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Legelsőként a jó hírt osztjuk meg: sok – sok ügyintézés, aggódás és várakozás után végül 

ezen a héten megérkezett az állami támogatás első fele. Bizony, ideje volt már, mert 

mostanra több mint 10 millió forint adósság, illetve hitel gyűlt össze. Első dolgunk tehát 

ezeknek a törlesztése volt. Ezúton mondunk köszönetet azoknak a magánszemélyeknek, akik 

kamatmentes kölcsönnel támogatták tevékenységünket és külön köszönet a Roadway Kft-nek 

és annak vezetőjének, Pozsár Endre barátunknak, aki június óta „hozomra” vállalta több mint 

50 szállítmány behozatalát illetve kiszállítását. 

Először ezzel a most megkapott összeggel kell elszámolnunk. Az ünnepek után rögtön 

nekilátunk, és reményeink szerint 2013. január végéig be tudjuk adni. Ezen elszámolás 

elfogadása után kapjuk meg a második részletet. Ennek felhasználása teljes mértékben persze 

csak akkor lehetséges, ha sikerül elérni – hasonlóan a tavalyi évhez – hogy módosítsák a 

szerződést oly módon, hogy jövő május 31-ig használhassuk fel ezt a kissé megkésett 

támogatást.   

November 24-én tartotta a Segítő Szolgálat az idei közgyűlését a Sylvester János Református 

Gimnáziumban. volt. A helyszínválasztás azért is volt stílszerű, mert ebben az iskolában 

többféle johannita tevékenység is folyik. Az elsősegély csoport tartott már itt tanfolyamot és 

az Avar Gábor vezette – az idősek szellemi frissesség megőrzését elősegítő – kísérleti projekt 

is részben ebben az intézményben kapott helyet. 

Az elnök beszámolója után a Felügyelő Bizottság megerősítette, hogy a gazdálkodásban nem 

talált kivetni valót. Ezután a megújult honlap és a már említett projekt bemutatása került 

sorra. Sajnos több helyi szervezet nem tudta a helyszínen képviseltetni magát személyesen, 

csak meghatalmazottjai útján. A legfontosabbnak az anyagi források bővítését tartották a 

hozzászólók, hogy az esetleges állami támogatások kimaradását vagy késését könnyebben át 

tudja vészelni a szervezet. 

December 14-én ismét Kárpátalján jártunk. Bánffy Miklós Kommendátor úr, Dudás Tibor, 

a Budakeszi helyi szervezet vezetője valamint a Segítő Szolgálat elnöke – e sorok írója. 

Több célunk is volt. Először Nagydobronyba látogattunk el, ahol a gimnázium, illetve az azt 

működtető, támogató alapítvány tevékenységével, életével ismerkedtünk meg. Ezután 

Beregszászon Zán Fábián Sándor püspök úrral találkoztunk, akivel az együttműködés 

lehetőségeit vitattuk meg. Ennek a megbeszélésnek jó alapot adott az a hétvége, amikor 

Kommendátor úr a Kárpátaljai Református Egyház által szervezett családi napon vett részt 

augusztusban. Több – akkor felmerült – kérdést tárgyaltunk meg. (A kiemelt programot ld. 

külön írásunkban.) 



 

 

 

December 15-én tartotta meg ismét az Ádventi zenés áhítatot a Segítő Szolgálat. Az 

újjáalakulásának 15. évfordulóját ünneplő Erkel Ferenc Vegyeskar énekelt az ünnephez 

kötődő műveket. A helyszín a Németajkú Református Gyülekezet Hold utcai temploma volt, 

amely teljesen megtelt ez alkalomra. Papp Judit lelkésznő tartotta az áhítatot. A kórus már 

ötödízben szolgál a johanniták különböző rendezvényein, s Cseri Zsófia vezetésével egyre 

magasabbra lépnek a nemzetközi ranglétrán is. Műsorukkal a Kodály évfordulóról is 

megemlékeztek. 

Az est jótékony célt is szolgált, a kárpátaljai magyarság intézményeinek megsegítésére 

gyűjtöttünk. Végül kevéssel több mint 100 ezer forint gyűlt össze. S hogy ezt mire fordítjuk, 

arról a legilletékesebb segítségével számolunk be: 

 

Gyermek rehabilitációs munka a Kárpátaljai Református Egyházban 

A KRE 1995-ben döntött úgy, hogy felvállalja a fogyatékkal élő gyerekek sorsát Kárpátalján. 

