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Első számunkban először visszatekintünk a 2013. évre, mert bár rendszeresen írunk
tevékenységünkről, éppen a támogatás elszámoláshoz készített beszámoló összeállításakor
tűnt fel, milyen gazdag programot végezhettünk el tavaly. Legyen érte Istené a dicsőség!
Intézmények támogatása, segélyszállítmányok újraelosztása
A Segítő Szolgálat egyik fő tevékenysége az intézmények – magyarországi és határon túli –
támogatása volt. Ennek forrása elsősorban a külföldi johannita szervezetektől származó
természetbeni adomány, a segélyszállítmányok – főként Németországból, Hollandiából és
Svájcból. Ezeknek a segélyszállítmányoknak jelentős része kórházi, orvosi eszköz, illetve
iskolai felszerelés, bútor, valamint tartós élelmiszer és sütemény volt.
2013-ban több mint 50 fuvar érkezett Magyarországra, különösen is sok ezek közül Laufból,
Lorand Szüszner úr révén, Pozsár Endre barátunk közreműködésével. Ezen fuvarok
finanszírozását az teszi lehetővé, hogy 2011 óta ismét részesülünk állami költségvetési
támogatásban. Részletesen bár, de nem mindenre kiterjedően alább felsoroljuk a támogatott
intézményeket:
 Több tonnányi jó minőségű süteményt és tartós élelmiszert sikerült behoznunk
Németországból. Ezekből sok magyarországi és határon túli intézménybe szállítottunk, így
például a Sarepta Szeretetotthonba, a Menedék Alapítvány anyaotthonába, a Bethesda
Gyermekkórházba, a Budapest-Törökőri Református Egyházközség cigánymissziójához, a
Rügyfakadás Kör cigánymisszióhoz, az érdi Időseket Ellátó Központhoz, a Magyar
Babamentő Alapítványhoz, továbbá egy székelyudvarhelyi Református Egyházközséghez.
Több szállítmányt pedig a Mátészalkai Helyi Szervezetünk segítségével a térség családjai,
óvodái és szociális intézményei közt oszthattunk ki.
 Az Otthon Segítünk Alapítványon és a Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül
mintegy 2 mázsa teljes kiőrlésű „Wellness” kenyeret, müzlit, 1 mázsa süteményt, valamint
konyhai eszközöket, gépeket, ruhát, sőt kerékpárokat is osztottunk szét.
 Karácsonyi ajándékként a Holnap Kiadó által felajánlott két raklapnyi tankönyvvel
lephettük meg a XIV. kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjait és tanárait.
 Egy nagy kamionnyi adománnyal támogattuk a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius
Gimnáziumot. A szállítmányba kerültek sütemények, szekrények, padok, székek, táblák,
ajtók és még kerékpárok is. Ugyanezzel a transzporttal Székelyudvarhelyre és Kolozsvár
térségébe is eljutathattunk süteményeket.
 Számos adománnyal támogathattuk az újpesti Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola munkáját, így többek közt padokat, székeket, számítógépeket,
nyomtatót és krétát is kapott az iskola.
 Több raklap ruhával és különböző bútorokkal támogattuk Szada Község Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központját.

 Iskolai padokat és székeket vittünk többek között a Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskolába, a Gödöllői Református Líceum Gimnáziumba, az Újpesti Szűcs Sándor Általános
Iskolába.
 Több fuvarnyi kórházi eszközt szállítottunk a Szent János Kórházba, a Bethesda Kórházba
valamint a Tábitha gyermek hospice házba.
 Az Őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthonba is vittünk ápolási ágyakat és
ruhaneműt, süteményt.
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltségére süteményt és
tartós kenyeret, kórházi ágyakat és matracokat szállítottunk, ezek egy részét Soltész Miklós
államtitkár úrral egy sajtótájékoztató keretében adhattuk át.
 A hedrehelyi óvodába szintén süteményt és játékokat, a Jármi Református
Egyházközségnek ezeken felül még egységcsomagokat is szállítottunk.
 A Monoki Romajogi Szervezetet ruhaadománnyal segítettük.
Az egészségügyi intézményeket fenntartó GYEMSZI-vel együttműködési megállapodást
kötöttünk, s immár a Piactér számítógépes alkalmazás segítségével tudjuk az általuk ellátott
intézmények számára a segélyszállítmányokkal beérkezett árut a leghatékonyabban elosztani.
