
 

                       Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 
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Segítő Szolgálatunk – lassan sajnos mondhatni hagyományosan – likviditási gondokkal küzd. 

A költségvetési támogatás második részlete ugyanis még nem érkezett meg, viszont a 

támogatási szerződést csak március 31-ig hosszabbították meg. Így annak érdekében, hogy 

minél kevesebb támogatástól essünk el, és hogy a tervezett programjainkat végre tudjuk 

hajtani, ismét kölcsönt kellett kérnünk. Így tudtuk csak „elkölteni” a még meg sem kapott 

összeget. Ezúton is köszönetet mondunk azoknak a magánszemélyeknek, rendtársainknak, 

akik áthidaló kölcsönnel segítettek átvészelni ezt az időszakot. Reméljük, hogy hamarosan 

visszaadhatjuk tartozásunkat. 

Ez évi támogatásunkról sincs még sok hír. Volt már egy egyeztetés a minisztériummal, de 

konkrétumokról még nem esett szó. Ezért is lenne fontos egyéb támogatók, támogatások 

felkutatása, aktivizálása, hiszen ha egyáltalán kapunk idén működési költséget, arra már 

valószínűleg csak a második félévben kerül sor. S addig is működnünk kell valahogy.  

Mielőtt azonban elégedetlenkedéssel vádolnának meg, le kell szögezzük, hogy ha nehezen is, 

késve is, sok fejtörést okozva is, de mégiscsak jelentős – a korábbi évekhez nem is mérhető – 

segítséget kapunk az állami forrásból, így ezért mindenképp köszönetet mondunk. 

Előző Hírlevelünkben beszámoltunk a Kárpátalján tervezett rehabilitációs otthonról. 

Március elején a konyhafelszerelést sikerült átjuttatni Mezőváriba, ahol a téli hidegek 

elmúltával folytatják a beruházást. Ezen út során mintegy másfél tonna süteményt is 

szétosztottunk több helységben. Találkoztam Püspök úrral is, akivel már az ez évi Családi 

Napról is egyeztettünk, s felmerült, hogy azon elsősegélynyújtóink is részt vehetnének – egy 

kis bemutatóval és természetesen magának a rendezvénynek a biztosításával. Ennek azért is 

lehetne fontos szerepe, mert Mezőváriba érkezett Magyarországról egy használt mentőautó, 

de orvosi kellékek nélkül. Ennek felszerelésében is igyekszünk segíteni, s reméljük, 

legközelebb már ez az autó tudja a hasonló rendezvényeket biztosítani. 

S ha már a határon túl járunk, megemlítjük, hogy újabb kapcsolatok kiépítésén dolgozunk. 

Kárpátalján, Nagydobronyban alakul egy lelkes társaság, akik a Segítő Szolgálat keretén belül 

szeretnének tevékenykedni. Velük március elsején találkozott a helyszínen a Segítő Szolgálat 

elnöke, s remélhetőleg hamarosan újabb helyi szervezet megalakulásáról számolhatunk be. 

Hasonló a helyzet Erdélyben: Kolozsvárott és Székelyudvarhelyen is formálódóban van egy 

helyi szervezet. Mindkét helyre már juttattunk segélyszállítmányt, amelynek felhasználása 

során tapasztalatokat gyűjthetünk az együttműködésről. 

A szerk. 



 

 

Formálódó johannita csoport Mátyás király szülővárosában  

A kolozsvári Apafi kollégium hallgatói számára szervezett tömbösített 

elsősegélyképzés második részét 2013. március 1-3. közt tartottuk. Ezúttal már 

főként csak az egyes kompetenciaelemek begyakorlására és a tanultak komplex 

alkalmazására kellett helyezni a hangsúlyt. A hatékony gyakorlást elősegítve erre 

három oktatóval, három csoportban volt lehetősége a hallgatóknak.  

A Kolozsvárott töltött hétvége szombat estéjén a Kakasos református gyülekezet presbiterével 

találkoztunk, akivel a johannita elsősegély csoport munkájáról beszélgettünk. András, aki a 

román SMURD ("Serviciul Mobil de Urgenţǎ, Reanimare şi Descarcerare, azaz Mobil 

Sürgősségi Szolgálat Újraélesztésre és Kimentésre) rohamszolgálat 

oktatója, nagy érdeklődéssel hallgatta beszámolónkat tevékenységünkről. 

