
 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

XVII. évfolyam 3. szám  2016. október  Szerkeszti: Porcsalmy László 

Szokás szerint a gazdasági ügyekkel kezdjük: 

Hamarosan aláírhatunk két szerződést is. Az egyiket legutóbbi számunkban már említettük: a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságáról dr. Grezsa István kormánybiztos úr a 

Segítő Szolgálaton keresztül támogatja a Munkácsi Katonai Kórházat, valamint az első 

kárpátaljai tűzvédelmi képzés költségeit is fedezi, mindösszesen 4 millió forintot költhetünk 

ezekre a programokra. (A tűzvédelmi képzésnek szomorú aktualitást ad a napokban leégett 

Bereg Camp konferenciaközpont esete.) Ezen kívül az Emberi Erőforrások Minisztériumától 

is kapunk támogatáskiegészítést. A 10 millió forint többletforrásról szóló szerződéshez is 

leadtuk a dokumentumokat. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez. 

A nyár mindig gazdag programokat tartogat. Ezekről számolunk be a következőkben. 

Csengerből ritkán kapunk híradást. Most különösen is kedves híreket kaptunk, hiszen két 

helyi szervezetünk együttműködése indult meg. Az év kezdetétől a mátészalkai ifjúsági 

elsősegélynyújtók szakmai munkáját csengeri mentőszakápoló önkénteseink segítik, illetve a 

nyár folyamán Mátészalka és Csenger – a két szomszédvár – közösen szervezett több 

programot is. 

Először is sok akadályt legyőzve beindult a csengeri járóbetegközpontban kibővített 

beteglétszámmal az infúziós kezelés, amelyhez sok segítséget adott a Segítő Szolgálat kórházi 

eszközök formájában. Szintén a központ vitt sok ruhaneműt, amelyeket a legjobban rászoruló 

családok kapták meg Dr. Sélyei Katalin vezetésével. 

A vizsgálóágyak is intézményünk reumatológiai, illetve kardiológiai rendelőjében kaptak 

helyet. 

 

Több mint hétórás mozgóőrséget láttunk el a város főterén. (Sajnos szükség is volt ránk.) 

Ezúton szeretnénk ismételt 

köszönetünket kifejezni mindenért, 

és itt említeném a mentőautónkat 

is, amit tengernyi nehéz akadály 

legyőzésével sikerült végre 

hadrendbe állítanom, friss 

műszakival teljesen berendezve. 

A kocsi augusztus 20-án volt 

először hivatalos szolgálatban a 

Csenger Város által rendezett 

Államalapítási ünnepségsorozaton. 



Megragadván az alkalmat itt szeretném közölni, hogy Bojer Ilona csoportvezető 

szervezésében Mátészalkáról 3 fő elsősegélynyújtó segítette a munkánkat, meglepően 

nyugodt és határozott fellépéssel. Sőt ígéretet kaptunk, hogy a közelgő „almanapok” 

elnevezésű ünnepségen is szeretnének részt venni. 

 

Végh Ferenc – Csenger 

 

Óvodai családi nap Mátészalkán 

2016. június 4-én a Johannita Segítő Szolgálat Mátészalkai Ifjúsági Szervezete először vett 

részt önálló ügyeletén. A szolgálat Mátészalkán a Ráczkerti Óvodában zajlott a Családi nap 

keretében. Az elsősegély sátorban a Csengeri Helyi Szervezet egyik mentőszakápolójával, 

Végh Ferenccel 3-4 fős csoportokban, felváltva végeztük az ügyeletet. Nagy lelkesedéssel 

vártuk ezt a napot, hiszen most a gyakorlatokon szerzett tudásunkat, tapasztalatainkat éles 

helyzetben is alkalmazhattuk. Szerencsére nem történt komolyabb baj, s reméljük, hogy a 

következő Családi napon is mi végezhetjük az elsősegélynyújtók feladatát. 

