
 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

XVI. évfolyam 3. szám  2015. szeptember  Szerkeszti: Porcsalmy László 

Nyár végén beszámolunk annak gazdag programjairól, segélyszállítmányokról, 

gazdálkodásunkról, anyagi helyzetünkről – de előbb a manapság mindenkit talán leginkább 

érintő és érdeklő kérdésről: a migránshelyzetről, s főleg arról, mit tett és mit tesz ezen a téren 

a Segítő Szolgálat. 

A migránshelyzet váratlan eszkalálódása meglehetősen felkészületlenül érte a civil szférát, 

de az egyházakat is. Erre utal, hogy gyakorlatilag nincs egységes, világos állásfoglalás arról, 

hogyan viszonyuljanak a magyar keresztények ehhez a kérdéshez. 

Többszöri próbálkozásaim ellenére mindezidáig a johanniták sem határozták meg egységesen 

az alapelveket és az ezekből fakadó tennivalókat. Így a különböző szervezetek ill. a 

johanniták egyes országbeli szervezetei saját belátásuk szerint intézkedtek. 

A Johannita Segítő Szolgálat vezetése úgy látta, hogy közvetlen segítségre ezidáig nem volt 

szükség. Jómagam az evangélikus diakóniával együtt jártam Röszkén és a határsávon, 

beszélhettem a nagyfai regisztrációs intézmény vezetőjével, ahol megerősítést kaptunk, hogy 

amire szükség van, azt az állami szervek biztosítják. A helyzet persze napról napra változott, 

ezzel együtt semmilyen felkérés, felhívás nem érkezett az illetékes kormányzati szervektől, 

intézményektől. Jártam a fóti Gyermekközpontban is, ahol hasonlóképp arról számoltak be, 

hogy amire szükség van, azt megkapják a hivatalos utakon. 

Ugyanakkor számtalan híradás szólt arról, hogy a kormány nem támogatja az ún. „Hotspotok” 

létrehozását, fenntartását, segítését, ahol gyakorlatilag azon illegális bevándorlók telepedtek 

meg, akik a minimum szükséges adminisztrációs kötelezettségeknek sem akarták alávetni 

magukat. Erről több vita is indult civil szervezetek, segítőkész magánszemélyek között, de a 

sok jószándék mellett és annak ellenére sokszor kezelhetetlen káosz alakult ki. 

Így a JSSZ távolságtartó módon állt a kérdéshez – az egyik illetékes államtitkárral többízben 

egyeztetve – és abban maradtunk, hogy amíg nem kapunk közvetlen felkérést a nyújtandó 

segítség formájának meghatározásával, addig nem avatkozuk bele a folyamatokba. (Ezen 

magatartásunkat több érintett intézmény kifejezetten pozitívan értékelte. Igaz, így nem 

kerültünk a kamerák „jó oldalára” sem…) A kifejezetten a menekültek megsegítésére befolyt 

adományokat olyan szervezeteknek továbbítottuk, amelyek aktívan és hitelesen működnek 

ezen a téren. 

A kérdéskör elvi, hitbéli, bibliai alapjairól itt nem kívánok írni, hiszen csak 

magánvéleményemet fejthetném ki. De felhívom minden kedves olvasó figyelmét, hogy 

hóvégi alkalmunkon a migráció problémája lesz a téma. Itt többen is kifejthetjük 

álláspontunkat. Mindenkit szeretettel várunk! 

A helyzet továbbra is folyamatosan változik, e cikk írásakor éppen bevezették a magyar 

határzárat, így a továbbiakban még változhat az ezirányú tevékenységünk. 

 



Gazdálkodásunkról 

Mint korábbi számunkban említettem, állami támogatásunkat drámaian lecsökkentették – 

elsősorban a segélyszállítmányozásra fordított összeget ítélték nem támogatandónak, mivel ez 

nem „hosszútávú megoldás” –, s a mintegy 40%-ot jelentő 15,5 millió forint pótlására több 

akciót is indítottunk. 

Az SZJA 1% kampányt az utolsó pillanatban elsősorban az elsősegély tanfolyamaink 

hallgatói ill. szüleik részére küldött levéllel erősítettük meg. Nemrég érkezett az információ a 

NAV-tól, hogy várhatóan 580 ezer forint lesz az ebből a forrásból eredő bevételünk. Ez még 

mindig nagyon kevés, mégis, 30% növekedés az előző évhez képest, így mindenképp 

sikerként kell értékelnünk. 

A református és evangélikus egyházhoz eljuttatott levelünkre egyelőre csak udvarias választ 

kaptunk, de ígéret nem szerepel bennük – igaz, elutasítás sem. 

