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Ismét a működésünk alapjaival, az anyagiakkal kezdjük. Tavalyi elszámolásunk még mindig 

hiánypótlás alatt áll, sajnos sok olyat kértek tőlünk, amiről korábban nem volt szó. Számtalan 

dokumentumot kell beadni – sokat ismételten is. Ez persze azt is jelenti, hogy az idei 

támogatáshoz még nem juthatunk hozzá. Ennek nem csak a korábbiak elszámolásának 

lezáratlansága, de az idei támogatási szerződés hiánya is oka. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg 

idén sem juthatunk a működési támogatáshoz október közepe előtt. A likviditási gondokat tagi 

kölcsönnel próbáljuk áthidalni, ezért most nagyon fontos, hogy a tagdíjakon felül próbáljunk 

meg minél több forrást felkutatni.  

Kérjük ebben a Kedves Olvasók segítségét is! 

A szerkesztő 

Jól-lét és Egész-ség Kamaszkorban 

Egészségnapot rendezett az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) 2012. május 3-

án Budapesten, melyre 13-18 éves iskolások érkeztek. 

A program célja az volt, hogy a serdülők élményeket és tapasztalatokat szerezzenek az 

egészséges életről. A diákok beszélgethettek Henter Izabella dietetikussal, dr. Zacher Gábor 

osztályvezető főorvossal, toxikológussal és Kiss Balázs olimpiai bajnok kalapácsvetővel.  

A fiataloknak módjuk volt kipróbálni a fallabdát, a fitneszt, az edzőterem cardio- és erősítő 

gépeit, a teremfocit és az asztaliteniszt. Ezzel egy időben testösszetétel- és vérnyomásmérésre, 

illetve táplálkozási tanácsadásra volt lehetőségük. 

A Johannita Segítő Szolgálat zászlaja alatt tartottam egy érzékenyítő tréninget a fogyatékkal 

élő emberekről, hogy milyen lenne más képességekkel élni életünket. Szerettem volna a 

hangsúlyt arra helyezni, hogy bátran nézzenek szembe saját képességeikkel és 

lehetőségeikkel, az esetleges korlátaikkal. Azért tartom fontosnak ezt az empatikus 

ismerkedést, mert valaki, aki sokkal nagyobb hátránnyal indul az életben, lehet példaképe egy 

kamasznak abban, hogy hogyan alakíthatja életét akaraterővel. Ha a fiatalok felfedeznék saját, 

valódi értékeiket, rájöhetnének, hogy milyen sokaknak talán pont az ő segítségükre van 

szükségük.   

A raktárból vittünk kerekesszéket, járókereteket, mankókat, sőt műlábat is. A fiataloknak 

lehetőségük volt ezeket az eszközöket kipróbálni és szájjal, lábbal plakátot készíteni 

érzéseikről, véleményükről. 

Porcsalmy Zsuzsa  



Megérkezett az első mentőautónk! 

Az osztrák JUH már tavaly felajánlott a testvérszervezeteknek olyan mentőautót, amelyet ők 

már nem használhatnak a napi betegellátásban. Igen kedvezményes áron lehetett hozzájutni, 

de az elsőt a lettek vehették meg. 

Idén újból alkalom nyílt egyet megvásárolni, s most már élni tudtunk e lehetőséggel. Osztrák 

barátaink még azt is felajánlották, hogy az egyébként is baráti árat két részletben fizethetjük ki 

(a második 2500 eurót tehát jövőre kell kigazdálkodnunk.) Az adásvételi szerződés 

előkészítése után májusban hozhattuk haza a kitűnő állapotú járművet. 

Sikerült néhány nap alatt magyar okmányokkal ellátni, így a Máltaiak által szervezett 

katasztrófavédelmi gyakorlaton már a „Johanninó”-val vehettünk részt. S a Dunántúli 

Református Egyházkerület által tartott egyházi napokon, a REND-en az első szolgálatán is 

részt vett. 

