
 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

A Johannita Segítő Szolgálat a 2017. évi LXXVI. tv 1 §. (2) alapján   Köszönjük külföldi támogatóinknak, elsősorban a 

külföldről támogatott szervezetnek minősül.    külföldi johannita szervezetek segítségét. 

 

XVIII. évfolyam 2. szám  2017. június  Szerkeszti: Porcsalmy László 

Kezdjük néhány jó hírrel: 

 

Az előző számban már említett, akkor még csak beadott EFOP pályázatunkat elfogadták és 

támogatásra méltónak ítélték! A 200 millió forintos támogatási szerződés aláírására június 19-

én került sor. Azóta az előlegként lehívható összeg is megérkezett a számlánkra. Így a 

pályázatban meghatározott projektjeink előkészítése élesbe fordult, s a szerződésben 

meghatározott menetrend szerint október 1-től kezdhetjük meg a kifizetéseket. 

 

 

Ennek a nagy feladatnak a hibátlan lebonyolításához külső szakembereket is igénybe veszünk, 

hogy elszámoláskor ne szembesüljünk semmi problémával. A nyár folyamán összeülünk és 

meghatározzuk azokat a fő szabályokat, amelyek betartása reményeink szerint a program 

gördülékeny és hatékony levezetését szolgálja. 

Csak néhány fontosabb elem a pályázatból megvalósítani kívántakból: 

- A terényi tábor energetikai korszerűsítése, napenergia felhasználásával és hőszivattyú 

létesítésével az ökológiai lábnyomunk csökkentése. 

- Táborunkat közösségi térrel és adományponttal bővítjük. 

- Régi járműveinket lecseréljük. 

- Szervezetünket informatikai, telekommunikációs eszközökkel is bővíteni tudjuk. 

- Katasztrófavédelmi csoportunk képességét bővítjük, sőt Mórahalmon krízisközpontot, 

illetve egy helyi szervezet működéséhez megfelelő épületet létesítünk. (Ennek 

felhasználása a migránsokkal kapcsolatos munkában is jelenős lehet) 

A korábban említett, a segélyszállítmányozáshoz felhasználható támogatási szerződést 

aláírtuk a Miniszterelnökséggel, s rövidesen megérkezhet a 7 millió forint erre a célra. 

Ilyen jellegű támogatást még soha 

nem tettek lehetővé a karitatív 

szervezetek számára. Az összesen 

4,5 milliárd forint keretű pályázat 

előkészítéséről és eredményéről 

Soltész Miklós és Schanda Tamás 

államtitkárok sajtótájékoztatón 

számoltak be, amelynek keretében 

Együttműködési megállapodás 

aláírására is sor került. 



Ebből a keretből finanszírozhatjuk a Magyarországra behozott és a határon túlra szállított 

segélyek fuvarköltségét. Ennek a szerződésnek a keretében folytathatjuk a tavaly Kárpátalján 

megkezdett tűzvédelmi képzéseket is. 

Ugyanakkor sajnos a működési költségeinket segítő támogatásnak még a szerződése sem 

készült el, így az erre a célra jelzett 20 millió forint beérkezéséről még nincs elképzelés… Ez 

azért is sajnálatos, mert hetedik éve kapjuk ezt a lehetőséget és nem igazán érthető, miért kell 

ezen állandóan változtatni. Ez nemcsak minket, „kis” szervezeteket, de a nagyokat is 

lehetetlen helyzetbe hozza. (Mielőtt valaki arra gondol, miért probléma ez, hiszen most írtuk a 

nagy pályázat megnyerését.. Azt nem működési célokra kaptuk, viszont annak elkészítésére és 

előkészítésére a működési költségeinkből is kellett fordítani!) Hála Istennek idén is kaptunk 

néhány nagylelkű adományt, amely talán segít átvészelni ezt az időszakot. 

