budapesti ülésének idején is érzékelhető volt,
1994-et követően pedig egyre nyilvánvalóbbá vált. Pontosan értette az Antall József halálát követően a polgári konzervatív oldalon létrejött vákuum
hatását, a Fidesz törekvését az Európai Néppárt irányába. Értette a folyamatot, de nem szerette. Csalódás volt neki, hogy személyes pártfogoltja
nem az ő konzervatív liberális vonalát erősíti a szabadság-párti keretek
között, hanem kilépve abból, új partnerek után néz. Sajátos játéka a sorsnak, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt mai kapcsolati krízisében újra
lehet ilyen hangokat hallani tisztességben megőszült kereszténydemokrata
államférfiak részéről.
A gróf mindig inkább a Fidesz, mint az SZDSZ mellett állt, ennek ellenére természetesnek vette, hogy a Liberális Internacionálé magyar tagpártjai egyaránt figyelmet érdemelnek, így a Szabad Demokratákkal is
folyamatosan ápolta kapcsolatait. Az 1994-es kormányalakítás idején az
SZDSZ szerepvállalásával kapcsolatban világosan kirajzolódtak az FDP-n

belüli különbségek is. Míg Genscher – nyilván a volt külügyminisztertársa, Horn Gyula iránti lojalitástól is hajtva – a koalíciókötés mellett érvelt,
Lambsdorff egyértelműen ellenezte azt, mondván: egy autónak nincs szüksége öt kerékre, kormányozzanak a szocialisták egyedül. Nem rejtette véka
alá, hogy szerinte a koalíciókötés az SZDSZ végét jelentené. Igaza lett.
Az új körülmények között még jobban megértette a Fidesz stratégiája
mögötti logikát, kapcsolata a későbbi miniszterelnökkel nem szakadt meg.
Olyannyira nem, hogy az 1998-as választási győzelem után két nappal
Bonnban Lambsdorff segített kapcsolatba lépni a német gazdaság vezető
személyiségeivel, miközben tudva tudta, hogy Orbán Viktor legfontosabb
politikai beszélgetőpartnere akkor már Helmut Kohl kancellár volt. Az ezt
követő években rendszeresen járt Magyarországra.  Az egyik ilyen alkalommal ellátogatott a Németajkú Református Egyházközség Hold utcai
templomába, ami akkor még a Magyar Televízió jelmeztáraként működött.
A ruhákkal telezsúfolt, belül teljesen eltorzított épületből kijőve az utca
túloldalán álló frissen renovált banképületre nézett és csak annyit mondott: „Az azért nincs rendben, hogy a pénz temploma már felújítva áll, a
Jóisten temploma pedig még romokban hever.” Örökbecsű mondata elég
volt ahhoz, hogy a magyarországi német nagyvállalatok jelentősen megtámogassák az újjáépítést.
Nem volt kritikátlan az első Orbán-kormánnyal, és a 2002-t követő ellenzéki időszakban sem tett lakatot a szájára, különösen akkor nem, ha
radikalizmusba hajló kijelentésekről értesült magyar politikusok részéről.
Ugyanakkor végzetesnek tartotta a szociálliberális kormányok gazdaságpolitikáját, a 2006-os eseményeket pedig a rendszerváltozás utáni időszak
mélypontjának nevezte. Ebben is igaza volt.
Nyolcvanadik születésnapján nagy ünneplésben volt része, hatalmas
nemzetközi kapcsolatrendszere tisztelettel adózott életműve előtt, ami
még aggastyán korában is gyarapodott azáltal, hogy segített tető alá hozni
a német ipar képviselői és a holokauszt áldozatainak utódai közötti megállapodást. Haláláig minden évben ellátogatott egy-egy hétre az Egyesült
Államokba és Oroszországba, rendszeresen fogadta a világpolitika aktív
szereplőit. Váratlan halálát követően búcsúztatása a szívének oly kedves
brandenburgi dómban volt. Ott, ahol gimnazista éveiben rendszeresen
megfordult, és aminek fenntartását az NDK-s időkben is mindig támogatta.
Végrendeletében azt kérte, hogy ne kapjon állami temetést, beszédek ne
hangozzanak el, csak a lelkész adjon hálát életéért. A minden protokolláris
külsőség nélkül megtartott búcsúztatáson, amire senki sem kapott külön
meghívót, minden jelentős német politikus és gazdasági vezető részt vett.
Az egyetlen külföldi politikus Orbán Viktor volt.
Valamikor 1993-94 fordulóján a Naumann Stiftung szervezésében Kuncze
Gáborral együtt igyekeztünk egy delegációban Otto Graf Lambsdorff bonni
irodájába. A képekkel telezsúfolt helyiségekben a bejárat fölött egy olyan
fotó függött, amin a gróf éppen II. János Pál pápával fog kezet. Lambsdorff
íróasztala mögött ugyanakkor egy életnagyságúnál nagyobb Bismarck
portré volt látható. Az SZDSZ-es politikus csodálkozása már a tekintetén
látszott.   A tárgyalás befejeztével a képekre utalva Kuncze csak annyit
mondott: „Te, nekem Kis János mást mesélt a liberalizmusról”.
Látjuk, hogy manapság ki és hány félét mesél a liberalizmusról. Miheztartás végett nem lenne haszontalan, ha akár az éppen igencsak gyengélkedő német szabaddemokraták, vagy a „liberális”-t már-már szitokszóként
használó hazai közszereplők olykor felidéznék magukban Lambdorff gróf
emlékét. Talán segítené az eredményesebb politizálást és az árnyaltabb
véleményalkotást.
Pröhle Gergely JL
az Evangélikus Egyház országos felügyelője
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JÓ HÍR KASSÁRÓL – A FIATALOK TEVÉKENYSÉGE 11

