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Türelemmel viselt hosszas betegsége után augusztus 1-jén hazahívta Urunk Kacsóh 

Balázs kommendátort. Balázsnak nem csak a Rend, de a Segítő Szolgálat is 

rengeteget köszönhet, az anyagi támogatások mellett elsősorban azt az erkölcsi 

támogatást, amellyel folyamatosan növelte ismertségünket és elismertségünket a 

külföldi testvérszervezetek és a rendi vezetők  között. 

 

Szomorúan adjuk továbbá hírül, hogy a Johannita Segítő Szolgálat Felvidéki  

szervezetének alapítója, Batta István autóbalesetben elhunyt. Július 12-én vettünk 

végső búcsút Tőle. István nem csak alapította, de szervezte, mozgatta az ottani 

tevékenységünket. Nehéz lesz nélküle. 

 

Isten áldja meg emléküket, és adjon vígasztalást a gyászolóknak! 



 

Tevékenységeinket tekintve számos programunkért adhatunk hálát. Májusban több jelentős 

esemény is volt mind a Rend, mind pedig a Segítő Szolgálat életében. Amint azt jeleztük, a 

Johanniter International idén Budapesten, a Rendi közgyűléshez kapcsolódóan tartotta meg 

éves közgyűlését.  

 

Köszöntötte a Közgyűlést Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes 

államtitkára, aki röviden beszámolt a magyarországi civil szervezetek támogatási 

rendszeréről, valamint a szociális helyzetben bekövetkezett és tervezett változásokról. 

 

 
 

Az említett szerződés is fontos részeket tartalmaz a Segítő Szolgálat részére, hiszen a Rend 

szervezeteként több olyan előnyt is élvezhet, ami pl. az egyházakat is megilleti. Ezek között a 

cégautó adómentessége vagy az intézmények támogatása is szerepel.  

 

A Közgyűlés legfontosabb része az Alapszabály sok éve húzódó módosításának lezárása volt. 

A JOIN új Alapszabályában nagyobb súllyal – de nem túlsúllyal – jelennek meg a Johannita 

Rendek, azaz az Alliance. Sok vita után kölcsönösen úgy érezzük, hogy sikerült jó 

kompromisszumok árán mindkét „félnek” megfelelő szabályzatot létrehozni. 

 

A Közgyűlés résztvevői elfogadták a JOIN gazdálkodásáról szóló jelentést, megvitatták az 

egyes munkacsoportok működését és külön hangsúlyt fektettek a 2 éve megkezdett 

önkéntesek csereprogramjának folytatására. 

A munka mellett a kultúrára is maradt idő: meglátogattuk az Operaházat, ahol színvonalas 

vezetés során ismerkedhettek meg a budapesti építészet remekével. 

Végül az ünnepi díszvacsorán is jelen lehettek a JOIN közgyűlés tagjai, ahol az Erkel Ferenc 

Vegyeskar rövid műsorával – ismét –emelte az est fényét. 

 

Porcsalmy László 

 

Közben persze az egyéb programok sem álltak meg. Erdélyben székelyudvarhelyi 

csoportunk ismét több akciót bonyolított le közreműködésünkkel: 

Mivel június elején Erdélyben nagyon rossz idő volt, ezért a gyermeknapok ünneplése egy 

kicsit kitolódott.  

A közgyűlés első napját jelenlétével és 

rövid bevezető előadásával megtisztelte 

a Rend Úrmestere, dr. Oskar Prinz von 

Preussen, aki a Johannita Rend és a 

magyar Kormány között megújított 

szerződés aláírásának alkalmával 

tartózkodott Budapesten. Külön 

megtiszteltetésnek számított, hogy az 

esti informális vacsorán is részt vett, 

lehetőséget adva sok JOIN tagnak, 

hogy kicsit jobban megismerjék. 



 

A bögözi óvodások kb. ugyanezzel a létszámmal hasonlóképpen ünnepeltek. 

 

Papp Csilla – Székelyudvarhely 

EVRECA! projekt  

A johanniták és máltaiak közt meglévő hatékony együttműködésnek több szép példája is volt 

a múltban, gondoljuk csak például az 

árvizek során végzett közös munkára. 

