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Több ízben hírt adtunk az EFOP-2.2.15-16 jelű, „Infrastruktúrális beruházások a hátrányos
helyzetű, illetve krízis helyzetbe került csoportokat segítő szolgáltatások fejlesztésére”
megnevezésű pályázatról, arról, hogy mit terveztünk ennek keretében, és arról, hogy
pályázatunk sikeres lett.
Nem kell hangsúlyozni, mekkora lehetőség ez számunkra, hiszen ilyen mértékű fejlesztést
megalakulása óta nem vihetett végbe a Segítő Szolgálat. A pályázat eredményének kihirdetése
óta felállt a csapat, amely a tervek megvalósítását végzi, biztosítja illetve ellenőrzi. Bizony
hatalmas munkának nézünk elébe, ez már most is látható: a tervek megfelelő összeállítása, a
költségkeretek betartása és betartatása, majd mindezek dokumentálása oly módon, hogy
elszámoláskor is nyugodtan állhassunk az auditorok elé, embert próbáló feladat. A program
előrehaladásáról rendszeresen hírt fogunk adni.
Arról is hírt adtunk már különböző fórumokon, altagozati összejövetelen, hogy a
katasztrófavédelmi területen is megnőtt az aktivitásunk. Szabján Imre részt vehetett Európai
Uniós közös katasztrófavédelmi programban a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt, s a
jövőben remélhetőleg már saját színeinkben is tovább tudja fejleszteni ilyen képességeit egy
következő programban. Idén nyáron befejeződött az első katasztrófavédelmi tanfolyamunk,
amely sikeres volt, így már a következőt szervezzük.
A 2018 februárjában induló tanfolyamra 2017. december 31-ig várjuk a jelentkezéseket!
Bővebb
információt
honlapunkon
találhatnak
az
érdeklődők:
http://johannitak.hu/segito-szolgalat/katasztrofavedelem
A tanfolyam a máltai testvérek tematikáját követi, amely pszicho-szociális szemléletű
szociális munkára készíti fel a leendő önkénteseket. Tehát olyan embereket oktatunk, akik egy
rendkívüli eseménynél a védekezésben résztvevőket, illetve a károsultakat egyaránt
támogatni, segítni tudják. Ezen kívül a képzés során a hallgatók elsajátítják a kárfelméréshez,
kárenyhítéshez szükséges ismereteket, készségeket. S hogy ezt kellő beleérzéssel tudják
végezni, természetesen belekóstolnak a védekezők munkájába is (azaz például homokzsák
lapátolás, vagy épp gátépítés).
Mindezek mellett Mentőszolgálatunk is fontos mérföldkőhöz ért, hiszen szeptember eleje óta
esetkocsink (vagy ahogy fiataljaink hívják,: „Johan-níno”) egyelőre hétfői napokon, az
Országos Mentőszolgálat irányítása alatt vesz részt a főváros sürgősségi betegellátásában.
Ezzel második civil szervezetként és első protestáns szervezetként végzünk ilyen
tevékenységet. Reménységünk szerint a későbbiekben bővíteni is tudjuk majd a szolgálatot,
több műszak bevállalásával.

Amint látható, jócskán bővült tevékenységünk, s ez némi szervezeti módosítást is indokolt a
szervezet irányításában. Szabján Imrét – aki eddig ügyvezető volt – tehermentesítjük az irodai
feladatok alól, hogy teljes mértékben a mentés, katasztrófavédelem és elsősegély oktatás
területére tudjon koncentrálni operatív vezetői munkakörben. A megnövekedett irodai,
adminisztratív munkák végzésére pedig új embert vontunk be Nagy Tamás személyében
irodavezetői munkakörben. Persze Tamás sem új, hiszen a Segítő Szolgálatban régóta
önkéntesként dolgozik, a felsőzsolcai árvíz idején mutatkozott meg leginkább rátermettsége.
Tamás teológiai és külkereskedelmi tanulmányokat folytatott, a Pasaréti Református
gyülekezet tagjaként az ifjúsággal foglalkozott, korábban egy keresztény egyesület ügyvezetői
feladatait is ellátta. Hozzánk egy német tulajdonú töltőállomás-üzemeltető cégtől ill.
társasházi közös képviselői munkából „igazolt át”.
A szervezeti változások után néhány szó az anyagiakról. Megkezdődtek a megbeszélések a
jövő évi tervekről. Jó eséllyel jövőre a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól már nem csak a
segélyszállítmányozásra, de a raktározásra is sikerül fedezetet kapni, ami jelentős
könnyebbség a működési kiadásokban. Emellett a fuvarozásra is kicsit több juthat. Egy
magánszemély is jelezte, hogy nagyobb összegű támogatás várható tőle jövőre is. Nagy
segítség ez a vezetőségnek, hiszen így várhatóan nem kell likviditási nehézségekkel
küzdenünk jövőre. Még az idei évet illeti, hogy az EMMI-től is sikerült némi kiegészítést
kapni: erről lejebb számolunk be.

