
1 
 

 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

XIXI. évfolyam 4. szám  2018. december  Szerkeszti: Porcsalmy László 

 

Rendszeresen hírt adunk az EFOP-2.2.15-16 jelű, „Infrastruktúrális beruházások a hátrányos 

helyzetű, illetve krízis helyzetbe került csoportokat segítő szolgáltatások fejlesztésére” 

megnevezésű pályázatról, hiszen szervezetünk életében ez igen komoly lehetőség. A pályázati 

időszak az utolsó harmadába lépett, és egyelőre vegyesek az eredmények: 

Az eszközbeszerzésekkel jól állunk, akik voltak a Rend szárszói konferenciáján, már láthatták 

új kisbuszunkat és a személygépkocsit, raktárunkban is szaporodnak a különböző 

szakterületekhez kapcsolódó tárgyi eszközök, és a pályázat menedzselése is folyamatos, jól 

együttműködve a projektvezető céggel. 

Ami árnyékot vet a képre, az a két beruházás: a terényi táborfejlesztés és a mórahalmi 

krízisközpont. Mindkét esetben az októberben lefolytatott közbeszerzés eredménytelen és 

érvénytelen lett. A fő ok, a tervezési időszakhoz képest ugrásszerűen megnövekedtek az 

építőipari árak. A kapott ajánlatok mindkét esetben bőven meghaladták a rendelkezésre álló 

keretet. Úgyhogy mi is a jó GPS módjára elmondhattuk: „Újratervezés”. Mórahalom esetében 

kisebb épületet tervezünk, ám minden eredetileg beleálmodott funkciót megtartunk – csak 

bizonyos összevonásokat és méretcsökkentéseket alkalmazunk. Terényben pedig lemondtunk 

a műfüves sportpályáról, megelégszünk egy hagyományos kivitelezésűvel. 

Mindez természetesen többlet időt igényel, így a pályázati időszakot meg kell 

hosszabbíttatnunk, s a változtatásokat is el kell fogadtatni az EMMI-vel. Ezt elősegítendő 

december elején a minisztérium illetékes szervezetével ismertettük a tervezett módosításokat, 

ahol elfogadhatónak ítélték azokat. 

Remélem a következő számban már a beruházások terén is jelentős előrehaladásról tudunk 

beszámolni. 

Porcsalmy László 

 

Raktárunkban néha nagyon „összeszaladnak” a dolgok, s a helyzet kaotikussá tud válni. Ám a 

johanniták – s főleg asszonyaik! – nem ijednek meg saját árnyékuktól, s az ősz folyamán néhány 

rendtárs és feleségük hihetetlen munkával átláthatóvá és bejárhatóvá tették ismét a teret. S ha 

már rendet raktak, sok dolognak rögtön helyet is kerestek. Erről következik rövid beszámoló: 

Az egyik sarokban nagy mennyiségű tornazsákot találtunk. Ezekből kb. 100 db-ot a Sarepta 

otthonaiba adunk, ebbe tesszük a karácsonyi ajándékainkat az időseknek. A tiszafüredi 

Szivárványháznak fonalakat, textilanyagokat találtunk, ebből készítenek kézműves 

foglalkozáson eladható dolgokat a lakók.  
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A maradék mézes süteményt, a Nővérek által gyűjtött felnőtt pelenkákat, és egyéb orvosi, 

illetve betegápoláshoz szükséges dolgokat Kárpátaljára juttattuk el. Egy betegnek egy darab 

ágyba való matracot is küldtünk. A Nővérek által gyűjtött ágyneműt Erdélybe szállítottuk.  

A Fóti Clarissza alapítvány átmeneti idős otthonának adtunk WC ülőke emelőket, ülő párnákat, 

könyveket, 1 zsák 25 kg-os kásaport, tartós kenyeret, ágyba való párnákat, mankót és botot. 

Az ózdi cigány missziónak: ruhát, játékot, 1 zsák kásaport, tartós kenyeret, mézes süteményt, 2 

nagydoboz - 16 szett - bordó ágyneműt. (Ez az ágynemű szintén Németországból származik, 

de ezek vadonat újak. a szerk.) 