Az olcsóbb vagy térítésmentes raktározási lehetőség érdekében az újpesti és a XV. kerületi 

önkormányzatokhoz fordultam. Előbbitől választ sem kaptam, utóbbinál ígéretes 

megbeszélést folytattam – hogy sikeres lesz-e, majd meglátjuk. 

A kárpátaljai gyűjtés szép eredménnyel zárult, így több ingyenkonyhát támogathattunk és a 

Kárpátaljai Református Egyház Családi Napját is a szokásos módon jelentős összeggel 

segíthettük. Természetesen összegyűlt adományokból egyéb tevékenységet nem 

finanszírozunk, de az is nagy eredmény, hogy ezen a területen nem kellett visszafogni a 

működésünket. 

A költségcsökkentő intézkedések közül a raktár kérdését említettem, másra eddig nem volt 

szükség, ugyanis váratlan segítség is érkezett: kétségbeesett kérő levelemre pozitívan reagált 

az a svájci alapítvány, amely a terényi tábor létesítésének nagyrészét is finanszírozta. Rövid 

levélváltás után meg is érkezett számlánkra egy jelentős összeg, amely a kiesett támogatás 

egy részét pótolja. (Amikor legutóbbi számunkban azt írtam: „hiszem, hogy a szükséges 

dolgokra idén is kirendeltetik a fedezet”, ezt a kérő levelet még nem írtam meg…) Az 

alapítvány azonban azt is jelezte, hogy ez nem rendszeres támogatás lesz, hanem a mostani 

lehetetlen helyzet kezeléséhez gyorssegély, így jövőre egyrészt sokkal jobban kell 

lobbiznunk, hogy visszaemeljék a támogatásunkat a korábbi szintre, másrészt tovább kell 

folytatnunk a költségracionalizálást és a bevételnövelő akciókat, elsősorban az SZJA 1%-ból 

eredő bevételeket. (Ez megint nehezebb lesz, hiszen jövőre csökken a személyi jövedelemadó 

mértéke, így az 1% is.) 

A háromkúti iskola újjáépítéséhez a gyűjtés a Segítő Szolgálaton keresztül is folyt. Örömmel 

számolunk be arról, hogy az iskola felépült! Az Erdély.ma számol be az eseményről: 

„Az utolsó munkálatokat végzik, a felépült háromkúti iskolán, mely 2012-ben égett le. A 

beruházást számos adományozó támogatta. A Bethlen Gábor Alap 8,5 millió forintot adott 

hozzá, Kövér László, az Országgyűlés elnöke pedig, saját forrásából 1,5 millió forinttal 

segítette az intézmény felépülését. Az iskola ünnepélyes átadása, szeptember 14-én lesz. 

A gyimesi falu iskolája, azt még túlélte, hogy 2010-ben a falut kettészelő Kis-Békás patak 

kiöntött. A már akkor, rossz állapotban lévő épületben, kár nem keletkezett, viszont az 

intézmény udvarának jelentős része a víz martalékává vált. Még ebben az évben indult az 

adománygyűjtés egy új iskola építéséhez Imre Anna tanítónő irányításával, a helyi 

Hármaskútért Egyesület közreműködésével. 

Az épület, ami egyben az óvodai és iskolai funkciót is betöltötte, 2012. márciusában égett le. 

Ekkorra már, számos jótékonysági koncertet és előadást szerveztek több magyarországi 

településen, így az iskola építéséhez, a pénz jelentős része rendelkezésre állt. Mihók Péter, 

Gyimesközéplok polgármestere, a sajnálatos esemény kapcsán, a sajtót arról tájékoztatta, 

http://erdely.ma/hatranyban.php?id=191839


hogy maximális mértékben az ügy mellé állnak. „Segítünk, az intézményt berendezni, az 

elégett eszközöket pedig, pótoljuk” – mondta.” 

 

 

 

Kárpátalja 

Előző számunkban beszámoltunk a betegszállító átviteléről. A jármű azóta is jó szolgálatot 

tesz, a holland önkéntes segítő, aki vezeti, nagyon elégedett, és Püspök úr is többször 

kifejtette, mekkora segítséget jelent a Mezővári Fogyatékkal Élők Rehabilitációs Otthona 

számára a mentő. Reméljük, továbbra is hibátlanul fog működni az autó! 

A természetbeni adományok átjuttatása egyre nehezebb, így arra jutottunk, sokszor 

egyszerűbben megoldható az átjuttatás, ha mi csak a magyar határig visszük az adományt, és 

onnan a határon túliak viszik át apránként azokat. Több ilyen „lerakatunk” is működik, egyik 

Avar Gábor rendtársunk kezdeményezésére egy zárt vasúti konténer, amelyet Márokpapiban a 

gyülekezeti ház udvarán helyezhettünk el. 