A GYEMSZI mellett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (NRSZH) is
megújítottuk az együttműködési megállapodásunkat, s rajtuk is keresztül reményeink szerint
még hatékonyabban tudjuk eljuttatni a gyógyászati segédeszközöket a rászorulóknak.
A megnövekvő forgalom miatt ismét költöztetni kellett raktárunkat, még nagyobb alapterületű
helyiséget bérelünk ősz óta.
Szakellátás, ifjúság közötti munka, elsősegélynyújtás, – szolgáltatás, mozgóőrség, képzés,
tapasztalatcserék, részvétel csereprogramokban
2013-ban a legjelentősebb munka a dunai árvízi védekezés és annak utómunkálatai voltak.
Ezt a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve, de „identitásunkat” megtartva végeztük
hosszú heteken keresztül önkénteseinkkel.
Sződligeten egy napon át homokzsákokat raktunk, és a szociálisotthon evakuálásának
előkészítésében vettünk részt. Aztán Nagymaroson 9 napig, 0-24 órában a védekezők (helyi
lakosok, önkéntesek, rendvédelmi szervek, katonai alakulatok, büntetés-végrehajtás,
katasztrófavédelem) ellátása (számuk 200-800 közt ingadozott, a tetőzéskor megközelítette az
1000-et) volt a feladatunk a helyi önkormányzattal együttműködve. Ebben a szolgálatban 21
önkéntesünk és munkatársunk vett részt.
Az utómunkálatok során Baján közös irodában dolgoztunk a Petőfi-szigeten a Máltai
Szeretetszolgálattal június végétől augusztus végéig (a 20-i héttel fejeztük be a
tevékenységünket). Folyamatos kárfelmérés, a szárítógépek kihelyezése, működtetése és
ellenőrzése volt a fő feladatunk. Egy nap erejéig újra szükség volt a gátakat építők
ellátásának biztosítása. Emellett a kitelepítettek lelki gondozását végeztük, valamint a
szükségessé vált ingóságok pótlásába is besegítettünk. Egy gépjárművel és két
önkéntessel/munkatárssal voltunk jelen, váltott műszakban a máltaiakkal. Jelenlétünk során
felmértük Baja–Dunafürdő és Nagy-Pandúr-sziget részeit. Illetve ezekre a területekre – ahol
szükség volt – szállítottuk ki a szárítógépeket a családoknak.
Nyár végén még részt vettünk további kárfelmérésekben: Budakalász, Kisbajcs, Neszmély
területén. Ehhez az adta az apropót, hogy a német JUH 100 ezer eurós (!) keretet ajánlott fel
számunkra a közvetlen károsultak kárenyhítésére, amiből végül mintegy 66 ezer euro
realizálódott.
Térítésmentes 30 órás alapszintű elsősegélynyújtó tanfolyamot több felsőoktatási
intézményben és középiskolában is tartottunk. Az egyetemeken 2013 tavaszi és őszi
féléveiben összesen kb. 200 hallgató kezdte el képzéseinket. Mellettük további 50 hallgató az
egészségre nevelés tantárgy keretén belül kapott négyórás oktatást. Elsősegély- és

egészségnapokon mintegy 300 közép- és általános iskolással, illetve mintegy 60 óvodással is
foglalkoztunk.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének és az Otthon Segítünk Alapítványnak is
tartottunk képzést (összesen mintegy 45-50 fő részvételével).
Az oktatások mellett saját tagjaink fejlesztését is folytattuk. Önkénteseinket nem csak
tanfolyamainkon oktattuk, de részt vettünk közös katasztrófavédelmi gyakorlaton is.
Tekintve, hogy több ponton már túlnőttük a laikus elsősegélynyújtás szinterét, 2013 őszén
Budapesten megkezdte működését a „johannita szakellátói csoport”, amelynek keretében
havi rendszerességgel találkoznak a johanniták mentősei, köztük mentőápolók, mentőtisztek
és orvosok (bővebben lásd Hírlevél XIV. évfolyam 3. szám szám Johannita szakellátó
csoport című írását).