A lejárt müzli port, valamint a  lejáró szavatosságú tartóskenyeret, és azokat a kásaporos 

zsákokat amik lyukasak voltak elvittük Sóskútra, ahol számunkra a jövő évi fogyatékos tábor 

élelmezéséhez 1 disznót hizlalnak. 1 matracot gyermek gyógytorna foglalkozáshoz adtunk. 

Tervezzük a hölgyekkel a könyvek válogatását, a kék ingek rendbehozását (szétosztanánk 10-

15 db-ot vállalna néhány hölgy kimosni és kivasalni) a szürke nadrágokkal együtt talán a 

kárpátaljai pszichiátriai intézeti lakóknak lehetne adni belőle. S végül elhoztunk a Johannita 

Irodába is néhány tálcát. 

 

Tomcsányi Csilla 

 

A Segítő Szolgálat nevében ezúton is köszönetet mondok e program résztvevőinek: Nagyné 

Dubay Évának, Tomcsányi Csillának, Avar Gábornak, Nagy Árpádnak és Tomcsányi Istvánnak 

nemcsak azért, hogy szép rendet tettek a raktárban, de sok „elfekvő” dolognak találtak jó 

felhasználást! 

 

De nem csak kenyérrel él az ember – vallják ezt fiataljaink is: 

Csendeshétvégén az idősebbik ifjúsági csoport 

 

Szeptember utolsó hétvégéjét az idősebbik ifjúsági csoport fent töltötte a Mátrában egy 

csendeshétvége keretein belül. Az alkalmakat Czakó Zoltán pasaréti református lelkész tartotta, 

Isten nem mindennapi irgalmáról, kegyelméről és vezetéséről. Ezekről a gadarai megszállott 

(Lk.8, 26-39) és Pál Filippiben (ApCsel.16, 6-34) történetén keresztül tudtunk beszélgetni.  

Zolival hamar megtaláltuk a közös hangot. A tartalmas alkalmak mellett jókat társasoztunk, és 

közösen főzőcskéztünk - valamint a kis esti sétánk után elüldöztük a kertben ólálkodó 

vaddisznót. A hétvége lezárásaképp felmentünk még Salgóvárba is kirándulni. Megcsodáltuk, 

milyen szép, sokszínű a vidék.   

Porcsalmy Zsófia 

 

Az év vége felé megsokasodtak a segélyszállítmányok is. (Ki is merült az e célra tervezett 

keretünk…) Év közepén jelezte Lorand Szüszner barátunk, hogy nagyobb mennyiségű kórházi 

ágyra számíthatunk. S ha ő mond valamit…  

Szeptember végén meg is indultak a szállítmányok: először az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézetbe szállítottunk 20 hidraulikus ágyat, majd a következő fuvarból 14 hidraulikus kórházi 

ágy valamint 14 darab ápolási ágy és hozzátartozó éjjeli szekrény került a Péterfy u. kórházba. 
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Ahogy rend lett a raktárban, megkezdhettük a korábban beérkezett új ágyneműk és ágyneű 

huzatok szétosztását.  

 

Az intézmény hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő fiataloknak ad otthont. Megható volt, 

ahogy kis műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Mivel Pest megyéhez tartoznak, Európai 

uniós forrásokhoz nem jutnak hozzá, így számukra nagyon fontos minden külső segítség. Ezen 

felbuzdulva mire e sorokat olvassák, 20 db kényelmes, éjjeliszekrényes ágyat is vittünk nekik 

– szintén Németországból. 

Néha egész különleges az út, ahogy eljutnak hozzánk emberek segítségért. Az az úriember is 

régóta keresett támogatást erdélyi barátjának, aki elektromos kerekesszéket kért tőlünk. Volt 

ilyen raktáron, de nem volt biztos, működőképes-e. Megnyugtatott, hogy ért ő ehhez, így 

elvitték, s néhány nap múlva felhívott, hogy a szék üzemkész, s nem sokkal később jelezte, 

eljutott Erdélybe a „jármű”, megszüntetve a helyhez kötöttségét barátjának. 