 

 

Ezúton is köszönjük Bakó Lajos nagytiszteletű úrnak és a gyülekezetnek, hogy gondját viselik 

a „mobil raktárunknak”. Így tudtunk a csetfalvai iskola felújított épületébe szinte új padokat 

és székeket vinni (3 osztályba), így jutott át egy raklapnyi tartós kenyér is, és legutóbb a 

Pasaréti Református gyülekezet részéről a barkaszói óvoda számára gyűjtött adományok. 

Augusztus 22-én Péterfalván volt a Családi Csendesnap. Meglehetősen borús időben, néha 

szemerkélő esőben kezdődött ez a mintegy 5000 embert megmozgató esemény. Az 

alkalomnak a témája: „Egyedül Krisztus a Megtartó”. Több előadás, bizonyságtétel hangzott 

Az új oktatási intézményben 

egy-egy óvodai és iskolai terem, 

egy fiú- és egy lánymosdó, 

valamint egy tanári szoba van. 

Köszönjük minden adakozónak 

a támogatását! 



el, énektanulás és közös éneklés, voltak kisebb csoportokban szemináriumok, ifjúsági 

kórusok, zenekarok szolgálata, és Zán Fábián Sándor püspök úr áhítata illetve evangelizációja 

foglalta keretbe mindezt. 

 

 

Örülünk, hogy ezúttal is a fő támogatók között lehettünk! 

Szeptember 19-én hálaadó alkalom volt Nagydobronyban, a Református Líceum 

működésének 20. évfordulója alkalmából. A rendezvényt a Líceum alapításának egyik 

motorja, Horkay László nyugalmazott püspök úr vezette le, sok érdekes, megható és humoros 

részlet felidézésével. Jelen volt az iskola másik alapítója, dr. Szabó Dániel, a magyarországi 

Református Presbiteri Szövetség elnöke, aki szép kora ellenére a Családi nap után néhány 

héttel ismét vállalta az utazás fáradalmait. Bizonyságtételében emlékezett vissza a kezdetekre, 

megerősítve az alkalom alapigéjét: „Mindeddig megsegített az Úr!” 

 

 

 

 

 

 

 

A Segítő Szolgálat nevében az elnök köszöntötte a Líceum vezetőit, tanárait és diákjait. 

Idén eddig nem volt árvíz, viszont augusztusban özönvízszerű esőzés árasztotta el többek 

között Budapestet. A váratlan, nagymennyiségű vizet nem vezették el a csatornák, sőt, egyes 

épületekbe még a csatornán keresztül is visszaáramlott a víz. Így sok épületből több nap után 

sikerült csak kiszivattyúzni a vizet, s addigra a falak, berendezések magukba szívták a 

nedvességet. Most jó hasznát vettük a tavaly vásárolt páramentesítő, „falszárító” 

készülékeinknek. Több helyre ki tudtuk őket helyezni a kár enyhítése érdekében. Így a Hold 

utcai Németajkú gyülekezet templomának alagsorába (ezt többen jól ismerjük, hiszen több 

johannita rendezvényt tarottunk már ott), a Golgota Keresztény Gyülekezethez, a zuglói 

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába, a VII. kerületi Kegyelem 

Metodista Gyülekezet gyülekezeti házába is munkába állítottunk falszárítógépeket, de a 

fővárosi Katona József Színházban is örömmel vették segítségünket, amelyet egy 

S noha alig egy hét felkészülési 

idejük volt az iskola új tanulóinak 

a kórushoz csatlakozva, Horkay 

püspök úr vezetésével 3 énekkel, 

kiszenekari kísérettel dícsérték az 

Urat. 

 



rádióriportban elhangzott kérésre ajánlottunk fel. A gépek több helyen még mindig 

üzemelnek. 

Szeptember 20-án nyitotta meg kapuját a Budai Evangélikus Sarepta Szeretetotthon új 

épülete. 2013-ban volt az alapkőletétel, s rövid idő alatt sikerült felépíteni és berendezni a 

házat. A teljes összeg mintegy 1,3 milliárd forint volt, amelynek háromnegyedét az Otthon 

gazdálkodta ki. 

Az építkezés történetének ismertetése során Sztojanovics András igazgató úr elmondta, hogy 

magas színvonalon, igényesen megépített házban kis piros papírszívecskékkel jelölték 

mindazon tárgyakat, eszközöket, amelyeket tárgyi adományként kaptak, jórészt a 

johannitáktól, illetve a Stephanus Stiftungtól. Jó érzés volt látni, hogy szinte az egész házat 

ezek a kis piros szívek fedték be. Ez megerősíthette bennem is, hogy nem – mégsem! - 

hiábavaló a segélyszállítmányozás! 