A civil törvény módosításáról 

Nagy port vert a médiában az ún. civil törvény módosítása, illetve a „Külföldről támogatott 

szervezetek átláthatóságáról” szóló 2017. évi LXXVI. törvény. Mivel a törvény a Johannita 

Segítő Szolgálatot is érinti, engedtessék meg erről néhány szó – ahogy én látom: 

A törvény alapvető célja az ún. „álcivil szervezetek” kiszűrése. Az ellenzéki médiumok és 

politikusok ezt a civil szervezetek megbélyegzéseként aposztrofálják, és Soros György elleni 

akciónak minősítik.  

Alapvetően nem az a baj, hogy szervezeteket jól azonosítható politikai áramlatok, irányzatok 

ismert körök vagy akár magánszemélyek támogatnak. Ez normális dolog. A baj akkor 

kezdődik, ha ezek a szervezetek „civilként” lépnek fel, és véleményüket – amely 

nyilvánvalóan az adott érdekkörnek megfelelően kialakított és nem „semleges”, vagy 

„objektívekként” adják el, a valódi civil szervezetek közé bújva. S ne felejtsük el, hogy ezen 

szervezeteknek általában lényegesen nagyobb a megjelenési lehetőségük a médiában, mint 

mondjuk egy veterán autós egyesületnek… 

Hogy a törvény a céljának mennyire tud megfelelni, ez majd elválik. Mi nem törvényalkotók 

vagyunk, hanem a törvények betartásával működő civil szervezet. Ezért határidőre 

megtesszük a törvény által előírt bejelentést, s mint fejlécünkön látható, szintén a törvénynek 

megfelelve feltüntetjük a tényt, hogy a jogszabályban meghatározott összegnél nagyobb 

értékben kapunk külföldről pénzbeni és természetbeni adományokat. (Azt pedig nem tiltja a 

törvény, hogy azt is odaírjuk, miért estünk a jogszabály hatálya alá!)  

Ez a változás természetesen többlet adminisztrációt jelent, de távolról sem igaz, hogy az új 

jogszabály „ellehetetleníti a civil szervezeteket”. Ha valakinek ezzel kapcsolatos kérdése van, 

szívesen válaszolok. A jogszabályt egyébként a www.njt.hu oldalon a jogszabály száma 

alapján bárki kikeresheti, elolvashatja. 

Porcsalmy László 

Ifjúsági csendesnap 

Április elsején - viccen kívül - megrendezésre került az ifjúsági csoport első csendes napja. 

Az alkalmat Virág Balázs biatorbágyi református lelkész tartotta. Az 1 Korintush 12 alapján 

hirdette köztünk az Igét. Egészen az alapoktól építette fel, mi a mi hitünk, saját személyes 

megtéréséről mesélt, és innen vezetett el a kegyelmi ajándékokhoz (amely az általunk 

választott/kért téma volt).Az utána lévő beszélgetés alkalmával kiderülhetett, hogy mindenkit 

másként szólított meg az Ige, nagyon hálásak vagyunk érte, nagyon áldott alkalom volt. 

És hogy ne csak mi kapjunk igét, kedves igés kártyákat írtunk a Sarepta otthon Modori úti 

lakóinak, akik azóta már meg is kapták és nagyon örültek neki. 

Porcsalmy Zsófia  

A Keresztény Sziget május 27-én a Margitszigeten lévő Petőfi Sándor Ifjúsági Táborban 

került megrendezésre. A Johannita Segítő Szolgálat is részt vett a programon. A rendezvény 

http://www.njt.hu/


egészségügyi biztosítása mellett, egy információs sátornál tudtak a látogatók ismerkedni a 

Segítő Szolgálat tevékenységeivel. 

Különböző feladataink közt volt, aki a recepción az érkezőknek segített a regisztrálásban, 

elmondta hogy mit és hol találnak, hogy milyen programok várhatók. Valakinek az ugráló 

várnál voltak feladatai és olyan is volt aki a johanniták sátránál volt és az érdeklődőknek 

mesélt a Segítő Szolgálat munkájáról .       

    

          
 

Önkénteseink rövid eligazítás után foglalták  Nem csak a Segítő Szolgálat, de a Rend is 

el „szolgálati helyüket”    kapott helyet bemutatkozásához 

 

Dél körül egy elsősegély bemutató keretében megmutattuk, hogy kell újraéleszteni, utána 

pedig akik meg szerették volna próbálni, egy doktornő segítségével elsajátíthatták a technikát 

egy oktatóbabán. 