 

Természetesen a határon túlról sem feledkeztünk meg. Tiszafüredi Helyi Szervezetünk is szívén 

viseli Kárpátalját, a következő beszámolók tőlük származnak: 

Adomány az Ungvári Pszichiátriai Intézet betegeinek 

Depresszió. Sötétség. Kiszolgáltatottság. Reménytelenség.  

Még sorolhatnánk ezeket az elkeserítő fogalmakat, melyek mélyen jellemzőek az ukrán 

egészségügyi helyzetre. Különösen jellemző az ukrajnai pszichiátriai betegekre, akik durva 

nyugtatók hatása alatt tengetik az életüket ezekben a lelketlen, szeretet nélküli 

intézményekben.  

A sződligeti „Viktor Speciális 

Otthon” számára 160 paplant és 

párnát, 400 db lepedőt 232 párna 

és paplan huzat garnitúrát adtunk 

át, s hozzá egyéb dolgokat is: 

tartós kenyeret, reggeliző kását és 

2 raklapnyi tisztító, tisztálkodó 

szert. A jelentős adomány átadását 

megtisztelte Fülöp Attila 

államtitkár úr is. 
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Lipcsey Judit  - Tiszafüred 

 

2018 szeptemberében, mikor is a nyár észrevehetően őszbe fordult, éppen időben érkezett a 

Johannita Segítő Szolgálat ruhaadománya a Kárpátaljai Csinadijevói Árvaház 

gyermekeinek. A munkácsi járásban található árvaház része annak az ukrán állami árvaház 

hálózatnak, ahová a társadalom legaljára került, és szétesett családok gyermekei kerülnek. Egy 

ilyen árvaház lenyomata a széthullt Szovjetuniónak gazdasági és a sokszínű nemzetiségi 

területen is, hiszen több mint 10 nemzetiség gyermekei találhatóak az árvaházban.     

Az árvaházba lépve nem lehet letagadni a valóságot: a gyermekek látványa, örömtelen gesztusai 

szomorúan mutatják a szeretethiányt. Szívfacsaró módon soványak, alultápláltak, reménykedő 

tekintetük szeretetért kiált.  

Ezt a néma kiáltást hallotta meg a Istenünk kegyelméből a Johannita Segítő Szolgálat 

Tiszafüredi Csoportja.  

2018 szeptemberében sikerült egy nagyobb ruhaadományt eljuttatni az árvaház gyermekeinek.  

 
  

Örömmel számolok be továbbá arról, hogy november folyamán új területre léptünk a 

hegyvidéken élő rászorulók támogatásával. 

 

A  Johannita Segítő Szolgálat 

adománya változást hozott az 

életükbe. A betegek szinte minden 

képen mosolyognak. Elindultak a 

gyógyulás fel.  

A képek magukért beszélnek. (Az 

adományt kiszállította Fodor 

Gusztáv) 

Úgy érezzük, hogy segítségünk csepp volt a 

tengerben, de mégis ... a gyermekek hálás 

tekintetéből megértettük, hogy van értelme 

segíteni!  

Jézus maga biztat bennünket további 

segítségnyújtásra: "ruhátlan voltam és 

felruháztatok ..."  
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Lyutai Időseknek fenntartott krízisszállóra juttattunk ki kenyeret, idősek számára kiválogatott 

ruhákat és kerekes járókereteket. A gyermekek támogatása mellett az idősek támogatása is 

időszerű, hiszen ők is az ukrán társadalom egyik legkiszolgáltatottabb rétege. 

Fodor Gusztáv –Tiszafüred 

 

… s ez a beszámoló még nem is teljes. Kárpátalja mellett Helyi Szervezetünk a környéken is  

segélyez: Tiszaszentimrén, Újszentgyörgyön, Tiszaderzsen, Tomajmonostorán és 

Hajdúhadházon a német szállítmányból származó ruhát osztották szét, amelyhez Pozsár Endre 

barátunk szegedi raktárából jutottak. 

 

Így talán érthető, hogy ezen igen széleskörű és áldozatos munkát támogatni kívánjuk: a kora 

miatt a mentőszolgálat lehetőségéből kiesett mentőautónkat – kis átalakítás után – a 

tiszafüredieknek adjuk át, hogy „saját” járművel könnyítsük meg a szállítmányozásokat. (A 

„saját” ebben az esetben azt is jelenti, hogy a jármű fenntartási költségeit a helyi szervezet fogja 

fedezni.) 