Jó hír Kassáról
Az elmúlt két évtizedben, a magyar Johanniták a Máltai testvérekkel közös
zarándoklattal és a magyar Szentmisén való részvétellel ünnepelték Árpádházi Szent Erzsébet napját Kassán. Ebben az évben rajtunk kívülálló okokból
nem vehettünk részt ezen a szép alkalmon. Úgy tetszett az Úrnak azonban,
hogy az idei évre – kassai viszonylatban is - örömmel tudunk majd em-

lékezni. Göőz László lovagtestvérünk ugyanis
most egy rövid híradásban arról tájékoztatott
bennünket, hogy Kassa város tanácsa és katolikus egyház, a helyi egyházi vezetők támogatásával, Árpád-házi Szent Erzsébetet Kassa
város védőszentjének választotta.
Jó hír ez, abból a fajtából, amelynek egyként örülhet a magyar, a cipszer, a szlovák és
rutén. A hír kapcsán, hálával és köszönettel Kassa város címere
gondolok Göőz László   barátomra, aki sokféleképen igyekszik Kassán életben tartani a nemzeti emlékezetet, például úgy is, hogy néhány évvel ezelőtt kezdeményezte és szervezte, hogy
tartsanak Kassán évente megemlékezést annál az emlékoszlopnál, ahol az
egykori Kassa melletti csatában elesett lengyel légionáriusok nyugszanak.
Ezek a lengyel hősök 1848-ban életüket áldozták a soknemzetiségű Magyar Királyság katonáival együtt a hon szabadságáért.
Bízom benne, hogy az új fejlemények is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a
nagyságos fejedelem, édesanyja és fia társaságában, békességben pihenhessen a hazai földön.
Nagy Árpád JL kancellár

Szent Erzsébet

A fiatalok tevékenysége a rendben
A Johannita Rend hosszú fennállása folyamán
mindig figyelmet fordított arra, hogy a célok és
értékrend megtartása mellett a kor kihívásainak
megfeleljen. Ehhez arra volt szükség, hogy megértse az újabb generációk értékeit, felismerje és
integrálja azokat. A XX. században a hit és az európai értékrend gyors erodálódása ezt a feladatot különösen nehézzé tette, egyben tevékenységünk és eredményeink jelentősége is megnőtt.
Épp ezért az újabb, fiatalabb generációk megszólítására egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk
annak érdekében, hogy biztosítsuk a fenntarthatóságot és kiterjesszük hatókörünket.
2019 november 16-án Szilassy Péter várományos lovag részt vett a Rend ifjúsági találkozóján Düsseldorfban, ahol az ifjúságpolitika alapvető kérdéseit vitatták meg az egyes
tagozatok képviselői. A beszélgetések alatt
lehetőség nyílt a tagozatok jelenlegi helyzetét
megismerni, illetve a témát több oldalról megközelítve egyeztetni a prioritásokat, kihívásokat, a célokat és az ehhez szükséges lépéseket.
Az alapvető szervezeti kérdések körén túl két
ágra bontható a Rend fiatalokkal kapcsolatos
tevékenysége: az utánpótlásra és a Rend körüli aktív fiatalokkal szervezett alkalmakra.
Ez utóbbira használjuk a Jugend im Orden (JiO)
kifejezést.