A vacsorával egybekötött megbeszélés eredménye pedig az lett, hogy 

András a teljes vasárnapot velünk töltötte és bekapcsolódott munkánkba 

mind a gyakorlások során, mind a vizsga lebonyolításában. Reméljük, 

hogy az ő szakmai tapasztalata, személyisége és ismeretsége, illetve a 

sikeresen vizsgázott, több esetben kifejezetten rátermett hallgatók jó 

alapjai lehetnek a Ballai Zoltán lelkipásztor vezetésével formálódó 

kolozsvári johannita szervezet elsősegély tevékenységének 

megalapozásához! 

Szabján Imre 

S most itthoni hírek. 

Intézményi elsősegély program 

A 2012/2013-as tanév tavaszi félévben is számos új elsősegélynyújtó képzés indulhatott 

útjára. Az őszi félév sikertörténetét folytatva a Pázmány Péter Katolikus Egyetem két karán, 

valamint a Szent István Egyetemen is oktatunk hallgatókat.  A már veteránnak számító ELTE 

Tanító- és Óvóképzős kurzusaink mellett, reményeink szerint az őszi félévtől a Kar gyakorló 

általános iskolájában a 8. évfolyam diákjait is megismertethetjük a mindennapi életmentés 

fogásaival. A Lónyay Utcai Református Gimnázium vezetőségével egy évvel ezelőtt már 

gondolkodtunk egy, az iskola pedagógusai részére szervezett kurzusról, ami ebben a félévben 

egy tömbösített képzés keretében testet is öltött. Új színfolt a johannita elsősegélynyújtás 

történetében, hogy februárban a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és 

Nevelőintézetében is indíthattunk képzést a konduktorok és a konduktor-hallgatók részére, 

egyelőre tanfolyam jelleggel. Ősztől, ha Isten is úgy akarja, már a kötelező tárgyak között 

láthatjuk viszont a kurzust, illetve egyeztetés folyik egy, a jövőben vizsgázó hallgatók részére 

indítandó emelt szintű elsősegélynyújtó képzésről. 

Fekete István 

 



Alább az idén is megrendezésre került elsősegélyversenyünkről számolunk be, melynek 

ezúttal a Sylveszter János Református Gimnázium adott otthont. Ezúton is köszönjük Kocsis 

Imre Antal igazgató úrnak, hogy készségesen rendelkezésünkre bocsájtotta az iskolát! Hálás 

köszönet illeti a fáradhatatlan és lelkes „sérülteket” is, akik nélkül a verseny nem lett volna 

ilyen sikeres. 

III. házi elsősegélyverseny 

2013. március 10-én zajlott a Johannita Segítő Szolgálat első elsősegélynyújtó versenye. 

Természetesen ez az állítás önmagában nem állja meg a helyét. Hiszen ez a verseny a 

segélynyújtóink számára nem az első alkalom volt.  Ellenben, ha a saját, önző szempontomból 

nézem, nekem bizony az első johannita versenyem volt, méghozzá egy hallatlanul lelkes, 

fáradhatatlan csapattal.  

Nem hétköznapi terhet zúdítottunk a résztvevőkre a feladatokkal. 

Bemelegítésképp azonnal egy tömeges kárhelyen találták magukat, 

ami igen kemény helytállást igényelt mind szellemi, mind fizikai 

szempontból. De a nagy csapat valamennyi tagja állta a sarat. A 

tanulságokat megbeszéltük közvetlen a feladat elvégzése után. Azt 

gondolom, egy professzionális csapat sem lett volna könnyű 

helyzetben ezen a kárhelyen. 

A többi helyszín meglehetősen életszerű volt. Életszerű, de nem egyszerű, hiszen a cél az volt, 

hogy a kis csapatok minden tagját, s minden kapacitását teljes mértékben kihasználjuk.  

Jók voltak a helyzetközelítések, mindenki figyelt az önvédelemre, a felderítésre, egymásra. 

Az imitált kárhelyeken nem csak a szorosan vett elsősegélynyújtás 

volt fontos, komoly hangsúlyt kapott a szervezés és a kommunikáció 

minden formája. Rengeteg információt hordoz számunkra egy ilyen 

alkalom, segítséget ad az oktatáshoz, a munkához. Ha esetleg sikerül 

hiányosságot felfedni, abból csak profitálunk, hiszen tudjuk, mire 

kell a későbbiekben hangsúlyt fektetnünk.   

