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November 28-án tartotta a Segítő Szolgálat a 2015. évi közgyűlését. Többen nem tudtak
személyesen részt venni, de meghatalmazottjaik révén határozatképesen ült össze a tagság.
A közgyűlés legfontosabb napirendje nem az elnöki beszámoló vagy a pénzügyek tárgyalása
volt, hanem személyi kérdésekről kellett dönteni.
A változások láncolatát az indította el, hogy Tomcsányi István nyáron hivatalosan is átvette a
Johannita Rend Magyar Tagozatának vezetését, Vezérlő Kommendátori megbízatása miatt a
Segítő Szolgálat Felügyelő Bizottsági tagságáról lemondott. Helyére a Tagozat Bánfi Pétert
kérte fel és javasolta. Ő ezt a megbízást el is fogadta, így – lévén ő addig a JSSZ elnökségi
tagja volt, új elnökségi tagot is kellett választani. Lemondott Felügyelő Bizottsági (FB)
tagságáról Kállay Ubul Tamás is, őt is pótolni kellett.
A Közgyűlés a hivatalos jelölések után végül egyhangúlag megválasztotta Fáy Dánielt az
elnökség tagjává, Bánfi Pétert és Lipcsey Ákost a Felügyelő Bizottság tagjává. A FB tagok
maguk közül Bánfi Pétert választották FB elnöknek.
Fontos információ volt, hogy a jogszabályi változások miatt az éves rendes közgyűléseket
2016-tól kezdve május vége előtt meg kell tartani, így valószínűleg a Tagozati közgyűlés
keretében a lovagi napok programját fogja gazdagítani a Segítő Szolgálat közgyűlése is.
Az elnöki beszámoló röviden összefoglalta az elmúlt időszak eseményeit, ezekről
Hírlevelünkben rendszeresen hírt adtunk, így itt nem ismétlem meg.
A költségek alakulásával kapcsolatban fontos, hogy idei bevételünk 37 millió forint körül
alakul, ami a 15,5 milliós állami költségvetési támogatási kiesést figyelembe véve azt jelenti,
hogy sikerült majdnem elérni a kiesett összeg pótlását. Ezt az tette lehetővé, hogy sok energiát
fordítottunk egyéb források keresésére.
A SZJA 1%-ból eredő összeg a tavalyihoz képest 30%-kal növekedett annak köszönhetően,
hogy igyekeztünk bevonni az oktatott fiatalok családját a felajánlásba. Ugyancsak szerepet
játszhatott a növekedésben egyre népszerűbb Facebook oldalunk is. A felajánlók száma is kb.
30%-kal nőtt.
Több célirányos gyűjtést tartottunk, így sikerült a Kárpátaljára fordított segélyeken még
emelni is tavalyhoz képest. Növekedett a bevételünk az elsősegély ügyeletekből eredően is.