Az autónak alapvetően az elsősegélynyújtó szolgálatokon lesz szerepe illetve a szükséges 

engedélyek beszerzése után betegszállításban is részt vehetünk. 

 

 

Idén is fogadtunk Kárpátaljáról csoportot. Ők tavaly jártak a táborban először, és annak 

mind lelki, mind egyebek vonatkozásában olyan jó visszhangja volt, hogy idén nagyobb 

buszra volt szükség – s még így is voltak, akik otthon kényszerültek maradni. Erről a táborról 

Bocskor Viktor beszámolóját olvashatják. 

Mindenható Istenünk megismételt ajándéka lehetett ebben az évben is a Terényben eltöltött 

családos hét. Hálás szívvel hordozhattuk imádságban Urunk előtt már az év első hónapjaitól a 

Johannita Segítő Szolgálat vezetőitől kapott felajánlást, kérhettük az Ő áldását a vezetők, 

szervezők életére. Köszönettel tartozunk Isten és emberek felé azokért a testi és lelki 

ajándékokért, amelyekben részesülhettünk. 

2012. július 9-én indult útnak 14 család (ebből 27 felnőtt és 23 gyerek) valamint idén még 4 

egyedülálló fiatal is a csapattal tarthatott. Kényelmes autóbusszal, előzékeny és kedves 

sofőrrel utazhattunk a Johannita Szolgálat Ifjúsági Táborába. Sokunk számára már ismerős 

volt a vidék szépsége, a világtól való védettsége, a telek kényelme, rendezett mivolta. 

A bécsi JUH telephelyén 

már előre elkészített 

okmányokkal vártak, s a 

dokumentumok aláírása – 

no és a fényképek 

elkészítése után – már 

vehettem is Budapest felé 

az utamat. (a szerk.) 

A képen a helyi 

mentőállomás vezetői és 

az autó, amely azóta már 

magyar rendszámmal és 

feliratokkal közlekedik. 



Ugyanakkor az újonnan érkezőknek is kellemes látvány volt a szép, hagyományőrző, mégis 

mai épületegyüttes. 

         

A szállásépület jobb és bal oldali karéjának szobái, valamint a padlástérben található 2 nagy 

szoba valamennyiünk kényelmes lakhatását biztosította. A belső udvar gyermekeink 

biztonságos szórakozásához járult hozzá. Az előadóterem adottságait is igyekeztünk 

kellőképpen kihasználni: előadások, igetanulmányozások, énektanulás, egyéni és csoportos 

beszélgetések, sőt rosszabb időjárási viszonyok között még közös játékok színteréül is 

használhattuk. A konyhai szolgálatok terén is az Úr gazdagon ránk áradó szeretetét 

tapasztalhattuk meg: mindig megelégíttettünk, a nőtestvérek mellett fiataljaink is készségesen 

segédkeztek. Hálás köszönetünk a község óvodai konyhájának a bőséges és ízletes ételekért. 

Bocskor Viktor – Nagybereg 

Intézményi elsősegély program 

Tavasszal hét közép- és felsőoktatási intézményben indítottunk 30 órás alapszintű 

elsősegélynyújtó képzést. A jelentkezés önkéntes alapon történt, a képzés hetente egyszer 

vagy kétszer másfél órás elfoglaltságot jelentett. A kurzus folyamán a résztvevők 

elsajátíthatták sok egyéb között a sebellátás, a légútbiztosítás és nem utolsósorban az 

újraélesztés technikáját. A félév végén a résztevők 60 százaléka tett sikeres elsősegélynyújtó 

vizsgát. A kurzusok iránt a fiatalokon kívül gyakorló tanárok és oktatók is jelentkeztek.   

Ősztől folytatjuk iskolai programunkat, melyhez az eddigiek mellett újabb iskolák is 

csatlakoznak. Sőt az őszi szemesztertől több felsőoktatási intézményben már szabadon 

felvehető tantárgyként lehet johannita elsősegélynyújtó kurzusra jelentkezni. Reméljük, ezzel 

a programmal egyre több fiatalt tudunk majd elérni, hogy minél több olyan ember lehessen az 

„utcákon”, akik tudják mit kell tenni, ha baj történik.    