 

 

 

Erfurtban gyűjtést szerveztek a magyarországi menekültek javára. Korábban jelzett 

„távolságtartásunk” abban nyilvánult meg, hogy rövid egyeztetés után azt kértük, hogy a fóti 

Károlyi István Gyermekközpontot segítsék, hiszen ott 20–200 olyan fiatalt látnak el, akik 

családjuk nélkül érkeztek. Így a szállítmány elsősorban ennek a 12-18 éves korosztálynak állt 

össze. Német barátaink a fuvarköltséget is vállalták, így szeptember 21-én déltájban be is 

gördülhetett a teherautó, amelyet az igazgató és helyettese vezetésével gyorsan és példás 

rendben ki is pakoltunk.  

 

 

 

  

A bepakolás Erfurtban 

Az átadó ünnepségen a johanniták nagy 

létszámban jelenvoltak, sőt fontos szerepet 

is kaptak, hiszen az ünnepi Istentiszteleten 

a szolgálatot dr. Fabiny Tamás püspök úr, 

valamint Gregersen-Labossa György 

rendtársaink végezték, s köszöntőt mondott 

többek között Prőhle Gergely egyházi 

főfelügyelő és Varga Mihány miniszter úr 

is, szintén rendtársaink. És persze számos 

magyar és német johannita rendtag és 

segítő szolgálati önkéntes látogatott el az 

eseményre. 

 



 

 

 

 

 

Pozsár Endre barátunk rugalmasságának ismét jó hasznát 

láttuk! Köszönet neki és Matthiasnak! 

 

 

 

Porcsalmy László 

A Sarepta lakói Terényben 

A Johannita Rend Magyar Tagozat és Johannita Segítő Szolgálat kooperációjának 

eredményeként 2005 után újra sor került fogyatékkal élők táboroztatására. A tábor eredetileg 

a Johannita Rend Ifjúsági Tagozatának (Die Jugendarbeit im Orden) közös, nemzetközi 

szolgálata lett volna, ami különböző technikai okok miatt nem valósulhatott meg idén, így 

végül a tábor előkészítését és lebonyolítását a Magyar Tagozat lovagjai és a Segítő Szolgálat 

önkéntesei közösen végezték. Erről számol be a következőkben egyik önkéntesünk:  

Idén július közepén a terényi táborunkba vittük el a Sarepta otthon lakóinak egy csapatát. A 

segítők közül páran lementünk hamarabb, „előkészíteni a terepet”. A tábor azonban csak 

akkor kezdődött el hivatalosan, amikor megérkeztek a részvevők is, akiket egy kedves ifjúsági 

énekkel köszöntöttünk, majd miután kipakoltak, körbenéztek, felvontuk a zászlónkat is. 

A reggeleket tornával és énekléssel kezdtük, amelyek nagy örömöt szereztek mind nekünk, 

mind pedig a vendégeinknek. 

A tábor alaptémájául a lovagságot választottuk, alapigeként a thesszaloniki levélből: “Mi 

azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet 

páncélját, és sisak gyanánt az üdvösség reménységét.” (1 Thesszalonikai 5,8) 

A reggeli alkalmakon a hit és szeretet páncéljáról, valamint az üdvösség reménységéről 

hallhattunk. Ezeket két bibliai történet eljátszásával tettük élővé. Először mi mutattuk be, 

hogy miről szól a történet, majd ők is bemutatták nekünk, mit láttak ők a történetből.  

Az alkalmak után volt lehetőség kézműveskedni, ahol az aznapi Igéhez kapcsolódva 

készítettünk valamit. Szép, bordó páncélinget, agyagmedált, bónuszként pedig Johannita 

Segítő Szolgálatos mentőautót. 

A kipakolás Fóton 



 
 

Esti programként egyszer tábortűznél készítettünk közösen mindenféle finomat, másik este 

pedig eljött közénk egy moldvai együttes, akik táncházzal kedveskedtek nekünk.  

Az utolsó napon odaadtuk az alkotásaikat, amelyeket a tábor során készítettek, illetve 

mindegyikük kapott egy-egy igéskártyát, és egy kis édességet. Mi sem mentünk ám üres 

kézzel haza! Nagyon hálásak voltak, hogy együtt táboroztunk, és ők is készültek nekünk 

meglepetéssel. Mindegyikünk személyre szóló, általuk készített ajándékot kapott. Bár hosszú 

idő óta ez volt az első ilyen táborunk, a kisebb hibák ellenére a résztvevők mellett mi magunk 

is élveztünk ezt az „új feladatot”, ezen felül pedig rengeteget tanulhattunk tőlük. 

Természetesen nem sikerült volna ilyen jól a tábor, ha nem két ennyire kedves és segítőkész 

ápoló kíséri a résztvevőket. Nagyon köszönjük ezúton is az Ő munkájukat is!  