Egy jelentősebb támogatást kaptunk külföldről, de sajnos hangsúlyozták, hogy ezt csak a
"hirtelen támadt lyuk" befoltozására kapjuk és jövőre már nem számíthatunk erre.
Egyúttal határozott költségtakarékosságot vezettünk be – ennek majdnem áldozatul esett a
hedrehelyi Idősek napközije is, de erre az évre még bevállaltuk – és minden elhalasztható
felújítást, beszerzést elnapoltunk.
Igyekszünk a raktározási költségeket csökkenteni, több önkormányzattal tárgyalásban állunk.
Sajnos az egyéb lehetőségek inkább csak vélt lehetőségek maradtak, a protestáns egyházaktól
is eddig csak egy udvarias válasz érkezett...
Mindezzel együtt talpon maradtunk – amire azt hiszem nem sok "kis" szervezet lett volna
képes –, sőt tovább bővült a tevékenységünk.
Szabján Imre beszámolt az ifjúsági munkáról, programjaikról szintén rendszeresen számot
adtunk.
Ügyvezetőként két dolgot emelt ki, egyik a Facebook oldal, amely főleg a fiatalok körében
terjed, valamint a virtuális raktárnyilvántartás állása. Erről annyit, hogy régóta szeretnénk egy
olyan rendszert, amely segítségével a helyi szervezetek vezetői – és esetleg egyéb
intézményvezetők – láthatják, mi van a raktár(ak)ban, és így gyorsabban kielégíthetők lesznek
az igények, gyorsabban „foroghat” a készlet, és így akár kisebb raktár is elegendő lehet. Volt
már több próbálkozás ez irányban, van egy komoly rendszer is fejlesztés alatt, de a bemutatott
Google-alapú rendszer gyakorlatilag azonnal használható. A raktáron lévő eszközök
legtöbbször fényképekkel együtt vannak feltéve, így segítve az eligazodást.
A közgyűlés végén szendvicsek és üdítő mellett volt lehetőség további kötetlen beszélgetésre.
Nem túlzás azt állítani, hogy Európát manapság a migránskérdés tartja lázban. Többen
kérdezték, mi a mi tevékenységünk ezen a téren. Októberi Altagozati összejövetelünkön
többen, több oldalról és különböző szempontok szerint megközelítve tárgyaltuk a kérdést.
A JSSZ távolságtartó módon állt a kérdéshez – az egyik illetékes államtitkárral több ízben
egyeztetve – és abban maradtunk, hogy amíg nem kapunk közvetlen felkérést a nyújtandó
segítség formájának meghatározásával, addig nem avatkozunk bele a folyamatokba. A
kifejezetten a menekültek megsegítésére befolyt adományok sorsát a felajánlókkal
egyeztettük.
Az erfurti szállítmányról előző számunkban
beszámoltunk. December 8-án újabb ajándék
érkezett a Fóti Gyermekközpontba, egy német
Lion’s klub által felajánlott csokoládét, édességet
és pulóvereket, takarókat tartalmazó mikrobusszal
személyesen Lorand Szüszner jött el egy
villámlátogatásra. Az intézmény vezetőségével
folytatott beszélgetés után a lakók és a 15
migráns fiatal egy része segített kipakolni a
járműből. Tervbe vettük, hogy jövő év első
felében egy mobil fogászattal jönnek Lorandék, mert arra nagy szüksége lenne a
Gyermekközpontnak.

A migrációhoz kapcsolódó program volt az az
akció is, amikor a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája (HÖOK) önkénteseit
Mórahalomra szerveztük egynapos munkára.
Mórahalom „vonulási útvonal” volt, így nagy
mennyiségű szemét maradt a migránsok után.
Ezt segítette összeszedni a közel 50 szegedi és
debreceni egyetemista, saját önkénteseinkkel
kiegészülve. Reméljük máskor is tudunk közös programot szervezni velük.
Bár mostanában kevesebb szó esik róla, de Kárpátalján egyre nagyobb a baj. Immár
hagyományosan támogatjuk a Református Egyház Családi csendesnapját Kárpátalján. Püspök
úr kérésére idén is az étkeztetést biztosítottuk. Erre külön gyűjtést indítottunk, és több mint
egymillió forintot adtunk át erre a célra. Azóta is érkeznek adományok, ezeket folyamatosan
továbbítjuk, s a segélyszállítmányozással sem álltunk le teljesen. Ezt hol saját erővel, hol
kölcsönkapott mikrobuszokkal oldjuk meg, novemberben és decemberben több szállítmányt is
átjuttattunk. (Köszönet érte a kölcsönadónak!) Következő beszámolóban Kárpátalján egy új
programunk első állomásáról számolunk be, ugyanis Püspök úr jelezte, hogy az első ellátás
helyszíne egy nagyon elhanyagolt terület Ukrajnában, ráadásul az egészségügy színvonala is
általánosan gyenge, ezért szívesen vennék, ha elsősegélynyújtó képzéseket tartanánk a helyi
gyülekezetekben, településeken. Az első ilyen alkalomért köszönet a két oktatóknak: Frigyesi
Tamásnak és Gorove Kristófnak!
Porcsalmy László
Alapszintű Elsősegélynyújtó tanfolyam Kárpátalján
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Cigányóvodában. A mintegy harminc főből
álló, tanulni vágyó csapat hatalmas
érdeklődéssel, lelkesedéssel és vidámsággal
csinálta végig a két hétvégén át tartó képzést
és tett sikeres vizsgát az utolsó napon. Az
oktatás során nagy hangsúlyt fektettünk a
gyermek- és csecsemőellátásra, hiszen a
résztvevők főként óvónők, dadusok és tanárok
voltak. A második hétvégén egy rövid időre Porcsalmy László elnök úr is jelen lehetett a
tanfolyamon, ahol bemutatta a Johannita Rend, valamint a Johannita Segítő Szolgálat
történelmét és jelenlegi munkáját.
Külön szeretném kiemelni a Mezővári Református Gyülekezet vendégszeretetét! Nagyon
nagy élmény volt megtapasztalni, hogy milyen nyitottsággal fogadnak ott bennünket. Minden
nap más-más gyülekezeti tag hívott meg minket ebédelni, illetve vacsorázni a saját otthonába.
Finomabbnál finomabb házias ételeket és rengeteg szeretetett kaptunk a gyülekezet tagjaitól.
Esténként pedig a nagyon szépen felújított Mezőváriban működő Nefelejcs Rehabilitációs
Központban kaptunk szállást.

