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Szomorú hírrel kell kezdenünk az évet:

Váratlanul elhunyt dr. Bálint Péter rendtársunk, a Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezet 22 éve
lelkes munkatársa, egyben a legfiatalabb, hatvani szervezetünknek is megálmodója és
alapítója. Tenni akarása, jókedve hiányozni fog.
Isten adjon vígasztalást a gyászolóknak!

Mint azt decemberi számunkban olvashatták, a tavalyi évben komoly fejlődésen mehetett
keresztül szolgálatunk, bővültünk mind tevékenységünkben, mind létszámunkban,
szervezettségünkben.
Első kérdésünk idén is az: van-e további fejlődésre lehetőségünk és miből tudunk majd
gazdálkodni?
A kérdés első részére – van-e lehetőség további fejlődésre – egyértelműen igen a válasz. Több
olyan programelképzelésünk van, ami szélesíthetné működési körünket, s még többeket

tudnánk bevonni a munkába. Ilyen a katasztrófavédelem területe, az idősekkel való
foglalkozás és a képzések, oktatások területe.
Hogy miből tudunk gazdálkodni, erről az Emberi Erőforrás Minisztériumban folytak már
tárgyalások. Czibere Károly államtitkár úrral és Nyitrai Imre helyettes államtitkár úrral
folytattam megbeszélést tevékenységünkről és annak forrásigényéről. Államtitkár úr egy-két
éve előadást tartott az altagozati esténken, amely során a Segítő Szolgálat működéséről is
képet kapott. Talán éppen ezért ő is meglepetéssel vette tudomásul, hogy rövid idő alatt
milyen intenzív fejlődésen estünk át. Eredményről még nem tudok beszámolni, de április
közepére remélhetőleg felszáll a füst, és megköthetjük ezévi támogatási szerződésünket.
Kárpátalja
Különös figyelemmel fordulunk ezekben az időkben Kárpátalja felé, hiszen az élet egyre
nehezebb. Hatalmas az infláció, az állam a kölcsönökért cserébe majd’ háromszoros energia
áremelést kénytelen bevezetni – és ehhez adódik még a háborús helyzet, a behívások miatti
bizonytalanság, félelem.
A híradások nem igazán részletezték, hogy a Kelet-Ukrajnában körülzárt egység a munkácsi
128-as hegyivadászdandár volt. Itt ehelyett annyi jelent meg, hogy „4 magyart soroztak be
eddig Kárpátalján”. Ezen a helyzeten próbál most sok szervezet segíteni. Korábban már hírt
adtunk arról, hogy az Erdélyi Refomátus Egyház gyűjtötte pénzt ránk bízva juttatták át
Kárpátaljára, s jelenthetem, december vége óta már a vegyestüzelésű kazánokban duruzsol a
tűz, ötödére csökkentve a fűtési költséget sok intézményben, iskolában, parókián.
Jauárban, majd februárban is kisebb mennyiségben vittünk át tartós kenyeret és süteményt. A
természetbeni adományok átvitele egyre nehezebb, az élelmiszert hivatalosan csak vámeljárás
alapján lehet adományozni, amely rengeteg adminisztrációval jár és akár 2-3 hónapot (!) is
igénybe vesz.
Jelenleg a Karitatív Tanács akciójához csatlakozunk: Az ukrán fél hozzájárul egyszerűsített
vámkezeléshez, amennyiben a szállítmány fele belső Ukrajnába kerül. Április közepére
tervezik a konvolj menetét. Ehhez a szállítmányhoz mintegy 6 tonna tartós kenyérrel,
matracokkal és szükség esetén egészségügyi segédeszközökkel tudunk hozzájárulni.
De a legfontosabb most a pénzbeni adományok gyűjtése. Egyrészt nem kell a bonyolult
vámeljárással küzdeni, másrészt a kárpátaljai pékeknek, kereskedőknek is könnyebbség, ha
van egy kis forgalmuk. Ezért küldünk ki adománykérő leveleket és ezért megy hirdetésünk is
a TV-ben.
Ezt a hirdetést úgy készítettük el, hogy Zán Fábián Sándor püspök urat kértük meg, számoljon
be röviden az ottani helyzetről, s tőle hitelesebben hangzik a kérés is. Eddigi munkánk
elismeréseként tekintjük, hogy Püspök úr rendelkezésre állt – sőt átjött Magyarországra a
felvétel elkészítése érdekében, s nevesítette szervezetünket, mint olyan, amely megbízhatóan
és szakértelemmel kezeli az adományokat.
Porcsalmy László