Sárközi Gyopárka – Mátészalka 

Elsősegélynyújtó bemutató Mátészalkán 

Nagy örömünkre szolgált, amikor 

csapatunk (Mátészalkai Ifjúsági 

Elsősegélynyújtó Csapat) felkérést 

kapott egy helyi általános iskolától, 

hogy a családi napjuk keretében 

tartsunk egy bemutatót. Az iskola 

minden tanulója nagy érdeklődéssel 

fogadott minket. Főleg az újraélesztés, 

stabil oldalfekvés, sebellátás, ájulás 

ellátásának bemutatása volt a fő cél. 

Érdekességként szeretném leírni, hogy 

az alsó tagozatosok különösen nagy érdeklődést tanúsítottak. A gyerekek szívesen kipróbálták 

a gyakorlatban is a különböző technikákat. 

Bojer Ilona – Mátészalkai ifjúsági csapatvezető 

 

 

Hála Istennek a mátészalkai-csengeri nem az egyetlen együttműködés helyi szervezeteink 

közt. A következő beszámoló budapesti és kolozsvári elsősegélynyújtóink közös szolgálatáról 

ad hírt. 

 

A mozgóőrség tagjai voltak:  

Gaál Lajos, Marczali Orsolya, 

Nagy Dorina, Maczali Dávid, és 

jómagam. 
 



Magyar Református Egység Napja – 2016.05.22. 
 

Nem épp zökkenőmentes utunk végén kis csapatunk csak leért Kolozsvárra, ahol Deák 

András, a helyi elsősegélycsoport vezetője már sok szeretettel várt minket.  

Gyors eligazítás után elfoglaltuk a kijelölt helyeinket az Istentiszteleten, melynek keretében 

az Úrvacsora szentségével is élhettünk.  

Istennek hála, „semmi dolgunk nem akadt”, így az Istentisztelet végén nyugodt szívvel 

tudtunk leülni egy jóízű ebédre, és beszélgetésre a helyi csoporttal. Számomra különösen jó 

volt látni, hogy a szervezőség teli volt fiatallal. 

  
 

Jó érzés volt látni, hogy a rendezvény nem csak nevében volt Magyar Egység Napja. 

Testvérként köszönthettük az ott megjelent johannita rendtagokat, püspök urakat, vagy épp a 

Magyar Református Szeretetszolgálat tagjait is.  Ezért is az Úré a dicsőség! 

Porcsalmy Zsófia 

 

Az idei szezonban is sok csoportot tudtunk fogadni terényi táborunkban. A következőkben 

ezekről számolunk be. Táborunkhoz tartozó hír, hogy a szennyvízkezelő rendszer bő 1,5 (!) 

éve elindított engedélyeztetési eljárása hála Istennek a végéhez ért, így az ősz folyamán 

elindulhatnak a fejlesztés kivitelezési munkái.  

 

Idősek táborozása Terényben 

Terényi táborunkban idén is fogadhattuk idősek egy csoportját. Idén mintegy 30 fő érkezett az 

érdi idősek klubjából és otthonából. Bár az időjárás nem kedvezett a csoportnak, ennek 

ellenére tartalmasan teltek a táborban töltött napok. Az esős napokat játékokkal, 

beszélgetésekkel, vagy épp zenehallgatással töltötték ki a résztvevők, de a csoport ellátogatott 

a helyi Csipkemúzeumba is. A múzeumban található csodálatos munkák nagy hatással voltak 

az idősekre. További nagy élményt jelentett az időseknek, hogy egy kedves szomszéd 

meghívta a csoportot a saját kertjébe, ahol háziállatokkal is barátkozhattak a szépkorúak. 

Reméljük az idősek közti munkánknak ezt a részét is folytatni tudjuk. 