 

Porcsalmy Zsófia 

VII. elsősegély szimulációs gyakorlat és tábor  

Az eddigi évekhez hasonlóan július elején ismét egy szimulációs gyakorlattal koronáztuk meg 

elsősegélynyújtó fiataljaink éves munkáját. Idén nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a 

határon belüli és túli elsősegély csoportjaink minél jobban megismerjék egymást. Külön öröm 

volt, hogy a mátészalkai és a két budapesti csapat mellett idén a kolozsvári csoport kis 

delegációja is részt tudott venni a táborban. A reggeli csendességek és az esti áhitatok a 

közösségről szóltak, körbejárva annak bibliai értékeit, mibenlétét, feladatait.  

Az ifjú johannitáknak már a tábor kezdetétől 

vegyes kiscsoportokban kellett megküzdeniük a 

feladatokkal. Komoly kihívással szembesültek, 

rögtön az első éjszakán, amikor hajnalban egy 

katasztrófa-szimuláció közepén találták magukat. 

A tábort villámsebességgel, minimális 

felszereléssel kellett elhagyni és „biztonságos” 

távolságba menekülni, az erdőben sátrat verni, 

tüzet rakni, bográcsban főzni és nomád 

körülmények között átvészelni az éjszakát. Bizony urbanizált világunkban felnőtt fiataljaink 

jelentős része még soha nem találkozott ilyen jellegű feladatokkal. Az egyik önkéntesünk, 

Kabai Sára, erről az élményről így számol be:  

„A tábor első éjszakáján indult a szimuláció, mely szerint egy közeli atom reaktor károsodott, 

és segítenünk kell az evakuálásban. A frissen megalakukt kis csapatok azonnal egy 

összekovácsoló feladatot kaptak, miután 2 napi kiránduláshoz elegendő holmit bepakoltak, 

egy hordágyas akadálypálya várt ránk, illetve egy bunkert kellett építenünk a kihozott, 

ellátandó sérülteknek. A sikeres feladatmegoldás és reggeli után egy két napos kirándulás várt 

Sokat kirándultunk. A faluban is 

felsétáltunk a színpadig, egy farmot is 

meglátogattunk, ahol kecskét 

simogattunk, etethettünk, és 

megnéztük a hollókői várat. 
 



ránk kisebb-nagyobb megpróbáltatásokkal és nehézségekkel. A tábortűz és a közös este a 

természetben azonban mindenért kárpótolt.” 

Másik fontos célkitűzésünk volt, hogy az évek óta minket befogadó terényi közösség életét 

jobban megismerjük és a helyieknek valamilyen módon hálánkat kifejezzük. Fiataljaink lelkes 

önkéntesként segítettek be néhány család házkörüli teendőibe és a Terényi Önkormányzat 

munkálataiba. 

Sok egyéb közösségépítő program várt még ránk: strandolás a Nyírjesi tónál, vidám tábortűz, 

elsősegéllyel fűszerezett számháború, mókás sorversenyek, közös tánc, sok vízicsata. 

Különleges élmény volt, hogy Tóth Miklós tiszteleti kommendátor, a Johannita Segítő 

Szolgálat tagja, aki jelenleg a legrégebbi magyar Johannita, vállalta az utat és eljött közénk, 

hogy értékes előadást tartson nekünk hitről, szeretetről, magyarságról, összetartozásunkról és 

nem utolsó sorban a magyar johanniták emigrációban töltött éveiről. Mivel Miklós az áhítata 

és előadása után egy éjszakára velünk maradt a táborban, így többeknek lehetősége nyílt 

személyes beszélgetésekre is.  

Az utolsó napon egy nagyszabású 

szimulációs gyakorlatot tartottunk, ahol 

egy terrortámadás áldozatait kellett 

nehezített körülmények között a kiérkező 

rendőrökkel és mentőkkel együttműködve 

kimenteni és ellátni. Erről a kárhelyről 

Sára így nyilatkozik:  

„A tábor nem lett volna teljes egy nagy, 

közös szimuláció nélkül, így erre is sor 

került. A táborban kiosztottuk a 

feladatokat egymás között, megbeszéltük, 

ki irányít, majd egy ima után átvonultunk 

a kárhelyre. Idén egy terrortámadás 

helyszínén kellett helytállnunk. A támadók áldozatául egy iskola tanulói és dolgozói voltak. A 

mentés pörgősen folyt, mindenki a maga feladatát látta el, hordágyazott, vagy épp a kivitt 

sérülteket látta el. A kárhely nagyon élethűre sikeredett, és a zene illetve a füst segített 

beleélnem magam a történetbe.” 

