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Ezévi harmadik számunkat kissé megkésve bár, de annál bővebb tartalommal és benne egy
fontos meghívással ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.
Német és osztrák K9-esekkel Jászberényben
Hírlevelünkben már többször beszámoltunk
egyre
intenzívebb
katasztrófavédelmi
tevékenységünkről. A nyár folyamán a
német johannita szervezet (JohanniterUnfall-Hilfe) kérte segítségünket egy
Magyarországon
tartandó
katasztrófagyakorlat
lebonyolításában,
ugyanis K9-es kutató-mentő egységeik egy
négynapos gyakorlatra jöttek hazánkba. A
gyakorlat helyszínéül a jászberényi
Kutyákkal az Életért Közhasznú Alapítvány
kiképző bázisa szolgált, ahol természeti katasztrófák utáni kép tárul az odalátogatók elé (autó
és vonatroncsok, betontörmelék kupacok stb.).
Testvérszervezetünk elsősorban a hét K9-es egység szállításában és az egyéb logisztikai
feladatokban kérték segítségünket. A hét kutyás egységet kiegészítette két mentőtiszt
(paramedic), illetve az osztrák johannita szervezettől is jött egy K9-es. Az alapfeladatokon túl
végül
elsősegélynyújtóink
és
egy
mentőegységünk is bekapcsolódott a
gyakorlatba. A szimulációk közt pedig
szakellátóink és a német mentőtisztek közös
továbbképzést tartottak a mentéstechnikai
eszközök használatáról.
A gyakorlat nagyon hasznos volt, hiszen
kutyás egységekkel még nem volt módunk
együtt dolgozni és ez nem csak
elsősegélynyújtóinknak,
hanem
szakellátóinknak is nagy élmény volt. A jól
sikerült együttműködést jelzi az is, hogy a
program lezárásakor a csoport vezetőivel további közös képzések és gyakorlatok
lehetőségéről is beszélgettünk.

Balatonföldvári hétvége
Budapesti ifjúsági elsősegélynyújtó csoportunkkal nyár
közepén a Balaton partján töltöttünk egy hétvégét. Az
együtt töltőtt idő a kikapcsolódás mellett lehetőséget adott
arra, hogy sokat beszélgessünk, kötetlenül együtt legyünk
és az Úr Isten előtt elcsöndesedjünk. A hétvége során arra
is jutott idő, hogy picit végig gondoljuk működésünket és
helyünket a Segítő Szolgálatban. Vasárnap a kőröshegyi
református gyülekezetben hallgattuk Isten hozzánk szóló üzenetét, ahol ismerős arcokra,
testvérekre is leltünk, mert a Budapest-Pasaréti Egyházközség fiataljai a helyi gyerekeknek
szervezett tábort. A közös imádságainkban hálát adhattunk sok mindenért, így például az idei
Szimulációs Gyakorlatért, vagy a szolgálati lehetőségekért.
Kollégium-avatás és Családi nap Kárpátalján
A Nagyberegi Református Líceum a kárpátaljai magyarság egyik kiemelkedő intézménye. Az
ott tanuló és érettségiző diákokat szinte kivétel nélkül felveszik abba a felsőoktatási
intézménybe, ahová jelentkeztek, legyen az ukrajnai, vagy magyarországi.
Így a Líceumba Kárpátalja sok részéről érkeztek és érkeznek a diákok, ezért szükség volt
kollégiumra. Ezt környező épületekben oldották meg, és sokáig így működött az iskola.
Amikor megszűnt a községben működő kórház, megkapták annak épületét és ott alakították ki
a lánykollégiumot és az ebédlőt.
Évekkel ezelőtt azonban jelezte a község vezetése (az oktatásüggyel karöltve) hogy ismét
szüksége van az államnak az épületre, ezért hamarosan ki kell majd üríteniük azt. Emellett a
jogszabályok változása miatt a kollégiumi elhelyezés szabályai, az étteremre vonatkozó
előírások és a tornateremhez kapcsolódó kötelezettségek is megváltoztak.
Beregen dönteni kellett: ha meg akarják tartani az intézményt, nagyberuházásba kell fogjanak.
A másik lehetőség: „áttelepíteni” a Líceumot egy másik, meglévő református iskolába.
(Összesen 4 volt, így ez jelentős térvesztés lett volna a kárpátaljai református közösség
számára.)
A beruházás mellett döntöttek. Számtalan ígérettel bírtak itthonról és külföldről az építkezés
támogatására. Ezek azonban sok esetben meghiúsultak, így mire a földmunkák nagyját
elvégezték, le kellett állítani az építkezést. Ráadásul új tervekre is szükség lett, mert az
engedélyekkel később problémák léptek fel. Kétszer volt hosszabb leállás az építkezésben, s
előbb a pasaréti református gyülekezet jelentős adományával folytatódott, végül tavaly a
magyar kormány 160 millió forintos támogatásával sikerült befejezni az építkezést idén
nyáron.
Ennek az átadása volt 2014. augusztus 23-án, szombaton.
Az átadási ünnepséget a Kárpátaljai Református Egyház Családi napja keretében tartották.
A Családi nap már negyedik éve, hogy megrendezésre kerül, mindig más-más
egyházmegyében. Ezeken a rendezvényeken 4-5000 ember vesz részt, s mára a kárpátaljai
magyarság egyik kiemelkedő eseménye. S nem csak a reformátusoké. S mint arról mindig
beszámoltunk, a Johannita Segítő Szolgálat minden alkalommal segített az étkeztetésben, 500
kg virsli leszállításával. (Idén az ismert viszonyok miatt pénzben vittük át a támogatást.) A
rendezvény során külön kiemelte püspök úr a Segítő Szolgálattól kapott támogatást.
Az épülettel reményeink szerint sok évig nem kell bajlódni. A gyerekeknek azonban
folyamatos támogatásra van szükségük.

