
 

 

 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

XX. évfolyam 1. szám  2019. március  Szerkeszti: Porcsalmy László 

 

Most, amikor átírtam Hírlevelünk fejlécét, tudatosodott bennem, hogy megkezdtük huszadik 

évfolyamunkat. Ha csak így visszagondolok, honnan indultunk mind a Hírlevél formáját, de 

főleg a tartalmát tekintve, csak hálát adhatunk a fejlődésért. A kezdeti egy-két oldalas 

összefoglalókból mára facebookon, internetes honlapon keresztül olvasható, színes, fényképes 

kiadvány lett, sok szerzővel és bővülő tevékenységünket többé-kevésbbé jól visszaadó 

cikkekkel.  

Köszönet mindenkinek - cikkíróknak, lektornak, ötletadóknak, … - akik segítették és segítik, 

hogy immár 20 éve rendszeresen tájékoztathatjuk a kedves Olvasókat Segítő Szolgálatunk 

életéről. 

 

Új év, új kihívások, küzdelmek. 

 

Elsősorban anyagi helyzetünkről: 

Idén viszonylag hamar megkezdődtek a megbeszélések arról, mennyi támogatáshoz juthatunk 

– sőt, igazából már tavaly év végén belefogtunk. Mostanra eljutottunk oda, hogy a támogatási 

szerződésekhez minden kért anyagot, iratot beadtunk, s a támogatási szerződések készítése 

folyamatban van. Ez azonban azt is jelenti, hogy a támogatáshoz még nem jutottunk hozzá, s 

bizony meglehetősen „kivéreztünk” mostanra. 

Az EMMI idén megemelte a támogatási összeget: 21,5 millió forinttal számolhatunk, és a 

Bethlen Gábor Alaptól is a tavalyinál több, kereken 20 millió forint érkezik – ez elsősorban a 

segélyszállítmányokra és azok átmeneti raktározási költségeire. 

Apropó raktár. Sok év után a vezetőség elhatározta, új tárolási lehetőség után néz. Jelenlegi 

helyünkön a műszaki színvonal az elfogadható szint alá csökkent. Legutóbb a portaszolgálatot 

szüntették meg, így az jár a telepre ki-be, aki akar. S meglehetősen gyanús vállalkozások is 

helyet kapnak újabban. Így nagyértékű eszközeink, a sok segélyszállítmány és a telephelyen 

parkoló járműveink biztonsága érdekében más megoldást kellett keresni. Hosszú - és 

sikertelen - keresés után Gömbös Lóránd barátunk hívta fel a figyelmünket egy kedvező 

lehetőségre Dunakeszi határában. Egy újonnan épülő raktárkomplexumban nyílik lehetőség 

számunkra megfelelő alapterületű raktárt bérlésére, amelynek mind biztonsági 

(kamerarendszer védi az objektumot), mind szociális szolgáltatásai (vizes blokk és kis iroda a 

raktárhoz) messze felülmúlják a jelenlegit. Így persze drágább is a jelenleginél, de nincs 

választási lehetőségünk, s raktárra szükségünk van. Nyár végén valószínű az átköltözés. 

 

 

 



 

 

Itt az adóbevallás időszaka! 

Minket nem is az adóbevallások, hanem inkább az ahhoz kapcsolódó, a civil szervezetek 

számára felajánlható SZJA 1% érintenek. Mivel a személyi jövedelemadó kulcs csökken, s a 

felajánlók számát nem sikerül gyarapítanunk, így a bevételünk is csökken. Ebben az évben 

igyekszünk minél többeket megszólítani, hogy a Segítő Szolgálat javára rendelkezzenek 

adójuk 1 %-ról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Korábban 

beszámoltunk a nehézségekről, amelyek oda vezettek, hogy határidő hosszabbítást kellett 

kérni. Ennek elbírálása folyamatban van, de ahogy megkapjuk a zöld lámpát, gyakorlatilag 

azonnal megkezdjük az építkezéseket. 