 

Katasztrófavédelmi gyakorlat - Galgamácsa  

 

Szervezetünk Központi 

Katasztrófavédelmi (polgári védelmi) 

Csoportjának évente kerül 

megrendezésre komplex, vészhelyzet 

kezelési gyakorlat. Azonban ez 

önmagában kevés lenne a különböző 

készségek és eljárások szinten 

tartásához, fejlesztéséhez. Ezért 

folyamatosan keressük azokat a 

lehetőségeket, amiben önkénteseink 

pallérozódhatnak. Az ősz folyamán 

több ilyen lehetőség is kínálkozott. 

Csapatunk szeptemberben 

törzsvezetési gyakorlaton vehetett 

részt Galgamácsán a Gödöllői 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

meghívására. A gyakorlaton önkénteseink megfigyelhették, hogy egy árvíz esetén egy 

településen hogyan kerülnek riasztásra az illetékesek, hogyan áll fel egy a vezetési törzs. 

Leendő csapatvezetőink azt is elemezhették, hogy hogyan szerveződnek a vészhelyzet kezelési 

feladatok egy adott településen, illetve a hogy ebben a folyamatban hol és miként tud 

Szervezetünk bekapcsolódni a kárelhárítási munkákba. 
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ModEX – Bukarest 

Október 14-18 között zajlott az Európai 

Mechanizmus eddigi legnagyobb és 

legkomplexebb egészségügyi 

katasztrófagyakorlata.   

A Johannita Segítő Szolgálat tagjai 3 

különböző egységben vettek részt a 

gyakorlaton: Deák András (Kolozsvári 

Helyi Szervezetünk egészségügyi 

koordinátora) a SMURD (romániai 

Sürgősségi Életmentő Szolgálat) 

színeiben, Pápai Anna (Központi 

Polgári Védelmi Csoportunk tagja) az 

EURACARE Flight&Shelter 

többnemzeti légi evakuációs 

kapacitása, míg végül dr. Sajtos Erika, 

Mentőszolgálatunk szakmai vezetője és Szabján Imre operatív vezető pedig a Moduláris 

Kórház csapatának tagjaiként voltak jelen.  

A Bukarestben megrendezett gyakorlat, a résztvevők száma mellett, más szempontokból is első 

volt: ez volt az első olyan alkalom, ahol egy országos szintű gyakorlatba integrálták a 

Mechanizmus moduljait;  szintén először fordult elő, hogy az egészségügyi csapatok teljes 

palettája részt vett ugyanazon a gyakorlaton; először vállalt aktív szerepet a brüsszeli 

Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központ gyakorlaton; ilyen nagy létszámú Uniós 

Polgári Védelmi Szakértői Csapat soha nem állt fel egy gyakorlatra. 
 

Az elmúlt évben Szervezetünknek lehetősége volt bekapcsolódnia abba a kezdeményezésben, 

amelynek célja egy tábori kórházi kapacitás felállítása az Európai Polgári Védelmi 

Mechanizmus számára. Ez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) besorolása szerinti 3-as 

típusú sürgősségi egészségügyi csapatot jelenti. Ilyen minősítéssel a világon jelenleg egyedül 

az Izraeli Védelmi Erők rendelkeznek. A romániai gyakorlaton állt fel először az Európai 

Moduláris Tábori Kórház csapata és hajtott végre első bevetését. Ez a lépés fontos mérföldkő 

az európai kapacitás kialakításának folyamatában. 
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Mentőszolgálatunk 929 esetkocsija november végén balesetet szenvedett miközben 

megkülönböztető jelzést használva sietett egy sérülthöz. Személyi sérülés ugyan nem történt, 

de így mentőnk kiesett egy időre a szolgálatból.  

A baleset egyik szomorú tanulsága, hogy a figyelemfelhívó kampányok és oktatóvideók 

ellenére sokan, sajnos még most sem tudják hogyan viselkedjenek, ha mentő közelít. Alább, 

néhány pontban összefoglaltuk a legalapvetőbb szabályokat, teendőket. 