A régi és az új
épületeket harmónikusan, egységes
homlokzattal sikerült
megépíteni. A
kollégiumi szobák 26 személyesek,
kényelmesen, szépen
berendezettek

Az ukrán oktatási rendszer egész bizarrá vált: a 9 osztály „elemi” iskola után csak 2 év az
érettségi! A Líceum, amely eddig csak „gimnázium” volt, kénytelen volt változtatni, hiszen ha
csak ezt a két évet vinné, nem tudnák megadni azt a többlettudást, ami miatt eddig olyan jó
eredményeket értek el. Így most az elemi utolsó két osztályát is viszik.
A kollégiumi elhelyezésért a diákoknak kb. 6.000 forintot kell fizetniük egy hónapban. (Ez
persze nem fedezi a költségeiket.) A 4 osztályba kb. 100 fő jár. A diákok gyakorlatilag mind
kollégisták is, hiszen Nagyberegről egy-két gyermek jár csak oda, a többiek nem tudják
megoldani a naponkénti bejárást. Sokuk még hétvégén sem megy haza. Az igazgató úr szerint
a gyerekek közel 20%-ának ez is nehézséget okoz, így utánuk is az iskola, az egyház fizet,
ennyivel is kevesebb jut bármi másra: felszerelésre, oktatási eszközökre stb...
Ezért az éppen aktuális Adományvonal pályázaton egyik célként a nagyberegi kollégisták
támogatását adtuk be. (A pályázat az első szűrőn átjutott.)
A Családi nap Zán Fábián Sándor püspök úr áhítatával kezdődött, s az ő evangélizációs
alkalmával végződött a nap. Közben több helyszínen számos témáról voltak elmélkedések,
beszélgetések.
A magyar kormányt Balog Zoltán miniszter képviselte, de több államtitkár, helyettes
államtitkár is elkísérte – mint mondta: „önként és örömmel”. A miniszter úr – aki „civilben”
református lelkész – a közélet és a hit kérdéseiről beszélt. Kérdésekre kifejtette a magyar
kormány tevékenységét az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, s hogy hogyan próbálnak
nemzetközi fórumokon is Kárpátaljáért tevékenykedni.
Ő és a püspök úr vágta át a nemzeti színű szalagot a kollégium ajtajánál. Az egész alkalom
felemelő volt, és méltó annak vezérigéjéhez: „Dicsőségemet másnak nem adom” illletve az
egyik fő szeminárium címéhez: „Soli Deo Gloria”.
„Egy füzet, egy mosoly közelebb vihet az álmokhoz” - Székelyudvarhelyi hírek
Ezzel a jelmondattal kezdte meg még szeptember előtt gyűjtését az Egy Mosoly az Életért
Alapítvány. Jóllehet hivatalosan még nem alakult meg székelyudvarhelyi szervezetünk, de
lelkesen és nagy hűséggel öregbíti a mi hírünket is ez a közösség.
A gyűjtés célja az volt, minél több kis táskát tudjanak megtömni füzettel, iskolaszerrel a
felajánlott adományokból. Szeptember 15-től kezdték kiosztani az összeállított iskolai
csomagokat, s eddig 73 kisdiáknak jutott, ennyien mosolyogtak vissza az önkéntesekre, akik
kiosztották azokat. Ez azért is nagy szó, mert eddig szinte csak a Segítő Szolgálat és az
alapítványi tagok rokonai, ismerősei adományoztak, de remélik, az adakozókedv is fellendül a
megvalósult projektek nyomán.
Úgy tűnik, egy kereskedelmi cég is azonosulni tud a célokkal és már többször is támogatta
ezeket.