Porcsalmy László 

Elindultak az oktatások:  

Nagy öröm számunkra, hogy márciustól újabb két középiskolában sikerült elindítani az 

Iskolai Közösségi Szolgálat keretein belül működő elsősegély programunkat. A Fóti 

Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Bocskai István Református Oktatási 

Központ csatlakozásával már nagyjából 15 gimnáziumban fordulunk meg időről-időre és 

oktatunk egy tanévben kb. 300 diákot. Emellett hosszú idő után úgy néz ki, ősztől sikerül a 

felsőoktatásban is bővíteni a befogadó intézményeket, ugyanis márciusban elkezdődtek az 

egyeztetések a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Károli Gáspár Református Egyetem 

kapcsolattartóival. Jelenleg egy tanévben kb. 120 egyetemista végzi el az alapszintű 

elsősegély tanfolyamunkat az oktatási rendszerük keretein belül, és további 5-600 diák 

részesül 3-4 órás "újraélesztő oktatásban". Mindemellett évente egyéb felkéréseknek  - pl. 

munkahelyi elsősegélynyújtók képzése - eleget téve 3-400 főt oktatunk alapszintű életmentő 

beavatkozásokra. A Johannita Segítő Szolgálat büszke lehet rá, hogy közel 1500 laikust tanít 

meg évente arra, hogy egy esetleges rosszullétnél, újraélesztésnél bátran helyt tudjon állni! 

dr. Gorove Kristóf 

 

Ez – mint tudjuk – az adózónak nem kerül egy fillérjébe 

sem, hiszen a már befizetett adójából utal vissza az állam 

egy százalékot. Ezért a Facebook oldalunkon, a honlapon 

és tagjaink, önkénteseink baráti, ismerősi körében 

terjesztjük a kérést. Emellett az elsősegély oktatásokon 

résztvevőknek is fogunk rövid levelet adni, amelyben 

szülőiknek, gondviselőiknek kérjük támogatását. 

Kérek minden kedves Olvasót, szintén terjessze családi, 

baráti körben: a Johannita segítő Szolgálat működését is 

lehet ily módon támogatni, mindössze az adószámunkat 

kell beírni a „A kedvezményezett adószáma” rovatba. 

 

Adószámunk: 19650768-1-41 



 

 

Elsősegély oktatás a VPG-ben 

Március 13-án lehetőség nyílt a Johannita Segítő Szolgálat önkéntesei számára, hogy 

elsősegély oktatással egybekötött bemutatót tarthassanak a Veres Péter Gimnáziumban. Papp 

Zsombor vezetésével Vaszlovics Rita, Baranyi Boglárka és jómagam vettünk részt az 

eseményen. Két osztálynak három etapban mutattuk be a laikus elsősegélynyújtás néhány 

részét: úgymint mire ügyeljenek, ha biztonságosan szeretnének elsősegélyt nyújtani, hogyan 

biztosítsanak légutat egy eszméletlen betegnek, a stabil oldalfektetést, valamint az újraélesztés 

és a mentőhívás fontos elemeit.  

 

Remélhetőleg a jövőben több ehhez hasonló alkalom is nyílik, ahol bemutathatjuk az 

elsősegélynyújtás fontosságát a diákoknak. 

Molnár Tamás 

Az év eleje már hagyományosan a „süteményezés” ideje. Ekkor érkezik általában 

Németországból a tartós sütemény, a „Lebkuchen” avagy a mézeskalács. Idén a korábbi 

évekhez képest sokkal többet kaptunk, majd háromszor annyit! Összesen mintegy 70 raklap 

édesség érkezett. Ennek a bőségnek köszönhetően a szokásos intézményeinken túl, a központi 

szervezeteknek is tudtunk juttatni.  

Az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának összesen 20 raklappal vittünk. 

Erről számolt be a szervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kirendeltsége: 

Az Önök által hozzánk eljuttatott adományt átadtuk az SZGYF B.-A.-Z. Megyei 

Kirendeltségéhez tartozó intézményeknek. Az intézmények gondozottjai (gyerekek, idősek, 

fogyatékkal élők) nagyon örültek az ajándéknak. Minden helyszínen az Ön által küldött rövid 

ismertető alapján mondtunk néhány gondolatot a Szolgálat karitatív tevékenységéről. 