Elsősegélynyújtó ügyeletet vállaltunk mintegy 20 hazai rendezvényen. A nagyobbak:
Pszinapszis – XVII. Budapesti Pszichológiai Napok, ELTE-BEAC kosármeccs, Budapest–
Lacrosse New Year’s Cup, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi és
Állam- és Jogtudományi Karainak, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóés Óvóképző, illetve Informatikai Karainak gólyatáborai, Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) Éjszakai Sportnapja.
Részt vettünk a johannita nemzetközi rendezvényeken, mint a JOIN (Johanniter
International) Közgyűlése, JOIN programokon és ifjúsági csereprogramokon. Ezen kívül
értékes információkra és kapcsolatokra tettünk szert a nemzetközi katasztrófavédelmi,
együttműködési munkacsoport találkozóján. A szakellátó/elsősegély csoport vezetői részt
vettek a JOIN brüsszeli ülésén, az ifjúsági tagozatvezető pedig az ifjúsági vezetők rigai
megbeszélésén.
A csereprogramok során elsősegélynyújtóink részt vehettek a nürnbergi DTM autóverseny
biztosításában, a sacilei (Olaszország) „Énekesmadarak fesztivál” biztosításában, valamint két
önkéntesünk Lettországban végzett szociális munkát fogyatékkal élők táboroztatása során.
A JOIN-hoz kapcsolódó, de magyarországi programjaink is voltak: lett, német, walesi
johannitákkal egyidőben három helyszínen tartottunk gyerekeknek elsősegélyképzést,
mentőbemutatót (Mátészalka, Budapest IX. kerület, Nagymaros). Ezeken mintegy 80 gyerek
vett részt általában szüleikkel együtt.
Az Iskolai Közösségi Szolgálatban fogadó intézményként szerepelünk, megkezdődtek ezek a
foglakozások is. Budapesten fiatalok számítógép használati ismereteket tanítanak időseknek,
és Mátészalkán 35 fiatal kezdte meg az elsősegélynyújtási tanfolyammal induló
programunkat.
Hátrányos helyzetű személyek, csoportok, kisebbségek támogatása, segélyezés, idősekkel
való foglalkozás, családsegítés, határon túli magyarság táboroztatása
Nem saját intézményként, de támogatásunkkal működött 2013-ban is a hedrehelyi idősek
napközije. Itt hetente kétszer fogadjuk a szépkorúakat, akiknek a kis faluban más lehetőségük
a kapcsolattartásra gyakorlatilag nincs, a falu egyre inkább perifériára szorul, már nincs posta,
busz is csak ritkán. Jó példaként szolgálhat mások számára az idősek klubjának és a helyi
óvodának az „együttműködése”, több esetben szerveznek találkozót, közös programot, amely
mindkét korosztálynak hasznára válik.
A Sclerosis Multiplex Csoport jelenleg 12-15 fő önkéntessel működik, akik párban (esetleg
egyedül) járnak SM-betegekhez, általában heti rendszerességgel.
Továbbra is tartunk számukra esetmegbeszélő alkalmakat szakemberek bevonásával.
Terényi táborunkban sok turnust fogadtunk. Ismét voltak Erdélyből és Kárpátaljáról
csoportok, valamint fogyatékkal élőket is fogadtunk. A határon túliak számára a busz bérlését
több esetben is mi fizettük. Számos egyházi közösség is megfordult a táborban.

A rászoruló csoportok számára az étkezést is biztosítottuk. Az étkezőhelyiség elkészülte után
még egy játszóteret alakítottunk ki és a legszükségesebb szakaszon tömör fakerítést építettünk
ki.
Határon túli tevékenységünk is erősödött, a Kárpátaljai Református Egyház családi napját
már hagyományosan élelemmel tudtuk segíteni. Több szállítmánnyal támogattuk a mezővári
épülő fogyatékos foglalkoztatót, valamint a nagydobronyi leányotthont.
Székelyudvarhelyen egy helyi csoportunk rendszeres szolgálatot végez a szépkorúak között a
városban és környékén, valamint számos programmal kedveskednek a lókodi idősotthonban.
Ezekhez a programokhoz is biztosítunk szállítmányokat, időnként anyagi támogatást.
A Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium továbbra is a rendszeresen
támogatottak közé tartozik.
A somkeréki (Erdély) református gyülekezetnek is egy kamionnyi segélyt tudtunk juttatni.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy tevékenységünk örvendetesen bővül, ehhez nagy
segítséget jelent az állami támogatás.