Sokrétű kárpátaljai munkánk egyik szelete a tavaly elindított tűzvédelmi képzések, amelyet
elsősorban a helyi intézmények dolgozóinak tartunk. Az épületek védelme miatt erre nagy
szükség van, mivel a helyi tűzoltóság készültségi állapota nem mindig kielégítő. Először
tavaly decemberben tartottunk ilyen jellegű tanfolyamot. Ezt a programot idén novemberben
Váriban, majd másnap Nagydobronyban folytattuk. A résztvevők megismerték a
tűzmegelőzés és a tűzoltás legfontosabb tudnivalóit, végül a gyakorlatban is kipróbálták a
tűzoltó készülékek használatát.

Ebben az évben 5 intézményből 23
fő tett sikeres vizsgát (tavaly 6
intézményből 28 fő). A küldő
intézményeket most is felszereljük
tűzoltó készülékekkel.

Szintén Kárpátaljához kapcsolódik az a hír, hogy az EMMI-től egy fogászati programhoz is
kaptunk támogatást. A mintegy 4 millió forintot a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesületének közreműködésével fogjuk felhasználni, a szervezet tagcsaládjai juthatnak

hozzá a fogmentő kezelésekhez a következő félév során. A program mintegy 550 fogkezelést
tartalmaz.
A fentiek mellett természetesen folytatódik a Kárpátaljára irányuló segélyszállítmányozás is
mind kisebb, mind nagyobb „kiszerelésben”. A nagy mennyiségeket kamionnal visszük ki,
ide tartozik a Németországból behozott – előző Hírlevelünkben már ismertetett – nagyértékű
kórházi szállítmány, a kisebb szállítmányokat pedig személygépkocsikkal juttatjuk át a
határon.

Hasonló módon – apránként –
kerültek át a stockholmi magyar
nagykövetség által szerzett orvosi
műszerek, amelyek végül a huszti
kórházat gazdagítják. Oda már
egy rakományként érkezhettek.

Székelyföldre is jutott a szállítmányokból
Az idősek világnapja alkalmával másodízben öltött ünnepi díszt a Baczkamadarasi Kis
Gergely Református Kollégium étkezdéje: a Diakónia Keresztyén Alapítvány
Székelyudvarhelyi Fiókszervezete támogatók, önkéntesek, fellépők közreműködésével
ünnepelte meg a szolgáltatásaikat igénybe vevő időseket és a város református
egyházközségeinek szépkorú csoportjait. Az ünnepségre érkezve az egészségpontnál
megmérethették vércukorszintjüket, vérnyomásukat és választ kaphattak kérdéseikre a
vendégek. Az ősz színeibe öltözött étteremben az ezüsthajú ünneplőket, „akik egy hosszú élet
munkáját, tapasztalatait, örömét és bánatát tudják maguk mögött”, az alapítvány helyi
koordinátora, Papp Csilla köszöntötte.

A tartalmas programok és ebéd
után az esemény végén a Johannita
Segítő
Szolgálat
jóvoltából
mindannyian
energiatakarékos
fénycsöveket kaptak, hogy a fényt
ne csak szívükben vigyék haza, de
otthonaikat is beragyogja. –
számolt be Papp Csilla a
rendezvényről.