Délután már mi is körbe tudtunk nézni a Szigeten, amelyen a johanniták mellett, sok más 

szervezet is részt vett és mindenki egy-egy sátorban mutathatta meg magát. Estefelé, amikor 

már kevesebb ember volt ott, le tudtunk kicsit ülni a johannita sátorhoz és társasjátékoztunk 

meg beszélgettünk. Összességében nagyon jó hangulat volt és mindenki fáradtan, de boldogan 

ment haza.  

Lorx Niki 

Újabb adományt juttattunk el Kárpátaljára. A stockholmi magyar nagykövetség által 

gyűjtött nagy értékű orvosi műszereket, valamint egy újabb betegszállító autót állítottunk 

Beregszászon szolgálatba. Ez az autó is a fogyatékkal élők rehabilitációját fogja szolgálni. 

Mivel kora miatt a magyarországi már nem használható, ezért eladás helyett Püspök úr 

kérésére ez az autó is Kárpátalján fogja róni az utakat „végelgyengüléséig”. 

 

        
 

A szállítmány egy ideig Bakó Lajos nagytiszteletű úr vendégszeretetét élvezte, ahol 

gyülekezete „elviseli” Avar Gábor szervezete konténerünket, amelyben sok mindent tároltunk 

már, amíg átjutottak. A konténer Avar Gábor kezdeményezésére Tomcsányi István és Fülöp 

Zsolt közreműködésével került Márokpapiba. Köszönet érte mindenkinek! 



 

Szintén Kárpátalja a célállomása annak a szállítmánynak, amit a Miniszterelnökség Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa szervez a mi bevonásunkkal. A szállítmány Németországból ered, 

nagy értékű műszerek és műtéti eszközökből valamint kórházi ágyakból áll. Reményeink 

szerint jövő kedden, július 4-én kerül át a határon a magyar vámkezelés és az ukrán 

ügyintézés után. 

 

Gömbös Lóránd rendtársunk – a Segítő Szolgálat vezetőségi tagja – jóvoltából 

nagymennyiségű energiatakarékos fénycsövet kaptunk. Ennek szétosztásában segített 

Lipcsey Ákos, aki Tiszafüred környékén 8 helyszínen mintegy 600 világítótestet adott át 

intézményeknek (iskolának, óvodának és gyülekezeteknek) és rászorulóknak, hogy ezzel is 

segítsék a rezsicsökkentést. 

 

   
 

Ugyanebből a szállítmányból jutott a beregszászi Nagycsaládosok Egyesületének is 1500 

darab, akik ezt az új központjukban vették át, megjegyezve, hogy ez az első segély az új 

helyen. (Új központjukat részben önerőből, részben a magyar kormány segítségével 

finanszírozták. Az irodák mellett közösségi tér is könnyíti a működésüket.) 

Május 28-án váratlanul meglátogatta magyarországi partnereit Lorand Szüszner és Ulrich 

Kraus Augsburgból a JUH területi vezetője. Rövid látogatás volt, amely egy 

„munkavacsora” keretében zajlott, mert másnap még egyéb tárgyalásuk volt, és aztán indultak 

tovább Romániába. A beszélgetésen röviden tájékoztattuk a vendégeket – elsősorban Kraus 

urat, hiszen Lorand jól ismer bennünket – a Magyarországon és a határon túl folyó 

munkákról, hangsúlyoztuk, mekkora segítséget jelent számunkra a támogatásuk, és 

reményeink szerint ebben a következőkben sem lesz változás. 

 

 
  

A Segítő Szolgálatot ezúttal Lorx 

Ádám elnökségi tag képviselte 

feleségével.  



Látogató csoport a Sareptában 

A fogyatékkal élők nyári táborán felbuzdulva kezdtük el a Sarepta otthon lakóit látogatni. 

Havonta néhány fős csoportokban látogatunk el hozzájuk a II. kerületi otthonba. 