 

A nagyváradi csoport 10. tábora Terényben 

Idén tízedik évfordulójához érkezett a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség nyári 

táborozása a magyarországi Terényben. Július 30. és augusztus 5. között egy újabb hetet 

töltött ott gyülekezetünk 26 tagból álló ifjúsági csoportja öt felnőtt vezető (Kerekes József, 

Kövendi István és Tokár Sándor lelkipásztorok, illetve Garnai Borbála Amália és Balogh 

Péter Pál) kíséretében. Nagy szó ez, hiszen az érdeklődést és a lelkesedést nem könnyű 

felkelteni és megtartani ennyi éven keresztül!  



Bennem nagy kíváncsiságot és izgalmat keltettek már a tábori előkészületek is, hiszen az volt 

az érzésem, hogy az évek során ide már-már „hazajár” mindenki. Jól ismert és bejáratott volt 

ott minden: előkészített szoba- és konyhaszolgálatos beosztás, pontos napi program egész 

hétre, napi témák, melyeket a fiatalok javasoltak. Minden arról tanúskodott, hogy a sokéves 

tapasztalat meghozza gyümölcsét: szinte magától mennek a dolgok.  

Azért volt valaki rajtam kívül is, aki első ízben járt Terényben: az autóbuszvezető. Hiába volt 

az előzetesen elküldött útvonalterv a megállókkal, mert a mai világban mindenki a GPS-re 

hagyatkozik, ami lágy női hangon mindig a következő tanácsot adja: járt utat a járatlanért el 

ne hagyj – csak autópályán haladj! Ezért kis kerülővel ugyan (bár időben a tervezettnél 

hamarabb), de épségben megérkeztünk festői tájon lévő úticélunkhoz.  

Másnap egyszerűbb volt a dolgunk, hiszen 

Magyarországon (hogy egy elhíresült egyházi 

mondást szabadon idézzek) „minden út Budára 

vezet” – hamar és magabiztosan megérkeztünk 

városnéző túránk első állomásához: a Hősök 

terére. Néhány fénykép elkészítése, és az ilyenkor 

szokásos főhajtások után tovább haladtunk az 

Országházhoz, majd (mivel felújítás miatt csak 

korlátozott számú autóbusz mehet fel) 

gyalogszerrel kapaszkodtunk fel a Lánchídon 

keresztül a Budai Várhoz. A nap végére mondanom sem kell, hogy Terénybe érve 

kellőképpen elfáradt a társaság.  

Hétfőn aztán, táborozásunk harmadik napján kezdődtek a napi programok. Minden délelőtt az 

ízletes és bőséges reggeli elfogyasztása után 10 órától a Johannita Segítő Szolgálat 

működtette táborhely közösségi házában gyűltünk össze, ahol első nap a családi 

kapcsolatokról (szülővel, testvérrel), második nap a virtuális kapcsolatokról, harmadik nap 

pedig az álmokról esett szó bibliai és mindennapi vonatkozásban. Minden előadást 

kiscsoportos beszélgetés követett, melyeken őszintén és közvetlenül együtt kerestük a 

válaszokat a jelen levő fiatalok égető kérdéseire.  

A tábor három kiemelkedő alkalmát 

(az esti tábortüzeket nem számítva 

ide) az Orsós Magnó Múzeumban tett 

látogatás, a Szanda várához tett 

kirándulás és a vizeslufi-csata 

jelentette. A Magnó Múzeumban 

olyan megmagyarázhatatlan érzés 

kerített mindenkit hatalmába, amely 

nemcsak régi értékeink ápolására 

ösztönözött minket (a mai kor 

telefonon hallgatható zenéinek 

hangzása nyomába sem érhet azoknak 

a 40-50 éves kristálytiszta szalagra 

rögzített felvételeknek), hanem arra is példát láthattunk, hogy mit jelent a szenvedélyes 

elköteleződés valami (jelesül: 430 hanglejátszó eszköz karbantartása és üzemeltetése) mellett.  