 

 

Ezen kívül jutott az ajándékból a 

„Lehetetlen Nincs” – a nevelőszülői 

hivatást népszerűsítő kampány 

országos road show-jának miskolci 

rendezvényére, ahol Fülöp Attila 

államtitkár beszédében megemlítette, 

hogy a Johannita Segítő Szolgálat 

adománnyal járult hozzá a rendezvény 

sikeréhez. 

Andó Pál – mb igazgatóhelyettes 

 

A két elméleti óra után a 

diákok felügyelet alatt 

kipróbálhatták 

gyakorlatban is az 

elhangzottakat, illetve a 

gyakorlat során az általunk 

feltett elméleti kérdésekre 

helyesen válaszolók apró 

jutalomban is részesültek. 



 

 

 

Emellett természetesen helyi szervezeteink, a nagycsaládosok, határon túliak és felsorolni is 

hosszú lenne, hová kerültek az édességek! 

Márciusban került sor még egy nagy szállításra: 300 iskolapad és hozzátartozó széket kaptunk 

Szüszner Lorand barátunk jóvoltából. Ezeket Tiszaderzsen tudtuk lepakolni Fodor Gusztáv 

barátunk segítségével, és onnan egyrészt Kárpátaljára, másrészt Székelyudvarhelyre a 

Baczkamadarasi Kis Gergely kollégiumba szállítottuk. Ez utóbbi intézményre Soltész Miklós 

államtitkár úr hívta fel a figyelmünket, mert ott a kormány újított fel egy előadó termet, s a 

berendezésben kértek tőlünk segítséget. 

S még egy nagyobb szállítmányt várunk a napokban: a német JUH egységesítette az 

egyenruháját. Jó szokásukhoz híven most is felajánlották a „levetett” holmit, így többszáz 

jóminőségű mentős/katasztrófavédelmis védőruhát kapunk. Ennek egy részét saját 

önkénteseinknek szánjuk, de a kárpátaljai önkéntes tűzoltóság is kap majd belőle. 

 

Gazdag programja van katasztrófavédelmi csapatunknak: 

 

V-IOLA projekt 

Polgári Védelmi Egységünk nemzetközi téren több kezdeményezésben, modulban és 

programban is bekapcsolódott az elmúlt években. A V-IOLA elnevezésű (Volunteer 

International On Line Asset) projekt már több, mint egy éve indult. A projekt az EU Aid 

Volunteer (magyarul: EU Segítségnyújtási Önkéntesszolgálat) programjának keretében 

valósulhat meg, amely során 

Szervezetünk önkéntesei és 

munkatársai a hivatásos olasz, 

montenegrói és szerb polgári 

védelmi (katasztrófavédelmi) 

szervezetek mellett, 8 önkéntes 

szervezettel, 1 online önkéntes 

szervezettel és 1 polgár védelmi 

tudományos és kutató alapítvánnyal 

is együtt dolgoznak.  

A projektindító találkozót követő 

időszak a gyakorlati megvalósulás 

előkészítése volt a fő feladat, idén 

januártól pedig a helyszíni munka került fókuszba. Ennek első állomásaként, január közepén 

különböző polgári védelmi szervezetek munkatársai, önkéntesei egy szakmai találkozó 

keretében az olaszországi Savonában dolgozhattak együtt.  

A találkozónak hármas célja volt: 

• kommunikációs áramlás és az online 

önkéntesek rendszerszerű aktiválásnak tesztelése 

• irányelvtervezetek körvonalazása 

• a projekt későbbi fázisaiban, Szerbiában és 

Montenegróban, alkalmazandó különböző 

applikációk megismerése. 

Február végén pedig sor került az első tréningre, 

workshop-ra, amelynek célja a kapacitás 

fejlesztés, katasztrófa kockázat csökkentés és az 

online önkéntesek polgári védelmi 



 

 

alkalmazásának tesztelése volt. Az egyhetes montenegrói munkát kollégáink trénerként és 

résztvevőként is segítették.  