A Székelyudvarhely környéki
falvakban
szétosztott
iskolai
csomagokról – amelyekbe azért
egy kis játék és élelmiszer is került
- az Udvarhelyi Híradó 2014.
október
14-i
számban
is
olvashattak.
Vasas Enikő Klára – Székelyudvarhely
Szélrózsa ügyelet
2014. július 16-20. között került megrendezésre a Szélrózsa Ifjúsági Találkozó, ahol mint
elsősegélynyújtók vettünk részt. Kezdettől fogva izgatottan vártam, mert ez volt az első
ügyeletem. Ez különbözött az eddigi szimulációs gyakorlatoktól, hiszen most a való életben is
szükségük volt az embereknek a segítségünkre. Már az első délután érkeztek sérültek a
johannita sátorba. Eleinte kisebb eseteket láttunk el pl.: sebellátás, napégés, de komolyabb
megpróbáltatások is voltak pl.: epilepsziás roham, motorbaleset. Így „élesben” sokat lehetett
tanulni a tapasztaltabbaktól. Mindemellett nagy élményt jelentett, hogy a német johannitákkal
együtt dolgozhattunk, mivel nem csak szakmai tapasztalatcsere történt, hanem barátságok is
kialakultak.
Sárközi Gyopárka
Évadnyitó az ELTE vízitelepén
A nyári üzemünk lezárásaként és az őszi
szezonunk nyitányaként szeptember
elején tartottuk meg budapesti elsősegély
csoportjaink évadnyitó alkalmát. Ezt a
jóhangulatú alkalomunkat az – ELTE
Karrierközpontjának köszönhetően – az
ELTE Vízisporttelepén tarthattuk meg,
amiért ezúton is hálásak vagyunk. Több
szempontból is nagyszerű helyszínt
nyújtott a vízitelep, hiszen akár a
közösségi és szabadidős játékokra, akár
a beszélgetésekre, vagy épp a közös bográcsfőzésre és nem utolsó
sorban az Úr Isten előtti elcsendesedésre is alkalmas hely volt.
Több fiatal önkéntesünknek az evezés is nagy élmény volt, mert többen életükben először
ültek kajakban, kenuban vagy sárkányhajóban.
Emelt szintű elsősegélynyújtóképzés 2014-2015
Dr. Juhász Györgyi szakmai vezetőnk 2013 decembere óta felügyeli és segíti elsősegélynyújtó
és szakellátói munkánkat. Az azóta eltelt időben újragondoltuk a képzési rendszerünket,
elsősegély tematikánkat és működésünk több egyéb pontját is. Az elmúlt évben az új rendszer
és tananyag megismertetése volt elsődleges tennivalónk. Ennek elsajátításáról mind budapesti,