Ennek újabb fejezete az Európai Tanács 

EVRECA! projektje volt. A Máltai 

Szeretetszolgálat, mint a konzorcium 

tagja, a Johannita Segítő Szolgálat 

ügyvezetőjét delegálta ebbe a projektbe. A 

projektben összesen 16 önkéntes vett részt 

különböző európai szervezetekből, akiket 

három csoportba osztottak (Alpha, Bravo, 

Charlie). Mindegyik csoportnak különálló 

feladatai voltak: Alpha – felmérés, feladat 

meghatározás, Bravo – technikai 

megvalósítás, kapacitásépítés-fejlesztés, 

Charlie – tréningek, képzések megszervezése, levezénylése. A magyar delegáltat a Bravo 

csoportba osztották be. A terepmunkát egyhetes felkészítő tréning előzte meg, amit Rómában 

tartottak. 

Az EVRECA! célja az volt, hogy tesztelje a jövőben misszióba küldött Európai Önkéntesek 

toborzásának, kiválasztásának, felkészítésének és terepmunkájának folyamatait és módszereit. 

A projekt azt is célul tűzte ki, hogy a Karib-térségbe azonosítson és előkészítsen egy bázist, 

Június 3-án a Református 

Kollégium két előkészítő 

osztályos tanulói (56 tanuló) a 

Johannita Segítő Szolgálattól 

ajándékba kapott krétákkal 

rajzoltak a sportpályán, az 

iskola udvarán, majd az 

osztálytermekben fogyasztották 

a süteményeket. 

Az egyesületünk facsemete 

ültetésre pályázott a Sófalván 

működő napközi gyermekotthon 

számára.  

A munka után a mézes 

süteménynek nagy keletje volt, 

köszönik szépen a finomságokat. 



ami a későbbiekben bevetendő önkéntesek eligazításának és felkészítésének helyszíne lehet, 

hogy aztán onnan induljanak tovább a célországokba. 

A Bravo csoportnak bő kéthetes küldetése során az Alpha csoport és a karibi partnerek 

javaslatai alapján a következő területekre kellett összpontosítania energiáit és erőforrásait: 

A) Önkéntes menedzsment 

1. Az önkéntesek toborzásának és motiválásának módszerei, lehetőségei 

2. NaDMA (Országos Katasztrófavédelmi Ügynökség – gyakorlatilag a magyar 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság grenadai megfelelője) Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálata a helyitől az országos szintig.  

3. Egy katasztrófavédelmi önkéntes regiszter, adatbázis létrehozása. 

B) A helyi Körzeti Vészhelyzeti Tervek tanulmányozása és fejlesztése. 

C) Óvóhely menedzsment, ami alapvetően a helyi óvóhelyek működésének elemzését és 

reformálást takarta. 

A római felkészítő tréningen a magyar küldöttet választották a Bravo csoport 

koordinátorának. Ezért a feladatai közé tartozott a teendők elosztása, koordinálása és 

összefogása mind a felkészülési szakaszban, mind pedig a kiküldetés során. Ezen felül a 

felkészülési szakaszban rá hárult a csoporton belüli skype-megbeszélések előkészítése, 

moderálása, illetve folyamatos egyeztetés az Alpha csoport vezetőjével, és a konzorcium 

vezetőpartnereivel (CIMA Alapítvány, Olasz Polgárvédelem) a Bravo csoport akciótervének 

kidolgozásáról. További tevékenységei pedig az alábbiak voltak:   

 A csoport belső szerkezetének kialakítása az olasz polgárvédelem munkatársával. 

 Kiküldetés során megbeszélések, műhely-beszélgetések és tárgyalások megszervezése, 

moderálása. 

 A csoport képviselete delegációk előtt, a sajtóban vagy épp bizottsági üléseken.  

 Kapcsolattartás és egyeztetés a konzorcium vezetőpartnereivel, illetve Alpha és 

Charlie csoportokkal. 

 A Charlie csoport által tartandó 

képzések időbeosztásának, 

témaköreinek meghatározása, 

véglegesítése a helyi partnerekkel és a 

konzorcium vezetőpartnereivel.  

 Egy grenadai reptéri szimulációs 

gyakorlat során az egészségügyi 

komponens értékelésének összefogása. 

 A fő feladatcsoportok közül pedig az 

önkéntes menedzsment területeinek 

szakmai irányítása.  