Segélyszállítmány eljuttatásához segítettünk a gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthonba.
A Böjte Csaba által működtetett gyermekintézménybe október közepén jutott el egy lelkes
csoport. Az ő beszámolójuk olvasható az alábbiakban:
Hálás szívvel szeretném megköszönni Mennyei Atyánknak azt a csodálatos lehetőséget, hogy
a hétvégén (október 13-15.) eljuttathattuk Erdélybe, Böjte Csaba gyergyószentmiklósi
árvaházába mindazokat az adományokat, felajánlásokat, melyeket hónapok óta gyűjtögettünk
össze részükre. Hálás szívvel köszönöm minden adományozónak, hogy megnyitották szívüket
és pénztárcájukat, hogy összefogva alkalmat teremthessünk a jóra. Az adománygyűjtésünk
során több fontos szempontot tartottunk szem előtt:
 Azt szeretnénk a gyermekotthonnak gyűjteni, amire szükségük van, amit kérnek /kértek/, és
nem azt, amire szerintünk szükségük lenne.
 Nem egy központnak átadni az adományokat, hanem szerettük volna, ha konkrétan, a
megnevezett otthonba jutnak el a felajánlások.
 Nem „valakik” által kijuttatni az adományokat, hanem személyesen átadni részükre
mindazt, amit nekik szántak.
Hála Istennek, sikerült mindhárom szempontot szem előtt tartva eljuttatnunk az adományokat.
(Cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, takarók, játékok, tányérok, egy kis befőtt, lekvár,
egyéb tartós élelmiszer…) Összesen 37 papírdobozt és 32 zsákot sikerült teleraknunk az
adományokkal.
Sokan pénzbeli adományokkal segítették a terv megvalósulását, amelyet a kiutazásra
fordítottunk. Meg szeretném említeni segítőink közül a Johannita Segítő Szolgálatot, akik
biztosítottak részünkre egy teherautót, hogy ki tudjuk vinni az adományokat.
Köszönöm mindazoknak a gyermekeknek is adományaikat, felajánlásaikat, akik saját
játékaikból, plüss állataikból, színes ceruzáikból és egyéb más kincseikből állítottak össze
ajándékcsomagokat. Talán két dolgot emelnék ki, ami meghatározó élmény, tapasztalat volt:
• Amikor kiértünk, és találkoztunk a gyermekekkel és a nevelőkkel, nem az volt a fontos
számukra, hogy na mit hoztatok, hadd lássuk…, hanem mi voltunk a fontosak számukra, hogy
együnk, igyunk, pihenjünk, hogy érezzük otthon magunkat, és hogy ők mivel járhatnának
kedvünkben….
• Amikor elérkezett a lepakolás ideje, a gyerekek riadóláncban állva, kézből kézbe adva
pakolták ki a csomagokat. Mindenki. A kicsi, a pici (a legpicibb, aki 2,5 éves, ő is
próbálkozott), a nagyobb….
... és amikor bepakoltunk, akkor
szinte egyszerre mondták, maguktól,
kérés és felszólítás nélkül, hogy
„Nagyon szépen köszönünk mindent
mindenkinek, akik csak szeretettel is
gondoltak
ránk.
Imádkozunk
mindannyiójukért!” – bevallom
most is könnyek szöknek a
szemembe…

Istennek legyen hála mindenért!

