
Egytittrníík dés a hatékonyabb
segítségny |tásért

Két jelent s humanitárius tevékenységet folytat szervezet lépett szo-
vetségre. A Baptista Szeretetszolgálat és aJeruzsálemi SzentJános Szuverén
Máltai Lovagrend Auton m Perjelségek Szovetsége (KMFAP) Magyar
Nagyp er.i els ége 20 II' jarulár 7 - én egy ittmtiko dési me gállapodást kotott
els sorban a harmadik világban - Afrikában - végzett segítségnyrijtási
tevékenységiikkel kapcsolatban.

Az osszefogás mindig konkrét célok érdekében torténik, ezvezérelte a
két szervezet vezet it is dr. Szenczy Sándort és prof. Popper Gyorgyot.
Miután megismerkedtek egymás mtikodésével, értékrendjével, arra a ko-
vetkeztetésre jutottak, hogy a kozos fellépés szinergiája komoly ercít képvi-
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selhet és j lendtiletet adhat a munkának az afrikai kontinensen. A talál-
koz n jelen volt dr. Fodros István, Sáo Tomé and Príncipe tiszteletbeli
ftíkonzulja, valamint dr. Suha Gyorgy, Gambia tiszteletbeli f konzulja.

A Baptista Szeretetszolgálat magasan képzett szakemberei áItaI végzett,
világszerte elismert, humanitárius és karitatív tevékenység sokkal hatéko_
nyabbá válhat a KMFAP afrikai helyismerete, gyakorlati tapasztalatai,
kapcsolatrendszere és helyi szakemberg árdájasegítségével.

E tevékenység koordinálási, szervezési és gyakorlati feladataiban a
KMFAP számos afrikai országban mtíkod nagykovetségei jelentcís segít-
séget nyÚrjthatnak.

A megállapodásban konkrétan megnevezték, mely tertileteken szándé-
koznak egyiittmiíkodni a jovoben: katasztr Fák, balesetek, vészhelyzetek
áldozatainak nyrijtand segítség, oktatás, fejlesztés és a nemzetkozi diplo-
mácia teriiletén Afrikában. Arra torekednek, hogy munkájukat cisszehan-

goltan, egymást segítve végezzék.

Az oktatás kulcskérdés a meglehetosen fiatal átlagéletkor afrikai or-
szágokban, az eÍÍe irányul szervezési és gyakorlati munkát is egyiittesen
kívánjákvégezni. A sokrétíí feladatok magas szintti ellátása elképzelhetet-
len j l felkésziilt és lelkiismeretes szakemberek, cinkéntesek nélktil.

Afrikában sok segélysz eÍvezetmtíkodik álland , vagy id szakos jelleg_

gel, de az riási problémák enyhítése érdekében, minden segíteni tud

Two notable humanitarian organizations have joined forces. The
BaptistAid and the sovereign order of saintJohn ofJerusalem Knights
of Malta Federation ofAutonomous Priories (KMFAp)t Hungarian
Grand Priory have signed an agreement on Janua ry 7,2}ll,priÁarily
focusing on aid in the third world, especially in Africa.

Agreements are always made for specific reasons, and this is what
grrided the two organizational heads, Dr. Sándor Szenczy and Prof.
Gyorgy Popper. After getting acquainted with each orher's operations
and values, they came to the conclusion that the synergy of acting
together can lend enormous strength and give a new boort to work in

Szervezetre és j szándékír emberre szíikség van.

theAfrican continent. Dr. István Fodros, the Honorary Consul of Sao
Tomé and Príncipe and Dr. Gyorgy Suhajda' Gambia's Flonorary
Consul have also attended the meeting.

The world famous humanitarian and charity activities of the Bap-
tist Aidt highly qualified personnel can become even more effective
with the African local know-hoq practical experience, connecrions
and local professionals of KMFAP.

The embassies of KMFAP that operare in several countries will help
in coordinating, organizing and conducting these operations.

The agreement includes specific details on the areas of cooperation
for the future: assisting the victims of disasters, accidents and emergen-
cies; education, development and international diplomacy in Africa.
They strive to operate in a coordinated manner, assisting each other.

Education is a key issue in African counrries where the population
is quite young on average. The rwo organizations will carry out rhe
organizational and operational activities concerning this together.
carrying out these manifold duties to the highest standards would
be impossible without well trained 
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volunteers. There are many aid organizarions operating in Africa on
a temporary or permanent basis but to alleviate the significant prob-
lems' every able organization and kind hearted person's effort is
needed.
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