A JiO keretén belül Tagozatunk jelenleg is
aktívan tevékenykedik. A Rajnai Tagozattal
közösen 2016 óta rendszeresen szervezünk
táborozást a Medgyes szomszédságában fekvő
Berethalmán, ahol 15-20 fiatallal segítjük a helyi, elsősorban szász közösséget. A tábor keretein belül a környező települések erődtemplomainak fejlesztésében, helyreállításában vagy
éppen az eceli (Hetzeldorf) idősek otthonában
segédkezünk. A cél az, hogy a közösségi hívő
szellemiség és élmény keretében, illetve az
együtt elvégzett fizikai munka segítségével
formáljuk a fiatalok érzékenységét és jellemét,
segítsük őket a keresztyén értékrend felé való
eligazodásban.
A négy év alatt kialakuló maggal mára rendszeressé váló imaközösségeink és alkalmi
összejöveteleink tovább erősítik a közösséget,
reményeink szerint a következő évben növekedéssel és megerősödve tudjuk munkánkat
folytatni. Szeretnénk elérni, hogy a Rend körül
kialakuljon egy olyan kör, akiknek hitét támogatni tudjuk, és akikkel közösen segíthetünk a
rászorulóknak, alkalmanként a Segítőszolgálattal együttműködésben. Nem titkolt célunk,
hogy az arra alkalmas fiatalokat meghívjuk a
Rendbe, így segítve az utánpótlás kérdését.

Végezetül álljon itt egy rövid beszámoló az
idei táborról, melyet Farkas Mikolt készített.
Johannita tábor 2019 - Erdély

Télen hallottam róla és figyeltem fel erre a
lehetőségre. Úgy értesültem, hogy az egyhetes
program alatt egy picinyke szász faluba mennénk segíteni a helyieknek. Csapatunk egy valamivel nagyobb német csapattal egészülne ki,
így közösen vágnánk neki a feladatnak. Így esett,

A meggyesi tábor résztvevői

Bánffy tamás TL
Bánffyak között
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hogy 2019. augusztus 24-én, hatan felkerekedtünk és meg sem álltunk az erdélyi Medgyesig.
Késő délután érkeztünk meg szálláshelyünkre,
ahol már vártak ránk német társaink. Elfoglaltuk
ágyainkat, majd este egy-két korsó sör mellett
ismerkedtünk egymással. Másnap a reggeli istentiszteletet követően Medgyesről rövid túrát
tettünk, a szomszéd falu, Bázna, erődtemplomához. Ilyen erődtemplomból számos található

A vártemplom
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a vidéken, többek között Berethalmán is, ahol a
hét jelentős részében dolgoztunk.
Mindegyik templom gyönyörű és hatalmas.
Megigéző látványt nyújtanak, mégis körüllengi
őket valamiféle magányos, melankolikus hangulat. Az eredetileg itt élő szászok nélkül, akik a huszadik század második felében itt hagyták otthonaikat, üresen konganak a csarnokok. A táborban
minden reggel tornával és közös imádkozással,
elmélkedéssel kezdtük a napot, majd egy kiadós
reggeli után nekiláttunk a munkának. Idén egy
kavicsos utat kellett építenünk a templom kertjébe, ami két épület összekötését szolgálja. Szerda
kivételével (akkor máshol gazoltunk), minden
hétköznap, reggeltől késő délutánig ezen dolgoztunk. Munka után minden nap, pihenésképpen a
környéken néztünk meg érdekes, vagy izgalmas
történelmi helyeket, például a keresdi Bethlen
kastélyt, ahol hosszan beszélgettünk a várkapitánnyal. Egy másik délután programja volt, hogy
egy kis strandolás után találkozhattunk a szomszéd faluban élő román pópával. Szemüvegén

keresztül megismertük az erdélyi románság nézőpontját, ami nagyon tanulságosnak bizonyult.
Eközben új barátságokat kötöttünk, sokat énekeltünk, és esténként még táncoltunk is. Meghívást kaptam Németországba az egyik lányhoz,
ami jó lehetőséget ad arra, hogy gyakoroljam a
nyelvet, illetve jobban összeismerkedjek a német
résztvevőkkel. Az utolsó nap reggelén szomorúan
néztünk vissza az üres házra, és az emberekre,
akiknél ezt a felejthetetlen hetet töltöttük.

