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1989. augusztus 14-én a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat a budapesti zugligeti 
templom kertjében megnyitotta az első 
keletnémet menekültek befogadására 
létrehozott tábort. Ezzel az akkori Európa 
legnagyobb humanitárius segélyakcióját 
indította el, melynek során három hónapon 
át 48 600 emberről gondoskodott.

A délszláv háborúban az elsők között segítette 
a kárvallottakat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 
Több ezer menekültet szállított kórházakba, 
számos helyre juttatott el tárgyi segítséget. 
Vukovár ostromakor Kozma Imre atya 
személyesen működött közre a város polgári 
lakosságának evakuálásában.

Az indiai-óceáni cunami után a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
az elsők között kapcsolódott be 
az újjáépítési munkálatokba. 
Srí Lankán árvaházat építettek, 
majd ennek folytatásaként 
2010-ben megnyitotta kapuit 
a Vuk Óvoda.

A 2010–2011-es évek 
jelentősek voltak a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 
nemzetközi segélymunkájában: 
megkezdődött egy 
szubszaharai afrikai program 
előkészítése, a magyarországi 
szegregátumokban sikerrel 
alkalmazott Jelenlét program 
szemléletének alkalmazásával 
az afrikai közegben. E munka 
eredményeképpen 2012-ben 
átadták a kenyai Kibera 
nyomortelepén létesített 
vízügyi és higiénés központot.

A szíriai háború még aktív időszakában újította meg aktív 
tevékenységét Aleppóban a Máltai Szeretetszolgálat. Felújították 
és új szárnnyal bővítették Kelet-Aleppó egyik legszegényebb 
térségében lévő kórházát. Az Aleppó környéki elszigetelt települések 
egészségügyi ellátására mozgó orvosi rendelőt adományoztak, 
és orvostechnikai eszközökkel támogatták az egészségügyi ellátást.

Magyarország 
miniszterelnöke 
egymillió eurót ajánlott fel a homszi 
melkita görögkatolikus egyház 
képviselőinek, hogy segítsék a visszatérni 
vágyó szír menekülteket. Számukra 
lakhatási támogatást nyújt a homszi 
püspökség, amely munkának 
koordinálását a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat 
végzi.
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Bővebben: 

„A hit védelme és a szegények szolgálata.” Több mint kilencszáz éve ez a 
jelmondata minden máltai szervezetnek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a 
Szuverén Máltai Lovagrend segélyszervezeteként ehhez a küldetéshez csat-
lakozott. Megalakulásakor, 1989-ben szinte azonnal történelmi jelentőségű 
nemzetközi humanitárius válsággal nézett szembe. A szervezet munkatársai 
számára természetessé vált, hogy szerepet vállalnak a nemzetközi humani-
tárius és természeti katasztrófák okozta válságok idején, hogy segítik az arra 
legjobban rászoruló embereket nemzetiségtől, vallási hovatartozástól, fajtól 
és nemtől függetlenül. A máltai szakemberek ezt úgy fogalmazzák meg: Oda 
megyünk, ahova kell, addig maradunk, ameddig szükség van ránk.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak keresztény szervezetként alapszabá-
lyában is rögzített célja az emberi szenvedés csökkentése és a leginkább rá-
szoruló emberek támogatása. Segítő munkáját elsősorban Magyarországon, 
illetve a Kárpát-medence magyarlakta területein végzi, elköteleződést és 
szolidaritást vállalva a földrajzi peremvidékekkel, elsősorban Afrikával és a 
Közel-Kelettel. 