 

1. Ha megkülönböztető jelzést használó autó érkezik, engedd el! 

2. Kétszer egy sávos úton -amennyire lehet- JOBBRA húzódj ki, hogy a mentő 

középen elmehessen! 

3. Kétszer két sávos, osztatlan pályán a mentő feltehetően az úttest felezővonala felé 

fog tartani, tehát ebben az esetben is JOBBRA kell kihúzódni. 

4. Osztott pályás útszakaszon két sávval. A mentő a sávok között középen igyekszik 

majd tovább, tehát a belsősávból BALRA, a külső sávból JOBBRA kell húzódni.  

5. Osztott pályás útszakaszon három sávval. Ebben az esetben általában a belső és 

középső sávok a legideálisabbak a mentő tovább haladására, eszerint tegyük szabaddá 

az utat! 

6. Figyelj és készülj arra, hogy a buszsávban közlekedő mentő, sávot kell váltson, ha 

az bedugul, vagy ha a mentő utoléri a buszt! 

7. Figyelj arra, hogy kereszteződésben előfordulhat, hogy a mentő nem egyenesen 

halad majd tovább, hanem bekanyarodik. Mindig figyeld a mentő irányjelzését! 

8. Piros lámpánál, ha elsők vagy, húzódj annyira felére, hogy a mentő elhaladhasson. 

Ilyenkor, alapos körültekintés mellett, dudálva be is lóghatsz a kereszteződésbe, 

annyira hogy félre tudj állni a mentő útjából.  

9. Piros lámpánál, ha sorban állsz, kövesd az előtted állók félrehúzódási irányát. Ha 

nincs hely félrehúzódni és láthatóan nem mozdul a sor, akkor dudálással jelezheted, 

hogy utat kellene adni! 

10. Mindenesetre, ha a mentő jön: 

• Ne válts hirtelen sávot (pláne ne jelzés nélkül)! Ez megnehezíti a mentő dolgát. 

• Ne gyorsíts fel! Egy idő után mindenképpen útba leszel. 

• Ne kövesd a mentőt! Amellett hogy veszélyes, tilos is! 

• Ne nyomj satuféket! 

 

Önkéntes alapon szervezett Mentőszolgálatunkat saját forrásainkból tartjuk fent. Amennyiben 

teheti kérjük támogassa mentő tevékenységünket pénzadományával, amelyet az OTP Banknál 

vezetett alábbi számlaszámra várunk köszönettel: 

11705008-20499385. Kérjük, a közlemény rovatba tüntesse fel: “929”  

Esetkocsink azóta már újra visszaállt a szolgálatba, sőt, mivel december 31 idén hétfőre esik, 

mentőegységünk szolgálattal fogja búcsúztatni az óévet és azzal köszönti majd az újévet. 

Továbbra is várjuk soraink közé azokat a gépkocsivezetőket, mentőápolókat, mentőtiszteket és 

orvosokat, akik önkéntesként ilyen formán szeretnék szolgálni az Úr Jézust.   

 

 

 

  