Fekete István 

A német johanniták pünkösdi tábora 

Immár 10. alkalommal rendezték meg a Johanniter-

Jugend (a német johanniták ifjúsági szervezete) 

pünkösdi országos táborát. Ezekben a táborokban 

1000-1500 johannita gyerek és fiatal találkozik 

kétévente. Magyar johannita fiatalok harmadszorra 

vehettek részt ezen a rendezvényen. Alábbiakban 

erről számol be egyik önkéntesünk:   



2012. május 25-én kis csapatunk 6 fővel útra kelt és elindult Németország felé, hogy 

Neufrankenrodában együtt táborozhassunk német johannitákkal, és új barátságokat 

köthessünk. Hosszú utazás után megérkeztünk a táborhelyre, ahol megmutatták, melyik sátor 

lesz a mienk, ahol két lett johannita fiúval osztoztunk szállásunkon.  

Másnap reggel, reggeli után (ami bőséges volt) megnéztük-meghallgattuk a hivatalos 

megnyitót. Utána végigjártuk a 

különféle workshop-okat, és 

megnéztük a johannita 

hagyományőrzőket, majd úgy 

döntöttünk, elmegyünk, felfedezzük a 

környéket. A két lett fiúval 

kiegészülve megnéztük Erfurtot. 

Annyira tetszett nekünk a város, hogy 

majd’ megfeledkeztünk következő 

programunkról, amit kis híján 

lekéstünk. 

Következő nap ismét világot látni volt 

kedvünk, és mivel kötelező programok nem voltak, a délutánt Wartburg várában, és 

Eisenachban töltöttük. Hála Istennek, nagyon szép, napsütéses időnk volt.  

Pünkösdhétfőn azzal a tudattal ébredtünk, hogy aznap már sajnos haza kell mennünk. Német 

barátaink, akiké a  sátor volt, segítettek bepakolni, a sátrakat lebontani. Baráti búcsúzkodás 

után új élményekkel, tapasztalatokkal gazdagon indultunk haza. 

Porcsalmy Zsófia 

 

Katasztrófavédelmi gyakorlat – Szentendre 

Hála Istennek a súlyosan terhelt 2010 

óta komolyabb katasztrófahelyzet 

nem volt hazánkban. Mégis fontos, 

hogy állandó készenlétben legyünk, 

hiszen a baj bármikor bekövetkezhet. 

Ezt szem előtt tartva 15 önkéntesünk 

árvízvédelmi gyakorlaton vett részt, 

ami a szentendrei Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság területén került 

megrendezésre. A képzéssel 

egybekötött gyakorlatot a Pest-

megyei Katasztrófavédelmi 

igazgatóságtól Horváth Nándor tű. alezredes szervezte, aki már korábbi programjainkban is 

segítette munkánkat. A gyakorlaton az önkéntesek megismerkedhettek többek közt a 

homokzsákolással, fóliafektetéssel és buzgárelfogással.  

 



Rock-Im-Park johannita szemmel 

 

Tavaly az önkéntesség európai évében egy 

JOIN projekt keretén belül német 

„kollégákat” fogadtunk a Csillagpont 

találkozón, ahol velük együtt biztosítottuk 

az elsősegély ellátást a táborozóknak. 

Ekkor kaptunk meghívást tőlük, hogy az 

évente Nürnbergben megrendezett Rock-

im-Park fesztiválon szívesen látnának 

minket elsősegélynyújtóként. A fesztivál 

egészségügyi biztosítását – mint ahogy ez 

Nürnbergben minden jelentős eseménynél bevett szokás – négy nagy nürnbergi szervezet látta 

el, köztük a johanniták, akik a Nagyszínpad biztosítását kapták meg feladatul. Szállásunk a 

nürnbergi johanniták katasztrófavédelmi bázisa volt, ahonnan buszokkal mentünk ki a 

fesztivál központi színpadához, ahol a johanniták ellátó sátrai már álltak.  