Nemzetközi feladatvállalásaiban helyben segít, az adott területet legjobban 
ismerő partnerekkel együttműködésben, professzionális szakemberek irá-
nyításával, önkéntesei erejére támaszkodva. A helyi partnerek bevonásával 
jobban megismerhető a valódi probléma, könnyebben kidolgozható a hosszú 
távon is fenntartható megoldás, ugyanakkor erősödhetnek a helyi közössé-
gek és a programokban részt vevő szervezetek. A Szeretetszolgálat szakem-
berei a nemzetközi segélyezi szolgálatban is azt vallják, a valós problémákra 
kell érvényes megoldást találni, nem a pénzügyi forráshoz keresni megoldan-
dó feladatot. 
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A 960 éves Szuverén Máltai Lovagrend a nyugati világ első, tisztán segítő tevékenységet végző alakulata. 
Magyarországi segélyszervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hazánk egyik legnagyobb karitatív 
szervezete, amely beleszületett a nemzetközi krízisekbe: 1989-es megalakulásakor a keletnémet me-
nekültek, a romániai forradalom, majd a délvidéki háború jelentettek azonnali kihívást az alapítóknak. 
Később, folytatva e hagyományt, első magyar szervezetként jelent meg önálló programokkal Ázsiában 
és a Közel-Keleten. Ma 15 országban 23 saját programmal van jelen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Dél-Amerikától Délkelet-Ázsiáig.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
nemzetközi munkájának mérföldkövei
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Több mint tíz éve van jelen a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Kelet-Afrikában. A nemzetközi segítség-
nyújtás máltai szemléletmódjáról és a világban vállalt 
felelősségről Győri-Dani Lajos ügyvezető alelnök a 
Szeretetszolgálat Nyolcágú kereszt című műsorában 
beszélt.

Érczfalvi András: Az első állomás Kenyában volt, Nai-
robi egy nyomortelepén, ahol körülbelül 1 millió em-
ber él és olyan döbbenetes a nyomor, és olyan rosszak 
az egészségügyi viszonyok, hogy az öt év alatti gye-
rekek életesélye sokkal rosszabb, mint majdhogynem 
bárhol a világon. 

Győri-Dani Lajos: Ez így van, Kibera egy ikonikus hely. 
Egy olyan nyomornegyedről beszélünk, ami alig na-
gyobb, mint két Margitsziget, de közel 1 millió ember 
él itt. Az volt a célunk, hogy megpróbálunk az egész-
ségügyi feltételeken javítani, legalább az ott élő egy-
egy kis közösség számára, és építettünk egy szanitá-
ciós központot tisztavíz-vételi lehetőséggel. Ahogy 
léptünk előre, a következő beruházás mindig egy ki-
csit többet adott. 

É.A.: Ahol ezeket a központokat létesítik, ott az ivóvíz, 
ugye, óriási kincs, és a kartellek bűnszervezetekként 
árusítják a vizet. Ők mit szóltak az önök munkájához? 

Gy-D.L.: Az ottani bűnözésnek és az ottani kartellek-
nek a víz ugyanolyan fontos eleme, mint akár a drog, 
akár a prostitúció. Nagyon kellett arra ügyelni, hogy 
úgy építsünk meg mindent, hogy ez ne konkurencia 
legyen. Például ez az egyik oka annak, hogy itt a helyi 
közösség ugyanúgy árusítja a vizet, mint a többi vízvé-
teli pont, habár olcsóbban, de pont annyival olcsób-
ban, hogy még ne legyen a lerombolandó kategória. 
A különbség az, hogy ennek a haszna a helyi közössé-
gé. Mindig arra építjük a munkánkat, hogy a helyi kö-
zösség tudja értékelni. Sokszor több időt töltünk azzal, 
hogy a helyi közösséget felkészítsük egy ilyen beru-
házásnak a működtetésére, mint magával az építéssel. 
Ez a garancia arra, amire most büszkék vagyunk, hogy 
10 év után az a ház még ott van, és üzemel. Minden 

programunk úgy kezdődik, hogy először keresünk 
egy helyi partnert, szervezetet, amely ismeri a viszo-
nyokat, tudja felügyelni az építési folyamatot, és tud 
segíteni, hogy jól tervezzük meg ezt a programot, és 
utána együtt keressük fel a helyi közösséget és őket 
is bevonjuk a folyamatba.

É.A.: Ezek szerint komolyan gondolják, ami egy elő-
adásának a címe volt: A világ sorsa közös felelőssé-
günk?

Gy-D.L.: Tíz évvel ezelőtt sokan kérdezték, hogy 
vajon ehhez a távoli helyhez nekünk mi közünk van? 
Nincs nekünk elég bajunk itthon? Miért megyünk mi 
Afrikába? De az elmúlt néhány év eseményei egé-
szen világossá tették, hogy ha nem vállalunk közös 
felelősséget az ottani emberek életéért, ha nem se-
gítünk, hogy az otthoni életkörülményeik élhetőek, 
emberiek legyenek, akkor egészen biztosan számít-
hatunk arra, hogy az a kilátástalan és jövőtlen élet, 
amit nekik kínál a nyomortelep, arra sarkallhatja őket, 
hogy keressenek más helyet a világban, ahol élni le-
het. Mi komolyan azt gondoljuk, hogy a világ gondja 
közös felelősségünk. Persze nem mindenkinek egy-
formán nagy a felelőssége, de, ami a mi részünk és 
szerepünk, azt be kell töltenünk és fel kell vállaljuk.