Míg az Alpha és Charlie csoportok hasonlóan 1-1 hetet töltöttek Barbadoson és Grenadán, 

addig a Bravo eredetileg csak Grenadán (és a hozzátartozó Carricou-szigeten) töltötte volna a 

küldetését. Ennek több oka van, de a legfontosabb, hogy Grenadának sokkal nagyobb 

szüksége volt a technikai segítségre, mint Barbadosnak, hiszen az utóbbi minden szempontból 

egy sokkal strukturáltabb, fejlettebb ország. Nem véletlen, hogy itt található a CDEMA 

(Karibi Katasztrófavédelmi Ügynökség) és szinte az összes regionális szintű szervezet, illetve 

az önkéntes szervezetek központjai is. 



A projekt vezetése azért döntött mégis egy rövid (3 napos) barbadosi küldetés mellett, hogy 

részint Charlie által tartandó képzéseket egyeztesse és véglegesítse az illetékes szervekkel, 

részint azért, mert Barbadost azonosították a térség bázisául az Európai Önkéntesek számára, 

éppen ezért fontos volt a helyi és regionális szervekkel hosszú évek óta formálódó kapcsolat 

folytonosságát fenntartani. 

A magyar küldött mind Grenadán, mind Barbadoson felvette a kapcsolatot a helyi 

johannitákkal. Grenadán egy esti csoporttalálkozó keretében bemutathatta a magyar 

johanniták tevékenységét, míg Barbadoson egy elsősegély tanfolyam nyitó alkalmán volt 

lehetősége találkozni johannita oktatókkal és önkéntesekkel. 

Szabján Imre 

Berek-gyerek, hetven gyerek 

Június utolsó hétvégéjén budapesti csoportunkból négyen segédkeztünk egy Berekfürdőn 

rendezett családi lelki gyakorlaton. Ki kevesebb, ki több tapasztalattal, de annál nagyobb 

lelkesedéssel vetette bele magát a gyerekvigyázós hosszú hétvégébe. Összesen hetven 

gyerekre felügyeltünk kisebb csoportokra osztva, a délelőttök és a délutánok folyamán. A 

szülőknek ezekben az órákban jutott ideje az elcsendesedésre, közös imádságra, lelki 

feltöltődésre. A gyerekekkel töltött időben kézműves foglalkozásokat, kreatív játékokat, 

énektanulási lehetőséget kínáltunk, meseolvasással, építőkockás, és színező sarkokkal 

kiegészítve. Vasárnap a búcsúzáskor az elválás nehézkesen ment, mert már ezalatt a pár nap 

alatt is közel kerültek a szívünkhöz a gyerkőcök, igencsak megszerettük őket. A szülők egy 

kis meglepetéssel is készültek nekünk, kedves figyelmességgel, aprósággal ajándékoztak meg 

minket hálájuk jeleként. Reméljük, ha máskor is lesz hasonló hétvége, újra hívnak minket és 

viszontláthatjuk a kis lurkókat. 

Palkó Réka 

40 éves az osztrák Johanniter Unfallhilfe 

Június 13-án ünnepelte megalakulásának 40 éves évfordulóját osztrák testvérszervezetünk. 

A bécsi központjukban tartott megemlékezésen fotókiállításon keresztül mutatták be a 

fejlődést: hogyan lett az egyetlen mentőautóval megkezdett szolgálatból mára hatalmas 

szervezet, amely a mentőautókon kívül kutyás mentőszolgálatot, elsősegélynyújtást és 

számtalan egyéb tevékenységet végez.A rendezvényt számos városi vezető és kormánytag 

megtisztelte jelenlétével, s beszédeikben a hangsúly a kapott szolgálatért szóló köszöneten 

volt. 

Jelen volt a JUHA alapító elnöke is, vele és a 

jelenlegi elnökkel folytatott beszélgetésben 

idézték fel a tevékenységük, fejlődésük 

mérföldköveit. A rövid konferenciát 

fogadással zárták. 

 

 

  
A esemény után vehettük át a második, 

használtan megvásárolt mentőautónk 

dokumentumait és kulcsait. 
 



Evangélikus Budavári Fesztivál 

Június 8-án a Bécsi kapu téren tartotta ismét hagyománnyá váló iskolaévzáró fesztiválját a 

Budavári Evangélikus gyülekezet, s ismét meghívást kapott rá a Segítő Szolgálat. 