Kovács Katalin

A szokásos szállítmány idén is megérkezett Hamburgból Mátészalkára. Igaz, idén a
szervezés kicsit hektikusabban alakult, de végül mindkét kamion szépen megérkezett a
célállomásra. A nagymennyiségű adományt a szabolcsi régióban osztja szét mátészalkai helyi
szervezetünk. Köszönet az évek óta rendíthetetlen szervezőnek, Balandis Enikőnek és
segítőinek!
Újabb helyi szervezettel gyarapodott a Segítő Szolgálat
Tiszafüreden tett látogatást a Rend, és az ott élő rendtársunk köré szerveződött lelkes
közösség jelezte, hogy szívesen csatlakozna szervezett körülmények között is a diakóniai
munkákhoz. Kékessy György és Lipcsey Ákos vezetésével így alakult meg a tiszafüredi
csoport, amelynek munkájában a hölgyek is részt vesznek, és a tiszafüredi „Szivárvány Ház”
támogatása mellett sok egyéb programmal igyekeznek eleget tenni a rendi elhívásnak is: „a
szegények megsegítésének”. A megalakulás körülményeiről Kékessy György a
következőképpen számolt be:
Ez a megmozdulás szinte főnixmadár módjára kelt
életre. A nemrégiben elhunyt Kollányi György johannita
lovagtestvérünk búcsúztatása alkalmával a helyi
szeretetotthon, mai nevén Szivárvány Ház Fogyatékosok
Református Otthona látta vendégül a jelenlévőket. Ebéd
után bemutatták az Intézményt, melynek kezdete az
egykori Kovássy kúriával kezdődött, amelyre az utódok
ma már nem emlékeznek. Az ezt követő beszélgetésen
merült fel egy helyi szervezet létrehozásának igénye. A gondolatokat tettek követték és a
vezetőséggel történt egyeztetés után hivatalosan is megalakult a Tiszafüredi Helyi Szervezet.
Porcsalmy László
Mátészalkai elsősegélyvizsga
Novemberben került sor a mátészalkai ifjúsági elsősegélynyújtók éves ismétlővizsgájára. A
vizsgaalkalom jó lehetőséget biztosított, hogy a helyi csapat jövőbeni terveiről, lehetőségeiről
egyeztessenek a vezetők. A tervek közt szerepel újabb fiatalok megszólítása, bevonása a
csapat életébe, ennek érdekében 2018 tavaszi félévében újabb alapfokú elsősegély
tanfolyamot szervez a Segítő Szolgálat. Az alkalmon Nagy Tamás irodavezetőnk is részt vett,
hogy a mátészalkai önkéntesekkel megismerkedhessen.
Elsősegély tanfolyam az Otthon Segítünk Alapítványnak
2017 novemberében egyhetes elsősegély tanfolyamot
tartottunk az Otthon Segítünk Alapítvány önkénteseinek,
melyhez az Országúti Ferences Plébánia adott helyszínt.
Ezúton is hálásan köszönjük nekik az önzetlen felajánlást!
A lelkes, többnyire nyugdíjas résztvevők megtanulhatták
az alapvető életmentő beavatkozásokat és mindazt, amivel
szolgálataik során bármikor találkozhatnak. A képzés
rendkívül jó hangulatban telt, amiből mi is rengeteget
töltődtünk. Tervek szerint februárban egy következő, hétvégi képzéssel folytatjuk, hogy a
munkába járók is elsajátíthassák az életmentés legalapvetőbb formáit.
Dr. Gorove Kristóf