Önkénteseink elmondták, hogy izgalmas volt olyan új eszközöket, applikációkat megismerni, 

amelyek segíthetik majd a terepmunkát, illetve ízelítőt kapni arról, hogy az online 

önkénteseket milyen módon lehet polgári védelmi munkába bekapcsolni, akár nemzetközi 

szinten is. Természetesen a projektben való részvétellel önkénteseink szélesebb spektrumon is 

rálátást kapnak arra, hogy a katasztrófavédelemnek milyen szerteágazó területei vannak, 

egyben arra is hogy a különböző polgári védelmi szervezetek mennyire eltérő körülmények 

közül jönnek, és mennyire különböző kihívásokkal kell megküzdeniük. A képzések sorát 

április elején Belgrádban folytatjuk, a szerb hivatásos és önkéntes polgári védelmi 

szervezetekkel. 

Polgári Védelmi Alapképzés 2019 

Idén 3. alkalommal került megszervezésre Polgári Védelmi Egységünk 80 órás, alapfokú 

tanfolyama, amelynek célja az állomány folyamatos után utánpótlásának biztosítása, 

kapacitásunk bővítése. A felvételt nyert hallgatók képzésük felnél járnak. Leendő 

önkénteseink mostanra már megismerkedhettek a katasztrófavédelmi, polgári védelmi 

alapfogalmakkal, standard tevékenységeinkkel, a pszicho-szociális segítségnyújtás és az 

elsősegélynyújtás alapjaival. 

Bár a Segítő Szolgálat már régóta részt 

vesz a katasztrófakárok enyhítésében, 

ilyen irányú tevékenységünket bő 3 éve 

újra struktúráltuk és azóta új 

koncepciónkat követve, folyamatosan 

alakítjuk ki képességeinket. Ennek a 

hosszú folyamatnak az egyik fontos 

szegmese ez a képzés, amelyet eredetileg 

máltai testvérszervezetünktől vettünk át. 

Az idei tanfolyamot jelentősen 

átformáltunk a korábbi tapasztalatok 

alapján, és főként oktatás metodikai szempontból más alapokra helyeztük.  

Hálásak vagyunk a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, hogy a tanfolyam első hétvégéjére 

befogadta csapatunkat csobánkai zarándokházába, amely tökéletes helyszínnek bizonyult a 

csapatépítéshez. Külön öröm az is, hogy ebben a képzésünkben az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Karrierközpontjával sikerült kialakítanunk egy nagyszerű 

együttműködést, így például több képzési alkalmat az Egyetem téri képzőhelyükön tarthatunk.   

 

EUinAID 

Szervezetünk januárban elkezdhette az 

EUinAID elnevezésű projekt 

megvalósítását. A 7 partnert tömörítő 

konzorciumban olasz johannita 

testvérszervezetünk és nemzetközi 

szervezetünk (Johanniter International -



 

 

JOIN) mellett, török, ciprusi szervezetek és egy brazil misszió is együtt dolgozhatnak majd. 

Az EUinAID célja, hogy a fiatalok, ifjúsági munkások elsősegélynyújtás oktatását fejlessze. 

A megvalósítás során olyan határon átívelő megközelítést, módszertant szándékozunk 

kidolgozni, amely később európai, nemzetközi modell is lehet.  

A projekt első fázisában a partnerországokban elérhető elsősegélyképzések és azok 

felépítésének térképe készül majd el. Későbbiekben pedig különböző helyszíneken, 

iskolákban megvalósuló oktatásokra kerül majd sor.  

Az EUinAID -del párhuzamosan 9 európai johannita szervezet (ciprusi, dán, finn, lengyel, 

magyar, olasz, osztrák, svéd) és a JOIN közösen készített elő egy pályázatot, amely az ifjúsági 

elsősegély oktatást és annak egy speciális szegmensét, az iskolai elsősegély szolgálatot 

állította fókuszába.  Szerveztünk évek óta sikeresen van jelen középiskolai elsősegély 

programjával, így ez a program egy régóta várt keretet adhat az ezen a területen szerzett 

tapasztalatok megosztására, módszereink továbbfejlesztésére, összehasonlítására. A projekt 

jól illeszkedik a johannita szervezetek az elsősegély oktatási standardjainak harmonizálásába. 