Mindezek célja pedig egyetlen dolog volt: a közösség. Hiábavaló a legszebb látvány az 

erdővel fedett nógrádi dombságról Szanda romfala mellől, felesleges a legfelemelőbb élmény 

nemzetünk büszkeségei mellett megállva, és tovatűnik a legérdekfeszítőbb technikai 

magyarázat hatása is, ha azt nincs kivel megosztani, és arra később együtt visszaemlékezni.  

A mi célunk is ez volt a tábor mind a hét napján: közösséggé formálódni Isten közelségében! 

Úgy érzem sikerült.  

Tokár Sándor, segédlelkipásztor Rogériusz, Nagyvárad 



VIII. Elsősegély Tábor 

Ifjúsági elsősegélynyújtó csapataink idén is együtt táboroztak Terényben. A tábor idei témáját 

az olimpiai játékok adták, ami már csak azért is elég kézenfekvő volt, mert táborunk 

kezdőnapja, az Olimpia hivatalos nyitányával esett egybe. Csapataink életében az 

elsősegélynyújtás elég fontos szerepet tölt be, de legalább ennyire nagy hangsúlyt igyekszünk 

fektetni a közösségre és hitünk 

közös megélésére. Többek közt 

emiatt is, már rögtön az első napon 

kivonultunk az erdőbe, ahol 

sátrakban töltöttük az éjszakát. A 

Mária-forrás közelében felállított 

ideiglenes táborunk ideális 

helyszínül szolgált a tábornyitó 

istentiszteletének, amelyet 

Gregersen-Labossa György, a 

Johannita Rend Magyar 

Tagozatának káplánja vezetett, 

akinek ezúton is köszönjük szolgálatát! Öröm volt, hogy Káplán úr elvállalta a szolgálatot, 

hiszen korábbi évek hagyományát követve vele arról is beszélgethettünk, hogy mit jelent 

johannitának lenni a mai világban és mit jelent neki személyesen ez a közösség. 

A tábor során a résztvevők kis csapatokba osztva, 

egy-egy nemzetet képviseltek (így például voltak 

görögök, kínaiak, olaszok, mexikóiak, vagy épp 

katariak). A csapatoknak nem csak a különböző 

versenyszámokban kellett „hazájukat” képviselni, de 

például meg is kellett tanulniuk adott nyelven 

buzdítani egymást, sőt még nemzeti ételüket is el 

kellett készíteniük a többiek számára. A 

versenyszámok közt voltak klasszikus sportok 

(például úszás), viccesebb feladatok (például vizibicikli-verseny) és természetesen 

elsősegélyes feladatok is.  

Bár a tábor során a csapatok egymással versenyeztek, de a két nagy, komplex kárhely során 

azt is bebizonyíthatták, hogy egy nagy 

csapatként is tudnak összedolgozni. 

Mindkét extrém szituációban (extrém a 

szó olyan értelmében, hogy laikus 

elsősegélynyújtóként gyakorlatilag kizárt, 

hogy ilyen helyzetbe kerülnének valaha) 

bebizonyosodott, hogy a különböző 

helyről jövő csapatok és önkénteseink 

szépen összecsiszolódtak az évek alatt. 

Ilyen szemmel is jó volt végignézni a 

csapaton, hiszen a tábor során röviden visszapillantottunk az elmúlt 10 évünkre, ugyanis idén 

lesz 10 éve, hogy a Johannita Segítő Szolgálat Közgyűlése életre hívta Szervezetünk Ifjúsági 

Tagozatát. 

Közösen adtunk hálát az elmúlt 10 évért, azért a sok-sok lehetőségért és ajándékért, amit az 

Úr Istentől kaptunk, illetve azokért az önkéntesekért, akik szolgálatukkal, személyiségükkel 

hozzájárultak ahhoz, hogy egy ilyen közösség, baráti társaság, gyülekezet, család (kinek mit 

jelent a csapat) létrejöhetett és megmaradt. Különösen is jó volt látni, hogy a „régi arcok” 

közül többen fontosnak tartották, hogy erre az alkalomra eljöjjenek. 