Kórusban

A kifestőkönyv
Régi magyar templomok mennyezeti kazettáinak mintáiból készült kifestőkönyvek ajándékozása gyermekeknek

Johannita Tagozatunk a magyarságot történelmi síkban tekinti és mai segítő és kulturális akcióinak jó részét a határokon túl rekedt honfitársaink részére szervezi. Ebbe illeszkedik be a régi
magyar templomok mennyezeti kazettáinak mintáiból készült kifestőkönyv kiadása és a határokon belül és túl élő gyermekeknek ajándékozása.
Elhunyt lovagtársunk, Tomcsányi Pál akadémikus
özvegye Szemere Sarolta régóta foglalkozik a kazetták mintáinak világával és azok textilre hímzésének
művészetével. Hegedűs Zsuzsanna lelkész asszony
tanácsára fogott bele 93 évesen egy kifestőkönyv
megrajzolásába az ismert motívumokból. Az egyszerű, fehérre meszelt református, evangélikus és
unitárius templomok szinte egyedüli mennyezeti
díszeként szolgáltak azok a festett fa kazetták,
amelyek tájegységenként különböző mintákkal, az

ott élő „mennyező mesterek” népi ihletésű munkájával készültek. Több százra tehető azon templomok
száma, amelyek az 1500-as évek elejétől kaptak
festett kazettás mennyezetet és a mesterek íratlan
szabálya szerint két egyforma kazetta egy templomban nem volt elfogadható. Ez a fajta művészeti
ábrázolás és motívumgazdagság a magyar népi
kultúra páratlanságát jelenti. Egy nemzetnek sincs
eben a műfajban ilyen gazdag öröksége.
Ezekből válogatott ki a kifestőkönyv szerzője 25 darabot és rajzolt meg olyan formában,
amely gyermekek számára könnyen befogadható
és színes ceruzával, vízfestékkel, zsírkrétával,
de akár filctollal színezhető. Játékosan, szórakoztató módon fejleszti a gyermekek kézügyességét, miközben ráirányítja figyelmüket a régi
magyar templomok mennyezeti díszítésének
határokon átívelő szépségére, felkeltve bennük a
magyarság összetartozásának érzését is.  Men�nyivel értékesebb ilyen motívumokat nézegetni
és színezni, mint jellegtelen rajzokat a mai filmek
és videó játékok világából!
Az elkészült remekművet a Johannita Rend
Magyar Tagozata felkarolta és Margitay Gedeon,
Amerikában elhunyt lovagtársunk hagyatékának
felhasználásával tízezer példányban igényesen
elkészíttette. Mintegy 8000 db kétkötetes kifestőt
ajándékoztunk a többségében Kelet-Magyarországon, Erdélyben és a Partiumban valamint Kár-

pátalján élő kicsiknek, hiszen az ábrázolt templomok nagy része ezen a területen található.  Mivel
a forrás az Isten házából való, az ajándékok célba
juttatásában az egyházaktól kértünk segítséget.
Az ünnepélyes átadásra Nagyváradon, a
Csillagocska Református Zeneóvodában 2019.
november 13-án került sor, melyen részt vett
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtit

A szinezés öröme

kára, az erdélyi protestáns egyházak vezető
képviselői és a gyermekek egy csoportja is.
Az eseményről tudósított az M1 és M5 tévé és
több magyar rádióadó is. Részletes tudósítás
jelent meg a nagyváradi   Bihari Naplóban, sőt
a szerkesztőség kérte, hogy egyes képek megjelenhessenek a kiadó által gondozott Kalendáriumban is.
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Köszönetet mondunk főtiszteletű Csűry István,
Kató Béla és Zán Fábián Sándor püspök uraknak
és munkatársaiknak támogató segítségükért
és Dr. Pálfi József nagyváradi lelkész és rektor
úrnak, aki nagy szeretettel vállalta a házigazda
szerepét.
De nemcsak a kelet-magyar, erdélyi és kárpátaljai protestáns gyermekeknek juttattunk
ezekből a szép füzetekből, hanem kaptak belőle

az erdélyi szórványkollégiumok kisiskolásai, a
moldvai csángó gyermekek és Böjte Csaba testvér árvái is és még sok más gyülekezet.
Az érdeklődők pedig kedvezményes áron megvásárolhatják a kifestőkönyveket   rendi irodában, a Deák téri evangélikus könyvesboltba vagy
a Kálvin Kiadónál .