Az alkalmak során belepillanthatunk mindennapjaikba. Újra és újra szeretettel fogadtak 

minket, bemutatták plüssállat gyűjteményüket, vagy a legutóbbi foglalkozáson készített 

műveiket. Nagy örömmel veszik elő kedvenc játékaikat is, hogy mi is kipróbálhassuk őket. 

Többen sokszor ajándékkal távozhattunk tőlük. A többi táboroztatót is mindig emlegetik, sőt 

nekik is küldtek rajzokat, leveleket. Időközben személyesen azt is megértettem, hogy miért 

volt szükséges a tavaly átadott új épület felépítésére; a különböző mértékű fogyatékkal élők 

külön részlegen lakhatnak, különböző tévécsatornákat nézhetnek és a játékaikat is minden 

részlegen a lakókhoz igazították. A szobák sem zsúfoltak, sőt van aki egyedül lakhat. A nyári 

szünet idejére szüneteltettük a látogatást, de szeptembertől újra tervezzük, hogy beindul a kis 

csapatunk, amire minden új érdeklődőt szeretettel várunk. 

Bendő Emese  

JOIN Közgyűlés 2017 – Berlin 

Ebben az évben hol is lehetett volna másutt a közgyűlés, mint 

Németországban? A reformáció 500. évfordulóján ez az esemény 

is Wittenberg körül forgott. A csütörtöki informális vacsora után 

másnap reggel Luther városába indult a csoport, ahol híres helyek 

felkeresésén túl, megtekinthettük a német johanniták szálláshelyét, 

bázisát, amit kifejezetten az ünnepi év miatt működtetnek.  

Délután aztán elkezdődött az érdemi munka. Mint szokás, először 

az előző év jegyzőkönyvét fogadtuk el, jóváhagytuk a 

költségvetést és a tavalyi év gazdálkodását. Azután a különböző 

munkacsoportok számoltak be. Különösen is érdekes volt a 

Jeruzsálemi St. John Szemkórház összefoglalója, akik a nehéz, 

szinte háborús körülmények között is bővíteni tudták 

tevékenységüket és újabb egészségügyi intézményt hoztak létre a 

Gáza övezetben. 

A PR and Marketin csoport felvetette az egységes megjelenés kérdéskörét. Az angolszász 

országokkal alapvető eltérések vannak – ott fekete alapon fehér kereszt a jelkép, míg a 

többieknél a piros alapon fehér – de a többiek közötti harmonizáció elképzelhető, s ennek meg 

lenne az az előnye, hogy bárhol látnak is egy johannitát, rögtön tudnák, hogy ő johannita és 

nem pl. máltai. Mi szívesen vesszük, ha lesz 

ilyen egységesítés. (Ugyanakkor köszönettel 

vesszük a német JUH felajánlását, amelytől 

ősszel igen jutányosan szerezhetünk be 

egyenruhákat. Ők ugyanis először a JUH-n 

belül egységesítenek, s cserélik le 4 féle 

egyenruhájukat egységesre.) 

Végül személyi változásokra is sor került: a 

JOIN elnöki posztján Johannes Bucher (az 

osztrák johannita szervezet elnöke) váltotta 

Ian Mackenzie-t, aki „búcsúajándékul” egy 

JOIN lobogót adott át. A Közgyűlés arról is 

döntött, hogy jövőre Olaszország lesz a 

házigazdája a találkozónak.  

 

Budapest-Belvárosi Helyi Szervezet 

Mindig örömmel számolunk be helyi szervezeteink életéről, munkájáról. Mostani 

következőkben a Budapest-Németajkú Református Egyházközsége mellett működő Budapest-



Belvárosi Helyi Szervezetünk beszámolóját olvashatják a kedves olvasók 2016-ban végzett 

tevékenységükről 

Időskorúak fizikai állapot javítása játékkal: Johannita lovagtársaink közvetítésével X-

Boxokat és Wii-Nintendo játék eszközöket helyeztünk ki a Join-In projektünk 

eszközállományából gyülekezetekhez, idősotthonokba. (szarvasi Ótemplomi, érdi öregek 

otthona, óbudai máltai idősek klubja, szombathelyi evangélikus, illetve balatonalmádi 

református gyülekezet. Ezek segítségével az ott élő idősek izomlazítását, így fizikai állapotuk 

javítását vidám játék közben érhetik el.  