mind mátészalkai elsősegélynyújtóink tanúságot tettek az alap- és ügyeleti modulok vizsgái
során. A következő időszak egyik fő feladatául azt tűztük ki, hogy az újragondolt emelt szintű
képzést ültessük át a gyakorlatba. Ebbe a képzésbe, tapasztalatuk és rátermettségük alapján,
hét önkéntesünk kapott meghívást. A képzés négy pilléren nyugszik: elméleti képzés,
gyakorlati képzés („tantermi”), gyakorlati képzés (esetellátás), esetmegbeszélés. A gyakorlati
képzés esetellátásaihoz részben az elsősegély ügyeletek adnak lehetőséget, illetve a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) Mentőszolgálatával kialakult együttműködés újabb
fejezeteként,
elsősegélynyújtóinknak
felajánlotta
dr.
Horváth
Tamás,
hogy
eset/rohamkocsijukon szekundálhassanak. A leendő emelt szintű elsősegélynyújtóink
vizsgájára legkorábban 2015 áprilisa körül kerülhet sor. A képzés több szempontból is
kísérleti jellegű, annak tanulságai fontos információkat fognak hordozni a jövőbeni képzések
tekintetében.
A MMSZ Mentőszolgálatával kialakult együttműködés két közös ügyeleten is realizálódott.
Ezekről a rendezvényekről számolnak be alább elsősegélynyújtóink.
Szabján Imre
Augusztus 20-i elsősegélyügyelet
A Batthyány téren található budapesti
máltai központnál, mentőállomásnál történt
találkozó és eligazítás után, 2014. augusztus
20-án a Szent Jobb Körmenetet megelőző
ünnepi Szentmise alatt a Sas utcában álltunk
meg a mentővel, amire beosztottak
bennünket. Istennek hála, nem volt szükség
súlyos esethez való vonulásra. Egy-két
könnyebb sérülést és rosszullétet kellett
csak ellátnunk. Ennek ellenére ezek is hasznos esetek voltak, melyekből a máltai testvéreink
szakértelmének köszönhetően nagyon sokat tanulhattunk. Hálás vagyok ezért az élményért!
Szabó Miklós
Johannita elsősegélynyújtók a Borfesztiválon
2014. szeptember 10-14. között került megrendezésre a 23. Budavári Borfesztivál a Budavári
Palotában, melynek egészségügyi biztosítását a Máltai Mentőszolgálat látta el. Az eseményen
több johannita önkéntes is helyet kapott a máltai mentőn. Feladatunk az orvos, illetve a
mentőápoló kéréseinek tudásunkhoz mérten való ellátása volt, azonban ennél jóval többet
tanulhattunk. Szabadidejükben a máltai bajtársak
megmutatták az esetkocsi minden fiókját,
felszerelését, elmagyarázták az esetek ellátásának
protokollját, meséltek az elmúlt ügyeletek kapcsán
érdekes történeteket, melyek révén betekintést
nyerhettünk mindennapi életükbe.
Minden sérülésnél – ami egyébként Istennek hála
kevés volt – kiemelt helyet kaptunk, hogy végig
szemmel kísérhessük az ellátás folyamatát, sőt, a