Új területet jelent az Iskolai Közösségi Szolgálatban résztvevők fogadása, ez egyben az egyik
legnagyobb felelősséggel is járó munkánk.
Önkénteseink száma folyamatosan nő, ez meglátszott a dunai árvíz során nyújtott
munkánkban is.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra a német johanniták említett felajánlása, hiszen ez
elismertségünket jelzi, s azt igazolja vissza: érdemes a nemzetközi programok során
tájékoztatni külföldi testvérszervezeteinket is tevékenységünkről.
A hatóságok felé minden kötelezettségünket időben teljesítettük, ezt prioritásként kezeltük az
időnként fellépő likviditási nehézségeink során is.
Örömmel értesültünk arról, hogy erre az évre a korábbival megegyező mértékű támogatásban
részesülhet szervezetünk.
Persze ez az év sem indulhatott mással, mint tavalyi támogatásunk elszámolásának
összeállításával és az idei támogatás előkészítésével, a program összeállításával és a költségek
tervezésével. Idén rekordgyorsasággal sikerült az elszámolásunkat beadni. No ez még nem
jelenti azt, hogy el is fogadták, némi hiánypótlásra idén is számíthatunk. S reményeink szerint
az idei szerződést is sikerül hamarosan tető alá hozni, amivel akut likviditási gondjaink
enyülhetnek (jelenleg kevés kivétellel már visszafizettük a felvett kölcsönt).
Porcsalmy László – Szabján Imre
Utó-karácsony, elő-szilveszter
Bár az ünnepek alatt természetszerűleg nem tartunk elsősegély alkalmakat, így saját
fiataljaink csoportja is szünetel, de azért a karácsony utáni időszakban már évek óta tartunk
összejövetelt, hogy közösen is megünnepeljük az Úr Jézus születését és elbúcsúztassuk az
Óévet. Ez a program 2013-ban sem maradhatott el. A játékok, beszélgetések és a lelki
alkalom mellett egy kis közös munkára is sor került. Adott szempontok alapján, különböző
kiscsoportos feladatok során meg kellett fogalmazniuk fiataljainknak, hogy mit is jelent nekik
a johannita közösségünk. Ezúton szeretném közzétenni és mind a Rendtársak, mind a Segítő
Szolgálat önkénteseinek figyelmébe ajánlani fiataljaink gondolatait, mert talán érdemes
ezeket a mondatokat ízlelgetni, azok tartalmán eltűnődni és ennek mentén végiggondolni,
hogy számunkra vajon mit jelent a johanniták közössége, hogyan veszünk részt annak
életében (ha már a nagyböjti időszak úgy is egy kontemplatívabb időszak, talán erre most több
lehetőség is nyílik). Minden további megjegyzés nélkül tehát jöjjenek a megszületett
mondatok:
„A Johannita egy olyan egységet alkotó közösség, amely azonos értékrenddel rendelkező
emberekből áll, akiket egymásra építkezve egy cél vezérel: az Istennek való szeretetteljes,

alázatos, ellenszolgáltatás nélküli szolgálat, amely során a tagok akár ügyeletek kapcsán is
megtapasztalhatják a közösség támogatását, megtartó erejét, az együttlét örömét, az
összetartás és csapatszellem élményét, a hitben maradás biztonságát és a biztos hátteret adó
rendszerességre és kölcsönös bizalomra épülő barátságok hálóját.”
„A Johannita egyben jelenti számunkra a barátságot, szeretetet, összetartozást, közösséget,
mert ez egy közös bizalmon alapuló, azonos értékrendet képviselő, egy célért,
csapatszellemben egységként építkező csapat, ami nem csak nekünk jelent biztos hátteret,
hanem másokat is ezzel a megtartó erővel tudunk támogatni alázatban, Istennek szolgálva;
ezáltal a háló által tudunk rendszeresen elcsöndesedni, hitben maradni és sikeres ügyeleteket
vállalni ellenszolgálatatások nélkül.”
„A Johannita összetartozást a csapatszellem és a szeretet tartja össze – mert a testvéri szeretet
melengeti keblünket – azért, mert a barátok biztonsága a kölcsönös bizalmon és a hitben
maradás megtartó erejével Istennek rendszeresen, alázatosan, azonos értékrenddel, a
világháló segítségével, az ügyeletek közösségében és egységében építjük egy cél érdekében,
azért, hogy mindenféle támogatás és ellenszolgáltatás nélkül biztos hátteret biztosítsunk a
rászorulóknak.”