Miért 
megyünk mi 

Afrikába?
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vízügyi, sza-
nitációs és higiénés (WASH) fejlesztési projek-
teket valósított meg helyi partnereivel 2011-
ben Kenya fővárosában, Nairobiban, 2012-ben 
a tengerparti Mombasában, 2013-ban Uganda 
fővárosában, Kampalában, 2015-ben Tanzániá-
ban, Dar es-Salaamban. Minden helyszínen a 
térség leginkább rászoruló nyomortelepein 
járul hozzá a lakosság emberi élethez méltóbb 
körülményeinek megteremtéséhez komplex 
higiénés, úgynevezett szanitációs központok 
létrehozásával és felújításával. A szervezet 
által épített központok toalettel, zuhanyzóval 
és legális, tiszta vízzel szolgálják a hátrányos 
helyzetű, elszigetelt nyomortelepeken élő 
rászoruló emberek szükségleteit. A közpon-
tok vezetését a helyi közösségre bízta a Sze-
retetszolgálat. A projektek elsődleges célja a 
gyermekek és nők egészségének javítása, a 
csecsemőhalálozás csökkentése, és a fertő-
ző betegségek terjedésének megszüntetése 
azáltal, hogy a központi vízművek rendszeré-
re illegálisan csatlakozott, sérülékeny, házilag 
gyártott csövek helyett a szanitációs pontról 
vételezhetnek tiszta vizet. Az illegális vízháló-
zat eredménye, hogy az állati és emberi ürü-
lékkel szennyezett szennyvíz szabadon áramlik 
a sűrűn lakott, kunyhókkal zsúfolt informális 
lakóövezet utcáin.

A tisztavíz-központok az egyes helyszíneken  
a helyi igényeknek megfelelően kiegészültek 
esővízgyűjtő tartállyal, vízkeringető rendszer-
rel, biogáz-feldolgozó egységgel, illetve okta-
tásra és közösségi rendezvényekre alkalmas 
helyiséggel. A programban a helyi munkatár-
sak oktatásokat is tartanak az alapvető higié-
nés szabályokról és az új létesítmények mű-
ködtetési és karbantartási feladatairól, hogy 
a helyi közösség hosszú távon üzemeltethesse 
azokat. 

TANZÁNIA

KENYA
UGANDA

Kampala

Nairobi

Dar es-Salaam

A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat jelenléte
a szubszaharai Afrikában

A teljes
beszélgetés:

Mombasa

Kenya keményen küzd a haladásért. Számos problémával kell 
megbirkóznunk, de a víz kérdése életbe vágó. Kenyában az utób-
bi évben nagy volt az aszály, az ország területének csak mintegy 
15%-a termőképes, ez pedig nem szolgálja ki az ország lakossá-
gát. Ha elérné a 25%-os arányt, az nagyobb biztonságot jelen-
tene. Víz nélkül az egészségügy területén kitűzött céljainkat is 
képtelenek vagyunk elérni. Nem tudjuk minimalizálni például a 
fertőző betegségeket, nem beszélve a higiéniáról. Tehát, igen, a 
víz a legéletbevágóbb. 

Janet Mangera
a Máltai Szeretetszolgálat
kenyai programjának koordinátora
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Humanitárius segélymunka

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulásától kezdve aktív segítő szereplője a különböző, ember vagy 
természet okozta humanitárius kríziseknek. Ez a munka gyors és jellemzően emberi életek mentésére irányul 
árvíz, földrengés vagy háborúk során, de humanitárius segítségnyújtás a menekült közösségek orvosi ellátása, az 
adományok célba juttatása vagy a higiénés feltételek megteremtése katasztrófa sújtotta területen.