Szabján Imre 

 



Isten, és a hegyek lábánál… – kárpátaljai családok Terényben 

Immár hatodik alkalommal lehettünk a Johannita Segítő Szolgálat terényi táborában egy 

csendes hét erejéig. Mindenki izgalommal várta az augusztus 11-ét, az indulás napját. Az 

elmúlt évek tapasztalataiból merítve vártuk, hogy Isten lábainál, Hozzá még közelebb 

legyünk. Egyen-egyenként szívünkben ott volt a vágy, hogy a Hatalmas Isten szóljon, élő 

szavával ébresztgesse, tovább vigye néha meg-meglankadó, de Hozzá vágyó életünket. Vajon 

mit is tartogat számunkra a Teremtő? Mire akar ezúttal megtanítani, vagy figyelmeztetni? 

Továbbá vágyakoztunk együtt lenni családtagjainkkal és mindazokkal, akikkel együtt várjuk, 

szeretjük és szolgáljuk Megváltó Urunkat. Több család számára ez az egyetlen alkalom az 

évben, amikor egy teljes hetet együtt lehet.  

Valóban, az a Nagy Isten, aki e világot igazgatja ismét bemutatkozott, mint kegyelmes, az 

embert szerető Úr. Így kerülhettünk közelebb és ismerhettük meg jobban az Ő Jézus 

Krisztusban megnyilvánuló szeretetét.  

A hét egy ember körül forgott. Körülötte, Aki méltó arra, hogy nem csak egy hét, hanem 

egész életünk Róla szóljon. Igyekeztünk megérteni az igéből, hogyan látja Isten Jézust 

(Szabadító, szeretett Fiam) valamint hogyan nyilatkoztak Róla azok, akik megismerték és 

követték (Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévalóság Atyja, Békesség Fejedelme, 

Immánuel). 

Az ige gazdagon terített asztalán túl, Atyánk az Ő ajándékozó szeretetét még több mindenben 

is megmutatta. Ezt már az ottlét alatt is tapasztaltuk, de hazaérkezve ki-ki tovább folytatta 

személyes élményeiről a beszámolót.  Mivel több helységből lévők voltunk együtt, ezért 

alkalom nyílt egymás közelebbről történő megismerésére. Megtudhattuk, ki milyen 

nehézségekkel/kihívásokkal küzd – hogy éli meg az anyagi, egészségügyi, politikai 

megpróbáltatásokat – és hogyan segíti Isten a harcaiban győzelemre.   

 

Mindazért a jóért, amit ez alatt a hét alatt kaptunk, köszönet és hála Gondoskodó Mennyei 

Atyánknak és a Johannita Segítő Szolgálatnak, akik ismételten eszközök lehettek hatalmas 

kezében. 

 

 

Szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr 

munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. 1Kor 15:58 

Bocskor Viktor – Nagybereg 

 

Ezen az éven először tölthettünk el így 

együtt egy egész hetet. A délutáni vidám, 

ügyességi, valamint fejtörő programok 

még jobban összekovácsoltak: nem csak a 

gyülekezetet, de a családokat is külön-

külön. Az esti órákban összeülve beszéltük 

meg saját életünkben hogyan is 

mutatkozott be Jézus, és a már megélt 

tapasztalatok lehettek erősítéssé a jövőre 

nézve is. Ajándék volt a nagy létszámú 

jelenlét. Továbbá az, ahogyan Isten 

elhengerítette az akadályokat: 

utazás,  időjárás, étkezés és szállás terén 

egyaránt. 



 

Sarepta otthon lakói Terényben  

Idén újra lehetőségünk volt arra, hogy augusztus végén együtt táborozhassunk a Sarepta 

Budai Evangélikus Szeretetotthon lakóival. 