sérültek beleegyezésével mi is újra és újra megvizsgálhattuk a sérülést, hogy minél több
tapasztalatot gyűjtsünk, majd az eseteket alaposan átbeszéltük. Nagy szeretettel fogadtak
bennünket és egy percig sem éreztük, hogy útban lennénk, sőt.
Kérdéseinkre készséggel válaszoltak mindig és figyeltek arra, hogy valóban hasznos legyen
az ügyelet minden szempontból. A johannita-máltai együttműködés újabb sikeres példája a
közös ügyelet, illetve hogy az emelt szintű johannita elsősegélynyújtók becsatlakozhatnak
szekundánsként az ellátókhoz. Az esetmentes órákban mindkét szervezet közösségéről, a
szolgálatunk Istentől való elhívásáról beszélgettük, arról, hogy milyen fontos feladatot is
látunk el, valamint együtt örülhettünk azoknak a hálás mosolyoknak, amivel elköszöntek az
ellátott sérültek. Itt pedig a hangsúly az ellátás hogyanján van. Amellett, hogy szakszerű
ellátásban részesítettük őket, emberségesek és szolgálatkészek voltak a bajtársak, amiből csak
tanulni lehet.
Korolovszky Júlia
Új budapesti Ifjúsági Elsősegélynyújtó Csoport
Elsősegélynyújtó önkénteseinkkel évek óta kis közösséget is alkotunk, minden szerdán
összejárunk imádkozni, gyakorolni, együtt lenni. Nagy örömmel tudatjuk, hogy oly szépen
gyarapodott fiataljaink száma, hogy szeptembertől már két állandó csoportban folyik tovább a
munka. Szándékunk olyan közösségi teret kialakítani ifjúsági elsősegélynyújtóinknak, ahol
nem csak bajba jutott embertársaink minél szakszerűbb ellátását tanulják meg, hanem
egymást támogatva, keresztény életükben is fejlődhetnek. Kérjük az Úristen áldását, hogy
minél jobban kihasználhassuk ezt a lehetőséget!
Frigyesi Tamás
Középiskolai elsősegély program
Az elmúlt években tartott intézményi képzéseink során tapasztalt lelkesedés buzdított minket
arra, hogy megpróbáljuk idén - az Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül – minél több
középiskolában megtartani a 30 órás elsősegély tanfolyamunkat. Nagy örömünkre olyan nagy
érdeklődés van a programunk iránt, hogy sok középiskolába kapacitás hiányában nem
jutottunk el, és több iskolában túljelentkezés volt a diákok részéről. Jelenleg összesen közel
200 középiskolás tanulja tőlünk az alapvető életmentő beavatkozásokat az alábbi 10
iskolában, melynek több mint fele keresztény: Lónyay Utcai Református Gimnázium és
Kollégium, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium, Szent Margit Gimnázium, Szent Angéla Általános Iskola és
Gimnázium, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola,
Veres Péter Gimnázium, Berzsenyi Dániel Gimnázium és végül a VM Közép-magyarországi
Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium.
A legtöbb iskola már most jelezte felénk, hogy hosszú távú együttműködésre számít és
szeretné, ha félévente új képzéseket indítanánk.
Gorove Kristóf
A fentiekből is látható, annyira megnövekedett elsősegély oktatási tevékenységünk, hogy
újabb oktatási referens alkalmazása vált szükségessé. (Erre valójában számítottunk az Iskolai
Közösségi Szolgálatba belépésünkkor, így ennek költségeit be is terveztük.) Itt mutatjuk be
tehát új oktatónkat, Gorove Kristófot, aki már régóta oktató szervezetünknél és tagja

budapesti elsősegély csapatunk vezetőségének. Kristóf eddig az Országos Mentőszolgálatnál
dolgozott mentőápolóként, illetve tanulmányait a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karán végzi. Sok sikert kívánunk új munkaköréhez!
Rövid Hírek











Éjjeli szekrényeket, ápolási ágyakat, matracokat, szoba WC-ket, kerekesszékeket,
ágyazókocsit, székeket és tisztítószereket jutattunk el a Kálvin János Református
Idősek Otthonába.
A hajléktalanokkal foglalkozó Tiszta Forrás Alapítvány munkáját polcokkal,
szekrényekkel, ágyakkal és mikrohullámúsütővel támogathattuk.
ELTE Alumni Családi és Sportnapján elsősegélynyújtóink szolgálatak, míg mellettük
a sátrunkban doktorjaink különböző szűrővizsgálatokat végeztek és az érdeklődők az
újraélesztés alapjaival ismerkedhettek. A rendezvényen volt többek közt rekeszépítés,
i
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Alumni focikupa, TRX, aerobik, quidditch (Harry Potterből adaptált csapatsport).
Eötvös Loránd Tudományegyetem Karrierközpont szervezeti egysége által tartott
Karriermenedzsment: Önkéntesség a munkavállalásban tárgy során a hallgatóknak 40
órát kell önkéntes munkával tölteniük. A Johannita Segítő Szolgálatot is felkérték
fogadószervezetnek, így ennek keretében, október-november hónapban Szervezetünk
munkáját segíti gyakornokunk, Bosák Ildikó Bettina II. éves amerikanisztika-francia
szakos hallgató. Kívánunk neki áldott és hasznos munkát Szervezetünknél! Ez a
lehetőség azért is érdekes, mert Szervezetünknél még nem volt gyakornok és
fogadására fel kellett készülni, másrészt pedig igen örömteli, hogy annyira
megnövekedett az elvégzendő feladatok száma, hogy bőven tudunk „értelmes”
elfoglaltságot adni egy gyakornoknak úgy, hogy saját kompetenciáit fejlessze
bizonyos területeken.
Budapest adott otthont idén az Alliance (a négy legitim johannita rend szövetsége)
éves ülésének. Ennek keretében a résztvevők meglátogatták terényi ifjúsági
táborunkat, emellett Porcsalmy László elnök röviden ismertette a Johannita Segítő
Szolgálat tevékenységét és végül szakellátóink és elsősegélynyújtóink egy mentési
bemutatón keresztül mutatták be Szervezetünk ilyen jellegű tevékenységét.
Szintén az Alliance ülés volt az apropója annak a látogatásnak, amelyet 4 holland
résztvevő tett az általuk is támogatott Mamásotthonban. Az intézményt az alapítvány
igazgatója mutatta be, majd Szilágyi Zsuzsa vezette körbe a vendégeket – akiket
egyébként holland nyelvű bibliai ige (Náh. 1.7) várt a kapura kifüggesztve – és így
nézhették meg a Szolgálatunkkal közös finanszírozásban kialakított konyhát és
étkezőt.