2016. októberében a JOIN egészségügyi munkacsoportja megalkotta a Johanniták Közös 

Elsősegély Standardját, illetve idén véglegesítésre került az első nemzetközi johannita 

elsősegély kézikönyv. Amennyiben a közös pályázat sikeres lesz, további, gyakorlati 

kérdésekben is folytatódhat az egységesítési törekvés, ami elősegítheti a johannita szervezetek 

még szorosabb együttműködését, közös akciók megvégrehajtását.  

Szabján Imre 

 

Ifjúságunk sem sokat tétlenkedett az új évben: 

 

Zuzmók Szegeden 

Szegeden járt március 17-én a Johannita Segítő Szolgálat Zuzmók nevű ifjúsági csoportja. Két 

ott tanuló egyetemista önkéntesünk látta hatunkat vendégül. Megnéztük a kollégiumokat, 

bemutattak minket az egyetemi barátaiknak, körbejártuk a város híres nevezetességeit, 

bementünk a Dómba és az Új Zsinagógába. Mindkét épület lélegzetelállító freskókkal és 

építészeti megjelenéssel vett le minket a lábunkról. Kávéztunk a híres REÖK Kézműves 

Cukrászdában, sőt az egyik lelkes önkéntes még ebédet is főzött nekünk.  

 

Megtekintettük a Szegedi 

Tudományegyetem épületeit, 

melyekbe mindenhol belebotlik az 

ember a belvárosban sétálgatva. 

Ezekhez kapcsolódó vidám 

egyetemi anekdotákkal 

szórakoztattak minket ott tanuló 

társaink. 



 

 

Utolsó szegedi látnivalónk a Vértó volt, a mellette található Székely himnusz emlékművével. 

A tó melletti beszélgetés tökéletes csapatépítő program volt, körülöttünk vidám családok és 

Szegedhez híven rengeteg kerékpáros fiatal töltötte hasonlóan a hosszú hétvége utolsó napját. 

A remek hangulatot a magunkkal hozott sütemények és a gyönyörű tavaszi idő fokozta. 

Hazafelé megtekintettük, hol fog épülni Mórahalmon az új Johannita létesítmény. Csodás 

kirándulás volt, sok új élménnyel gazdagodtunk. Elterveztük, hogy hamarosan megismételjük 

utunkat, hiszen mindannyiunkat magával ragadott az alföldi város hangulata. 

Baranyi Bogi 

A nagyobbak sem unatkoztak: 

Mátészalkán jártunk ...  

Március közepén egy kis "küldöttség" látogatott el a mátészalkai ifjúsági csoporthoz.  

Beszámoltunk arról, hogy mi is folyik a fővárosban, illetve meghallgattuk, hogy náluk miként 

mentek-mennek a dolgok. 

Közösen ötleteltünk arról, hogy hogyan lehetne a közös munkát feléleszteni, erősíteni a 

kapcsolatot.  

A formális beszélgetés után, kötetlenebb helyen, Mátészalka legjobb gyros-osánál folytattuk, 

kötetlenebb formában...   

A kellemest összekötöttük a hasznossal, így egy kisbusznyi süteményt is vittünk magunkkal, 

amelyből egyrészt a környékbeli óvodások kapnak, egy része pedig helyiek 

közreműködésével Kárpátaljára jut el. 

Porcsalmy Zsófi 

Tiszafüredi csoportunk önkéntesétől kaptuk ezt a személyes hangvételű beszámolót: 

Örömmel és Isten iránti hálával a szívemben számolhatok be a Johannita Segítő Szolgálat 

Tiszafüredi Csoportjának elmúlt havi segítő akcióiról.  