Tekintve, hogy idén az irgalmasság éve van, erre a hétre az irgalmasságot választottuk 

témának. A kezdő alkalmon az irgalmas szamaritánus történetét dolgoztuk fel, majd napról 

napra más-más történeten keresztül beszélgettünk az irgalmasság példáiról: enni adni az 

éhezőnek (Illés Sareptába megy), a beteg gyógyítása (gutaütött meggyógyítása), és a 

megbocsátás (a tékozló fiú). 

Az alkalmak után „véresen komolyra” fordultak a dolgok. No, azért nem kell megijedni, 

senkinek nem lett semmi baja, sőt, most már ők is tudják, hogy hogyan tudnak egy kötést 

szépen felhelyezni egy sebre.  

Hála Istennek az idő nagyon szép volt, így az alkalmak mellett volt lehetőségünk kirándulni 

is. Így juthattunk el Hollókőre, Balassagyarmatra, ahol fagyiztunk egy jót, és Jákotpuszta Dél-

Cserháti Ökológiai Tájközponthoz , ahol sok helyes kis- és nagyobb állatot láthattunk, 

simogathattunk, illetve egy forráshoz is elmehettünk. Természetesen a tábortűz sem 

maradhatott el sütögetéssel, és a táncház is ismét nagy sikert aratott. 

Idén is nagyon áldott pár napot tölthettünk velük, rengeteg móka-kacagás, rengeteg szeretet. 

Nagyon hálásak vagyunk ezért a hétért, a saját kis segítői csapatunkért, a résztvevőkért, a 

velük érkező két nagyon kedves és odaadó segítőért, és a jó hangulatért. 

 

 

 

Porcsalmy Zsófia 

 

Idén augusztus 20-án rendezte meg a Kárpátaljai Református Egyház családi csendesnapját 

Nagydobronyban. A Segítő Szolgálat – immár hagyományosan – az étkeztetést támogatta 

jelentős összeggel, de idén extra program is volt: a Pasaréti Palló Imre kórust is meghívták 

szolgálni – ebben több önkéntesünk is énekel – így közös busszal terveztük az utazást. 

 

11. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó 

 

A Szélrózsa találkozót immár 11. alkalommal tartották meg. A találkozó helyszínéül ezúttal a 

Sástó mellett található Mátra-kemping szolgált. Idén is több ezer résztvevő látogatott el az 

ötnapos fesztiválra, amelynek idén a mottója „Áldás leszel” volt. Az Evangélikus Egyháznak 

ezen a kiemelt rendezvényén gyakorlatilag kezdetektől Szervezetünk önkéntesei végzik az 

egészségügyi biztosítási és elsősegélynyújtói feladatokat. Ez idén sem volt másként és 

önkéntes orvosaink, mentőtisztjeink, mentőápolóink és elsősegélynyújtóink 0-24 órában látták 

el a kisebb-nagyobb sérüléseket, rosszulléteket. Az is már hagyomány, hogy német johannita 



barátaink is önkéntesekkel és felszereléssekkel segítik a rendezvényt, így idén is öt német 

johannita elsősegélynyújtó csatlakozott ellátó csapatunkhoz. Külön öröm volt, hogy a 

szolgálatba egyik szakmai vezetőnk, Dr. Kianek Eszter is be tudott kapcsolódni. Eszter 

jelenleg novemberi szakvizsgájára készül, amihez szorítunk neki és imádkozunk érte! 

Szabján Imre 

 

Református Csendesnap Kárpátalján – egy kórustag szemével 

Rövid kárpátaljai utazásunk olyan gazdag volt élményekben, hogy sokkal többnek tűnt, mint 

másfél nap. Kalandjaink azzal kezdődtek, hogy útban a határ felé kiderült, hogy mindenkinek 

megvan az útlevele, egyedül a sofőré hiányzik, tehát a busz nem tud velünk együtt átkelni a 

határon. Úti célunk gyalogos megközelítésének csak annyi volt az akadálya, hogy negyven 

kilométert kellett volna sétálnunk, ezért jó néhány telefon után, végül Nagy Béla segítségével 

a határátkelő ukrajnai oldalán várt bennünket egy másik busz.  