Ezektől a sátraktól indultak és ide érkeztek az elsősegélynyújtó csapatok. A pihenő és étkező 

sátor melletti konténerben alakítottak ki egy megfigyelőbázist és egy kisbusz hátuljában lévő 

központból irányították a johannita egységek munkáját. Erre az irányításra szükség is volt, 

hiszen naponta megközelítőleg 100 johannita végezte önkéntes munkáját a rendezvény alatt.  

Az ellátó sátorban helyett kapott egy betegosztályozó részleg, egy kisebb és egy nagyobb 

ellátó-fektető, illetve egy kétágyas „intenzívosztály” is. A színpaddal szemben kettő, illetve a 

színpad két oldalán egy-egy elsősegélypontot alakítottak ki, valamint mindig készenlétben állt 

két csapat a komolyabban sérültek elszállítására.  

A fesztiválon százezres nagyságrendű 

látogatószám volt, ami nagyon sok 

lehetőséget biztosított nekünk a 

gyakorlásra, tanulásra, illetve számos 

ötletet, fogást sajátítottunk el bajor 

testvéreinktől. A fesztiválon helyet kapott 

egy kihelyezett egészségügyi központ, 

illetve a rendezvény saját segélyhívó 

telefonszámmal és mentésirányító 

központtal rendelkezett. Két 

elsősegélynyújtó csapat tagjaiként 

kipróbáltuk a nagytömegben való mozgást, ami néha egyedül is komoly nehézségeket 

okozott, nemhogy hordágyra szíjazott sérülttel. Vendéglátóinktól nagyon sok segítséget 

kaptunk, minden kérdésünkre válaszoltak és szerették volna, ha minél több helyen 

megfordulunk és minél több ellátási formát megtapasztalunk. Szombaton csapatunk két tagja 

egész nap az ellátó sátor gárdáját erősítette, ahol több mint 150 sérültet láttak el a nap 

folyamán. Az egyik legnagyobb nürnbergi kórház 3 órán át nem fogadott sérülteket, mert 

annyi beszállítás történt a fesztivál területéről. Mi is szerettünk volna sérültet kórházba 

kísérni, megfigyelni a mentőautóban folyó munkát, de ezúttal nem volt rá módunk. Talán 



majd jövőre, ugyanis a következő évi Rock-im-Parkra, illetve rá egy hónapra a DTM 

Nürnberg Norisring autóverseny biztosítására is meghívást kaptunk. 

A J/900 színre lép 

A felsőzsolcai árvíz óta gyakorlatilag állandó vendégei lettünk a máltaiak évenként 

megrendezésre kerülő katasztrófa-gyakorlatának. Tavaly már kipróbálhattuk magunkat mint 

egy mentőegység, idén viszont a bécsi johannitáktól vásárolt mentőnkkel új perspektívák 

nyíltak előttünk. Nagy izgalommal vártuk az autó érkezését és mindent megtettünk annak 

érdekében, hogy a gyakorlatra már saját mentővel érkezhessünk. Végül nem sokkal azután, 

hogy megtörtént a forgalomba helyezés és a minimális felszerelése a kocsinak, már úton 

voltunk Zircre, hogy felavassuk az új jövevényt.  

Nagyszerű volt tapasztalni, hogy több máltai bajtárs őszinte örömmel üdvözölte mentőnket és 

csapatunkat. Persze mi is hálával telt szívvel csatlakoztunk a máltaiak mentő-konvojához.  

