
 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

Áprilisi számunkban bizakodóan néztünk az év elé, hiszen mind tevékenységünkben, mind 

létszámunkban, szervezettségünkben bővült szervezetünk, és ígéretesnek tűnő megbeszélést 

folytattunk a minisztériumban ez évi támogatásunkról. 

Sajnos, utólag úgy tűnik, a bizakodás nem volt megalapozott. Az illetékes államtitkárság 40 

%-al csökkentette éves támogatásunkat, így a korábbi években kapott 38,5 millió forint 

helyett mindössze 23 millió forint költségvetési támogatásban részesülünk.  

De hát mint a szólás mondja: „Nem az a legény aki adja, hanem aki állja!” Hiszem, hogy a 

szükséges dolgokra idén is kirendeltetik a fedezet, de ezt nem csak várjuk, hanem tenni is 

igyekszünk érte: 

- Először is megpróbáljuk a SZJA 1 % -ot felajánlók körét bővíteni. Ezért felkértük 

rendtagjainkat, a Segítő Szolgálat tagjait és támogatóit és az oktatott tanulók szüleit, 

hogy lehetőleg részünkre rendelkezzenek a felajánlható 1 %-ról, és erre buzdítsák 

családtagjaikat, ismerőseiket is. 

- Gyűjtést indítottunk, hogy a kieső támogatás egy részét legalább pótolni tudjuk, hogy 

a határon túliak – s most elsősorban Kárpátalja – ne érezzék meg a támogatás 

csökkenését. 

- Levélben fordultunk a református és az evangélikus egyházhoz, amelyben 

segítségüket kérjük a szállítmányozás költségeihez, hiszen elsősorban ez az a 

tevékenység, amely kiesett a támogatásból, és szállítmányaink jelentős része egyházi 

intézményeinkbe kerül. 

- A bevételi oldal növelése mellett a kiadási oldalt is csökkenteni próbáljuk: elsősorban 

olcsóbb – esetleg ingyenes – raktárt keresünk néhány önkormányzat segítségével, 

amelynek „ellentételezéseként” szintén a szállítmányainkból tudunk felajánlani. 

- Minden elhalasztható kiadást, beruházást felfüggesztettünk. 

A támogatási szerződést június elején írhattam alá, így júliusban remélhetőleg már 

hozzájutunk. 

Kárpátalja 

Az év elején indított gyűjtésünk várakozásunk feletti eredményt hozott már eddig is. Összesen 

több mint 4 millió forint gyűlt össze. Ennek egy része céladományként folyt át rajtunk, másik 

része a mintegy 1300 adakozónak küldött levél hatására folyt be, és jelentős összeg érkezett 

néhány rendtársunktól is. 

XVI. évfolyam 2. szám  2015. június  Szerkeszti: Porcsalmy László 



Előző számunkban jeleztük, hogy részt veszünk abban az akcióban, amelyet Soltész Miklós 

államtitkár úr szervezett Karitatív Tanács tagszervezeteivel és néhány más szervezettel, 

köztük a Johannita Segítő Szolgálattal. 

   

A 8 kamionból egyet szinte teljesen mi pakoltunk meg mintegy 6 tonna tartós kenyérrel, 

matracokkal, és egészségügyi segédeszközökkel. A Konvoj június 2-án indult útnak egy 

sajtótájékoztató után a 100 millió forint összértékű segélyszállítmánnyal, amely  felerészben 

Kárpátalján, felerészben pedig Kárpátokon túl (Ivano-Frankivszkba) került kiosztásra.  A 

Johannita Segítő Szolgálat budapesti logisztikai központja saját szállítmányunk felrakodásán 

túl egy másik karitatív szervezet adományainak rakodásához is megfelelő helyet és hátteret 

biztosított. A kamionokon egységes felirat jelezte a résztvevő szervezeteket, így mi is 

kedvező publicitást kaptunk. 

A következő program a már február óta tervezett betegszállító autó átvitele volt. Az osztrák 

johannitáktól vásárolt két mentőautó közül az egyiket Kárpátaljára vittük, hogy ott elsősorban 

a mezővári Nefelejcs rehabilitációs otthon sérültjeit szállítsa, másrészt az esetleg 

magyarországi kezelésekre, ellátásra szorulókat eljuttassa ezen egészségügyi intézményekbe. 

 

 

S ha már a mentőautóknál tartunk, Csengerre is elvittük a betegszállítót. 