               

Átcipeltük a csomagjainkat, sorban álltunk útlevélvizsgálatra, a hazafelé tartó emberek nem 

kis bosszúságára. Mire átértünk a megbeszélt randevú helyére, egy kis sárga busz már várt is 

bennünket. Később több másik kis sárga buszt is láttunk, és vendéglátónk mesélte, hogy aki 

egy ilyenbe beül, biztosan eljut arra a pontra, hogy imádkozik: akár hívő, akár hitetlen. Kis 

ízelítőt mi is kaptunk ebből, mert a kárpátaljai utak minden képzeletet felülmúlóan rosszak, 

tele vannak kátyúval, ezért bennünk vesekő vesekövön nem maradt. Végül elértünk 

szálláshelyünkre, ahol finom vacsorát és kényelmes szobákat kaptunk. Este még próbát 

tartottunk. Rugalmasságot kellett gyakorolnunk, mert ottlétünk alatt legalább hatszor változott 

a program, nem lehettünk benne biztosak, hogy hol és mikor kell szolgálnunk. 

Ilyen kezdetek után nagy meglepetés volt a csendesnap. Ha az egész napot egyetlen 

mondatban akarnám összefoglalni, olyan volt, mintha kristálytiszta patakvíz mosott volna át 

bennünket. A téma, amire a bizonyságtételek és az előadások fel voltak fűzve, a Biblia, az élő 

Ige olvasása volt. A bevezető áhítat mottója a „Sola Scriptura” (Egyedül a Szentírás) volt. Zán 

Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke Jósiás király történetén keresztül 

arról beszélt, hogy vissza kell térnünk az Igéhez, a Biblia mindennapi olvasásához, mert 

életünk romjait csak az Isten szava képes újjáépíteni, sebeinket bekötözni, és indítani minket a 

Lélek által, hogy megvalljuk hitünket, hogy só és világosság lehessünk ebben a világban.  

Úgy alakult végül, hogy a templomi bizonyságtétel és előadás előtt és között szolgálhattunk 

először. Itt két nagycsaládos asszony beszélt az életéről, és mindketten arról vallottak, hogy 

kizárólag Isten igéje vezet az életre, és még két hívő ember „ideális” házasságában is lámpás 

és útmutató a Biblia. A gyereknevelésről, házassági konfliktusokról, veszteségekről, 



kudarcokról szóló történetekben együtt nevettünk, és sírtunk az előadókkal. Őszinte 

vallomások voltak. 

 

De a gyerekkórus egyik refrénje („Megtanulom, megőrzöm, tanítom, tovább adom, a szüleim 

nyelvét a gyermekeim hangján elvenni nem hagyom”) rádöbbentett bennünket, hogy a 

kárpátaljai magyarság milyen nehéz körülmények között küzd a megmaradásáért, és ami 

nekünk Magyarországon természetes, az nekik csak elérhetetlen vágyálom.  A mi kórusunk az 

Isten felé kifejezett háláról, örömről, és az Úr vég nélküli szeretetéről és hűségéről énekelt. 

Feltöltekezve indultunk hazafelé egy újabb sárga busszal, de kicsit jobb úton, a munkácsi vár, 

majd Beregszász érintésével. A határra érkezve megpillantottuk a hosszú kocsisort, ami több 

órás várakozást jelentett volna, ha nem gyalog kelünk át a határon. Ez újabb bizonyosság volt, 

hogy Isten hogyan fordítja a kellemetlennek tűnő, rossz dolgokat a javunkra. A 10 perces 

határátkelés után hálás szívvel ültünk be a hűvös, tágas buszunkba, és épen, biztonságban 

érkeztünk haza. 