Erdélyi segélyszállítmány
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Isteni Irgalmasság Gyermekvédelmi
Központjának gyermekotthonát pedig
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segíthettük.
Nagy
élmény
volt
számunkra, hogy személyesen is
találkozhattunk a Johannita Segítő Szolgálat által évek óta támogatott intézmények vezetőivel,
munkatársaival. Szívmelengető volt az a vendégszeretet, amit mindenhol
megtapasztalhattunk, különös tekintettel a gyermekotthon árva gyermekeire. Kolozsvári Helyi
Szervezetünknek hála, a 3 nap alatt volt hol lehajtani a fejünket, hogy a sok állomás között
kicsit megpihenhessünk. Ez különösen jól jött, amikor utunkat egy váratlan, éjszakai hóvihar
tette kalandossá, ami miatt egy napot el is csúsztunk. Ezúton is köszönet a kolozsvári
testvéreink rugalmasságáért és vendégszeretetéért! A szállítmányok célállomásai a
következők voltak: Dózsa György, Kolozsvár, Nagyvárad, Fugad, Székelykeresztúr és
Székelyudvarhely.
Gorove Kristóf

Elsősegélyoktatás Kisorosziban
Kisoroszi község (Pest megye) példaértékű módon egy félautomata defibrillátort szerzett be a
településen élők szolgálatára. Dr. Rozsályi Károly a település alpolgármesterének és
háziorvosának felkérésére Szervezetünk oktatói tartottak felkészítést az eszköz használatról.
Első körben Kisoroszi önkormányzat dolgozói és a képviselő testület tagjai vettek részt a
tanfolyamon. Örömteli hogy a Művelődési házban tartott képzésen Kisoroszi polgármestere is
részt vett, és hogy a község vezetése célul tűzte ki a lakosság minél szélesebb körű
felkészítését a defibrillátor használatra és az alapvető elsősegélynyújtó beavatkozások
elsajátítására.
Szabján Imre
Középiskolai elsősegély program
Örömmel adjuk hírül, hogy sikeresen lezajlottak
az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretein
belül tartott, őszi félév elsősegély tanfolyamjai.
Közel 200 diákot vizsgáztattunk le, akik közül
reményeink szerint páran csatlakoznak majd
ifjúsági tagozatunkhoz és lelkesen vesznek majd
részt a Johannita Segítő Szolgálat egyéb
tevékenységeiben is. A tavaszi félévben
folytatjuk az IKSZ keretein belül szervezett oktatásokat, amely Istennek hála, továbbra is igen
nagy népszerűségnek örvend. Ebben a félévben 3 új iskolába is eljutottunk, így jelenleg a
Veres Péter Gimnáziumban, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, a Toldy Ferenc
Gimnáziumban, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, a Szent Benedek

Gimnáziumban, a Szent Angéla Gimnáziumban, a Szent Margit Gimnáziumban és a Sztehlo
Gábor Evangélikus Gimnáziumban oktatunk. Az előzőeken kívül pedig a Nyergesújfalui
Szalézi-Irínyi Középiskolában tartottunk egy tömbösített képzést, ahová páran becsatlakoztak
az Esztergomi Szent Imre Gimnáziumból és az Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumból is.
Gorove Kristóf
Székelyudvarhely – a beszámolót Papp Csillától kaptuk:
Nem is lepődtek meg az Oklándi Elhelyezőközpont gyermekei szombaton, amikor a Diakónia
Keresztyén Alapítvány székelyudvarhelyi fiókszervezetének önkéntesei húsvétváró
díszítmények készítésére invitálták őket, hiszen a tavalyi foglalkozás végén Papp Csilla és
Vasas Enikő Klára megígérte: mennek máskor is. A kis csapat előkészítette a korcsoportos
tevékenységeket: a nagyobb lányok a tojásokra helyezték a friss tavaszi zöldeket, és a nevelők
segítségével harisnyába kötötték, hagymalében megfőzték. Félszáz batikolt növénydíszes
locsolóváró lett az eredmény.
A kisebbek gipsztojást, húsvéti
gipszfigurákat
színeztek,
és
mindannyiuk kedvence volt az
origami nyuszik hajtogatása,
melyekre filctollal kackiás bajuszt
pöndörítettek.
Az
ajtódíszek
elkészítése
több
ügyességet
igényelt: előbb kiszínezték, majd
kivágták, hogy elkészüljön az
akasztható forma.