Pál apostol a Galatákhoz írt levél második részében számol be az "oszlop apostolokkal" 

(Jakab, Péter és János) történt jeruzsálemi találkozásáról. Ők hárman azt kérték Páltól, hogy 

"legyen gondja a szegényekre." 15-20 éves lehetett akkor csupán a keresztyénség, de a 

szegényekkel való törődés akkor is központi feladata volt az ősegyháznak. Pál röviden, 

tömören így reagált erre a kérésre: "törekedtem is arra, hogy ezt megtegyem." Gal 2,10 A 

szegényekkel való törődés gonddal jár, de ez a teher édes teher, amely felemel, ragyogóvá 

teszi az adományozó és a támogatott lelkét, szívét is. Ezt a lelkiismeretes törekvést láttam 

meg a Johanniták  lelkes munkatársain és önkéntesein, ez a lelkiismeretes törődés fogott meg 

ebben a szervezetben, és ezért is gondoltam azt, hogy csatlakozom az önkéntesekhez. Krisztus 

szeretetparancsának való alázatos engedelmesség az, ami összeköti a johannitákat, és ad 

energiát arra, hogy Pál apostollal elmondjuk mi is: "törekedtem is arra, hogy ezt 

megtegyem."  

Az elmúlt hónapokban Isten kegyelméből többször járhattunk Kárpátalján és segíthettünk a 

rászorulókon. Elsődleges támogatotti körünk az állami árvaházakban szeretet nélkül sínylődő 

gyermekek segítése volt. Így juthatott el a segítségünk (ruha, élelmiszer, játékok) a szolyvai, 

munkácsi, és a csinadijevói árvaházak kicsiny lakóihoz. 

Februárban a Beregszászi Magyar Gimnáziumot támogattuk egy db nagy értékű okostáblával, 

és 4 db kerekes iskolai szekrénnyel. A Szegedről kapott többszáz hatszínű festőkészlettel 



 

 

támogathattuk a Nagydobronyi Árvaházat, több, mint 30 állami óvodát, és a vári református 

magyar és cigány óvodákat.   Óriási segítséget jelentett a Nagydobronyi Árvaháznak a 

Johannitáktól kapott 500 kg tartós kenyér. 

Új szín a kárpátaljai segélyezési stratégiában, hogy márciusban elkezdtük támogatni a 

Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Egyházat is, amely 600 kg élelmiszert és 70 darab nagyon 

jó minőségű német iskolapadot és széket kapott. A magyar görögkatolikusok kisebbségben 

vannak a szláv tengerben, minden segítséget örömmel és hálás szívvel fogadnak.  

Lázas serénységgel készül a Füredi Önkéntes Csapat a járművünk fogadására. Az elmúlt 

hónapban több mint 300 ezer forintot gyűjtöttünk össze a biztosítás és az üzembentartás 

költségeire. (A tiszafüredi csoport kapja meg a mentőzésből már „kiöregedett”, de egyébként 

még jól használható járművünket – a szerk.) 

Az Úr adjon erőt ahhoz, hogy a jövőben Krisztus szeretetét segélyek formájában minél több 

emberhez el tudjuk juttatni. 

Fodor Gusztáv lelkipásztor - Tiszaderzs  

Rövid hírek: 

 Megérkezett a „kiöregedett” mentőnk helyett az újabb.  

 
 

 A hedrehelyi Idősek klubjában ismét a kicsikkel farsangoztak a szépkorúak.                 

 

 

Végezetül Áldott Feltámadás ünnepet kívánunk minden kedves 

olvasónak! 

A közös fánksütés mindenkinek nagy élmény 

volt. (Megjegyzem, nyugaton most kezdik 

propagálni azt a modellt, hogy a gyerekeket, 

óvodásokat az idősekkel együtt gondozzák, 

nevelik, mert ez jót tesz a fejlődésüknek. Ezt 

Hedrehelyen már tíz éve gyakorolják!  ) 

 

Ezúttal nem Ausztriából, hanem 

Németországból jött tréleren. 

Műszaki vizsga, forgalomba 

helyezés, magyar matricázás, 

ÁNTSZ engedély és már mehet is!  

(a képen baloldalt, még rendszám 

nélkül.) 