Bár idén hosszabb volt a tábor mint az eddigi években (legelső táborunk még csak egy 

hétvégés volt, ami kevésnek bizonyult, így aztán időről időre hosszabb lett az együtt töltött 

idő, míg az idei már majdnem egy hétig tartott), mégis gyorsan eljött a tábor záró és mindig 

nehéz pillanata, de azzal a reménységgel váltunk el egymástól, hogy már kevesebb mint egy 

év és –ha Isten éltet minket és úgy akarja – újra lesz tábor. 

Gorove Kristóf  

Nehézségek közepette élve, de nem elfeledve! – A Johannita Segítő Szolgálat jóvoltából így 

kerülhettünk Kárpátaljáról TERÉNYI táborukba: 

Atyánk a Johannita Segítő Szolgálattal együttmunkálkodva úgy látta jónak, hogy az 

országunkban (Ukrajna/Kárpátalja) lévő nehézségekből július 6-11. között kiemeljen és 

megajándékozzon: békességgel, biztonsággal, kegyelemmel. Így adhattunk hálát egy héten át 

és kereshettük akaratát, kérhettük erejét ahhoz a folytatáshoz, amibe gyorsan pörgő békés 

napok után vissza kell majd mennünk. Igaz, úgy tűnik, hogy sokkal könnyebb lenne itt 

maradni, új lakóhelyet keresni, de ha majd ezt az utat kell választani, akkor hisszük, hogy 

érthető lesz számunkra és Urunk a szükséges feltételeket is biztosítja.  

Jelenleg a nehézségek közepette igyekszünk mennyei erőt kérni és hálásnak lenni, hogy: 



 még nem éhezünk,  

 van hajlékunk és ruházatunk  

 és ahogy Istent megismertük, szabadon imádhatjuk 

Jelenleg egy olyan családos hét után megyünk 

vissza otthonainkba, ahol jó volt 

házastársunkkal, gyermekeinkkel, ifjainkkal 

együtt tapasztalni, hogy országunkat 

feldarabolhatták, de a nemzet egy maradt. 

Minden biztosítva volt számunkra ahhoz, hogy 

egymásra odafigyelhessünk, szeretetünket 

kifejezésre juttathassuk, előadásokon, 

istentiszteleteken, szabadidős foglalkozásokon 

vehessünk részt. A testünk pihent, lelkünk 

üdült, közösségünk, egymással való 

kapcsolatunk erősödött. Áldott volt a fokozódó 

bizonytalanságot sulykoló körülmények közül egy kicsit kiszakadni és azért az életért hálát 

adni, amiből mindenki csak egyet kapott.  

Áldott legyen Urunk azért a szeretetért, amit irántunk tanúsított, és amiben a Segítő 

Szolgálattal partnerként munkálkodott. Kívánjuk, tegye őket még sok helyen áldása 

közvetítőivé!  

Bocskor Viktor  

Szabadkai nagycsaládosok Terényben 

Augusztus első hetében a Szabadkai Nagycsaládos Egyesületből 22 fővel utaztunk Terénybe, 

a Johannita táborba. Odafelé Kecskeméten álltunk meg, ahol a Planetáriumot látogattuk meg. 

Kicsik és nagyok egyaránt élveztük a fölénk vetített csillagos eget és a hozzá fűződő sok-sok 

információt. Terénybe érve meglepődtünk a falu rendezettségén. A Johannita tábor szintén 

szép és nagyon kellemes helynek bizonyult. Mindenki gyorsan megtalálta a neki megfelelő 

szobát. 

A táborozás első napján nagyon bátornak bizonyult 

a csapat, gyalog indultunk meg Szanda várához. A 

10-12 km-es távot mindannyian megtettük. A 

legkisebbek, a két 5 éves gyerek is nagyon ügyes 

volt, már csak a legvégén kellett segítenünk őket a 

célba érésben. Sokat sétáltunk a faluban, megnéztük 

a haranglábat és meghívást kaptunk a 

Gombamúzeumba is. A helybeliek barátságosan 

fogadtak bennünket, így a gyerekeknek alkalmuk 

volt kecskét, lovat és szamarat simogatni. 

Kirándulást tettünk Hollókőre, ahol szintén 

felmentünk a várba is. Fürödtünk a Nyirjesi tóban, a fürdésnek kiadós zápor vetett véget. 

Elsétáltunk a Büdöskei-forrásig, amely egy fából ered.  

Hazafelé Vácrátóton megnéztük a Nemzeti Botanikus Kertet. A gyerekek tetszését az 

üvegházak és az interaktív karbonház nyerte el. 

Élményekben gazdagodva tértünk haza, útközben arról beszélgettünk, hogy jó dolog az aktív 

pihenés. 

Hálásan köszönjük, hogy ott lehettünk! 