Segítség a „szomszédból”
A Kárpát-medencében élő magyarok támogatása a Máltai Szeretetszolgálat egyik első nemzetközinek számító 
segélyprogramja volt, mely ma is kiemelt feladata a szervezetnek. Adományok gyűjtésével, szállításával, a helyi 
közösségeket erősítő fejlesztésekkel, felújításokkal, a civil és egyházi partnerekkel közös képzések, rendezvé-
nyek szervezésével, jó gyakorlatok átadásával segíti a határon túl élő magyarokat a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat. 

Helyben segíteni, együtt segíteni
„A segítséget oda kell vinni, ahol a baj van” – mondta a Szeretetszolgálat megalapításakor Kozma Imre atya 
alapító elnök. A kétezres évekre e megállapításból munkamódszer lett, önállóan fenntartható, személyességre 
és valós helyi ismeretekre alapozó, a szükségre valódi válaszokat adó rendszert épített fel a Szeretetszolgálat. 
Olyan helyi partnerhálózatot alakított ki, amelyben a megsegítettek nem csupán haszonélvezői az egyes se-
gélyprogramoknak, hanem megtervezői, létrehozói is. A máltaiak partnerei állami szervek, hazai és nemzetközi 
karitatív szervezetek, továbbá helyi egyházi és civil mozgalmak és egyesületek. 

Menekültügy
A Szuverén Máltai Lovagrend múltjából eredően a máltai közösség küldetésének tekinti a jobb jövőt keresők, 
elnyomott emberek segítését. 1989-ben több mint 48 ezer keletnémet menekültet látott el a Máltai Szere-
tetszolgálat, 2015-ben pedig 500 önkéntessel 15 helyszínen segítette a Magyarországon átvonuló menekült 
embereket. Az Afrikában és Közel-Keleten végzett fejlesztő programjainak egy része a menekülttáborokban élő 
emberek életkörülményeit és lehetőségeit javítja, míg a helyben végzett fejlesztő munkák a menekült emberek 
hazatérését teszik lehetővé.

Nemzetközi fejlesztés
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára kiemelten fontos terület a fejlesztési segélyezés, melynek során a 
katasztrófák utáni újjáépítést támogatja, koordinálja. A segítségnyújtás forrása lehet államközi támogatás, egy-
házi közösségek gyűjtéséből származó adomány, de a Szeretetszolgálat saját költségére is valósított már meg 
fejlesztő programot. 2004-ben a cunami után Srí Lankán máltai óvoda, a szíriai Aleppóban kórház, afrikai nyo-
mornegyedekben tisztavíz-központok épültek a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével.  

Humanitárius diplomácia
A humanitárius diplomácia olyan eszköz és terület, amely egyes döntéshozatali mechanizmusokat alakítva vagy 
megváltoztatva tud segíteni a kiszolgáltatott embereknek. Az ilyen helyzetekben két- vagy többoldalú együtt-
működésekben vesz részt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amelyek politikai, gazdasági vagy civil partnereken 
keresztül teremtenek lehetőséget a segítő folyamatoknak. Ez elsősorban a Szuverén Máltai Lovagrend eszköze, 
mely állami státuszából adódik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat felkérés vagy egyedi megállapodás alapján 
közreműködik e szakterületen.

Tudományos tevékenység
A Szeretetszolgálat szakemberei a terepen végzett munka mellett a nemzetközi segélyezés témájában tudo-
mányos és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, szaklapokban publikálnak, tudományos kutatásokban vesznek 
részt. 2019-ben a karitatív szervezet megalapította a Máltai Tanulmányok című saját, társadalomtudományokkal 
foglalkozó, szaklektorált folyóiratát.