Dr. Arday András, Csengeri Helyi Szervezetünk vezetője is jelezte már korábban, hogy a 

nemrégiben kibővített csengeri egészségügyi központnak is szüksége van egy betegszállítóra. 

Csenger a hármas határ mentén fekszik, így nem csak Magyarországról, de Romániából és 

Az autó a Johannita Segítő 

Szolgálat tulajdonában marad, a 

működtetését a Kárpátaljai 

Református Egyház vállalta. 

A június 18-án megérkezett 

járművet nagy örömmel fogadták, 

s arról a Kárpátalja.ma hírportál 

is beszámolt. 



Ukrajnából is érkeznek magyar betegek az intézménybe. A tömegközlekedés meglehetősen 

bonyolult – főleg, ha a határátlépést is beleszámítjuk – és sokan nincsenek olyan állapotban, 

hogy ezt az utat önerőből meg tudják tenni. Ezért fogadták örömmel a hírt, hogy egy 

Ausztriából behozott mentőautót fel tudunk ajánlani erre a célra. A mentőt – a Kárpátaljára 

vitthez hasonlóan – forgalomba helyeztük Magyarországon, és egyelőre a Segítő Szolgálat 

tulajdonaként a Csengeri Helyi Szervezetünk használja. (Azért „egyelőre”, mert lehet, hogy 

célszerűbb lesz, ha a későbbiekben az Önkormányzat vagy az egészségi intézmény is 

tulajdonba veszi a járművet. Erről még 

egyeztetünk.) 

Dr. Arday András és kedves felesége 

mellett Forján Zsolt polgármester úr, az 

önkormányzat több tisztségviselője, a 

helyi mentőállomás vezetője és persze 

Csengeri Helyi Szervezetünk önkéntesei 

vártak bennünket az „új” autóval.

 

 

 

Délvidék – Szabadka 

Április 18-án végre összejött új helyi szervezetünk meglátogatása. Benák-Bucsú Emesével és 

Suhajda Emesével megbeszéltük a működés lehetőségeit és terveinket, terveiket.  

                                                                              

 

Délvidék – Ada 

Június 6-án Pozsár Endrével jártunk a délvidéki Adán, ahová Endre korábban is szállított 

iskola felszereléseket. Most egy újabb, jelentős szállítmánnyal ajándékoztuk meg az adai 

iskolát. Az alábbiakban erről az akcióról számol be az adai iskola igazgatója.  

Sikeres együttműködés keretében, két rakomány iskolai bútorzattal gazdagodott az adai Cseh 

Károly Általános Iskola Vajdaságban, a Johannita Segítő Szolgálat Hódmezővásárhelyi Helyi 

Szervezete jóvoltából. 

Az intézményünkben jelenleg 760 általános iskolás korú gyermek tanul, az oktatás öt 

iskolaépületben zajlik, amelyek egymástól több kilométer távolságra vannak. Az épületeink 

A holland johanniták évek óta 

segítenek minket adománnyal, 

amelyet mindig egy-egy jól körülírt 

projektre kapunk. Idén a Csengerbe 

szánt mentőautót tudtuk 

megvásárolni ebből a támogatásból. 

Köszönet érte a hollandiai 

összekötőnknek, Alexandra 

Jankovichnak, és a projekt 

javaslatok kidolgozójának, Lorx 

Ádámnak! 

A kapcsolat a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületén keresztül jött létre, így 

elsősorban a velük kapcsolatos 

lehetőségeket vizsgáltuk. Így merült fel a 

terényi tábor használatának lehetősége is. 

Reményeink szerint már idén nyáron jön egy 

csoport Szabadkáról. 



csakúgy, mint az iskola bútorzata, felszerelése rendkívül elhasználódott. Ezért kiemelten nagy 

fontossággal bír a tény, hogy a közösség oktatási intézménye ilyen jellegű segélyben 

részesült.  Az első rakomány 40 kétszemélyes iskolai padot, 80 iskolai széket, és két tanári 

asztalt tartalmaz. A második 145 egyszemélyes iskolai padból és 158 db iskolai székből áll. 

A bútorok kiemelkedően jó állapotban vannak, szinte mint az újak! Ilyen minőséget nekünk 

mint iskolának soha nem lenne lehetőségünk megvásárolni! A segítségükkel tizenkét 

tanterem  felszerelésének cseréjét tudtuk megoldani. A bútorzatcsere megmozgatta a szülőket, 

velük együtt zajlott a pakolás. Jelen esetben nem csak a valóban nagyon elhasználódott 

bútorzat cseréje a fontos, hanem az is, hogy a határon túli közösség érzi a segítő szándékot, az 

odafigyelést az anyaország, a segélyszervezetek részéről! 