Így jött létre Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Egészségügyi Gyermekotthon. Mint 

a neve is magában hordozza, nem egy nappali foglalkozató intézményről van szó, hanem 

otthonról, ahol árva, hátrányos családi háttérből érkező, testi-szellemi fogyatékkal élő 

gyermekek élnek. Az egyház 2010-ben döntött úgy, hogy egy Nagydobronytól távolabb eső 

régióban, Beregszász környékén is beindít egy rehabilitációs központot, ahová nappali 

foglalkoztatásra vihetik a szülők a fogyatékkal élő gyermekeiket.  

A program Beregszászban a Diakóniai Osztály épületében kapott helyet 120 m2-en, a 2. 

emeleten. Mivel az épület nem erre a célra épült, és a foglalkoztató helyiségek megközelítése 

sem akadálymentesített, ez egy ideiglenes helynek minősül, így a tervek szerint a központ 

Mezőváriban, a Zádor utca 186. szám alatt található épületben kapna helyet, ahol korszerű, 

akadálymentesen megközelíthető foglalkoztató helyiségek, megfelelő környezet és 

szakemberek – logopédus, pszichológus, gyógymasszőr, gyógypedagógus – segítségével 

fejlesztenék a fogyatékkal élő gyermekek képességeit.  

 2011-től a Magyar Református Szeretetszolgálat egy nyolc személy szállítására alkalmas Fiat 

Ducato kisbusszal járult hozzá a gyermekrehabilitáció munkájához. A busz a gyerekek 

szállítását végzi az otthonuktól Beregszászig és vissza heti rendszerességgel. Az üzemanyag 

költségeket a szülők állták.  

 

 

Végül a Budakeszi Helyi szervezet 

által vezetett jelképes 

örökbefogadási program 

keretében Nagyberegen látogattuk 

meg azt a családot, ahol a 

meglévő fiúcska mellé leány 

hármasikret adott az Úr. Az ő 

támogatásukat vállalta el egy 

magyarországi család, s ezt a 

segítséget vittük most el nekik. 



 

 

A rehabilitációs programban olyan gyerekek vesznek részt, akik fogyatékosságuk miatt 

speciális segítséget igényelnek. Főbb csoportjaik: értelmileg fogyatékosok, látássérültek, 

hallássérültek, mozgáskorlátozottak, beszédben akadályozottak, halmozottan sérültek.  

Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 15. 

részének 1-2 verse így bíztat minket: 

„Tartozunk pedig mi erősek, hogy az 

erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem 

magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk 

tudniillik az ő felebarátjának 

kedveskedjék annak javára és épülésére.”   

Kiemelt célunk: a fogyatékkal élő 

gyermekek családjainak tehermentesítése 

napi vagy heti néhány órában, valamint, 

hogy megváltoztassuk az egészséges 

emberek szemléletét a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, hogy elfogadják őket a 

közösségeikben, illetve a fogyatékkal élőknek a lehető legjobb lehetőséget tudjuk megadni a 

rehabilitációban.  

Terveink: Az erre a célra Mezővári községben megvásárolt ingatlan rehabilitációs központtá 

való fejlesztése. Amint a mellékelt képen látható, az épület még nagyon sok külső és belső 

munkát igényel. A közeli célunk, hogy a teljes épület legalább egy szárnyát alkalmassá tegyük 

a rehabilitációs munka megkezdésére.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy a térséghez tartozó 12 település gyülekezete önkéntes 

munkaerő és anyagi támogatással is hozzájárul a program megvalósításához. A helybeli 

gyülekezetek, illetve a szülők támogatásából ezeket a terveinket azonban nem tudjuk 

megvalósítani. Ezért szükségünk van olyan támogatókra, akik szívügyüknek tartják a 

fogyatékkal élő gyermekek sorsát és készek segíteni, támogatva ezzel a családok 

mindennapjait.  

Támogatásaikat és imádságaikat előre is köszönjük.  