Végül számos műanyagkanál öltött nyusziformát. Nem csak a kislányok kapcsolódtak be a
tevékenységekbe, a fiúk is lankadatlan dolgoztak – az ünnepváró együttlét során a dicséret
megsokszorozta tettvágyukat. Akik befejezték a díszkészítést, a Johannita Segítő Szolgálat
jóvoltából mézespogácsát fogyasztottak, amiből uzsonnára is maradt. Csillogó szemmel vitték
szobájukba frissen festett alkotásaikat, és helyezték el húsvétváró helyeken. Mi még
átbeszéltük a nevelőkkel és a központ vezetőjével, Cseke Rozáliával a nap élményeit, majd a
visszaváró köszönetekkel feltarisznyálva indultunk haza.
Udvarhelyi Híradó
Bécs
Az osztrák Johanniter Unfall Hilfe elnökének, dr. Johannes Buchernek 60. születésnapja
alkalmából fogadást rendeztek, amelyre a magyar szervezet vezetője is hivatalos volt. Az
elnök több évtizede tagja a segítő szolgálatnak, s több mint egy évtizede vezetője annak.
Emellett a Johanniter International (JOIN) ernyőszervezetnek is alapító tagja – a JOIN alakuló
ülése éppen Bécsben volt – és két évig elnöke is volt. (Ebben a „rotációban” jómagam
lehettem mellette az alelnök.) Johannes azóta is a JOIN vezetőségének a tagja, adótanácsadói
szakmáját a szervezet kincstárnoki pozíciójában kamatoztatja.

Középen az elnök, dr. Johannes
Bucher, mellette a „hátország”:
felesége és leánya – valamint egy
hatalmas, ünnepi torta.

Isten áldja meg további életét, munkáját!
A Hatvani Helyi Szervezet alakulóülése
Megtartotta alakuló ülését legfiatalabb helyi szervezetünk. Február 16-án a hatvani
Grassalkovich kastélyban ünnepélyes keretek között, Horváth Richárd polgármester úr és
helyettesei társaságában, a helyi média érdeklődésétől övezve jött össze először hivatalosan a
csapat. Sok johannita rendtag és segítő szolgálati munkatárs is részt vett.
Először Bánffy Miklós Kommendátor úr beszélt a johannita rendről és értékrendről, majd a
Segítő Szolgálat elnöke köszöntötte az új szervezetet. Polgármester úr is kifejezte reményét a
sikeres együttműködésben és ígérte, figyelemmel kíséri a johanniták tevékenységét. Végül
dr. Stankovics Éva, a hatvani kórház főigazgatója, a helyi szervezet vezetője indította útjára a
munkát. S hogy mi is hozzátegyük a magunkét, a kisbuszban 2 raklapnyi süteménnyel
érkeztek Imréék, hogy legyen mivel kezdeni a szolgálatot.
A hivatalos ceremóia végeztével állófogadáson szabadon folytatódhatott a beszélgetés, és
lehetőség nyílt a kastélyban berendezett Vadászati Múzeum megtekintésére is.
A helyi média több helyen (TV, újság) beszámolt az eseményről.
A Kolozsvári Helyi Szervezet első lépései
Oktatóink évek óta járnak vissza a kolozsvári Apafi Mihály
Kollégium hallgatói közé elsősegély tanfolyamot tartani, de
Szervezetünk több más szálon is folyamatosan kapcsolódott
Mátyás király szülővárosához. Mint arról már előző hírlevelünkben
(lásd Hírlevél XV. évfolyam 4. szám) beszámoltunk, 2014 őszén
az előkészítő munkák után hivatalosan is megalakult a Kolozsvári
Helyi Szervezetünk. Az idén esedékes elsősegélyképzést oktatóink
már az újonnan alakult Helyi Szervezetünk egyik tagjával, Deák
Andrással közösen tartották. András – aki többek közt a romániai
Sürgősségi Életmentő Szolgálat (SMURD) munkatársa és oktatója
– vállalta el a kolozsvári csoport egészségügyi és elsősegély munka