Szabján Imre
Idén a farsangi időszakban székelyudvarhelyi csoportunk a lókodi otthonba vitt vidámságot
– no meg némi édességet. Erről szól a következő beszámoló, amely az Udvarhelyi Híradó
napilapban jelent meg március elején:
„Mézeskalács – egy mosolyért”
Farsang utolsó napjaiban olyan meglepetésben volt részük a székelyudvarhelyi időseknek,
ami őszinte mosolyt varázsolt arcukra: kedves önkéntesek kínáltak fel egy-egy mosolyért
cserébe finom mézeskalácsot. Udvarhelyszéki települések nagycsaládjait is sikerült
megajándékozniuk az Egy Mosoly Az Életért Egyesület tagjainak, önkénteseinek a Johannita
Segítő Szolgálat jóvoltából.
A süteménnyel örömet szereztek a lókodi Kiss Rozália Ökumenikus Öregotthon farsangi bálja
résztvevőinek, a firtosmartonosi lakosoknak, a szentegyházi Szent Gellért Alapítvány
közösségeinek és a székelyudvarhelyi szépkorúaknak. Az Egy Mosoly Az Életért Egyesület
önkéntesei a parkokban és az utcán állították meg az időseket, és egy mosolyért cserébe a
Johannita Segítő Szolgálattól kapott süteménnyel ajándékozták meg őket.
„Tavaly próbáltuk a lakásokon átadni a mézeskalácsot, de nehézségek adódtak a zárt kapuk
miatt, ezért idén inkább az utcára és a parkokra esett a választás” – mondta el lapunknak
Papp Csilla, az egyesület elnöke. – „A korai tavasz beköszöntével egyre többen tartózkodnak a
szabadban, ami megkönnyítette az adományozást. Először bátortalanul fogadták
közeledésünket, de amikor kiderült, hogy cserébe csak egy mosolyt kérünk, a nagy többség
elfogadta az ajándékot. Tegnap ismét sikerült bejutnunk a nyugdíjasok által lakott tömbházba,
ahol már ismerősként fogadtak, és jövőre is visszavárnak.”

Már évek óta
tart a kapcsolat
az Egyesület és
a
johanniták
által támogatott
otthon között.

Februárban iktatták be hivatalosan posztjára a Johanniter Unfall Hilfe (JUH) új elnökét
Berlinben. Hans-Peter von Kirchbach 2001 óta töltötte be e tisztet, s tavaly év végén vonult
nyugállományba. Helyébe Dr. Arnold von Rümker lépett.
Hans-Peter von Kirchbach abban az időben volt a JUH – és néhány évig a JOIN – elnöke,
amikor az éledező magyar Segítő Szolgálatnak legnagyobb szüksége volt a nemzetközi
háttérre. Von Kirchbach vezetésével a JUH sokrétű segítséget nyújtott nekünk, mind anyagi,
mind természetbeni, s mind pedig a tapasztalataik átadása révén. Mindig kiemelt figyelemmel
fordult a magyarokhoz, ezt bizonyítja az is, hogy amikor fiataljaink Németországi táborban
vettek részt – további többezer fiatallal együtt – Hans-Peter fontosnak tartotta személyesen is
meglátogatni sátrukat és elbeszélgetni velük.
Reméljük, hogy – csakúgy mint Wilhelm Graf von Schwerinnel – megmarad az élő
kapcsolatunk az elnök úrral.
Több mint százan képviselték a különböző
JUH szervezeteket Németországból, jelen
volt a JOIN képviseletében a brüsszeli
irodavezető, valamint a francia, svéd,
holland és osztrák szervezet vezetője.

Jobbról a leköszönő Hans-Peter von
Kirchbach, balról az új elnök: Dr. Arnold
von Rümker

Az ünnepélyes alkalmon a Segítő Szolgálatot az Úrmester meghívására e sorok írója
képviselte.
Porcsalmy László
Gárdonyi hétvége
A Johannita Segítő Szolgálat
budapesti elsősegélynyújtó
csoportja a tél utolsó napjait
Gárdonyban töltötte. A
hétvége
első
felében
szakmai,
strukturális,
önismereti
megbeszélést
folytattunk a vezetőkkel. Kis
idővel később csatlakozott
hozzánk dr. Juhász Györgyi
szakmai
vezetőnk
is.