A mai napig jóérzéssel gondolunk vissza az ott töltött hétvégékre, a vidám hangulatú képzésre
és az önzetlen vendégszeretetre! A sikeren felbuzdulva több képzést is tervezünk és
reményeink szerint hamarosan újra találkozhatunk a kárpátaljai testvéreinkkel!
Gorove Kristóf
Artikuláris nap Nemescsón
A Vas megyei Nemescsón szeptember végén rendezett Artikuláris napon szervezetünk
mentőszolgálata végezte a rendezvény egészségügyi biztosítását. A rendezvény egy
egyháztörténeti emléktúra, amelyenek célja, hogy emléket állítson annak az időszaknak,
amikor a protestáns felekzetűek csak ú.n. artikuláris helyeken tarthattak istentiszteleteket és
gyakorolhatták szabadon vallásukat. Mivel általában megyénként 1-2 ilyen hely volt az akkori
protestáns híveknek, bizony nagy távolságokat kellett megtenniük azért, hogy istentiszteleten
résztvehessenek. Az 1681-ben hozott, protestánsok jogait korlátozó rendelkezést csak II.
József Türelmi Rendelete után mintegy 110 évvel, 1791-ben törölték el.
Ifjúsági vezetők Londonban
Szeptember végén a Johanniter International (a johanniták
nemzetközi szervezete, rövidítve JOIN) Ifjúsági
Munkacsoportja Londonban, az angol johanniták
székhelyén tartotta éves megbeszélését. A nemzetközi
ifjúsági együttműködést, amelynek összesen mintegy
30.000 angol, lett, lengyel, német, magyar, osztrák és
walesi fiatalból álló bázisa van, 2015 tavaszától újra a
német és magyar johannita szervezetek vezetik közösen.
Öt ifjúsági szervezet képviselője mellett részt vett a megbeszélésen a JOIN soros elnöke, Ian
Mackenzie és a JOIN ügyvezetője, Joachim Berney is.
A találkozón megvitatásra kerültek az egyes ifjúsági szervezeteket érintő legfrissebb
változások és kihívások; illetve a Munkacsoport 15 éves működésére visszatekintve
meghatározásra kerültek a következő évek célkitűzései. Az ifjúsági szervezetek bemutatták
azokat a programokat is, amelyek 2016-ban nyitottak lesznek a testvérszervezetek johannita
fiataljai számára is.