A gyakorlat nyitányaként a szállásunk udvara mentőállomássá avanzsált és a mentőegységek 

onnan várták a riasztásokat. Mint ahogy az az OMSZ-nál is szokás a szolgálat felvételekor, 

úgy a nap kezdetén nekünk is le kellett jelentenünk a „mentésirányítás” felé mentőegységünk 

adatait és összetételét. A mentésirányító szerepét Glasz Richárd mentőtiszt vállalta el, akinek 

ez a feladat a való életből sem ismeretlen. A gyakorlat idejére máltai barátaink a kocsinak a 

J/900-as azonosítót adták. Felejthetetlen élmény volt a mentésirányításhoz a következő 

szavakkal beköszönni: „A J/900-as szolgálatra jelentkezik!” (Ennél már csak akkor fog 

hevesebben dobogni torkunkban a szívünk, ha majd mindezt a Központi Irányító Csoportnak 

jelenthetjük élesben…)  

A kocsink eredeti négyfős johannita legénysége (1 gépkocsivezető, 1 mentőápoló és 2 

szekundáns) két máltai szekundánssal egészült ki, és ebben a formációban vágtunk neki a 

változatos feladatoknak. A gyakorlatok ismét igen életszerű, reális és érdekesek problémákat 

dolgoztak fel. A délelőtti esetek ellátását követően ebéd közben jött egy telefonhívás a zirci 

kórházból, hogy csőtörés miatt ki kell üríteni a kórházat, amihez a gyakorlaton résztvevők 

segítségét kérnék. A történet tovább bonyolódott mikor mérgező gázok szabadultak fel, ahogy 

a víz a vegyszerraktárba jutott. Mindez persze szimuláció volt, ettől még nem volt könnyebb 

összehangolni a mentősnek, tűzoltónak, rendőrnek, kórházi dolgozóknak és speciális 

mentőnek a munkáját. A valósághű szimulációt az is segítette, hogy a kórház néhány igazi 

betege is „játszott” a gyakorlaton. Johannita mentőegységünk a visszajelzések alapján 

derekasan helyt állt a mezőnyben, ami egy örömteli visszacsatolás munkánk minőségéről.  

Református Egyházi Napok 2012 – Dunántúl 

 

A Dunántúli Református 

Egyházkerület rendezvénye is már 

alapértelmezett szolgálatként kerül 

kétévente naptárjainkba. Az idei 

REND-re is már régóta készültünk. 

Idén az alapfelálláson annyit 

változtattunk, hogy máltai 

bajtársainkkal közösen vállaltuk el a 



rendezvény teljes egészségügyi és elsősegély biztosítását. A máltai esetkocsi biztosította a 

szakellátást, míg a johanniták az elsősegélynyújtó járőröket és az ellátó sátor működését 

biztosították. A rendezvény során tomboló kánikula ellenére, hála Istennek, kevés feladata 

volt az ügyeletet teljesítőknek. Ez a tény a rendezők odafigyelését is dicséri. A közös 

szolgálat folyamán ismét jól tudott a két szervezet összedolgozni. A szolgálatot lezáró 

megbeszélés során további együttműködések és szolgálatok lehetőségeiről is szó esett a 

máltaiak és johanniták közt. 

Szabján Imre 

 

- Rövid hírek: 

- Ismét Családi Napot rendez a Kárpátaljai Református Egyház. Tavaly mintegy ötezer 

fő volt jelen, idén hasonló létszámra számítanak a rendezők. Az előző évhez 

hasonlóan ismét az étkeztetésben fogunk segíteni. 

- Az Egyesült Magyar Alap (United Hungarian Fund) Kaliforniából segíti a magyarság 

megmaradását számos csatornán keresztül. Júniusban Magyarországon járt vezetője, 

Csaplár András rövid megbeszélést folytatott a Segítő Szolgálat vezetőjével.  

- Augusztus 25-én emlékeznek meg Lókodon a „Kiss Rozália” Szeretetotthon 

fennállásának 20. évfordulójáról. Ez az az otthon, amelyet főként svájci 

adományokból néhai Gyarmathy György rendtársunk szervezésében építettek. 