Az eseményről a helyi újságban ( http://www.panoramada.co.rs/201502/3-20.php) jelentek 

meg hírek és képek, amit az egész közösség figyelemmel kísér. 

Az intézmény, a gyerekek, és a közösség nevében is nagyon szépen köszönöm a 

segélyszervezetnek a ránk figyelést, a segítséget! 

 

Maksó Éva igazgatónő 

Cseh Károly Általános Iskola Ada  

 

A következőkben a még raktáron lévő bútorszövetből juttatunk Adára néhány véggel, hogy a 

tanári szoba bútorait is újra tudják húzni, s így a tanárok bútorai is megközelítsék a 

diákokénak a színvonalát. Ennek a szállítmánynak a vámkezelésével kapcsolatos 

tapasztalatokat reméljük a szabadkaiak is jól tudják majd hasznosítani. 

 

Rendkívüli közgyűlés 

A májusban Pápán megtartott rendi közgyűlés keretében a Segítő Szolgálat is rendkívüli 

közgyűlést tartott. Ennek oka az Alapszabály módosítása volt. A megváltozott jogszabályi 

környezet miatt néhány formai változtatást kellett végrehajtani az Alapszabályunkon, s ezt 

csak közgyűlési határozat alapján tehettük meg. Az ennek alapján elkészített módosított 

Alapszabályt ügyvédünk azóta be is adta az illetékes bíróságra. 

A Tagozat és a Segítő Szolgálat szorosabb kapcsolódását hivatott szolgálni az a kiegészítés, 

amely szerint a Segítő Szolgálat felügyelő bizottságának tagjaira a Tagozat tesz javaslatot a 

közgyűlésnek. 

A szinte új iskolapadokkal és 

székekkel 12 tantermet tudtak 

újonnan bebútorozni, ami óriási 

segítséget jelent a helyi 

magyarság oktatásában. 

(Pozsár Endre és a tanári kar) 

http://www.panoramada.co.rs/201502/3-20.php


A közgyűlés egyébként azonnal határozatképes volt, köszönhetően a tagozati közgyűlésen 

nagyszámmal megjelenő – a Segítő Szolgálatban is szavazati joggal rendelkező – 

johannitának.  

Megjegyezzük, hogy a tagozati közgyűléssel egy időben került sor idén a JOIN közgyűlésére 

is, amelyen így nem tudtunk részt venni, ezért az ott történtekről későbbiekben számolunk be. 

Porcsalmy László 

Áprilisban Hatvani Helyi Szervezetünk akciója nyomán mintegy 350 rászoruló jutott 

élelmiszercsomaghoz, amelyet Szervezetünk önkéntesei osztottak szét. Erről adott hírt az 

alábbiakban az egyik szervező: 

Örömömre szolgál beszámolni a 2015. április 15-i élelmiszer adományosztás nagy sikeréről, 

melyhez ezúton köszönöm meg a Johannita Segítő Szolgálat hozzájárulását, illetve arról is 

örömmel számolok be, hogy az élelmiszercsomag egyéb nemes célt támogató további 

személyek segítségével kiegészítésre került. 

 

A hatvani alapszervezet a jövőben is hatékonyan szeretne működni, és Bálint Péter alapító 

rendtag tragikus halála miatt szükségesnek látszik egy új johannita rendtag bevonása a 

munkákba. Az eddigi segítséget megköszönve kívánok a munkában sok sikert és további jó 

egészséget!  

dr. Stankovics Éva főigazgató, alapító tag 

Johannita Elsősegélyverseny Középiskolásoknak Budapesten  

Korábbi évek gyakorlatát felelevenítve, de kicsit új 

köntösbe öltöztetve, házi elsősegélyversenyt tartottunk. 

Ezúttal a versenyzők a középiskolai 

elsősegélyprogramunkban résztvevő tanulókból 

kerültek ki. A versenyben induló csapatoknak 

sorverseny feladatokban, szituációs feladatokban és 

egy komplex, nagy kárhely felszámolásában is számot 

kellett adniuk tudásukról. A verseny helyszíne a Sylvester János Református Szakközépiskola 

és Szakképző Intézmény volt, ezúton is köszönjük az iskola vezetésének! 