https://www.facebook.com/johannitak.hu/photos/a.652861528129800/1909435445805729/?type=3&eid=ARAKZEgSXhWMads2ed6CNQXFmf34A8VpVIf7GO3GErmX-q5Nycy48qnX5E7rDONOTvoPmOlETJqrghwT&__xts__%5B0%5D=68.ARALM2ruW2zMt0RgSlUUrFdxJjLkWxP9BRUsDUT2KouxRw95qrRswrvQr9FrqQKZvYL1GNXE_AtL2GIFwmX3dt270lTGXAtnVcki1gfqf5qyLEHNMdxXZum5kBhB3ywWn60Pd2gzfKq07F2BpcyeZa5ZzQu9hl2bEMPqXto8mDrTLLuZlmQoewlLKqHGAmcCodiCIgGXvBK75bgf_cNHLsZS6AI5P0_w6KrwlTHCKM1ip7kbhuz-0-M_6X3806qrIcwoZ6J4gb10o7wGnOV2SK21oC3xojqrMPzivZwyZ2rGdkpdbaLw_u3L_CLuSztdlmZHXtW9E7OQMypSKnFx8jiX_w&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/johannitak.hu/photos/a.652861528129800/1909435445805729/?type=3&eid=ARAKZEgSXhWMads2ed6CNQXFmf34A8VpVIf7GO3GErmX-q5Nycy48qnX5E7rDONOTvoPmOlETJqrghwT&__xts__%5B0%5D=68.ARALM2ruW2zMt0RgSlUUrFdxJjLkWxP9BRUsDUT2KouxRw95qrRswrvQr9FrqQKZvYL1GNXE_AtL2GIFwmX3dt270lTGXAtnVcki1gfqf5qyLEHNMdxXZum5kBhB3ywWn60Pd2gzfKq07F2BpcyeZa5ZzQu9hl2bEMPqXto8mDrTLLuZlmQoewlLKqHGAmcCodiCIgGXvBK75bgf_cNHLsZS6AI5P0_w6KrwlTHCKM1ip7kbhuz-0-M_6X3806qrIcwoZ6J4gb10o7wGnOV2SK21oC3xojqrMPzivZwyZ2rGdkpdbaLw_u3L_CLuSztdlmZHXtW9E7OQMypSKnFx8jiX_w&__tn__=EHH-R
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Rövid hírek: 

 A Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség kiürítési gyakorlatot tarott a Premontrei 

Gimnáziumban. Ennek keretében Szervezetünk az önkéntességről tarhatott 

figyelemfelhívó előadást a diákoknak, illetve az újraélesztés alaptechnikáival ismertethette 

meg az érdeklődőkkel. Az ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat követően egy 

komplex, gyakorlati bemutatóra került sor. A szimulált szcenárió szerint tűz ütött ki az 

iskolában és néhány tanuló az egyik teremből nem tudott kimeneküli. Szervezetünk 2 

mentőegysége, a tűzoltókkal együttműködve, részt vett részt a sérültek ellátásban és a 

kárhely felszámolásában. 

 Néhány év kihagyás után november 13-án tartotta jótékonysági zenés áhítatát a Segítő 

Szolgálat. Az alkalom a Rend Palliatív ellátásról szóló nemzetközi konferenciájának 

záróeseménye is volt egyben, s a befolyt adományokat a johannitak ezen tevékenységeire 

fordítjuk. A helyszín a Fasori református templom volt, közreműködött Pálúr János Liszt 

díjas orgonaművész, az Erkel Ferenc Vegyeskar Cseri Zsófia vezetésével és a Bethesda 

Gyermekkórház kamarakórusa. A bevétel meghaladta a 200 ezer forintot. 

 Évek óta a Johannita Segítő Szolgálat a kedvezményezettje a budavári Mátyás templomban 

rendezett Mozart: Requiem jótékonysági előadásnak. Idén is a guti (Kárpátalja) óvoda 

javára gyűjtöttek - ahol jövőre az óvodások mellett már bölcsődések is lesznek – s a bevétel 

mintegy 280 ezer forint volt. Az eseményen szintén évek óta mentőszolgálatunk és 

elsősegélynyújtóink végzik az egészségügyi biztosítást.  

 A hedrehelyi Idősek klubjában is járt a Mikulás, és a Karácsonyra együtt készül a 

szépkorúakkal a fiatalság. 

                 
 

 Szervezetünk 2019-ben is megszervezi katasztrófavédelmi (polgári védelmi) 

alapképzését. A 80 órás tanfolyam során a hallgatók elsajátítják a krízisbe kerültek 

komplex megsegítését, a valós helyzet felmérését, mentális támasznyújtást, konkrét 

humanitárius és újjáépítési programok szervezését és lebonyolítását. 

Jelentkezési határidő: 2019. január 14. 

Jelentkezés módja: a katved@johannitak.hu e-mail címre elküldött motivációs levél útján, 

melyhez digitális fényképpel ellátott önéletrajzot szükséges csatolni. 

További információkat honlapunkon elérhető tájékoztatóban lehet olvasni. Várunk 

szeretettel minden érdeklődőt!  

 

Végezetül Áldott Karácsonyt és boldog újesztendőt kívánunk minden 

kedves olvasónak! 