Sikeresnek láttam ezt a napot. Azzal a jó érzéssel távoztam a verseny helyszínéről, hogy 

felkészültek, rátermettek, és fáradhatatlanok az elsősegélynyújtóink – nyugodt lélekkel 

bíznám rájuk saját magam, és biztos vagyok benne, hogy rendkívüli helyzetben is kiválóan 

helytállnának, segítve a hivatásos mentők munkáját.   

Dr. Juhász Györgyi – szakmai vezető 

 

Rövid hírek:  

 Karácsonyi ajándékként a Holnap Kiadó által felajánlott két raklapnyi tankönyvvel 

lephettük meg a XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola diákjait és tanárait. 

 Január 12-13-án elsősegély-ügyeletet adtunk a Lacrosse New Year’s Cup 

sportrendezvényen. Budapesti elsősegély csoportunkat immár negyedik éve várta 

vissza a házigazda csapat, a Budapest Blax. 



 Elsősegélyeseink szolgáltak az ELTE Alumni Szervezetének hagyományteremtő 

eseményén is, melyet az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dísztermében 

tartottak. 

 Az ELTE rendezvényszervező szervezeti egységével a 2013-as év is intenzíven indult, 

hiszen több kollégiumi rendezvényre kérték fel budapesti elsősegélynyújtó 

csoportunkat szolgálatra. 

 Január 16-án elsősegély-ügyeletet adtunk az ELTE BEAC női kosárlabdacsapatának 

meccsén is. 

 A Nagycsaládosok Országos Egyesületét (NOE) folyamatosan támogatjuk különböző 

adományokkal. Az elmúlt időszakban konyhai eszközöket és gépeket, ruhákat, 

etetőszékeket, tartós élelmiszereket és süteményeket kaphattak a rászoruló családok, 

sőt még néhány kerekpár is gazdára találhatott. Februárban pedig kicsit más szintérre 

helyezve a két szervezet kapcsolatát, egy elsősegély alkalmat tartottunk a NOE egy 

kisebb csoportjának. Együttműködésünk a NOE-val további állomások elé néz, hiszen 

például a csoportjuknak tartott elsősegély alkalmon felbuzdulva egyeztetések folynak 

egy 30 órás, alapszintű képzés megszervezéséről a NOE tagjai számára. 

 Az elmúlt hónapokban több tonnányi jó minőségű süteményt és tartós élelmiszert 

sikerült behoznunk Németországból. Ezekből sok magyarországi és határon túli 

intézményébe szállítottunk, így például a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthonba, 

a Menedék Alapítvány anyaotthonába, a Bethesda Gyermekkórházba, a Budapest-

Törökőri Református Egyházközség cigánymissziójához, a Rügyfakadás Kör 

cigánymisszióhoz, az érdi Időseket Ellátó Központhoz, a Magyar Babamentő 

Alapítványhoz, az Őrbottyáni Juhász Zsófia Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és 

Gondozó Intézménybe, egy székelyudvarhelyi Református Egyházközséghez. Több 

szállítmányt a Mátészalkai Helyi Szervezetünk segítségével pedig a térség családjai, 

óvodái és szociális intézményei közt oszthattunk ki. 

 Februárban budapesti elsősegély csoportunk négy tagja tett sikeres OKJ-s mentőápolói 

vizsgát, ami tovább növeli a majdani mentő és betegszállítási feladatokhoz szükséges 

állomány potenciálját.     

 Sclerosis multiplex betegségben szenvedőkkel és az őket ellátó önkéntesekkel 

kezdeményeztünk együttműködést. Az önkéntes csapatot eddig egy karitatív szervezet 

támogatta egy nagyvállalat céltámogatásából. Mivel a cég befejezte a támogatást, a 

szervezet is „kiszállt” mögülük, így ez a fontos tevékenység veszélybe került. 

Reményeink szerint sikerül életben tartani működésüket – immár johannita színekben. 

 A tavalyi JOIN közgyűlés során látogattuk meg a demenciában szenvedőket ápoló, és 

azzal kapcsolatban képzéseket tartó svéd Sylviahemmet Alapítványt. Megkezdődtek 

„puhatolódzó tárgyalásaink” az alapítvánnyal és a minisztériummal, hogyan lehetne 

ezt a képzést Magyarországra hozni. 

 Búcsúzunk Svájcban elhunyt rendtársunktól, akinek emlékére koszorúmegváltásként 

mintegy háromezer euro érkezett a Segítő Szolgálat számlájára. Hálás szívvel 

emlékezünk rá, és köszönjük a családnak ezt a kedves gesztust. 

 

Végezetül Áldott Húsvétot kívánunk minden kedves olvasónak! 