 Szoros küzdelemben végül a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium csapata hozhatta el a 

trófeát, megelőzve a II. helyezett Berzsenyi Dániel Gimnázium és a III. helyezett Veres Péter 

Az alábbi linken számolt be a helyi 

média az eseményről: 

http://hatvanonline.hu/hir/Elelmiszert_

osztott_a_johannitak_hatvani_szerveze

te/0/6/7444 

http://hatvanonline.hu/hir/Elelmiszert_osztott_a_johannitak_hatvani_szervezete/0/6/7444
http://hatvanonline.hu/hir/Elelmiszert_osztott_a_johannitak_hatvani_szervezete/0/6/7444
http://hatvanonline.hu/hir/Elelmiszert_osztott_a_johannitak_hatvani_szervezete/0/6/7444


Gimnázium csapatait. Reményeink és terveink szerint rendszeresen tudunk majd ilyen 

versenyeket rendezni a középiskolai programunkban résztvevők számára, hiszen a verseny jó 

alkalom a gyakorlásra és arra is hogy a gyerekek közelebb kerüljenek Szervezetünkhöz. 

Kéklámpás nap Budaörsön 

Június 6-án rendezték meg a II. Kéklámpás napot 

Budaörsön, amelyet idén összekötöttek a budaörsi 

mentőállomás fennállásának tízedik évfordulójával. 

Erre az eseményre a Johannita Segítő Szolgálat is 

meghívást kapott. A meghívásnak örömmel tettünk 

eleget és esetkocsinkkal részt vettünk az ünnepségen, 

hiszen mi is fontosnak tartjuk az ilyen és ehhez 

hasonló rendezvényeket, ahol közelebb lehet hozni a 

lakosság apraját-nagyját a sürgősségi ellátás 

világához. 

A rendezvény egy látványos kéklámpás felvonulással kezdődött, amin a mentőkön kívül, a 

Kresz Géza Mentőmúzeum, a rendőrség és a katasztrófavédelem gépjárművei is 

felsorakoztak. A felvonulást követően egy időutazás tettünk és egy hatvanas évekbeli mentési 

bemutatót tekintethettek meg az érdeklődők. Ezt követően pedig egy modern mentési 

bemutató következett a tűzoltók részvételével.  

A mentési bemutatók után a rendőrség K9-es egységei mutattak be engedelmességi,  őrző-

védő és nyomkövetési gyakorlatokat. 

Szabján Imre 

 

Idősek egy csoportját fogadtuk Szervezetünk terényi táborában. A résztvevők abból az érdi 

Idősek Otthonából és Klubjából érkeztek, amivel már évek óta intenzív kapcsolatunk van és 

több sikeres projektet is lebonyolítottunk velük. Erről a táborozásról számol be a 

következőkben az ldősek Klubjának egyik szociális segítő munkatársa. 

Érdi szépkorúak Terényben 

Nagy izgalommal indultunk útnak 16 időssel 

Terény felé. Az idősek Klubjából 12 főt, az 

Idősek Otthonából 4 fő időst vittünk magunkkal. 

A klubtagoknak ez idáig nem volt lehetősége 

megnézni ezt a gyönyörű helyet. Ebben az évben 

sikerült elutaznunk és pihennünk 5 napot.  

Már kívülről is megnyerte a tetszésünket a 

szálláshely. Jó volt pihenni a hűvös teraszon 

délutánonként. Nagyon jól összekovácsolódott a 

társaság, sokat játszottunk, olvastunk, keresztrejtvényt fejtettünk a szabad levegőn. Aki 

jobban mozog, sétára indult minden délután. Inkább rövidebb utakat tettünk meg. Megnéztük 

a tájházat, a katolikus templomot, a Csipkemúzeumot. Csütörtökön este bográcsozásra került 

sor. Ízletes vacsora került az asztalokra. Nagyon jól éreztük magunkat az 5 nap alatt. 

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ezen a csodaszép helyen tölthettünk egy hetet!   

Preissné Fürtön Ágnes 



Rövid hírek: 

 

- Újonnan megalakult Hatvani Helyi Szervezetünk révén meghívást kaptunk a hatvani 

Albert Schweitzer kórház új képalkotó laborrészlegének megnyitására. A kórházzal 

már régebbi kapcsolatunk van, erre épül a helyi szervezet is. Az ünnepség jó alkalmat 

teremtett arra is, hogy rövid megbeszélést folytassak dr. Zombor Gábor egészségügyi 

államtitkár úrral is. 