Benk-Búcsú Emese 



A Rogériuszi Gyülekezet 9. terényi tábora  

Idén augusztus 10. és 16. között immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a 

Nagyvárad-Rogériuszi Egyházközség fiataljainak táboroztatása. A tábornak most is a festői 

Nógrádban meghúzódó Terény község adott otthont, ahol a Johannita Segítő Szolgálat 

gondosan kialakított táborhelye üzemel.  

Hétfő délben a templomban volt a gyülekező, ahol Kerekes József lelkipásztor rövid áhítatban 

kérte Isten segítségét a táborozókra. Ezt követően indult útnak a harmincegy fős csapat, 

köztük négy felnőtt is (Kerekes József és Kövendi István lelkipásztorok, valamint Garnai 

Borbála Amália és Balogh Péter-Pál), akik a fiatalok testi és lelki épségéért feleltek.  

A rövid megállókkal tűzdelt út hamar és jó hangulatban telt, és ahogy a táj kezdett szépülni, 

dombok és völgyek sűrűn váltották egymást, egyre közeledtünk. Megérkezésünk után a 

táborhelyért felelős Fáy családtól megkaptuk a kulcsokat és elfoglalhattuk tiszta, külön 

fürdőszobával ellátott szobáinkat. 

Az éhes csapatot már első nap finom, meleg vacsora várta. Mindannyian tudjuk, hogy egy 

nyaralás minőségét döntő módon befolyásolhatja az ellátás minősége és mennyisége. A 

helybéli Csordás családnak köszönhetően, akik a megfelelő alapanyagok mellé szívüket, 

lelküket és természetesen hozzáértésüket is beletették az ételekbe, minden étkezés kiadós és 

ízletes volt. De nem csak kenyérrel él az ember… 

A vacsora után már első este rövid áhítatra gyűltünk össze a tábor közösségi házában, ahol 

körbeülve hallgathattuk Isten Igéjét, Kerekes tiszteletes úr köszöntő szavait, és Balogh Péter-

Pál vezetésével ismerkedési játékokon vehettünk részt.  

Nincs azonban tábor, tábortűz nélkül. Minden este, köszönhetően az egész heti jó időnek, 

tábortűz mellett játszottunk, beszéltük meg a napi eseményeket, majd kicsit nehezen, de 

elindultunk szobáink felé, hogy 23 órára már a programban szereplő teljes csend szállhasson a 

táborra. A tábori napok az „ép testben ép lélek” igazságra alapozva reggeli tornával indultak, 

Garnai Borbála Amália vezetésével. 

Második nap ismét autóbuszra szálltunk, és a 

száz kilométerre lévő főváros nevezetességeit 

tekintettük meg. Sétáltunk a Hősök terén, 

megnéztük a Parlament díszőrségének váltását, 

a Kossuth téren nagy elődök szobrai előtt 

készítettünk fényképeket, majd a Budai várba 

látogattunk. A Mátyás templom, Halász bástya, 

Sándor palota csak néhány a szebbnél szebb 

épületek közül, melyek a magyar embernek nem 

csak szemét, de szívét is gyönyörködtetik. 

 

A hátralevő napokat a táborban és annak környékén töltöttük. A gazdag tábori programoknak 

köszönhetően azonban ezek a napok is tartalmasak és szórakoztatóak voltak. A már említett 

reggeli torna és az azt követő közös reggeli után a közösségi házba gyűltünk össze, ahol 

áhítatra került sor. Az igeolvasás és -magyarázás után Garnai Borbála Amália néhány 

pszichológiai fogalmat fejtett ki részletesebben, segítve a fiatalokat, hogy önmagukat is 

jobban megismerjék. Ahhoz, hogy az Igéből hallottak, illetve az önismeretet elősegítő 

gondolatok a szíveket is elérjék, kiscsoportos megbeszélések következtek. Ezek az alkalmak 

különösen is értékesek voltak, mert a telefonokon csüngő generáció ismét felfedezhette a 

beszélgetés, a beszéd áldását, lényegét. 



A délutáni programok sokszor túlnyúltak a tábor határain. Terényben több múzeumot is 

működtetnek, melyek közül kettőt sikerült is meglátogatnunk. A táborral szomszédos telken 

fekvő Csipkemúzeumban megismerkedhettünk a csipkekészítés fogásaival és megtekinthettük 

a kiállított darabokat is. A másik meglátogatott múzeum Európában és talán a világon is 

egyedülálló. Orsós magnók és hangrögzítő készülékek hihetetlen gazdag gyűjteménye ez, 

ahol minden kiállított tárgy megszólal és megfelelő zenékkel vagy híradásokkal korabeli 

hangulatot teremt. 