 

 
 

A hatvani kórházba dr. Bálint Péteren keresztül jutottunk. Az ő ajánlásával vittünk immár 

hetedik alkalommal a Németországból származó eszközökből. Erről így tudósított a Hatvan 

Online: 

Újabb adományokat kapott a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet a Johannita 

Segítő Szolgálattól. Horváth Richárd alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta: tisztelet 

illeti azokat, akik önzetlenül adnak, segítenek embertársaikon. – Ne higgyél el, ha azt hallják, 

hogy embertelen korban élünk. Nézzünk önmagunkba, mások világába, és meglátjuk az 

embert. Kincseket találunk – fogalmazott. 

 

– Amikor átvettük az intézményt, meglehetősen leromlott állapotban volt az eszközpark. Az 

elmúlt egy-két évben a Segítő Szolgálattal való együttműködésnek köszönhetően számos 

területen – majdnem minden osztályon – megújultak az eszközök. Ki tudtuk cserélni a 

munkaruhákat, nagyon sok betegágyat, ellátást segítő eszközt kaptunk – részletezte. 

A tervek szerint a Johannita Segítő Szolgálat alapszervezetet hoz létre a városban, így a 

jövőben még több intézménynek tudnak segíteni. 

Egy rövid beszélgetés keretében 

lehetőséget kaptunk arra, hogy 

bemutassuk, mivel foglalkozunk. 

Ebben két önkéntes 

elsősegélynyújtónk volt az előadó 

segítségére, s ha már ott voltak a 

mentővel, a tavalyihoz hasonló 

módon vérnyomás- és 

vércukormérést végeztek az 

érdeklődők számára. Kedves 

alkalom volt, szeretettel fogadtak 

bennünket. 

Stankovics Éva, az 

intézmény főigazgatója 

elmondta, nagyon örülnek, 

hogy a Szolgálat látókörébe 

került a kórház. Mint 

fogalmazott, az első 

adomány átvétele olyan volt 

számukra, mintha karácsony 

lett volna a kórházban. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terényben is megkezdődtek a nyári hetek. Áprilisban fogadtuk a somkeréki (Erdély) 

református gyülekezet csoportját, majd június végén a Kárpátaljaiakat. Mindkét csoport már 

több ízben járt a táborban, s ők is nagy örömmel fogadták a táborban végbement 

fejlesztéseket, a nagy étkezőt, valamint a játszóteret. Mint hallottuk, számukra ez akkora 

élmény, hogy nemcsak a gyerekek számolják a napokat az indulásig… 

 

VI.  Elsősegély Szimulációs Gyakorlat – Terény 

A korábbi évek gyakorlatát követve, idén is megrendezésre került a szimulációs gyakorlatunk, 

ami elsősegélynyújtóink éves munkájának egyik fontos állomása. A táborban minden 

eddiginél több elsősegélynyújtónk vett részt. A magyar csoportok (budapesti és a 

decemberben hivatalosan megalakult mátészalkai, erről bővebben Hírlevelünk XIV. évfolyam 

4 számában, Mátészalka című írásában olvashatnak)  mellett idén 3 másik johannita szervezet 

ifjúsági tagozata (St John Ambulance – Anglia, St John Cymru-Wales és a német Johanniter 

Jugend) is képviseltette magát. A külföldi testvérszervezeteink nem kizárólag a gyakorlaton 

vettek részt, hanem a JOIN (Johanniter International – a johanniták nemzetközi szervezete) 

Ifjúsági Munkacsoportjának projektjén is részt vettek. A JOIN workshopok Terényben 

kezdődtek, majd a tábor lezárását követően Budapesten fejeződtek be, ugyanis a JOIN projekt 

Budapesten folytatódott további bő három napig. A részt vevő fiatalok olyan témákon 

dolgoztak, mint a fiatalok reprezentációja, részvétele a JOIN munkájában, vagy a 2015-re 

tervezett európai johannita elsősegélyverseny. Budapesten a Johannita Segítő Szolgálat 

vezetősége nevében Porcsalmy László elnök egy vacsorán fogadta a JOIN delegációt. 

A tábor lebonyolításában jelentős segítséget nyújtott a Terényi Helyi Szervezetünk is, amikor 

is fiataljainknak egyik feladataként az aznapi főétkezés alapanyagát (ami törénetesen tyúk 

volt) konyhakészre kellett előkészíteniük. Bizony urbanizált világunkban felnőtt fiataljaink 

jelentős része még soha nem találkozott ilyen jellegű feladatokkal.  