koordinálását. Terveink szerint a tanfolyamon résztvevők, akik majd április végén fognak
számot adni tudásukról, a kolozsvári elsősegélynyújtó csapat alapját fogják majd képezni.
Kedves Olvasóinkat biztatjuk, hogy hordozzák imádságban a formálódó csoport munkáját!
A tömbösített képzés januárban tartott első felvonása arra is
lehetőséget adott, hogy a Segítő Szolgálat ügyvezetője
találkozzon a Helyi Szervezet alapító tagjaival. A
megbeszélés során a Helyi Szervezet lehetőségeiről és
jövőbeni terveiről is szó esett, illetve közösen is kértük az
Úr Isten vezetését a csoport munkájának orientálásában.
Kolozsvár elhelyezkedése és a Helyi Szervezet tagságának
heterogenitása jó alapja lehet annak, hogy erdélyi tevékenységünk még aktívabb és
dinamikusabb legyen.
Szabján Imre
Új elsősegély koordinátor a Mátészalkai Helyi Szervezetben
A 2013 óta működő mátészalkai Ifjúsági Elsősegélynyújtó Csoportunk egy új állomáshoz

érkezhet, ugyanis eddig a csoportnak nem volt állandó elsősegély koordinátora. Ez a helyzet
megoldódni látszik, ugyanis a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának egy
végzős orvostanhallgatója elvállalta a csoport szakmai irányítását.
Az Úr útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani – és ez a közmondás ebben az esetben is
igazolódni látszik. Schvarckopf Boglárka ugyanis egyáltalán nem új johannita családunkban,
hiszen már mintegy 10 évvel ezelőtt is – még általános iskolásként – részt vett Ifjúsági
Tagozatunk, akkor még csak kezdeti lépéseiben, táboraiban és akcióiban, illetve családja
révén a Mátészalkai Hely Szervezet életében is. Boglárka 2015 márciusában nagy kedvvel
kapcsolódott be elsősegélynyújtó területen végzett munkánkba. Kérjük az Úr Istent, hogy
segítse őt ebben a szolgálatban és szívből reméljük, hogy hivatása sem fogja elszólítani
Mátészalkáról!
Szabján Imre

Rövid Hírek





Immár ötödik éve rendezik meg a New Year's Cup
elnevezésű Lacrosse sporteseményt, ahol hagyományosan
Szervezetünk biztosítja az ellátókat. Öt évvel ezelőtt még
egy nap alatt, négy csapat részvételével zajlott az esemény,
idén már tizenkét csapat, három napon keresztül mérte
össze tudását. A sportesemény helyszíne ezúttal is a
VASAS SC Fáy utcai sportlétesítménye volt.
Február 11-én a budapesti Deák Téri Evangélikus
Gimnázium tanárainak rövid elsősegély oktatást tartottunk,
különös hangsúlyt fektetve az újraélesztésre és a vérzések
ellátására.





Újabb két mentőautó behozatalára kaptunk kedvezményes lehetőséget az osztrák
johannitáktól. Ezúttal a két jármű nem a budapesti egészségügyi tevékenységeinkhez
kapcsolódnak majd, hanem az egyik a csengeri Népjóléti Intézmények számára fog
betegszállítást végezni, a másikat pedig Kárpátaljára visszük át, püspök úr kérésére. Ott
sokszor kell betegeket a határon át Nyíregyházára, Debrecenbe vagy Mátészalkára
szállítani, és a magyar mentőszolgálat nem szívesen lépi át az ukrán határt. A Segítő
Szolgálat az ottani helyi szervezet gondjaira bízza ezt a mentőautót, amely így reményeink
szerint jó szolgálatot fog tenni.
Két héten keresztül egyperces hirdetésben kérjük az ECHO tévén az adakozók
támogatását a kárpátaljai magyarság támogatására. Ezúton is kérjük, aki teheti, adakozzon
a Szolgálat 11705008-20499385 számú OTP Banknál vezetett adománygyűjtő számlájára.
Itt is megismétlem korábbi kérésünket:
Érjék be viszonylag szűkszavú beszámolókkal, mert jelen állapotok mellett egyáltalán nem
célszerű sokat beszélni arról, hova mennyi adomány – és főleg milyen úton – érkezett,
mert nem mindenki áll pozitívan ehhez a tevékenységhez, illetve a Kelet-Ukrajnából már
áttelepült bűnözői csoportok számára sem kell információt adni.