Kelet-Afrika a kétezres évek elején a Szeretetszolgálat első számú program-
helyszínévé vált. Volt, hogy évente két-három projekt is zajlott egy időben, 
elsősorban kenyai, ugandai, majd tanzániai helyszíneken. Az e programok so-
rán szerzett tapasztalatok és a közreműködői, partneri kör a nemzetközi se-
gélyező tudás és kapacitások megerősítését eredményezték. Az arab tavasz 
háborús eseményei hatására azonban fi gyelmünket és anyagi erőforrásainkat 
a Közel-Keletre összpontosítottuk. A szubszaharai Afrikáról természetesen 
nem feledkeztünk el: partnerkapcsolatainkat ápoltuk, az öt-hat éves higiénés 
központjainkat felújítottuk és már tudományos módon is refl ektáltunk, itthon 
és külföldön az afrikai problémákra. 2019-ben megújítottuk együttműködé-
seinket helyi partnereinkkel. Sokat változott a világ a 2013–2016 közötti glo-
bális migráció hatására, a geopolitikai tér egyszerre szűkült és bővült. Mára 
Kelet-Afrika országai sem csupán segélyre szoruló, egyoldalú együttműködé-
sek részvevői. Afrika változott és ezt a változást új szemlélet, új programok, 
átalakított Afrika-stratégia kell hogy kövessék. Ennek okán 2020-ban és 2021-
ben újrafogalmazott és modern tartalommal megtöltött megállapodásokat 
kötöttünk régi és új partnereinkkel Kenyában és Ugandában egyaránt. Nairobi-
ban a civil szervezetek mellett szoros munkakapcsolatban vagyunk parlamen-
ti képviselőkkel, képviselőcsoportokkal és a katolikus egyház szereplőivel is. 
E közül kiemelkedik a John Njue, kenyai bíborossal való személyes egyeztetés 
és szakmai tanácskozás, amelynek eredményeképpen bíboros úr személyében 
vállalta, hogy a Szeretetszolgálat által kezdeményezett oktatási program véd-
nöke lesz. Szintén fontos partnerünk Philip Anyolo érsek atya, Kisumu püspöke 
és a Kenyai Püspökkari Konferencia elnöke. Anyolo érsek úr segélyprogramját 
a magyar kormány 2021-ben jelentős mértékben támogatja: egyházmegyéjé-
nek Caritasa Kisumu városának nyomortelepeiről költöztethet vissza a város-
ba, illetve vidéki területekre családokat, így kínálhatja számukra az újrakezdés 
lehetőségét. Ebben érsek urat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segíti mint 
közreműködő partnerszervezet. Nairobiban, Dar es-Salaamban e mellett foly-
tatjuk a vízzel és higiénével kapcsolatos segítő munkánkat, valamint a kutatási, 
tudományos kezdeményezéseinket.

A szerző a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
nemzetközi kapcsolatainak vezetője

Mit és hogyan
tesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat túl a határokon? Megújultan Afrikában

Solymári Dániel

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a nemzetközi humanitárius és fejlesztő 
programjaiban 2016-ban önkéntes minőségbiztosítási elemeket épített be a 
tervezéstől a megvalósításig. Csatlakozott a Sphere Projecthez, amely gyakor-
lati útmutatóként szolgál és minimumkeretet ad a segítő együttműködések-
nek. A nemzetközi segélyező munkát az OCHA és az ENSZ által is elfogadott 
humanitárius alapelvek szerint végzi, a CHS Alliance és az IFRC által kidolgo-
zott magatartási szabályok és saját magatartási kódexe alapján. Minden prog-
ram a rászoruló emberek igényeire épül, a megvalósítást a közösségfejlesz-
tés alapelvek mentén tervezési fázis előzi meg. A közreműködés hatékony és 
időben érkezik, azaz akkor és ott segít a Máltai Szeretetszolgálat, amikor arra 
valóban szükség van. A programokat humanitárius klaszterben valósítja meg, 
így a válság által sújtott közösségek koordinált és egymást jól kiegészítő helyi 
és nemzetközi támogatást kapnak. A helyi és máltai munkatársak szakemberek, 
specifi kus szakirányú képzettséggel, a programokban megfelelő biztonsági 
előírások szerint és támogatással végzik munkájukat. 

Segíteni 
csak jól 
szabad
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Kórházat bővített és mozgó orvosi rendelőt állított szolgálat-
ba Aleppóban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a háborútól 
szenvedő emberek lelki támogatására közel ezer imádságot és 
jókívánságot gyűjtött össze, Homszban pedig 200 lakóház fel-
újítását koordinálja. A segítő programokban a magyar szervezet 
legfőbb helyi partnere a szíriai Damaszkusztól 30 kilométerre 
található Mar Yakub kolostor elöljárója és közössége.