Idős gondozás: Emellett egy vak 90 éves asszonynak adunk ebédet és sétáltatjuk 

rendszeresen, illetve időseket viszünk gyülekezetünk istentiszteleti alkalmaira, koncertjeire, 

szükség szerint orvoshoz. 

Otthonápolás a gyakorlatban: A Szt. Ferenc kórházzal két alkalommal együtt tartottunk 

laikusok részére oktatást bemutatva hogyan kell saját otthonunkban ápolni idős, beteg 

hozzátartozóinkat, bemutatva milyen egészségügyi segédeszközökkel tudjuk őket segíteni. 

Kárpátaljai óvodák támogatása: A Helyi Szervezet kárpátaljai tevékenysége tovább épült, 

így jutottunk el az óvodákba, ahova a Komárom megyében  Bánffy Miklós és  Baden-

Würtenbergben Carmen és Hans Klein johannita lovagtestvéreink által náluk gyűjtött 

játékokat, íróeszközöket és élelmiszert vittünk.  

Cipős doboznyi ajándékok Húsvétra Sárospatakon: A Lónyay utcai Református 

Gimnáziumban gyűjtött cipős dobozokba rejtett ajándékokat nagy örömmel az itteni szegény 

gyerekeknek jutattuk el tanárukon keresztül. 

Mikulás zsákok: 70 db egy vállalat által felajánlott kisméretű kenderzsákot lovagjaink 

feleségei, önkénteseink, a budapesti németajkú és pasaréti református valamint a 

szombathelyi evangélikus gyülekezetben működő segítőink töltötték meg 2016 

novemberében. Ezekbe a zsákokba is jutott Carmen és Hans Klein Baden-würtenbergi 

Johannita lovagtestvéreink által gyűjtött plüss állatokból is. A testes karácsonyi ajándéknak is 

beillő zsákok most, Miklós nap előtti hétvégén kerültek kiosztásra a Borsod-megyében a 

gyermekvédelmi központban, ahol a szegényebbnél is szegényebb, mert család nélküli, vagy 

onnan kiszakított gyermekek kapták. Az átadás fényét maguk a gyermekek emelték 

bemutatva zenei tudásukat.  

A Sylvester János Református Gimnáziumban : egy Diakóniai demonstrációs terem 

létrehozását végeztük saját munkával és a szükséges eszközök összegyűjtésével, hogy az 

alkalmas legyen a diakóniai és otthonápolási oktatásra. 

Karitatív munka a Béke Nevelőotthonban:  A fiatalok részére filmklubot tartottunk, majd 

projektort adtunk nekik abból a célból, hogy saját maguk is vetíthessenek. Részt vettünk 

színkörük munkájában és a Valahol Európában előadásában a Rendőrtiszti Főiskolán és a 

Lauder Gimnáziumban. Egy már felnőtt korú neveltet és kisfiát rendszeresen elvittünk a 

templomba. A JSSZ-től kapott tartós ennivalót is nekik adtuk. A nevelők imaóráin is részt 

vettünk, problémáik egy kívülálló szemével való átbeszélése céljából. 

Szt. Márton köpenye: A máltaiakkal közösen t indítottuk 2015 őszén és 2016 tavaszán 

zártuk le ezt az akciót, mely során 500 zsák meleg ruhát sikerült összegyűjteni és a 

beregszászi, magukat magyar cigányoknak való szegényeknek eljuttatni. A gyűjtésben nagy 

segítségünkre voltak a dunántúli gyülekezetek. Megmozdultak a katolikusok, reformátusok, 

evangélikusok és nagycsaládosok; Tihanyban, Pátyon, Budaörsön, Balatonalmádiban, Pápán, 

Tapolcafőn, Dorogon, Szombathelyen, Érden, Gödöllőn és természetesen a fővárosban. A 

gyűjtés és terítés módjának kialakítása megtörtént. Így a 2016 decemberi szombathelyi 

gyűjtés már fenntartja a Szt. Márton köpenye nevet, de ruhaadományai most Dél-Baranya és 

az Ormánság szegényeihez jutnak el. 