Két népviseletbe öltözött kislány
magyar népdalokat is énekelt a
látogatóknak.










A Nagycsaládosok Országos Egyesületének egy jó éve tartottunk két turnusban 30
órás alapszintű elsősegélytanfolyamot. Ahogyan idei első hírlevelünkben
prognosztizáltuk (Hírlevél XV. évfolyam 1. szám Rövid Hírek), a tavalyi résztvevőknek
érdeklődésének és lelkesedének folyományaként, szeptember végén egy négyórás
ismétlő, felfrissítő kurzust tartottunk számukra.
2014. őszi félévében intézményi elsősegély programunk keretében 5 felsőoktatási
csoportban 80 hallgató kezdte meg 30 órás alapszintű képzésünket.
Október első hétvégéjén a Zuglói Önkormányzat közösségformáló és -erősítő
kezdeményezéseként Pillangó Fesztivál elnevezésű rendezvényt tartottak a Slyveszter
János Református Gimnázium udvarán. A fesztiválon elsősegélynyújtóink,
szakellátóink a látogatóknak vércukrot és vérnyomást mértek, illetve újraélesztési
alaptechnikákat tanítottak.
A MÁV Repülőegyesület tartott családi napot a Farkashegyi repülőtéren, ahol az
egészségügyi ügyeletet johannita csapatunk látta el. Az egyesület gépei (vitorlázó és
motoros gépek egyaránt) ki voltak állítva a füvön, ezeket egészen közelről lehetett
megnézni, sőt fel lehetett iratkozni repülésre is. Ellátásra szoruló sérültünk egy volt,
egy kisfiú, aki arcra esett az ugrálóvárban, de hála Istennek vele sem volt komolyabb
teendőnk.
„Adhat vonal” pályázatot adtunk be, amelynek lényege, hogy sikeres pályázat esetén
olyan telefonszámot kapunk, amelyet ha felhív valaki, vagy sms-t küld rá, 250 Ft
adományt ad a Segítő Szolgálatnak. Ez egy nagy lehetőség – persze csak akkor ér
valamit, ha kellően sok embert sikerül elérnünk, hogy hívja ezt a számot.
MEGHÍVÓ

Segítő Szolgálatunkat 1989 decemberében jegyezték be a bíróságon. 25 éve végzi szolgálatát a
rászorulók javára. Erre az eltelt 25 évre emlékezünk és az elvégzett, ránkbízott munkáért adunk
hálát
2014. november 21-én 16 órai kezdettel a MTA budavári Kongresszusi termében
(cím: 1014 Budapest, Országház utca 28.)
amelyre ezúton is tisztelettel meghívjuk minden kedves Olvasónkat.
Kérjük, 2014. november 10-ig jelezze részvételi szándékát az info@johannitak.hu e-mail
címen.