Szíriában, Kelet-Aleppóban a háború következtében csupán 
egyetlen kórházban maradt elérhető az ingyenes egészségügyi 
ellátás. 2017 és 2019 között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
az épületet felújította, egy új, azzal kapcsolatban álló, de önálló 
kórházi szárnyat épített hozzá 50 fő egyidejű ellátására alkal-
mas háziorvosi és szakorvosi helyiségekkel. Emellett a szaksze-
mélyzet újramobilizálásával, orvostechnikai eszközbeszerzéssel 
segítette a kórházat, mely naponta 500 ember ellátását végzi. 
Az intézményben működik általános háziorvosi ellátás, nőgyó-
gyászati, szemészeti, baleseti, fogászati szakorvosi rendelő. Az 
Aleppó városa körüli elzárt falvakban egyedül a Szeretetszol-
gálat által adományozott mozgó orvosi rendelő nyújt elérhető 
egészségügyi szolgáltatatást. Emellett a magyar máltaiak a helyi 
szakemberek bevonásával egészségügyi és életmentő tanfolya-
mokat, kurzusokat szerveztek a fel nem robbant lőszerek, grá-
nátok okozta sérülések sürgősségi ellátására. 

A munkában a magyar szervezet legfőbb helyi partnere a szíriai 
Damaszkusztól 30 kilométerre található, a perzsa Feldarabolt 
Szt. Jakabról (421) elnevezett Mar Yakub kolostor elöljárója, 
Agnes Mariam de la Croix és közössége. Mindennapi küzdelmeik
mellett kifejezték mély fájdalmukat, hogy úgy tűnik számuk-
ra, a latin (nyugati) keresztény testvéreik elfelejtették őket. 
2018 karácsonyán kampányt indított a Máltai Szeretetszolgá-
lat, amelyben mindazokat, akik együtt éreznek a háború követ-
kezményeitől szenvedőkkel és aggódnak az üldözött kereszté-
nyekért, arra hívta, hogy fejezzék ki együttérzésüket egy rövid 
üzenettel, imával. A 2020-ra lezárult gyűjtésben beérkezett 
imádságokat a Máltai Szeretetszolgálat írott formában átadta 
Ágnes nővérnek és közösségének.

A kampány részeként fotókiállítást is szerveztek a szíriai polgár-
háború és az újjáépítés képeiből. A tárlat látható volt a Szent 
István-bazilikában és több vidéki helyszínen.

Az arab tavasz szíriai eseményei Homsz városát is súlyosan 
érintették, Aleppo után itt volt a legnagyobb a pusztítás. Éve-
kig folyamatos és ádáz harcok dúltak a város birtoklásáért a szí-
riai kormányerők és a felkelők csapatai között, valamint az ISIS 
terrorszervezete is jelentős területeket birtokolt a városban. 
A harcok következtében a homszi házak 30 százaléka teljesen 
megsemmisült. Az elmúlt években Szíria nagy részéhez hason-
lóan itt is javult a biztonsági helyzet, és elindulhatott az újjáépí-
tés. A szűkös anyagi források és a Szíriával szembeni embargó 
miatt azonban az egykori lakók közül sokan még mindig hivata-
los vagy ad hoc menekülttáborban élnek. Magyarország kor-
mánya 2019-ben közel egymillió eurós támogatást ajánlott fel 
a homszi melkita görögkatolikus püspökségnek, és Jean-Abdo 
Arbach püspöknek, hogy lakóházakat újítsanak fel és segítsék 
a visszaköltözni vágyó szíreket. E programban a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat vállalt koordináló partneri szerepet, részt 
vesz a munkában, szakmai tapasztalataival segíti a repatriációs 
folyamatot. A projekt keretében 200 lakóház és a visszatérők 
életét segítő közösségi terek újjáépítésével teremtik meg több 
száz család számára az újrakezdés lehetőségét, egyben támo-
gatják, erősítik az egyik legrégebbi közel-keleti keresztény 
közösséget a megmaradásban. A házak 2021 nyarán teljesen 
átadhatóak, így ez a program az egyike azon szíriai segélymun-
káknak, amelyek a háború és a libanoni gazdasági csőd ellené-
re is képesek voltak megvalósulni. Az együttműködések a szír 
partnerekkel tovább bővülnek: a Máltai Szeretetszolgálat a 
homszi és damaszkuszi melkita partnerei intézményeit egész 
évben gyógyszerrel és kötszerrel segíti, és támogatja a dél-szí-
riai egyházmegyék mezőgazdasági programjait. 