Budapesten

Magyarlapádon

Tomcsányi István VK

A Hölgyek csoportja
Decemberben, az év végén, így a Karácsonyi ünnepek előtt menetrendszerűen megérkezik a kérés Kommendátor Úrtól: készítsünk ös�szefoglalót az eltelt évről. Számomra szinte ez az egyik legnehezebb
feladat. Nehéz évről évre megújulva, új információkat adni a Hölgycsoport munkájáról. Jó lenne elmondani, hogy egy lelkes, dinamikus közösségről van szó, ahol az együtt gondolkozás, az együtt munkálkodás, a
lovagok munkájának folyamatos támogatása a jellemző. Sajnos kevesen
vagyunk, szétszórva szinte egész Európában. A fiatalok dolgoznak, gyermeket nevelnek, az idősebb hölgyek aktív nagymamák. Természetesen
azt mindannyian tudjuk, hogy együtt lenni jó és azokon az alkalmakon,
amikor találkozunk, ott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol abbahagytuk. Az értékrendünk közös és ezt az 1 Kor 10:17 megfogalmazza
valamennyiünk számára „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk,
mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk” Ez a szeretet közösség az,
ahol jó lenni, amit érdemes fejleszteni, ápolni, amire lehet és kell időt
fordítanunk. Ez az a szeretet közösség, amiben őrizni tudjuk a Johannita
Lovagrend évszázados hagyományait. Őrizni és tovább adni a jövő generációinak – gyermekeinknek, unokáinknak - hogy ebben a zajos, értékvesztett világban legyenek biztos pontok, megingathatatlan értékek.
Ez az a szeretet közösség, ami még a legnehezebb időket is, a politikai
üldöztetést, a száműzetést is túlélte és már csak emiatt is kötelességünk
őrizni, vigyázni rá.   
Ezért is örülünk annak, hogy ebben az évben is sikerült szép szolgálatokkal a Sztehlo Gábor (Sarepta) Otthonban, Tiszafüreden vagy Kárpátalján a Johannita Lovagrend nevében munkálkodnunk. Örülünk, hogy sok
helyre jutott a fizikai és anyagi támogatásunkból.
Ezért is örülünk annak, hogy egy áldott Csendesnapon vehettünk  
részt, ahol a témánk a SZERETET volt. Ez a szó, ez az érzelem olyan nagyon fontossá vált korunkban, sokat beszélünk róla mégis olyan kevéssé
ismerjük és élünk vele. Parancsba adta számunkra az Atya, Jézusban
megtapasztalhatjuk az örök, feltétlen szeretetet. Nekünk már „csak”
tovább kell, kellene adnunk azt, amit Tőle kaptunk. Nekünk, a Hölgycsoport tagjainak megvan erre a lehetőségünk családjainkban, szűkebb és

tágabb rokonságunk körében, barátaink és természetesen szeretetszolgálat formájában az elesettek, idősek, betegek, fogyatékkal élők között.
És azok között is, akik még nem fogadták el Isten hívó szavát, hit nélkül,
a gyülekezeteinktől távol élnek. Olyan jó lenne, ha ezt együtt, egymást is
segítve, támogatva élhetnénk meg. A szeretetről szóló Csendesnapunkon
sokat beszélgettünk Gary Chapman amerikai pszichiáter által kidolgozott
elméletről, amely a szeretetnyelvekről szól. Véleménye szerint öt szeretetnyelvet különböztethetünk meg: Elismerő szavak, Minőségi idő, Ajándékozás, Szívességek, Testi érintés. A szeretetnyelvek közül valamennyit
jól tudjuk alkalmazni abban a szolgálatban, amit az idősek és sérültek
között végzünk. Legfontosabbnak mégis a minőségi időt érzem, hiszen
időből van a legkevesebb a szolgálattevők birtokában, de ez mutatja meg
leginkább az odafordulást, az embertársaink iránt érzett szeretetet.
Mi az, amit összefoglalásul leírhatok? A Hölgycsoport erejéhez és lehetőségeihez képest sok szép szolgálatot végzett 2019-ben is. Köszönet
ezért azoknak, akik töretlen igyekezettel és jó szándékkal részt vettek
ebben, támogatták a Hölgycsoport munkáját. Igyekeztünk, hogy az együtt
töltött idő minőségi legyen, vittünk ajándékokat és tudtuk egy-egy öleléssel, kézfogással enyhíteni a magányon. Sikerült mosolyt varázsolni az
arcokra énekléssel és meseolvasással vagy finom házi süteménnyel. De mi
telhetetlenek vagyunk. Szeretnénk még több embert meghívni ebbe a szép
szolgálatba.  Ha többen leszünk, ha többen tudnak csatlakozni a munkánkhoz, még több helyre tudjuk elvinni Isten igéjét, múlhatatlan szeretetét, vigasztalását és segítő erejét. Ehhez várjuk az áldozatkész és segíteni akaró
„munkásokat”. Végeredményben mi ezzel tudunk segíteni férjeinknek az
elköteleződéskor tett esküjük maradéktalan megtartásában.
Nagyné Dubay Éva, a Hölgycsoport vezetője
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Az önkéntes diakónia