Irodabútorok, számítógépek, szalagfüggönyök, irodai eszközök felújítása: A Bull 

Magyarország Kft. profil változás miatt raktárkészletét felajánlotta nekünk, ha a raktárat 

kitakarítjuk, bizalmas iratok, adathordozók szakszerű megsemmisítjük. Ezt önkéntes 

munkával elvégeztük. A befektetett munkát valószínűleg az iratokat tartalmazó dossziék, 

irattartók, irodai bútorok értéke kompenzálta, melyet a következő helyekre adtuk: 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Dunántúli Református Egyházkerület, 

iskolák, Szt. Ferenc Kórház, Csilla von Boeselager Ház. 

 Strandkönyvtár: Tekintettel arra, hogy a Balaton térségében egyre több németajkú 

nyugdíjas van. (tízezer a 2011-es KSH adatok alapján). Felvettük a kapcsolatot a 

balatonalmádi könyvtárral ahol azokat elhelyezzük, majd nyár során a Strandkönyvtárban 

kerül kihelyezésre. Innen a németnyelvű nyaralók szabadon viszik el. Ezzel lehetővé tesszük, 

hogy szabadságuk idején is találkozhassanak az Igével.  

Internetes közvetítése: 2015 ősze óta a Kárpát-medencei Altagozat találkozóit a Budapest-

Belvárosi Helyi Szervezet folyamatosan közvetítette  Ustream szoftvere segítségével. Más 

alkalommal Skypeon közvetítettünk, ekkor a távoli társaink a beszélgetésben is részt vehettek. 

Két alkalommal pedig az előadást felvettük abból a célból, hogy a honlapunkról később is 

elérhetőek legyenek. 

Hiszem és vallom: meg kell látnunk, ki miben szűkölködik, és segíteni kell rajta – azonnal. 

Persze ez esetenként lemondást kíván, de boldogabbá teszi a szegényeket, vagy szenvedőket 

és minket magunkat is.  

Avar Gábor 

Katasztrófavédelmi képzés 

Előző Hírleveleinkben már beszámoltunk a most zajló 80 órás katasztrófavédelmi képzésünkről. 

Március és május egy-egy hétvégéjén került sor a tanfolyam következő részeire. Ezeken a 

foglalkozásokon a hallgatók egyebek mellett megismerkedtek a projekttervezéssel, vagy épp az 

elsősegélynyújtással. A SPHERE projektről és a humanitárius alapelvekről Mujzer Péter, a 

katasztrófavédelem jogi keretiről dr. Mógor Judit tű. ezredes asszony,az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese, míg a katasztrófavédelem rendszeréről, illetve a 

karitatív szervezetek szerepéről, feladatáról Jackovics Péter tű. ezredes, a Vészhelyzet-kezelési 

Főosztály főosztályvezetője tartott előadást. A képzés résztvevői júliusban adnak számot tudásukról 

egy képesítő gyakorlat keretében.  

EURACARE Flight&Shelter - légi evakuációs képesség 

Az EURACARE Flight&Shelter nemzetközi modul egy öt európai ország (finn, német, szlovák, 

osztrák és magyar) együttműködéséből álló légi evakuációs kapacitás. Aktiválása esetén a modul a 

szlovák Kormányzati Légi Szolgálat Airbus A319 gépeit használva egyszerre mintegy 90 fő 

kimenekítésére képes, emellett mintegy 100-150 fő bajbajutott átmeneti menedék ellátásra (épületben, 

vagy sátrakban) is fel van készülve 3-7 nap időtartamban. Könnyű és középsúlyos sérültek szállítása 

mellett folyamatos pszicho-szociális segítséget is tud nyújtani a modul, amely készen áll különösen is 