A szíriai programok mellett a Szeretetszolgálat a Közel-Kelet 
más területein is aktívan kapcsolódott be a segélymunkába. 
A koronavírus okozta világjárvány a Szuverén Máltai Lovagrend 
által fenntartott, betlehemi Szent Család Kórház életét is je-
lentősen megnehezítette. Látva és megtapasztalva küzdelmei-
ket, a Szeretetszolgálat, hazánk kormányának támogatásával, 
két lélegeztetőgépet és egyéb orvosi eszközöket juttatott el 
az intézménybe. 

SZÍRIA

JORDÁNIA

LIBANON

IZRAEL

GÁZA WEST BANK

Aleppó

Aleppó 
Háború 

Újjászületés

Újrakezdés a háború után 
Homsz

A szíriai háború tízéves évfordulóján, az ant-
iochiai melkita pátriárka kitüntetését ve-
hették át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai Homszban, a háború alatt is tö-
retlen és hiánypótló segélymunkájuk elisme-
réseként. A világ egyik legrégebbi keresztény 
közösségének vezetője, Jusszef Abszi melkita 
görögkatolikus pátriárka, a Jeruzsálemi Szent 
Kereszt Rend nagykeresztjét adományoz-
ta Győri-Dani Lajosnak, a Szeretetszolgálat 
ügyvezető alelnökének és Solymári Dániel-
nek, a szervezet nemzetközi kapcsolatai ve-
zetőjének. 

A szolgálat elismerése



Az amerikai szórvány magyarság egyik központja. 
A helyi magyarok nonprofi t szervezeten keresz-
tül támogatják az amerikai–magyar kulturális és 
gazdasági kapcsolatokat, emellett humanitárius 
akciókat szerveznek a kárpát-medencei szórvány 
magyarság támogatására. 2016 óta a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálattal együttműködve szervezik 
a we CARE orvosi eszközprogramot, melyben első-
sorban a magyarországi és erdélyi szociális, egész-
ségügyi intézményekben dolgozó magyar orvosok 
és betegek részére juttatnak el egészségügyi és or-
vosi eszközöket. A gyűjtést, adminisztrációt és szál-
lítást a minnesotai magyarok közössége szervezi, az 
eszközök átadását Magyarországon és Erdélyben a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Romániai Máltai 
Szeretetszolgálattal végzi. 

A határon túli magyarok támogatását, bár az a nemzetközi határokon át-
nyúló programokban valósul meg, a Máltai Szeretetszolgálat a mindenna-
pi feladatai közt tartja számon. A kárpátaljai magyarságot a magyar mál-
tai közösség három évtizede folyamatosan és rendszeresen támogatja. 
A tárgyi adományok mellett a Szeretetszolgálat részt vett a beregszászi 
magyar tannyelvű, a legszegényebb gyerekeket tanító iskola felújítá-
sában, valamint a Csilla von Boeselagerről elnevezett fogyatékkal élő 
gyerekeket és felnőtteket ellátó fejlesztő központ felépítésében.

KÁRPÁTALJA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fontos szerepet vállalt az 
ország emberi és természeti katasztrófáinak enyhítésében. 
Orvosok, egészségügyi és fejlesztési szakemberek segítettek 
az elmúlt évtizedben árvizek és földrengések után, menekült-
táborokban és városi szegénynegyedekben. A Szeretetszolgá-
lat 2019 óta a pakisztáni és magyar Fokoláre Mozgalom közös-
ségével együttműködve segíti a nyomortelepeken élő, kaszton 
kívüli családokat. A mozgalom szociális központjában hindu és 
keresztény gyerekek tanulását támogatják, különösképpen a 
lányok oktatását, akik a kasztrendszer sajátosságai miatt más 
formális képzésben nem vehetnek részt. Emellett partnerei 
közreműködésével a Szeretetszolgálat segítséget nyújt a hitü-
kért üldözött keresztényeknek. 