Jótékonysági koncert kárpátaljai diákokért
A Budavári Nagyboldogasszony-templomban (Mátyás-templom) rendezett jótékonysági
Mozart: Requiem koncerten, immár mondhatni hagyományosan, Szervezetünk végzi az
elsősegély szolgálatot. A TM Resor / MWS Festivals által rendezett esemény bevételét idén is
Szervezetünknek ajánlották fel. Az összegyűlt 200.000 forintot a Nagydobronyi Református
Líceum (Kárpátalja) rászoruló diákjainak étkeztetésére fordítottuk. Erre sajnos egyre nagyobb
szükség van. Annak ellenére, hogy egy diák után a szülőknek havonta mindössze 350 hrivnyát
(4.500 forintot) kellene fizetniük, mégis ez egyre több családnak jelent megoldhatatlan terhet.
A gimnáziumban tanuló 109 diák közül jelenleg 36 nem tudja a család nehéz anyagi helyzete
miatt ezt az összeget előteremteni. A hiányzó összegek fedezésére az iskola is csak
adományokra számíthat, ezért is támogatjuk a befolyt adományból a diákokat. Ebből a

felajánlott adományból a 36 nehéz családi helyzetben lévő diák bő egyhavi ellátását tudjuk
fedezni. Ezúton is köszönjük az adományozók és a Szervezők felajánlását!
Szabján Imre
Karácsonyi adományosztás Hatvanban
A Johannita Segítő Szolgálat Hatvani Helyi Szervezete újabb adományosztást szervezett.
Tekintettel a közelgő ünnepekre, december 21-én a hatvani Albert Schweitzer KórházRendelőintézet udvarán újra élelmiszercsomagot vehettek át több mint háromszázan.
A Hatvani Helyi Szervezet 2015. február 16-i megalakulása óta aktívan bekapcsolódott a
város rászorulóinak és intézményeinek támogatásába. Különböző helyi intézmények
kaphattak már adományokat, eszközöket is. Legutóbb például decemberben az Albert
Schweitzer Kórház- Rendelőintézet betegellátása gazdagodott összesen 50 darab jó minőségű,
kórházi ággyal és a hozzájuk tartozó matracokkal, valamint 7 darab éjjeliszekrénnyel. Szintén
a Johannita Segítő Szolgálat Hatvani Alapszervezetéhez köthető az a kezdeményezés,
melynek keretében minden szombaton „Meghallgatlak klub”-ot tartanak a kórházban
gyógyulóknak és családtagjaiknak, hogy a testi felépülés mellett lelki útmutatással is segítsék
a lábadozást, illetve valamennyi rászorulónak a nehéz élethelyzeteken való túljutást.
Azért, hogy a december 21-i élelmiszerosztás
során
minél
bőségesebb
csomagokat
nyújthassanak át közel 340 főnek, a Johannita
Segítő Szolgálat központja által felajánlott élelmet
a Helyi Szervezet tagjai is kiegészítették további
termékekkel. Így minden megajándékozott kapott
tartós kenyeret, savanyú káposztát, lisztet, tésztát,
cukrot, zsemlemorzsát, szaloncukrot.
Az eseményt a rossz idő dacára óriási érdeklődés övezte. A több száz kiértesített közül, akiket
– rászorultsági alapon – előzetesen levélben tájékoztattak az időpontról és helyszínről,
legtöbben személyesen vették át ajándékaikat. A Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Intézmény azonban vállalta, hogy közel 20 főnek elviszi az élelmiszercsomagot
és a szintén aznap tartott saját ünnepsége keretében át is nyújtja azokat.
A Hatvani Helyi Szervezet az elkövetkező időkben is arra törekszik, hogy tevékenysége révén
minél több család jusson különböző adományokhoz.
Udvardy Regina, Hatvan
Rövid Hírek




A budapesti Szent István Bazilikában megrendezett XV. Nemzetközi Adventi
Kórusfesztiválon szervezetünk önkéntesei látták el az egészségügyi és elősegély
ügyeletet.
Szervezetünk középiskolai elősegélyprogramjának felelőse, Gorove Kristóf, alapvető
elsősegélynyújtási technikákkal ismertette meg a Regnum Marianum katolikus
lelkiségi mozgalom Albatrosz csapatának tagjait. Az érdeklődésre való tekintettel
további alkalomra is sor kerül majd az Albatroszoknál.




