K

A lovagok, feleségek és barátok szerteágazó johannita munkájából most két területről mutatunk be rövid tudósítást és megragadó fotókat.
A Tiszafüredi csoport az adomány osztást a térségében Tiszaszentimrén, Tiszaszőlősön, Tiszaderzsen végzi de ezen kívül jelentős  adományokat küldenek Kárpátaljára. Köszönet érte Fodor Gusztávnak, aki szinte minden hónapban útnak indul.  Kiemelten támogatják a szolyvai, munkácsi, csinadijevói és
nagydobronyi árvaházakat.
Avar Gábor lovagtársunk is gyakran utazik Kárpátaljára és nemcsak a johannita gyűjtésből származó adományokat viszi ki, hanem sokszor más szervezeteknek is segít. Legutóbb a kecskeméti máltaiak ajándékcsomagjainak talált kitűnő helyet Beregsom óvodásai között.

Beregsomi óvoda

Kárpátaljai adomány

A Johannita Segítőszolgálat fejlődése
Már korábban is beszámoltunk a 2016-ban elnyert EFOP pályázat helyzetéről, de most örömmel
tájékoztatunk minden kedves Olvasót, hogy a vége
felé járnak fejlesztéseink.
A mórahalmi krízisközpont esetében gyakorlatilag
a közműszolgáltatók bekötésére várunk (villany és
gáz), és némi tereprendezés van hátra. E sorok írásakor a használatbavételi engedély beadását készítjük
elő. Megérkeztek a bútorok és az erre a projektrészre
beszerzett eszközök is rendelkezésre állnak.
Terényben még jobban állunk. Bár ott is szükség van még egy rákötésre a szolgáltató részéről,
a mi részünkről minden elkészült és működésre
kész. Olyannyira, hogy december 6-án kedves
ünnepség keretében adtuk át a tábor fejlesztéseit.
Megtisztelő volt, hogy dr. Vitályos Eszter, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára nyitotta a köszöntések sorát. Elmondta, a kormány
az egész országban jelentős uniós és hazai forrással támogatja a társadalmi integrációt elősegítő
fejlesztéseket. A karitatív szervezetek számára
infrastrukturális fejlesztéseket segítő pályázatot
írtak ki, amelynek országos keretösszege mintegy 4,5 milliárd forint volt. Ebből a pénzből Terény
és a támogatási programban szintén részt vevő
Mórahalom összesen 200 millió forintot nyert. „A
hely a johannita szellemiséghez méltóvá vált, ahol
a fiatalok közösségre lelhetnek, ahol a mosoly
mindennapos, ahol a Jóistenbe vetett hit az alapja
az életnek, ahol megélhetik Krisztus szeretetét” fogalmazott az államtitkár asszony.
Ezután Brozsó Andrásné polgármester as�szony kedves visszaemlékezése következett, mi

Brozsó Andrásné, Balla Mihály, dr, Vitályos Eszter

Államtitkár asszony Porcsalmy Lacival

EFOP támogatás

mindent jelent a községnek a johanniták jelenléte
a 2000-es évek eleje óta, mi mindent köszönhet
Terény a táboron kívül is a johannitáknak.
Balla Mihály országgyűlési képviselő úr annak
adott hangot, hogy szükség van azokra az értékekre, amelyek össze tudnak tartani egy közösséget, ezért olyan szolgálatot is ünneplünk, amely
kapaszkodókat kínál ehhez.
A Segítő Szolgálat elnöke előbb a tábor létrejöttének kis csodáját, történetét elevenítette fel, majd
a fejlesztéseket mutatta be: napelemes rendszert,
amellyel az elektromos energia díját minimalizáljuk, hőszivattyús fűtési rendszert, amely egész
télen a lakóházak temperálását, fűtését végzi, a
sportpályát és játszóteret, amely a táborozók le-