A múzeumlátogatás mellett volt alkalmunk a természetben is gyönyörködni, hiszen egyik nap 

Balogh Péter-Pál vezetésével gyalogtúrán vágtunk neki Szanda várának. A szomszédos falu, 

de az egész környék fölé magasodó csúcson épült egykori vár romjaihoz meredek és fárasztó 

út vezet, de felérve, a kilátás kárpótolt mindenért.  

A napok hamar teltek, egyre jobban megismerkedtünk, barátságok kötődtek, és a hazautazás 

előtti napra tervezett vetélkedőn már összeforrt csapatok versengtek egymással. 

Mindez azonban nem ment magától. Éppen ezért illesse köszönet: a Johannita Segítő 

Szolgálatot és annak elnökét Porcsalmy László urat, Kerekes József lelkipásztort, aki 

lebonyolította a szervezés nem kis feladatát, gondoskodva a táborhelyről és az utaztatásról, 

Garnai Borbála Amáliát, aki közösségteremtő beszélgetéseket kezdeményezett és a lányokra 

is gondja volt, Balogh Péter-Pált, aki már szinte hazajár Terénybe és a programoknak nem 

csak kitalálója, de mozgatója is volt. Külön köszönet a fiataloknak is, akik egyházi táborhoz 

méltó viselkedésükkel érettségükről is bizonyságot tettek, de mindenek felett Istennek, Aki 

elvitt, vigyázott ránk és épségben haza is hozott mindannyiunkat. 

Jövőre ugyanott! 

Kövendi István 

Károli gólyatáborok 

Augusztus utolsó hétvégéjén került megrendezésre Velencén, a Károli Gáspár Református 

Egyetem Bölcsészettudományi, illetve Állam- és Jogtudományi Kar gólyatáboraira. 4 fős 

csapatunk biztosította az elsősegély-ügyeletet, ahogy a korábbi években is. 

Többnyire a BTK táborának területén 

tartózkodtunk, de szemmel tartottuk az ÁJK 

táborát is, illetve volt, hogy elkísértük a csapatot 

a velencei-tónál lévő programokhoz. Bő három 

nap alatt, a kb. 400 fős gólyatábor 12 csapatából 

mintegy 40 kisebb-nagyobb esetet láttunk el. A 

gólyák leggyakrabban rovarcsípéssel, rándulással, 

fej- és/vagy torokfájással fordultak hozzánk, de 

akadtak nagyobb problémák is. Telefonos 

doktorszolgálatunkat egy-két komolyabb esettől 

eltekintve alig kellett igénybe venni. A szervezők együttműködésére és támogatására bátran 

számíthattunk, ez biztonságot jelentett nekünk is, és ők is nagyon hálásak voltak 

szolgálatunkért. 

A 0-24 órás ügylet után fáradtan, de hálatelt szívvel jöttünk haza vasárnap reggel. Hálásak 

vagyunk Istennek, hogy készít nekünk szolgálatot, ami a szimulációk, a közös ünneplések, 

vagy a szerdai gyakorlóalkalmak mellett fontos és kiemelkedő rész, hiszen itt valóban 

bizonyítunk – magunknak, de egymás- és a sérültek előtt is – és bizonytanunk is kell 

tudásunkat és rátermettségünket, képviselve a Johannita szellemiséget, lelkületet, ami minden 

szolgálatunknak elsődleges alapja. 

Vajna Julianna 



Rövid Hírek 

 

 Az őszi szemeszterben is folytatódtak középiskolai képzéseink az Iskolai Közösségi 

Szolgálat keretében. Így ebben a félében a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, a 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, a Toldy Ferenc Gimnázium, a Berzsenyi 

Dániel Gimnázium, a Szent Margit Gimnázium, a Budapesti Egyetemi Katolikus 

Gimnázium és a Lónyay Utcai Református Gimnázium tanulói vesznek részt 

elsősegély programunkban. A már szokásosnak mondható felsőoktatási intézmények 

mellé pedig idén ősztől egy újabb kar nyitotta meg kapuit képzésünk előtt, így 

mostantól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának 

hallgatói is felvehetik képzésünket.  

 Iskolai bútorokkal nem csak kárpátaljai, hanem budapesti oktatási intézményeket is 

támogathattunk. Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába 15 

pad és 30 szék, valamint tanári asztalok kerültek, míg a Deák Téri Evangélikus 

Gimnázium 30 asztalt és 60 széket kapott.  

 A Nagycsaládosok Országos Egyesületének munkáját 3 raklap ruhával és bútorokkal 

támogathattuk. 

 Szabadkai nagycsaládosoknak mintegy 300 kiló kenyeret és 50 zsák ruhát juttattunk 

el.  

 Szervezetünk végezte a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi, 

valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karainak 

dipolmaosztóján az egészségügyi biztosítást. 

 