      Zán Fábián Sándor a KRE püspöke 

Ezt a programot támogatjuk tehát a hangverseny bevételével, s majd az épület 

bebútorozásában és a foglalkoztatók felszerelésében is igyekszünk segíteni szállítmányokkal 

is. 

Kolozsvári johannita akciók 

A kolozsvári Apafi Mihály kollégium igazgatója, Ballai Zoltán barátunk invitálásra adventben 

elsősegélyképzést tartottunk a kollégium hallgatóinak. Érkezésünk izgalmas eseménnyel esett 

egyben, hiszen az Erdélyi Egyházkerület püspökválasztásának eredményhirdetésének 

lehettünk tanúi. Ezúton is Isten áldását kérjük Kató Béla püspöki szolgálatára! 

 A hétvége hosszú és intenzív képzését kitartóan állták a résztvevők. Az oktatók számára is 

kimerítő napokat jó volt egy rövid kolozsvári sétával és tartalmas beszélgetéssekkel lezárni. 

Vasárnap a Kakasos gyülekezetbe Isten megtartó ígéreteiről beszélt velünk a 4 Mózes 23,19 

alapján és arra is ráeszmélhettünk az Ige fényénél, hogy az Úr Jézusban az Atya már 

megajándékozott minket mindennel, ami az élethez szükséges számunkra; ezek pedig 

leginkább az Ő kegyelme és békessége. A prédikációt megelőzően, illetve az adventi 



elcsendesedést elősegítendő, az Apafi kollégiumának kórusa szolgált néhány énekkel a 

gyülekezetnek. 

A tömbösített képzés második felvonására, illetve a megtanultak számonkérésére két hónap 

múlva kerül majd sor. 

Szintén Ballai Zoltán közreműködésével egy nagyobb szállítmány adományt irányítottunk 

Kolozsvárra. A szétosztásra kerülő játékok és ruhák pakolásában is részt vettek az Apafi 

diákjai. Az adományokat mezőségi családoknak fogják kiosztani, illetve a játékok például a 

kolozsvári gyermekonkológiai osztályra is eljutnak. 

Szabján Imre 

 

Rövid hírek:  

- A királyhelmeci (Felvidék) diakónia a Béres gyógyszergyártól kapott adományba 

cseppeket. Ismét a Segítő Szolgálat közvetítésével sikerült még az ünnepek előtt 

átvenni az adományt a gyártól, s továbbadni Budapesten a királyhelmecieknek. 

 

- Nemzetközi szervezetünk (Johanniter International, JOIN) ifjúsági munkacsoportja 

novemberben Wales fővárosában, Cardiffban gyűlt össze. A munkacsoport állandó tagjain 

kívül Daniel McCormack a JOIN új ügyvezetője is részt vett a közös munkában, melynek 

középpontjában a 2013-as Közgyűlés stratégiai anyagának ifjúsági komponensének 

előkészítése volt. Az említett anyagon kívül közösen megvalósítandó projektekről és a 

működéssel kapcsolatos strukturális kérdésekről is szó esett, Daniel McCormack pedig átfogó 

helyzetjelentést adott a JOIN aktuális helyzetéről és a brüsszeli munkákról. A tervek szerint 

2013-ban is több nemzetközi programon vehetnek majd részt fiataljaink. 

 

- 2012 decemberében dr. Szedlák Miklós, elsősegélynyújtó csoportunk szakmai vezetője 

bejelentette, hogy nem tudja a továbbiakban ellátni a ráháruló feladatokat. Nehéz szívvel tette 

ezt, hiszen nagy lelkesedéssel és örömmel kezdett neki ennek a munkának ez év elején, de 

jelenlegi egyéb kötelezettségei nem teszik lehetővé, hogy szakmai vezetőként segítse a 

johanniták elsősegély szolgálatát. Az Úr Istennek köszönhetően azonban rövid időn belül 

betöltötte ezt a hiátust egy régi-új barátunk, dr. Juhász Györgyi személyében. A doktornővel 

már több ízben is együtt szolgált csapatunk a Csillagpont ifjúsági találkozókon, illetve 

legutóbb a REND találkozón. Az új év új kihívásait és feladatait tehát már Juhász doktornő 

vezetésével fogja csapatunk megküzdeni. 

 

 

Végezetül Áldott Karácsonyt és békés újesztendőt kívánunk minden 

kedves olvasónak! 