 

- Április 7-én kis delegáció indult Bécsbe, ahol 

átvettük a megvásárolt újabb két mentőautót. 

A magyar vizsgáztatás és az okmányok 

megszerzése után az egyik Csengerbe, dr. 

Arday Andrásékhoz került, a másikat 

kárpátaljai helyi szervezetünk kezelésére 

bíztuk, hogy ott tudják betegszállításra 

használni.  

 

- Előző Hírlevelünkben már beszámoltunk 

Kolozsvári Helyi Szervezetünk elsősegélyes csoportjának formálódásáról. Oktatóink 

április végén, Deák Andrással a kolozsvári szakmai koordinátorral kiegészülve 

befejezték a januárban elkezdett alapszintű képzést. A hétvége záróakkordjaként a 

résztvevők számot adtak megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukról. Nyári 

Elsősegély Szimulációs Gyakorlatunkon már a kolozsvári csoport egy kisebb 

delegációja is részt fog venni. A vizsga óta több kisebb rendezvényen is kipróbálhatták 

már magukat „élesben” a csoport tagjai. 

 

- Sylvester János Református Gimnázium, 

Szakközépiskola és Szakképzőintézmény Egészség és 

Természettudományos Napot tartott. Szervezetünk is 

felkérést kapott a rendezvényre. Oktatóink a vérzések 

ellátásával és az alapszintű újraélesztés technikáival 

ismertette meg a diákokat, illetve az osztályoknak 

lehetőségük volt megtekinteni esetkocsinkat is. Avar 

Gábor pedig a Johannita Rendről tartott előadást. 

 

- A csepeli Lajtha László Általános Iskola megkeresésére 

Szervezetünk az alapszintű újraélesztés és vérzésellátás 

technikáit tanította az iskola tanulóinak. A nap zárásaként 

pedig egy mentési bemutatót is megtekinthettek az iskola 

tanulói és tanárai. A bemutató során mentőegységünk 

tagjai nemcsak a gyerekeket, hanem egy-egy tanárt is 

bevontak az ellátásba. 

 

- A tavaszi félévben a középiskolai programunkban mintegy 180 diák, míg felsőoktatási 

programunkban 80 hallgató végezte el sikeresen az alapszintű elsősegély kurzusunkat. 



Emellett mintegy 150 hallgató vett részt egy intenzív, hatórás tanfolyamunkon, 

amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán tartottunk.  

- Elsősegélynyújtóink a német johanniták országos 

elsősegély- és mentőversenyén vettek részt, 

amelynek idén Cottbus városa adott otthont. Hét 

főből álló csapatunknak nagy élményt jelentett az, 

hogy 1600 johannita mérte össze tudását ezen a 

versenyen. 

 

- A Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának mintegy 108 doboz 

laboratóriumi eszközt, valamint 40 paplant és 40 párnát adományozhattunk. 

 

- Áprilisban kárpátaljai rászorulóknak 15 ágymatracot, 3 kerekesszéket,  3 mobil szobai 

wc-t, 3 rollátort, 4 doboz ruhát és gyermekkerékpárt is eljuttathattunk. 

 

- Május 31-én a X. Jubileumi Veresegyházi Nyílt 

Triatlon Verseny egészségügyi biztosítására 

Szervezetünket kérték fel. Esetkocsink 

egészségügyi személyzete ezúttal is 

elsősegélynyújtóinkkal egészült ki. Örömteli 

felfedezés volt, hogy a rendezvény útvonal 

biztosítója egy olyan csapat volt, akik többször is 

részt vettek a Segítő Szolgálat által szervezett 

elsősegélyképzésen. 

 

- Budapesten a Városligeti Gyermeknapon két elsősegélynyújtónk teljesített szolgálatot 

a Máltai Mentőszolgálat önkénteseivel együtt dolgozva. 

 

- A Nagycsaládosok Országos Egyesületének munkáját 3 raklap ruhával, 25 kilogramm 

müzlivel, 53 doboz élelmiszerrel segíthettük. 

 

- Polgárdi-Tekerespuszta székhelyű Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménynek 

juttattunk el ágyakat és a hozzájuk tartozó ágybetéteket.  

 

- Az iskola megkeresésének örömmel tettünk eleget és elsősegélyképzést tartottunk a 

Deák téri Evangélikus Gimnázium tanárai számára.  

 

 

 