Érkezésének
kiváltképp
örültünk,
hisz
nemrég
érkezett meg Pakisztánból,
ahol három hónapig dolgozott az Orvosok Határok Nélkül szervezésében önkéntesként.
Szombaton megjöttek az elsősegélycsoport lelkes fiataljai is. Játék, zene, jókedvű beszélgetés
folyt késő estig. Vasárnap a reggeli és közös istentisztelet után meglátogattuk a Velencei-tavat
is. Bár egyikünk bokáig be is merészkedett a vízbe, végül úgy döntöttünk, a fürdőzéssel
várunk még, talán majd legközelebb…
Frigyesi Tamás

Új oktatási segédeszközök
Előző Hírlevelünkben beszámoltunk arról, hogy a
GlaxoSmithKline
Kft.
(GSK)
újraélesztési
fantomokkal
és
műsebkészlettel
támogatta
Elsősegély Programunkat (bővebben lásd Hírlevél
XIV. évfolyam
4. szám Rövid
Hírek). Az év
elején elindult,
illetve folytatott képzések során már használatba is
kerültek ezek az új eszközök az iskolákban, felsőoktatási
intézményekben, a nagycsaládosok közt, valamint a saját
elsősegélynyújtóinknak tartott képzéseken. Hálásak
vagyunk a GSK-nak az új eszközökért, hisz ezek
jelentősen segítik munkánkat.
Munkában a GSK által adományozott új fantomok
Hedrehelyi Óvoda
Az elmúlt hónapokban két alkalommal is adományt szállítottunk Hedrehelyre. Mint ahogy
arról kedves Olvasóinknak tavaly beszámoltunk, Hederhelyen immár öt éve működik
Johannita Idősek Klubja (lásd Hírlevél XIV. évfolyam 2. szám), viszont ezúttal
szállítmányunk úti célja csak részben volt a Klub. Mindkétszer a helyi óvodának és
gyerekeknek is vittünk adományokat. Az alábbi írásunkban erről olvashatnak, részben arról,
hogy a Klub hogyan is illeszkedett bele a helyi közösség életébe.
Óvodánk (a Drávamenti Óvodák Hedrehelyi tagintézménye) a Zselic gyönyörű dombjainak
szélén található, a világ zajától kicsit eldugva. Családias hangulatú kis csoportunkba
huszonhárom gyermek jár. Az ilyen kis óvodáknak nagyon sok előnye van, többek között az
hasonló települések egyetlen működő intézményeként, falunk összetartó kapcsa. Nagyon sok
rendezvényünk révén igyekszünk mindenkivel megtalálni a közös hangot, így a Johannita
Segítő Szolgálat által támogatott Idősek Klubjával is. Sokszor kapunk segítséget a kedves
Klub tagoktól, megvarrják elszakadt jelmezeinket, jönnek hozzánk süteményt sütni, nagyobb
rendezvényeken lángossal örvendeztetnek meg minket, nyílt napjainkon kézműves
foglalkozásokkal segítik életünket.
Óvodánk egyetlen hátránya, hogy nagyon kevés pénzből tudunk gazdálkodni. Többnyire a
fejlesztő játékokat pályázati pénzből tudjuk megvenni, ami aztán a karácsonyfánk alá kerül.
Az elmúlt évben ez a pályázati lehetőség nem volt meg, így már azt hittük, nem tudunk
semmit a fa alá tenni. Ekkor jött a Johannita Segítő Szolgálat nagylelkű segítsége. A
nagylelkű nem túlzás, hiszen annyi csomagot kaptunk, amiből még a nyuszi fészkébe is kerül
játék. Ilyen sok játékunk még soha nem volt Karácsonykor, ez látszott a gyermekek csillogó
szemén is, hiszen azt sem tudták, mit nézzenek meg először, mihez fogjanak. Sajnálom, hogy
az adományozók nem láthatták ezt az örömöt, a gyermekek felhőtlen boldogságát. Köszönjük
ezt az önzetlen kedves segítséget.