Lelki alkalmaink során reggelente a közös csendességeken három zsoltár (84-86) állt a 

fókuszban, míg az esti áhítatokon Filemon leveléről beszélgettünk.  

  

Amint azt többször is említjük, 

nem csak Magyarországon 

osztjuk szét a németországi 

adományokat, hanem bőven jut 

belőle határon túlra is. 

Az alábbi cikkben egy 

kézdivásárhelyi szállítmányról 

számol be a Székely Hírmondó. 

Ezt a szállítmányt is a 

németországi fuvarok döntő 

hányadát szervező és 

lebonyolító, a hódmező-

vásárhelyi helyi szervezetének 

tagja, Pozsár Endre intézte. 

(A későbbiekben még hírt adunk 

a rózsaültető akcióról is.) 
 



Vasárnapi istentiszteletre ezúttal nem mi mentünk a helyi gyülekezetbe, hanem nagytiszteletű 

Füle Szabolcs volt kedves elfogadni meghívásunkat a johannita táborba, az eskütétellel 

egybekötött rendhagyó istentisztelet megtartására.  

A tábor felépítése, tematikája a korábbi évekhez képest több ponton is változott. Idén 

igyekeztünk az elsősegély feladatok mellett, azokat kiegészítve más, játékosabb kihívások elé 

állítani önkénteseinket. A gyakorlat során készült videót őszi hírlevelünkben tesszük majd 

közzé. A következő sorokat az egyik 16 éves walesi fiatal írta vezetőjének a magyarországi 

élmények után. Ez a pár sor talán képet adhat arról, hogy milyen élményekkel térnek haza 

fiataljaink egy-egy ilyen tábor után. 
 

„Köszönöm, hogy elmehettem 

Magyarországra az Ifjúsági 

Szervezettel. Életem egyik 

fanatasztikus lehetősége volt arra, 

hogy a johanniták különböző 

szervezeteiről,  más kultúrákról és 

más országok elsősegély 

gyakorlatairól többet tudjak. A 

Magyarországon töltött idő segített 

abban, hogy ismeretlen emberekkel 

tudjak beszélgetni, vagy hogy el 

tudjak látni olyan sérülteket, akik 

egy szót sem beszélnek angolul.  

Köszönöm, hogy külföldre 

mehettem a johannitákkal.”  

 

Rövid Hírek 

 

 Korábban többször kezdtük Hírlevelünket a gazdálkodási problémák részletezésével, 

azonban most mindenképp azzal a jó hírrel szolgálhatunk, hogy megérkezett az idei 

támogatásunk második részlete, így reményeink szerint nem kerülünk likviditási 

nehézségekbe, mint azelőtt annyiszor. Különösen fontos volt ez most, amikor a hírek 

zárolásokról szólnak. 

 Bútorszállítmánnyal és süteménnyel teli szállítmány jutott el a székelykeresztúri Berde 

Mózes iskolába. (Ezzel a szállítmánnyal együtt érkezett a sütemény és a kréta 

Székelyudvarhelyre is.) 

 Idén is százezer forinttal támogattuk a Válaszút Alapítvány magyarországi programját, 

amelyet a dorogvidéki református egyház koordinál. 

 A budapesti Tiszta Forrás Alapítvány Református Hajléktalanmisszió munkáját 

polcokkal, szekrényekkel, ágyakkal, mikrohullámú sütővel és televízióval támogattuk. 

 A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában nagyobb szállítmány adományt 

juttathattunk el. Az adományok közt voltak szobai vécék, ápolási székek, betegállító, 

mechanikus emelő, rollátorok, kapaszkodók, közel 60 liternyi tisztítószer, matrac, 

müzli, kenyér, mosópor és lépcsőnjáró is. 

 Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálatási Központnak 3 raklap ruhát 

adományoztunk.  

 A budapesti Arany János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményt újra 

segíthettük. Ezúttal mintegy 25 széket, 41 asztalt, 40 liter folyékony szappant, 60 liter 

felmosószert, 4 doboz krétát,  1 matracot és 1 szekrényt szállítottunk az iskolába. 

 Az elmúlt tanévben közép- és felsőoktatási intézményekben, valamint egyéb 

kurzusainkon közel 530 főhöz sikerült eljutnunk elsősegélynyújtó képzéseinkkel. 

Közülük összesen 200-an végezték el 30 órás, alapszintű tanfolyamunkat és 169-en 

tettek sikeres alapszintű vizsgát. 