- Amint azt a Közgyűlésen is jeleztük, a terényi táborban Johannita Tárlatot is 

berendezünk. Ehhez anyagokat kaptunk például Major Balázstól, a margati 

ásatásokkal kapcsolatban, könyvek, és persze a johannita köpeny látható többek 

között. Mivel ez a kiállítás részben pályázati pénzből valósult meg, 2012. augusztus 

25-től látható lesz Terényben, „hivatalos” megnyitót későbbre tervezünk. Továbbra is 

kérjük, aki valamilyen tárgyi emlékkel gazdagítani tudja rendünk és a segítő szolgálati 

tevékenység bemutatását, jelezze az irodában. Köszönjük. 

- Újabb adományokkal támogattuk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Zuglói 

Csoportját. Az adományok közt többek közt voltak asztalok, székek és egyéb 

háztartási felszerelések. 

- A Svájcból és Németországból behozott kórházi ágyakkal, éjjeli szekrényekkel és 

kórházi textíliákkal több intézmény munkáját is segíthettük. Így támogathattuk a 

Sarepta Evangélikus Szeretetotthont, a Bethesda Gyermekkórházat vagy épp a Szent 

János Kórházat.  

- Tavaly nyár óta folyamatosan támogatjuk a SOTE Pulmonológiai Klinikáját, ahová 

több ízben vittünk kórházi ágyakat, kórházi felszerelést és annyi éjjeli szekrényt, hogy 

az összes osztályon lecserélhették a régieket.  

- Egy viszonylag ritka adomány is sikerült behoznunk Németországból: 13 db 

gyermekkórházi ágyat, hozzátartozó matracokkal. Ezeket a SOTE Tűzoltó utcai II. sz. 

Gyermekgyógyászati Klinikájának ajánlottuk, ahol nagy örömmel fogadták 

adományunkat.  

- Egy 3,5 tonnás teherautóval juttattunk el segélyszállítmányt a székelykeresztúri Berde 

Mózes Unitárius Gimnáziumba, illetve a somkeréki Református Egyházközösségnek. 

A szállítmányba iskola-felszereléstől kezdve, ruhákon át, kórházi ágyig sok minden 

jutott.  

- A Bethesda Otthonápolási Szolgálat munkáját is több alkalommal tudtuk segíteni úgy, 

hogy rászoruló családokhoz kórházi ágyakat helyeztünk ki.  



- Katonai sátrainkkal segítségére voltunk a kistarcsai Evangélikus Papnék Johannita 

Szeretetotthon rendezvényének, illetve két hittan-tábor lebonyolításában. 

- Budapesten kismamák részére tartottunk elsősegély oktatást. A kurzus során a 

kismamák megismerkedhettek többek közt a csecsemő- és gyermekellátás 

sajátosságaival, a legfontosabb kórképekkel és az újraélesztéssel is. Az intenzív 

érdeklődésnek köszönhetően és a pozitív visszajelzések fényében reményeink szerint 

ezen a területen is további programokat tudunk elindítani. 

- Szintén Budapesten egy cég megkeresésére munkahelyi elsősegély-tanfolyamot 

tartottunk. Bár a kurzus csak 8 órás volt, mégis gyakorlatban is megtapasztalhattuk 

annak sikerességét, hiszen a tanfolyamot követően az egyik résztvevő megsérült 

kollégája vérzését tudta sikerrel ellátni, ezzel megmentve őt az elvérzéstől. 

- Korábbi szállítmányból származó irattári archívum állványrendszert sikerült 

„beüzemelni” a minisztériumban, amint arról néhány fényképpel dokumentálva 

értesültünk a köszönőlevélből. Talán a fényképről is látható, ez nem kis munkával 

járhatott.  

- Egy rendtársunk adományával tavaly komoly támogatást tudtunk adni a SOTE 

Pulmonológiai Klinikájának. Az un. Neminvazív Légzési Osztály létrehozását 

segítettük ily módon elő, amiről részletes beszámoló található az Orvosi Hetilap 

júniusi számában, köszönetnyilvánítással a Segítő Szolgálat részére. 