Bőhm Kinga – óvónő
Márciusban két 3x3 méteres játszószőnyeggel
támogathattuk az óvoda munkáját. Az óvonő az alábbi
rövid üzenetet mellékelte a két rég áhított szőnyeg
képéhez:
„Amikor felraktuk, a gyerekek két napig csak
futkároztak, gurultak, „őrültködtek” rajta, annyira
tetszett nekik. Nekünk is, de mi nyugisabbak vagyunk
már... „

JOIN – Önkéntes Munkacsoport találkozó, Bécs
Február végén a bécsi johanniták voltak a JOIN (Johanniter International) – Önkéntes
Munkacsoportjának vendéglátói. A Johannita Segítő Szolgálatot Szabján Imre ügyvezető
képviselte a találkozón. Bár a JOIN több munkacsoportjában is kezdetektől aktív a magyar
szervezet, de ebben a munkacsoportban még eddig nem volt delegáltunk. A találkozón hat
különböző johannita szervezet képviselői (angol, holland, lett, német, magyar, osztrák) mellett
a JOIN brüsszeli irodájának gyakornoka, Christian Imfeld, illetve a JOIN ügyvezetője Daniel
McCormack voltak jelen. Az utóbbi a magyar szervezetnél tett látogatásából érkezett Bécsbe.
A megbeszélésen értékelésre került a 2013-as Volunteer Swap (önkéntes csere program): hat
különböző szervezetnél, hét ilyen jellegű projektre került sor az elmúlt évben, amelyeken 90
önkéntes vett részt hét különböző JOIN tagszervezetből. Nemzetközi aktivitásunkat jelzi,
hogy fiataljaink a hétből kettő projekten is részt vettek! (lásd Hírlevél XIV. évfolyam 3. szám
Vendégségben a lett johannitáknál és „A madarak fesziválja” című írásait)
Továbbá megvitatásra került a program folytatásának és kiterjesztésének lehetőségei és
stratégiája is. Nem utolsó sorban pedig, Christian Imfeld beszámolt a projektek
megvalósításához szükséges anyagi forrásuk megteremtésének Európai Uniós pályázati
lehetőségeiről.
JOIN – International Cooperation, Berlin
A JOIN többi munkacsoportjától eltérően az International Assistance (Nemzetközi
Segítségnyújtás) csoport eddig szinte kizárólag (egy-két projekttől eltekintve) a német
johanniták azonos nevű tagozatának munkáját takarta. Daniel McCormack kezdeményezésére
hét johannita szervezet képviselői januárban összültek, hogy egy szélesebb együttműködés
lehetőségeiről egyeztessenek. Az elmúlt években a magyar szervezet katasztrófákhoz
kapcsolódó tevékenysége egyre szélesebb palettán mozog, ezért Porcsalmy László elnök és
Szabján Imre ügyvezető is jelen volt a találkozón. Az egyes szervezetek ilyen irányú
tevékenységének bemutatása után a jövőben együttműködés színtereiről esett szó. Mivel több
kapcsolódási pontot is sikerült azonosítani, ezért a csoport arról döntött, hogy a közeljövőben
tartandó újabb konferencián az együttműködés részletein is elkezdenek dolgozni.
Rövid Hírek
 Megtörtént a raktárunk átköltöztetése, a megnövekedő átmeneti tároláshoz jobban
kihasználható helyiséget sikerült bérbevennünk.
 Március elején Budapesten járt a Baden Wüttembergi Johanniter Hilsfgemeinschaft
delegációja. A Sarepta Szeretetotthonban tett látogatás mellett több közös programot
szerveztünk velük.
 Kárpátaljára sikerült eljuttatni az első adag süteményt.
 Kezdetektől elsősegélyeseink vigyázzák a Budapest Blax által szervezett Lacrosse
New Year’s Cup sportrendezvényt. Az esemény időközben Európában is jegyzett
tornává nőtte ki magát, így az idei kupán már három napon keresztül mérhették össze
tudásukat a különböző országból érkező csapatok.
 Folyik a Johanniter International (JOIN) idei, budapesti közgyűlésének előkészítése.
Februárban itt járt Daniel McCormack, a brüsszeli iroda vezetője, akivel
megtekintettük a tervezett helyszínt és egyeztettük a programokat. (Emlékeztetőül: a
JOIN közgyűlés és a Rendi közgyűlés átfedésekkel zajlik, így mindenkinek lehetősége
lesz találkozni egymással.) McCormack részt vett ifjúsági csoportunk foglalkozásán,
összevont szakellátói és elsősegélynyújtói gyakorlatot tekintett meg. Itt tartózkodása
zárásaként pedig a terényi ifjúsági táborunkba is ellátogatott.