PAKISZTÁN

Szerbiában több mint húsz éve, a délszláv 
háború óta segít a máltai szervezet. A 2014-
es árvízi segítségnyújtás után, melyben több 
száz család házát szárította ki, majd szerelte 
fel háztartási gépekkel a Szeretetszolgálat, a 
helyi Karitásszal együttműködve eszközökkel 
és tudásátadással segítette a jelzőrendszeres 
házigondozás bevezetését. 2016-ban a Szerb 
Kormány kétoldalú megállapodást kötött a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, amely 
alapján legálisan közreműködhet a Szeretet-
szolgálat az országban tartózkodó menekül-
tek ellátásában, kiemelten a szerb és magyar 
határ között, a határnyiladékban várakozók 
egészségügyi ellátására, Tompa–Röszke–
Szabadka területét is érintve. A Szeretetszol-
gálat önkéntesei és szakemberei élelmiszert, 
italt, ruhákat, takarót és higiénés eszközöket 
osztanak a várakozó vagy átutazó menekült 
embereknek, a szabadkai befogadó állomá-
son gyerekfoglalkozásokat szerveznek, és 
egészségügyi szűrővizsgálatokat végeztek. 

SZERBIA

JORDÁNIA

KOLUMBIA

OLASZORSZÁG

THAIFÖLD

KENYA

TANZÁNIA

LIBANON SZÍRIA
PALESZTINA

segítő programjai
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása óta minden lehetséges eszközzel 
segíti az erdélyi magyarság életét. Adományok gyűjtése és eljuttatása mellett az 
utóbbi években kiemelten egészségügyi és felzárkózást segítő programokkal és az 
erdélyi máltai testvérszervezetének támogatásával segítette az erdélyi magyar kö-
zösséget. A Magyar Örökség díjjal kitüntetett Jelenlét program jó gyakorlatainak 
megosztásával és Magyarországon szerzett évtizedes tapasztalataival segíti az erdé-
lyi hátrányos helyzetű emberek felzárkózását, az elszigetelt telepeken élő, elsősor-
ban roma lakosság integrációját. A magyar és romániai máltai szakemberek és ön-
kéntesek közösen összesen 9829 főnél 20 927 ingyenes szűrővizsgálatot végeztek, 
melyek eredményeit feldolgozva elkészíthető egy egészségügyi problématérkép, és 
megbízható adatokra épülő, hosszú távú intézkedési tervek, stratégiák születhetnek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

MINNESOTA

VENEZUELA

ERDÉLY

UGANDA

10 11

A menekülthelyzet jelentős kihívások elé állítja a 10 milliós 
államot, ahol a víz és egyéb természeti erőforrások hiánya 
és a nagyarányú munkanélküliség jelentősen megnehe-
zíti a lakosság életét. Közel egymillió ember él az ország 
területén lévő menekülttáborokban, nyolcvan százalékuk 
azokon kívül. A Máltai Szeretetszolgálat programjai a tá-
borban élő családokat, kiemelten a gyerekeket, valamint 
a helyi lakosságot segítik mozgó orvosi rendelő üzemelte-
tésével, orvosi eszközökkel, az iskolák és a tanulás népsze-
rűsítésével és a keresztény közösségek megerősítésével. 
2020-ban a római rendi központ a magyar máltaiakat és 
a rend olasz szakembereit közösen bízta meg az ammani 
nagykövetség vezetésével, a jordániai máltai jelenlét meg-
újításával. A diplomáciai munkában magyar részről Soly-
mári Dániel, mint az ammani nagykövetség tanácsosa vesz 
részt.

A természeti erőforrásokban gazdag dél-amerikai ország 2017-re az összeomlás szélére került. Venezuelában 
politikai és gazdasági válság alakult ki, hatalmas az infl áció, mindennaposak az erőszakos cselekmények, állan-
dó a fenyegetettség. Itt él a latin-amerikai magyar diaszpóra harmadik legnépesebb közössége, 2018-as adatok 
szerint mintegy 3-4 ezer ember magyar felmenőkkel és magyarországi kötődéssel. Közülük sokan döntöttek a 
Magyarországra való hazatelepülés mellett. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Venezuelában gyógyszerekkel, 
élelmiszerrel segíti a válságban élőket, mely a megfi zethetetlen árak mellett a túlélést jelenti sok család szá-
mára. A hazatérőknek a nyelvtanulásban, munkába állásban, lakhatási és honosítási ügyintézésben segít a máltai 
szervezet, hogy a polgárháborús helyzetből Magyarországra mint anyaországba menekülő emberek otthont és 
megélhetést találjanak.
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