Szabadon felvehető elsősegély kurzusunk mellett az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán mintegy 50 hallgató vett részt hatórás
képzésünkön.
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának I. számú Belgyógyászati
Klinikáját 12 kórházi ággyal, 5 raklap kórházi ruhával, 4 kerekesszékkel, műtéti
lámpákkal, egyéb betegápolási eszközökkel, bútorokkal és irodaszerekkel
támogathattuk.
Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül gyermekjátékokkal, babakocsival,
ruhákkal és egyéb bútorokkal segíthettük a rászorulókat.
Mintegy 500 doboznyi, több mint 7 tonna súlyú tartós élelmiszer, tisztálkodási szer,
édesség, játék és könyv gyűlt össze a Szent László Társulat által szervezett ádventi
adománygyűjtésben, amelyben Szervezetünk idén is a szállítási feladatokban vette ki
részét. Az adománygyűjtés szép példája az együttműködésnek az ökumené jegyében.
A székelykeresztúri Berde Mózes Gimnáziumba szállíthattunk többek közt ruhákat,
iskolapadokat, székeket, matracokat, ágybetéteket, egyéb bútorokat, könyveket és
tisztítószereket. A székelyföldi szállítást összekötöttük azzal, hogy az egy éve alakult
Kolozsvári Helyi Szervezetünkben formálódó elsősegélynyújtó csapat számára egy
felfrissítő és gyakorló alkalmat tartottunk.
Budapesten a XV. kerületben 42 doboz ruha került kiosztásra december 21-én az
Alapítvány a Holnapért segítségével.
A Szadai Alapszolgáltatási Központ munkáját 250 doboz ruhával segítettük.
Az ősz folyamán a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumnak 22
iskolapadot és 29 széket adományoztunk.
Az érdi Időseket Ellátó Központban 300 kg kenyérrel és 10 doboz ruhával segítettük a
szépkorúkat.
Mórahalom Városi Önkormányzat munkájához 300 kg kenyérrel és munkaruhákkal
járulhattunk hozzá.
Migrációs helyzethez kapcsolódó sürgősségi ellátás témájú egyeztetést
kezdeményezett a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság és a Magyar Oxyológiai
Társaság, amelyre a Johannita Segítő Szolgálat is meghívást kapott. Az egyeztetés,
amelnyek házigazdája Dr. Beneda Attila helyettes államtitkár úr volt, azt célozta, hogy
krízis helyzetek során keletkező sérültek és betegek önkéntes alapon szervezett
egészségügyi ellátása koordinált és összehangolt formában történhessen a jövőben. A
tanácsokozáson képviseltették magukat a sürgősségi ellátáshoz kapcsolódó civil
szervezetek és állami szervek, így jelen volt az Országos Mentőszolgálat vezetése is.
A gyergyószárhegyi Kájoni János Gyermekotthonba tartóskenyeret, ruhát,
gyermekjátékokat, tisztítószereket és könyveket juttattunk el.
Szervezetünk is részt vett a Keresztény Civil Szervezetek 12. Országos Fórumán,
amely idén a Menekültáradat – felelősségvállalás és segítségnyújtás címet viselte. A
gyűlésen előadásokat tartott Speidl Bianka a Migrációkutató Intézet munkatársa,
Maróth Miklós professzor és Simicskó István honvédelmi miniszter is, illetve a
különböző civil szervezetek beszámoltak migránsok és menekültek közt végzett
munkájukról, tapasztalataikról. A Fórumon Fischl Vilmos johannita lovag is felszólalt,
mint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.





Szervezetünk budapesti ifjúsági elsősegélynyújtói november végén teljesítették éves
ismétlő vizsgáikat. 2016 első negyedévében a mátészalkai és kolozsvári csoportokra
kerül majd sor.
Önkénteseinkhez kapcsolódó hír, hogy idén az Ifjúsági tagozat vezetése a két
budapesti ifjúsági csoport legaktívabb tagjait kiválasztotta, és az évzáró alkalom során
könyvjutalommal ajándékozta meg őket. Az ajándék stílusosan egy szép album, amely
a középkori lovagrendekről szól, benne a johanniták történetének gazdag leírásával,
sok szép fényképpel (többek között Margat váráról is).

Végezetül minden kedves Olvasónknak
áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk!