 2014 első negyedévében is több helyre juttathattunk el adományokat. Így Szada
Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központját 50 doboz ruhával; az







Egy Mosoly Az Életért Egyesületet 1 raklap süteménnyel; 1 raklap konyhai
felszereléssel és 20 zsák ruhával; a XV. kerületi Nyugdíjasházat 3 szobavécével, 3
rolátorral; a Menedék Alapítványt 15 doboz süteménnyel, 45 doboz kenyérrel, 4 doboz
lepedővel, 20 liter folyékonyszappannal, 20 liter felmosószerrel és 20 liter
tisztítószerrel; az érdi Szociális Gondozó Központot 15 doboz süteménnyel; a
Kegyelem Metodista Gyülekezetet 2 doboz játékkal, 35 csomag ruhával, 4 doboz
kenyerrel, 1 doboz süteménnyel támogathattuk.
A Johannita Segítő Szolgálat felajánlott az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárságának 2 raklapnyi nürnbergi süteményt
és 1 raklap tartós kenyeret. Az Államtitkárság az adományt a Fővárosi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat gondozottjainak adományozta tovább. A részletekről
Soltész Miklós, az EMMI szociális és család- és ifjúságügyért felelős államtitkára,
Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke, Thuma Róbert, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője és Kuslits Gábor, a Fővárosi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője tartott sajtótájékoztatót (forrás
www.kormany.hu).
Az alábbi linken megtekinthető a sajtótájékozatón készült felvétel:
https://www.youtube.com/watch?v=S8_dT7tkKXs
(Megjegyezzük, hogy ezt megelőzően Államtitkár úr Erdélyben járt, s ahhoz az
útjához is biztosítottunk egy raklapnyi süteményt.)
A Nagycsaládosok Országos Egyesületével ápolt intenzív kapcsolatunk tovább
folytatódik 2014-ben is. Jelentős mennyiségű adomány jutott el a rászoruló
családokhoz. A szállítmányokban többek közt voltak székek, asztalok, mélyhűtő, hűtő,
10 raklap ruha, ágyak, szekrények, 1 raklap sütemény, fél raklap kenyér, ágybetétek,
sportfelszerelés és 60 liter tisztítószer. Januárban pedig – ahogy ezt már előrevetítetük
az előző Hírlevelünkben (Hírlevél XIV. évfolyam 4. szám) – szintén nagycsaládosok
részére tartottunk második alkalommal 30 órás elsősegélynyújtó-képzést is.
A Református Egyház Bethesda Gyermekkórházával régóta jó kapcsolata van a
johannitáknak, nem is véletlen, hogy a kórház adott helyet mentőállomásunknak. Az
évek során számos adománnyal sikerült támogatnunk az egészségügyi intézmény
munkáját. Januárban újra sikerült jelentősebb támogatást eljuttatnunk a kórháznak.
Munkatársaink 9 raklapnyi sebészeti szettet, 30 doboznyi kenyeret és 1 raklapnyi
süteményt, 1 doboz kórházi textíliát, 1 doboz műtéti kendőt, 7 darab kórházi ágyat,
mintegy 190 liter folyékony szappant és még mosóport is a kórház rendelkezésére
bocsátottak. A sebészeti szetteket az égés-sebészeti, általános sebészeti és a fül-orrgégészeti műtőkben fogják felhasználni, valamint az osztályokhoz tartozó
ambulanciákon. Ezek a készletek nagyjából fél évig biztosítják az említett osztályok
ilyen jellegű eszközigényét.

Végül egy felhívás: Májusban jön el magánszemélyek számára a személyi jövedelemadó
bevallásának időszaka. Kérjük kedves olvasóinkat, hogy a civil szervezetek számára
felajánlható 1 %-ról rendelkezzenek a Segítő Szolgálat javára és erre bíztassák barátaikat,
kollégáikat, ismerőseiket is. A személyi jövedelemadó csökkenése miatt az ebből befolyó
bevételünk mintegy a felére csökkent, így fontos, hogy tudassuk másokkal is ezt a
lehetőséget.
Szervezet: Johannita Segítő Szolgálat, adószám: 19650768-1-41

Áldott Húsvétot kívánunk minden kedves Olvasónknak!