A fürdőház

hetőségeit bővíti, a faházat, amely adománygyűjtő
– adományosztó szerepet is ellát, és az új bútorokat, eszközöket, amelyeket ide szereztünk be,
beleértve a 3 új gépjárművünket is.
A tábor bejárása után helyi specialitásokat,
fánkot, tócsnit és házi szörpöket kínálhattunk a
vendégeknek a „helyi erők” szorgoskodásának
köszönhetően.
Az eseményről az MTI tudósítása alapján több
helyi és országos médium beszámolt, valamint jelen
volt a M1 is.
Porcsalmy László JL, ispotályos
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Kirándulás a Monoszlói lovagi konferencián

Monoszlói reforátus templomban

Monoszlói ref. szós

zék

Mencshely Ev templom,
a gályarabok emlékoszlopa

A résztvevők

Monoszlói kápolnában

Zánkai református templom

Emléktábla magyarul és réto románul
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ÉVES PROGRAM 2020
Január 8.

(szerda) 17

Újév-köszöntő fogadás

Január 19.

(vasárnap) 18

Január 29.

(szerda) 17

Február 26.

(szerda) 15

Február 26.

30
00

Ökumenikus imahét nyitó istentisztelet (Kálvin téri ref. templom)
Hóvégi altagozati összejövetel

30
00

Konventülés

30

(szerda) 17

Hóvégi altagozati összejövetel

Március 18-22.

(szerda -vasárnap)

Tavaszi Káptalanülés (Jeruzsálem)

Március 25.

(szerda) 17

Hóvégi altagozati összejövetel

Április 04.

(szombat) 10

Április 29.

(szerda) 1500

Konventülés

Április 29.

(szerda) 1730

Hóvégi altagozati összejövetel

Május 08-10.

(péntek-vasárnap)

Lovagi Napok (Debrecen)

Máj. 28-jún. 02.

(csütörtök-kedd)

Csíksomlyói zarándoklat (M*)

Június 27-28.

(szombat-vasárnap)

Ritterschlag /Kibővített Káptalan (Nieder-Weisel)

Június 27.

(szombat)

Szent János bál (M*) Pesti Vigadó

Június 28.

(vasárnap) 11

János napi Istentisztelet (Margitsziget)

Augusztus 19.

(szerda) 18

Ökumenikus Istentisztelet (Szilágyi Dezső téri ref. templom)

Augusztus 20.

(csütörtök)

Szent Jobb Körmenet (M*)

Augusztus 28.

(péntek)

Ökumenikus istentisztelet Bikol

Szeptember 30.

(szerda) 1500

Konventülés

Szeptember 30.

(szerda) 1730

Hóvégi altagozati összejövetel

Október 09-11.

(péntek-vasárnap)

Lovagi konferencia

Október 23-25.

(szombat-vasárnap)

Őszi Káptalanülés (Berlin)

Október 28.

(szerda) 17

Hóvégi altagozati összejövetel

Október 31.

(szombat)

Reformáció ünnepe

30
00

00

00

30

Nagyböjti csendesnap (Leányvár)

November 14-15. (szombat-vasárnap)

Kassai Szent Erzsébet zarándoklat (M*)

November 25.

(szerda) 15

Konventülés

November 25.

(szerda) 17

December 5.

(szombat) 10

30

Hóvégi altagozati összejövetel

30
00

Ádventi csendesnap

* Máltai szervezésben

Számlaszámaink:
A Johannita Rend Magyar Tagozata: tagdíjakat, adományokat és egyéb befizetéseket ide kérjük:
ERSTE Bank Hungary, SWIFT kódja: GIBAHUHB
HUF:
belföldről: 11600006-00000000-77732855
(külföldről: IBAN: HU95 116000060000000077732855)
EUR:
IBAN: HU96 116000060000000077732934
A Johannita Segítőszolgálat: közhasznú adományokat ide kérjük
OTP Bank, SWIFT kódja: OTPVHUHB
HUF:
11705008-20499385
EUR:
IBAN: HU39 11763055 40028880 00000000
Befizetéseit és támogatását jó szívvel köszönjük!