Ifjúsági csendes hétvége
Október 13-15. között volt lehetősége az idősebbik budapesti ifjúsági csapatnak részt venni
egy lelki csendes hétvégén. Péntek este érkeztünk meg Terénybe. Ez az este a megérkezésről
és a hétvégére hangolódásról szólt. Sok nevetéssel és baráti légkörben telt az együttlétünk.
Hálásak vagyunk azért, hogy vidéken tanuló társaink is részt tudtak venni ezen a programon.
A hétvégének a témája a „Találkozási lehetőségek
Istennel” címet viselte, melyhez az alapigénk a Jelenések
könyve 3;20 volt: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”
Ebben a témakörben két alkalmat hallgathattunk meg,
melyekről kiscsoportokban is beszélgettünk. Első
alkalmunk Jézus döntéséről szólt, hogy Ő mit tett értünk,
hogy megmenthessen. Második alkalmunkon pedig arra kerestük a választ, hogy mi hogyan
tudjuk elfogadni ezt a kegyelmet. Az igét Sándor Levente szadai református lelkész hirdette
közöttünk. Az este folyamán közös játékra is volt lehetőségünk. Vasárnap délelőtt közösen
hallgattunk meg felvételről egy Istentiszteletet, aminek a végén imaközösséggel zártuk az
elcsendesedésünket. Kora délután pedig már indultunk is haza.
Hálásak vagyunk, hogy Isten megáldotta ezt a pár napot, és közösen kereshettünk válaszokat a
Biblia fényében. Jó hangulatban, vidámságban gazdag hétvégén vehettünk részt, reméljük
több hasonló programunk lehet még.
Hudák Ildikó
EURACARE Flight&Shelter (ECFS) projekt
Korábban már beszámoltunk a ECFS projektről, amely az Európai Katasztrófavédelmi
Mechanizmus részeként működő légi evakuációs kapacitás. Az ősz folyamán került sor a
modul különböző specializált feladatait ellátó tagjainak felkészítésére.
Az egészségügyi személyzet és a pszichoszociális szakemberek megismerték az
Airbus A319 felépítését, gyakorolták a
repülőgépen
történő
betegmozgatást,
megtanulták használni a repülőgép speciális
hordágyrögzítő
állványait.
A
csapat
logisztikusai megismerkedtek a különleges
bánásmódot
igénylő
felszerelések
szállításának szabályaival, a vámolási
folyamattal,
illetve
lehetőségük
volt
tanulmányozni a felszerelést. Külön felkészítést kaptak azok az önkéntesek is, akiknek a
feladata egy küldetés során a kliensek átmeneti elszállásolása, ellátása lesz. A csapatvezetők,
összekötőtisztek képzése többek közt az alábbi területeket érintette: diplomáciai alapismertek,
konzulátusok működése, csapatszervezés.
A modul 2018 januárjában mutatkozik be az európai szintű EUModEx
katasztrófagyakorlaton. A gyakorlatra kiválasztott 16 fős ECFS kontingensben 2 fővel
képviselhetjük Szervezetünket.
Szabján Imre

Rövid hírek













Szabadkai Helyi Szervezetünkből Budapesten járt egy csapat, s ha már busszal jöttek,
szívesen megtöltöttük a csomagteret tartós kenyérrel, és néhány kórházi eszközzel,
amire szükségük volt.
Tartós kenyeret szállítottunk hatvani szervezetünknek és a bátonyterenyei rászoruló
családoknak.
Vajdaszentiványról érkezett kérés karácsonyi ajándékcsomagok iránt. Meglehetősen
későn jött, de hála német „beszállítónknak”, sikerült egy félfuvarnyi árut a ceglédi
református gyülekezet segítségével eljuttatni.
Az utolsó negyedévben több raklapnyi ruhával és bútoradománnyal segítettük a zuglói
Nagycsaládosokat. Tartós kenyeret juttattunk többek közt a Reménység szigete
Erdélyi Gyülekezetnek (3 raklap), az érdi idősek otthona lakóinak (1 raklap). 15 darab
LCD monitort osztottunk szét a kárpátaljai Helyi Szervezetünk segítségével, valamit 5
darab monitorral járultunk hozzá a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
számítástechnika termének felújításához.
Az MWS Festivals szervezésében, a budavári Nagyboldogasszony-templomban
(Mátyás-templom) tartott jótékonysági koncert teljes bevételét Gut község
(Kárpátalja) óvodásainak étkeztetésére fordítottuk. A fennmaradásért küzdő óvoda
megmentéséhez az elmúlt egy évben már több alkalommal is hozzájárultunk. Gyűjtést
szervezett a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. a bátyúi (Kárpátalja)
fiataloknak. A szeretetcsomagokat még Karácsony előtt eljuttattuk a rászorulóknak.
A Városligeti Szüreti Mulatságon szervezetünk végezte az egészségügyi biztosítási
feladatokat. A rendezvény az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ajtósi Dürer sori
Kollégiumának, a Damjanich utcai Kollégiumának és a Kerekes Kollégiumának közös
rendezvénye.
Idén is elsősegélynyújtóink végeztek szolgálatot a hagyományosan december első
szombatján tartott Ádventi Kórusfesztiválon. Az eseményt idén tizenhetedszer
rendezték meg a budapesti Szent István Bazilikában.

Végezetül Áldott Karácsonyt és boldog újesztendőt kívánunk minden
kedves olvasónak!