érzékeny csoportok evakuálásra is (mint az idősek, gyerekek, fogyatékkal élők). A modul a hét minden 

napján 0-24 órában elérhető és aktiválható az Európai Katasztrófavédelmi Mechanizmus 

Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központján keresztül. A projekt jelenleg a képzési, felkészülési 

fázisban van. Két etapban 1-1- hetes felkészítésen vett részt a modul leendő állománya (mintegy 40 

fő), illetve májusban Frankfurtban került sor a csapat logisztikusainak kiképzésére. A képesség 

kialakítás várhatóan ősszel zárul le és teljes kapacitásában a Dániában megrendezésre kerülő EU 

ModEX gyakorlaton mutatkozik be először 2018 januárjában. 

Szabján Imre 



 

Rövid Hírek 

 2017 második negyedévében is számos intézményt, rászorulót támogathattunk.  Élelmiszer 

adományokat juttattunk több hazai és határon túli településre: Vilmányba, Terénybe, 

Nagymarosra, Szadára, Kolozsvárra, Magyarlapádra, Marosvásárhelyre, 

Székelyudvarhelyre, Székelykeresztúrra. 

 Süteményekkel támogattuk a Nagycsaládosok Országos Egyesületét, a Kodály Zoltán 

Magyar Kórusiskolát, a jászberényi Szent Erzsébet Kórházat, az Érdi Időseket Ellátó 

Intézményt. A szent József Plébánia felújított vendégszobáinak és közösségi 

termeinek berendezéséhez jelentős bútoradománnyal járultunk hozzá. 

 Kórházi ágyakat és éjjeli szekrényeket adományoztunk a Semmelweis Egyetem ÁOK 

I. Sz. Belgyógyászati Klinika és a Leányvári Idősek Otthona részére. 

 Ultrahang gépet, inkubátort, lélegeztető gépet és egyéb kórházi eszközöket juttattunk 

Kárpátaljára. 

 Kórházi ruhákkal segítettük a csengeri Járóbeteg Központ működését, mintegy 80 emeletes 

ágyat adományoztunk a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium kollégiumának. 

 Mátészalkai és Csengeri Helyi Szervezetünk a tavalyi évhez hasonlóan, idén is közösen látta 

el a Rácz-kerti óvodája által szervezett családi napjának elsősegély felügyeletét.  

 Oktatóink az elmúlt negyedévben mintegy 250 egyetemistának tartottak előadást 

elsősegélynyújtásból. 

 Miután az elmúlt ősszel újra strukturáltuk 

középiskolai elsősegélyprogramunkat, 2017 

tavaszán az Iskolai Közösségi Szolgálat 

keretében 6 középiskolában tartottunk 

oktatást. Mintegy 100 diák sajátította el az az 

alapvető életmentő beavatkozásokat és tett 

sikeres vizsgát a nyári szünet előtt. Év végén, 

a tanfolyamok lezárásaként összesen 8 

középiskolát ajándékoztunk meg az iskolai 

elsősegély ügyeletekhez elengedhetetlen alapfelszereléssel. Ennek köszönhetően a nyári 

táborokban már a Johannita Segítő Szolgálat logójával ellátott mellényekben, a szükséges 

kötszerekkel felszerelkezve vigyázhatják társaikat az ügyeletben lévő diákok. Nagy öröm 

számunkra, hogy egyre több középiskolában sikerül megvalósítanunk az elsősegély 

programunkat, melynek köszönhetően egyre több helyen maguk a diákok látják el az 

elsősegély ügyeleteket az iskolai programokon. 

 Idén május 12-én került sor közhasznú egyesületünk Éves Közgyűlésére. A Közgyűlés 

különböző kötelezettségei mellett mint például a pénzügyi beszámoló elfogadása, új 

vezetőségi tag felvételéről is döntött. Az öttagú elnökség újonnan megválasztott tagja lett 

Gömbös Lóránd, akit más területeken szerzett tapasztalatai, felelős beosztásokban betöltött 

funkciója és a johanniták közt eddig mutatott tevékenysége alapján talált alkalmasnak a 

Közgyűlés erre a feladatra i. Kérjük Isten áldását vezetőségi munkájára!  