 A Kárpátalján élőket tartós kenyérrel, matracokkal, ruhákkal, wc-székekkel,
kerekesszékekkel, rollátorokkal és egy lélegeztető géppel is támogatni tudtuk.
 Élelmiszerszállítmányokat juttathattunk el az érdi Szociális Gondozó Központ Időseket
Ellátó Központba, a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez, a Menedék Alapítvány
Mamás Otthonába és szabadkai családoknak.
 A Holnap Kiadó felajánlásból 4 raklap tankönyvvel támogathattuk az Arany János
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak és tanárainak
munkáját.
 A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházát segíthettük 100 doboz
laboratóriumi felszereléssel.
 A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának Belgyógyászati Klinikáját
gurulós szobai wc-kkel támogattuk.
 A fenti segélyszállítmányok alapja a „szokásos” németországi fuvarok voltak. Idén is
eddig mintegy 15 raklap tartós kenyeret, több mint 20 raklap mézs süteményt, ágyakat,
kórházi eszközöket és mintegy 40 m3 toll-pehelypaplant és párnát kaptunk. Ezen
szállítmányok szervezője, a novemberi ünnepségünkön kitüntetett Lorand Szüszner
háztartási balesetet szenvedett, még lábadozik a műtétje után, ezúton is gyógyulást
kívánunk neki.
 Lassan közeleg az idei Elsősegély Szimulációs Gyakorlatunk, amelyet idén is terényi
táborhelyünkön tartunk majd. Már erre hangolódva és a tavalyi élményeket
felelevenítendő a következő linkre kattintva megtekinthető a tavalyi tábor videója:
https://www.youtube.com/watch?v=NPwDcIKv1lE

Kékessy György rendtársunk
is
Kárpátalján
járt
a
Magyarok Európában nevű
szervezettel,
Görgey
Zsuzsánna kíséretében. Sok
más egyéb mellett kórházi
eszközöket, műszereket és
tisztítószereket vittek a Segítő
Szolgálattól Nevetlenfaluba.

 Elkészültek a Johannita Segítő Szolgálat elsősegélynyújtóinak és mentőseinek új
egyenruhái. Az első egyenruha garnitúrák immár több mint 7 éve kerültek szolgálatba. Az
azóta eltelt időben ezek az egyenruhák bizony elhasználódtak, illetve azóta önkénteseink
száma is jelentősen megnövekedett, így már időszerű volt az új ruhák beszerzése.
 Felsőoktatási programunk menetrendszerű kurzusai mellett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán két alkalommal tartottunk 6 órás
elsősegély ismereti képzést. Az elméleti és gyakorlati képzésen februárban 100 tanító
szakos hallgató, míg március végén mintegy 50 óvópedagógus vett részt.
 Tavaly beszámoltunk Hírlevelünk hasábjain arról, hogy az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Karrierközpontja által szervezett Karriermenedzsment: Önkéntesség a
munkavállalásban kurzus keretei közt Szervezetünk is fogadott gyakornokot. Akkori
gyakornokunk, Bettina, azóta is lelkes önkéntes maradt a Segítő Szolgálatnál. A tavaszi
félévben két gyakornok is érkezett Szervezetünkhöz, akik ezekben a hónapokban segítik
munkánkat. Eddig már részt vettek adminisztratív munkákban (például statisztikák
elkészítésében), adományválogatásban (nagy mennyiségű ágynemű érkezett központi
raktárunkban, amit szét kellett válogatni), vagy éppen honlapunkra kerülő anyagok
összeállításában. Isten áldja meg munkájukat és tanulmányaikat!

Végezetül minden kedves Olvasónknak
áldott Húsvéti ünnepet kívánunk!