Összességében fantasztikus élmény volt az egész utazás a kórussal, egymás eddig nem látott 

oldalát is megismerhettük, rengeteget nevettünk, a nehézségek ellenére is mindenki derűs 

volt. Hálásak vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek az élménynek. 

Szántó Eszter – Pasarét 

 

 

Rövid hírek 

 Az említett kárpátaljai tűzeset miatt kérjük, aki indíttatást érez, segítse 

adományával a felújítást, amelyeket a Johannita Segítő Szolgálat OTP Banknál 

vezetett bankszámlájára várunk 11705008-20410322 „Beregcamp” közleménnyel. 

 A július 13-ára előrejelzett kamion konvoj sajnos még mindig nem indult útnak 

Ukrajnába. Az adminisztrációs folyamat egyelőre nem zárult le. 

 10 év után a Johannita Rend Magyar Tagozata, illetve a rendi képviselet 

visszakaphatta korábbi irodáját. Így a jövőben teljes egészében a jelenlegi iroda fogja 

képezni a Johannita Segítő Szolgálat központját. A Segítő Szolgálat az elmúlt években 

jelentősen megnövekedett tevékenységének köszönhetően, már elég szűkösen fértek el 

a különböző szervezeti egységek a közös irodában, így már nagyon időszerű volt az új 

elhelyezés. A régóta várt esemény György István kormánymegbízott úrral folytatott 

tárgyalások eredménye, akinek segítőkészségét az ügyben szeretnénk ezeken a 

hasábokon is megköszönni. A meglévő, illetve az újonnan (vissza)kapott irodák 

berendezéséhez az Open Society Institute nagylelkű bútoradományai is hozzájárultak, 

amelyet ezúton is hálásan köszönünk. A költözésre szeptember végén került sor, de 

még a különböző infrastruktúrák kialakítása és az elhelyezkedés folyamatban van. 

Reméljük, hamarosan hírt adhatunk a végleges berendezkedésről. 

 Az Open Society Institute felajánlásnak köszönhetően különböző bútorokkal 

támogathattuk a Gödöllői Református Líceumot és a XV. kerületi szakrendelőt is.   

Ebéd után kezdődtek a kórusok 

előadásai a nagyszínpadon, ahol 

mi énekeltünk negyedikként. 

Előtte a többi kórust hallgattuk. 

Megrendítő volt, mert a nyári 

napsütésben, több ezer ember 

vidám kavalkádjában nem is jutott 

eszébe senkinek, hogy egy 

háborúban álló országban 

vagyunk. 



 Júliusban Isaszegen került megrendezésre egy nyolcnapos Lacrosse torna, amelyen 

Szervezetünk elsősegélynyújtói és mentőápolói láttak el szolgálatot. 

 Ügyvezetőnk, Szabján Imre újabb katasztrófavédelmi projektben, trénerként vesz 

részt. A BeDrin elnevezésű projekt (Balkans and Europe for Development of 

Resilience Initiatives, magyarul: A Balkán és Európa az ellenállóképesség fejlesztési 

kezdeményezésekért) fókuszában a Drin folyó vízgyűjtő területén végrehajtott 

veszélyértékelési és katasztrófa-kockázatelemzési, katasztrófa megelőzési és 

felkészülési tevékenységek vannak. A projekt aktuális állomásában ügyvezetőnk 

szeptember végén egy négynapos műhelymunka levezetésében vett részt Szkutariban 

(Albánia).  

 A Johannita Segítő Szolgálat ingyenes katasztrófavédelmi képzést indít. 2016. 

október 31-ig várjuk minden érdeklődő jelentkezését, aki szeretne bekapcsolódni 

Szervezetünk ilyen jellegű tevékenységébe. A tanfolyamra való jelentkezéshez nem 

szükséges az előzetes tárgyi tudás. A jelentkezés további feltételei és a kurzussal 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbi linken elérhetők. 

Képzési felhívás 

http://johannitak.hu/wp-content/uploads/2016/10/jssz_felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf

