
 

 

 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

A Johannita Segítő Szolgálat a 2017. évi LXXVI. tv 1 §. (2) alapján   Köszönjük külföldi támogatóinknak, elsősorban a 

külföldről támogatott szervezetnek minősül.    külföldi johannita szervezetek segítségét. 

 

XX. évfolyam 2. szám  2019. június  Szerkeszti: Porcsalmy László 

Május 24-én tartotta ezévi rendes Közgyűlését a Segítő Szolgálat.  

Talán a tagozati közgyűlés közeli időpontja okozta, de az átlagosnál is kisebb volt az 

érdeklődés, így a megismételt közgyűlés volt csak határozatképes. Ez az elmúlt 20 évben 

eddig csak egyszer fordult elő. Ezúton is kérem a szavazati jogú tagokat, tiszteljék meg a 

Szolgálatot a közgyűlésen való részvétellel, s ha ennek súlyos akadálya van, akkor legalább 

éljenek a meghatalmazás lehetőségével. (A lehetőség adott volt, a meghívóhoz csatoltuk a 

meghatalmazás mintalapját.) 

A Közgyűlésen először beszámoltam az előző év tevékenységeiről, a költségvetésünkről. A 

Felügyelőbizottság írásban ismertette az ellenőrzésének eredményét, lényeges hiányosságot 

nem talált, a gazdálkodásunkat, átlátható működésünket a jogszabályokkal összhangban 

lévőnek ítélte. Ez alapján a Közgyűlés a beszámolókat és Mérleget elfogadta, azt a 

Bírósághoz letétbe helyezhetőnek nyilvánította. Ezután ismertettem az ezévi költségvetést, 

amelyet a Közgyűlés szintén elfogadott. 

Remélem, a jövő évi közgyűlésen többen leszünk! 

 

Anyagi helyzetünkről: 

A múlt számban említett támogatások közül megérkezett a Bethlen Gábor Alaptól a 20 millió 

forint, s egy nagyobb összegű magánadomány is segített abban, hogy év elején felhalmozott 

adósságainkat kifizessük, és rendezzük sorainkat. A „jólét” azonban nem tart sokáig, az 

EMMI támogatása úgy tűnik csak júliusban fog megérkezni. Reméljük, akkor tényleg meg is 

jön, különben megint likviditási problémáink lesznek.  

 

Személyi változás: 

 

Szabján Imre július 1-től a Máltai Szeretetszolgálatnál folytatja munkáját. 

Hosszas vívódás után ért meg az elhatározás, hiszen Imre volt a Segítő Szolgálat első fizetett 

munkatársa. Imre még egyetemista korában került velünk kapcsolatba, a fiatalokat akkor 

összefogó Draskóczy Teodóra jóvoltából részt vehetett egy JOIN által szervezett találkozón. 

Imrét megfogta az esemény szellemisége, és egyre inkább érdeklődött a tevékenység iránt, s 

Teodóra kiválása után hamarosan már ő szervezett ifjúsági munkákat. Ez első időkben a 

Pasaréti Református Egyházközség fiataljaira épült, de egyre inkább kitekintgetett más 

csoportok felé is. Az elsősegély oktatások beindulásával egyre több iskolával lett 

kapcsolatunk, s az ott képzett gyerekek egy része beépült a „johannita ifjúságba”. S a kezdeti 

elsősegélynyújtó tanfolyamokból mára kiépült a mentőszolgálat. A máltaikkal való kapcsolat 



 

 

révén Imre bekerült a katasztrófavédelmi tevékenységbe, s európai uniós projektek 

résztvevője lehetett. Az ott elsajátítottakat megpróbálta itt is átültetni a képzésekbe, így indult 

el 2017-ben a katasztrófavédelmi segélymunkás képzés johannita színekben is.  

Most nagyobb kihívások elé néz.  

Eddigi munkáját megköszönjük, és az elkövetkezőkhöz sok sikert és Isten áldását kívánjuk! 

 

 

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. Az előző Hírlevél óta komoly előrelépések történtek, hiszen 

megkaptuk a minisztériumtól a várt szerződésmódosítást, így ma ott tartunk, hogy a 

mórahalmi építkezés megindult, az alapozás megkezdődött, s Terényben is megvan a 

kivitelező, s július 15-én megkezdődik ott is a munka. Jól állnak a terényi sportpálya 

előkészítési munkái is, így jó reménységünk van, hogy minden szépen és időben elkészül. 

Üröm az örömben, hogy a meghosszabbított kivitelezési időszakra bizonyos költségeket már 

nem számolhatunk el a pályázati keretből, ami mintegy 6 millió forint kiadást jelent a Segítő 

Szolgálatnak. Ez arányaiban nem veszélyes – ha a 200 millióhoz viszonyítjuk, de ezt a 21 

milliós működési költségeinkből kell kigazdálkodni.  

Minden forrásteremtésre vonatkozó javaslatot szeretettel várunk!  

 

Porcsalmy László 

 

 

Az idei JOIN közgyűlés egy hétvégére esett a Tagozati közgyűléssel, így keresnünk kellett 

valakit, aki elég régen ismeri az ott folyó dolgokat, részt is vett már JOIN programokon, no 

meg a nyelvtudással sem áll hadilábon, és ismer is sokakat a JOIN tagjai közül.  

Így esett a választás Porcsalmy Zsófiára, aki zömében megfelelt a fenti feltételeknek. Az ő 

beszámolója következik. 

 

JOIN AGM 2019 Zürich 

 

Idén a Johanniter International (JOIN) közgyűlését Zürichben rendezték meg.  

A már ismerős arcok mellett most új tagokat is üdvözölhettünk Dániából.  

A közgyűlésen összegezték az elmúlt évet, mind ’büdzsé’ szempontjából, mind pedig 

események szempontjából.  

A különböző munkacsoportok beszámoltak tevékenységeikről; az Orvosi csoport (akik 

elkészültek a „First Aid Guideline”-nal, mely egy hosszú, és kemény munka gyümölcse – 

egységesíteni az elsősegélynyújtásra szóló protokollokat), a PR, Marketing & Kommunikáció, 

és az Önkéntesség & Ifjúság munkacsoport. 

A meglévő munkacsoportok mellett megalakításra került a „Fundraising Working Group” is. 

A munkacsoportok munkája mellett több projekt is fut, ezek munkájába is betekintést 

nyerhettünk; Helping Hands, EuModex, Sevure Hospitals, EUinAid, iProcureSecurity.  

A közös munkán felül, legyen az munkacsoport, vagy projekt, mindegyik tagszervezet 

beszámolt az előző éves tevékenységéről. 

 

Újdonság, hogy imázsvideó készül a JOIN-ról – ennek a ’Draft Video’-ját be is mutatták. 

 



 

 

Az idei év változást hozott a JOIN vezetésében: Eric von Troil (Finnország) távozott a Board-

ból, az ő helyét Lidwien van der Reep (Hollandia) vette át.  

 

 
Porcsalmy Zsófia Éva 

 

A fenti beszámolóhoz is kapcsolódik, hogy a Segítő Szolgálat elnöksége Porcsalmy Zsófiát 

bízta meg az Ifjúsági Tagozat vezetésével. Zsófi régóta részt vesz az önkéntesek munkájában, 

s nem csak részt vesz, de sokat szervez is. A Sarepta látogatásában és a mátészalkai csoport 

mentorálásában is aktív szerepet játszik, s tiszafüredi programokban is – ha csak teheti – részt 

vesz. Több alkalommal részt vett a JOIN által szervezett programokon is. Az idei fogyatékos 

tábor szervezője. 

Isten áldja meg munkáját! 

 

A Zuzmók tavasza és kora nyara 

A Johannita Segítő Szolgálat fiatalabb ifjúsági csapata, a Zuzmó ifi elmúlt időszaka elég 

mozgalmasra sikeredett. Megpróbáltunk még inkább belefolyni a Segítő szolgálati munkába, 

amit mi sem bizonyít jobban, hogy hárman nyakukba vették az országot, rengeteg süteményt, 

illetve könyvet és meg sem álltak Székelykeresztúrig, ahol a helyi iskolának adták át 

mindezeket. (Beszámolót lásd lejjebb) Hasonló adományszállítás volt, amiben részt 

vehettünk, amikor Kémesre ment le két tagunk megannyi asztallal és székkel. Az elsősegély 

oktatások alkalmával is segítettük a Segítő Szolgálat munkáját. 

A Rend programjain is igyekeztünk aktívan jelen lenni. A Nagyböjti csendesnapon szép 

számmal képviseltettük magunkat, viszont az idei lovagi napokra már nem tudtunk elmenni 

egy örömteli ok miatt: egyik vezetőnk, Bartha Kitti esküvőjén voltunk. Nagy öröm 

számunkra, hogy Hírlevél megjelenéséig egy korábbi ifivezetőnkkel, Vajna Julissal is együtt 

örülhetünk, mert ők is áldást kérnek Istentől házasságukra. 

Jézus ezt mondta a tanítványainak egy nehéz helyzetben: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy 

lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” (Mk.6.31.) Az idei tavasszal is próbáltunk 

odafigyelni a „Jézussal való megpihenésre”. Több alkalommal belenézhettünk az Ige tükrébe. 



 

 

Tanulságos volt hallgatni ifivezetőink bizonyságtételét arról, hogyan nyúlt utánuk Isten, 

üdvözítő kegyelmével. Mindemellett számos kiránduláson, szabadidős programon (pl. 

Bringóhintó) vettünk részt. 

Örömmel számolunk be továbbá, hogy többen sikeres érettségit tettek az ifiben, a nyáron 

értük fogunk izgulni, amikor kiderülnek a ponthatárok. Mellettük sikeres államvizsgázókkal is 

büszkélkedhetünk. 

Nyáron kicsit pihenünk, de szeptembertől újult erővel és lelkesedéssel folytatja kis csapatunk 

a munkát! 

Papp Zsombor 

 

Erdélyi iskolának szállítottunk adományt április 17-én a Johannita ifjúság tagjaival. Három 

lelkes önkéntes vállalkozott a 680 kilométeres útra, mely során meg-megálltunk  körbenézni a 

határ túlsó oldalán elterülő gyönyörű tájakon, és szinte eggyé váltunk az alattunk berregő 

kisteherautóval. Útközben egyik önkéntesünk vezetési tapasztalatát bővítettük 

lelkiismeretesen. Szerda éjjel érkeztünk meg Székelykeresztúrra, a Berde Mózes Unitárius 

Gimnáziumhoz. Itt kedves fogadtatás várt minket az egyik óvónő személyében. Az iskola 

hangulatos kollégiumában töltöttük az éjszakát, reggel pedig reggelivel és kávéval köszöntött 

minket az intézmény vezetője.  

 

A Johannita Segítő Szolgálat három raklapnyi süteménnyel édesítette meg a küldeményt. 

Varró Margit igazgatónő körbevezetett minket a több, mint száz éves épületben, amely 

óvódától kezdve egészen az érettségiig kíséri a helyi magyar gyermekek tanulmányait reál és 

humán osztályokban, nagy hangsúlyt fektetve a művészeti oktatásra. A hatalmas intézményt 

az Unitárius Egyház tartja fent. Sokat megtudtunk az iskola történetéről és persze Berde 

Mózes munkásságáról is. 

Hazafelé még megnéztük Kolozsvárt és Nagyváradot, megtekintettük a híres Tordai 

hasadékot, és megkóstoltuk a helyi ételkülönlegességeket. 18-án éjjel értünk haza jó 

hangulatú utazásunkból, rengeteg új gondolattal és élménnyel gazdagodva. 

Baranyi Boglárka  

 

 

 

 

 

Ezután diákok segítségével 

lepakoltuk az adományt. 

Húsz banános doboznyi 

könyvet, magyar- és 

világirodalmi alkotást, 

gyermek és ifjúsági 

regényt kapott az iskola az 

Erdélyi Magyarok 

Egyesülete jóvoltából. 



 

 

Kirándul a Pimpula…  

 

Április elején kirándulásra adta a fejét a budapesti ifjúsági csoport. A tervek szerint a két 

csoport közösen fedezte volna fel az egri várat a Pilisben, de végül csak egy merész ifjú volt, 

aki be mert csatlakozni az „idősekhez”… és milyen jól tette! Helyi lakosként megmutatta 

nekünk Pilisborosjenő szépségeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcsalmy Zsófi 

 

Természeti ösvényt építettünk 

 

A Johannita Segítő Szolgálat Tiszafüredi csoportjának részvételével - közösségi összefogás 

keretében - 2019. május 24-én a Szivárvány - Ház Fogyatékos Otthon kertjében valósult meg 

egy jótékonysági projekt, ami egy 6 részes, érzékelést fejlesztő, terápiához is használható és 

jótékony élettani hatásokkal bíró un. „Érzékelő ösvény”.  

 

A mezítlábas taposó ösvényen végig lépkedve 

megtapasztalható, hogy milyen érzés a kisebb nagyobb 

köveken, homokon, fakérgen, fenyőháncson vagy mohán 

járni.  Hatása a Kneipp féle egészségmegőrző módszeren 

alapul, aki arra a következtetésre jutott, hogy az egészség és 

a természettel való együttélés összefügg egymással. Minden 

felület más-más talpi reflexpontot stimulál.  Erősíti az 

érfalakat, jótékony hatást fejt ki az anyagcserére és az 

idegrendszerre. 

Az Otthon lakói érdeklődve és 

együttműködve figyelték a 

munkafolyamatot, és óvatosan 

próbálgatták először a kezükkel a 

felületeket, majd amikor elkészült örömmel vették birtokba az új 

kerti létesítményt.  

 

Munkánkkal szívesen segítettük egy olyan alkotás létrejöttét, 

amely az egészséges életmódhoz járul hozzá, mivel több 

szabadlevegőn töltött lehetőséget kínál a lakóknak, amely által 

felfrissülhetnek testileg és lelkileg egyaránt.  

 

 

Ugyan a várat jelenleg is 

használták forgatáshoz, így azt 

nem tudtuk bevenni, de az 

időjárás nekünk kedvezett, és egy 

nagyon tartalmas kis napot 

tölthettünk együtt. 



 

 

 
 

Hálásan köszönjük a részvételt. A Lakóknak pedig sok frissítő és örömteli pillanatot kívánunk 

az ösvény használatához.  

Lipcsey Judit 

 

Az Ormánság Húsvétja 

Az Ormánság Magyarország halmozottan hátrányos helyzetű régióinak egyike. Az 

elöregedés, a népesség fogyása, a hátrányos helyzetű családok -, az évszázadok óta velünk 

együtt élő cigányság - lakosságon belüli részarányának növekedése, a reménytelenség és a 

hitetlenség terjedése jellemzi ezt a területet is. Fájdalommal, szorongással gondolunk a 

jövőre. Eszköztelennek érezzük magunkat. Az Úr megtartó kegyelme az egyetlen 

reménységünk. 

Az Ormánság falvai, az elmúlt századokban jellemzően református települések voltak. A 

Kovácshidai Társult Egyházközségbe kilenc apró ormánsági falu református hívei tartoznak. 

Főállású lelkész híján, realitás az, hogy az eddigi „körzetet“ egy még nagyobb egységbe 

olvasztják és a lekigondozás, a közvetelen emberi kapcsolat a lelkész és a hívek között még 

nehezebbé válik.  

Ekkor jön egy fiatal református lelkész házaspár, akit megragad Ezékiel könyvének 37.-ik 

szakasza, hisz az Úr szavának: Istenünk a száraz csontokat is meg tudja eleveníteni, ha van 

aki az igét hirdeti. Beáll a magvető munkájába és teszi, amit tenni kell és lehet: kiscsoportos 

bibliaórákat -, gyermek és felnőtt konfirmációs oktatást tart, énekkart szervez. 

A Református Egyház is segít. Támogatást nyer egy „Jó kis hely“ létrehozatalához. 

 

                                             

A „Jó kis hely” szerepe az, hogy az óvodás 

kor előtti gyerekeket és szüleiket bevonzzák 

a délelőtti foglalkozásaikra, itt pedagógusok 

(a helyi iskola pedagógusai), valamint 

előadások, oktató filmek segítségével a 

gyereknevelésben szeretnének az édesanyák 

segítségére lenni.  

A munkában segítők voltak: 

Lipcsey Ákos, Kollányi Hajnalka, 

Végh Ágnes, Bendő Emese, 

Porcsalmy Zsófia  és Lipcsey 

Judit.  

 



 

 

A projekt másik része, hogy a délutáni foglalkozásokon a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekeket segítsék, korrepetálásban, a mélyszegénységből való kiemelkedésben számukra 

adjanak lehetőséget. A szüleikkel és az iskola pedagógusaival együtt a céljuk az, hogy ezek a 

gyerekek középiskolába, egyetemre menjenek, vagy hasznos szakmát tanuljanak 

képességeiknek megfelelően. 

A foglalkozásokon ugyanakkor Isten igéje is hangzik, esélyt adva a gyerekeknek és szüleinek, 

hogy megismerjék Jézus Krisztust. 

Az „intézmény” egy önkormányzattól bérelt, és nemrég felújított épületben kezd működni 

Kémesen. Ebben a faluban van ugyanis a körzet egyetlen általános iskolája. Ráadásul a bérelt 

ház az iskola telekszomszédja, így a szülőknek, a gyerekeknek és a pedagógusoknak is 

könnyen elérhető lesz. 

 

 

  
Nagy Árpád 

 

Soltész államtitkár úrtól érkezett egy kérés: Székelyudvarhelyen a magyar kormány 

segítségével felújították a Baczkamadarasi Kis Gergely kollégiumot, de szükség lenne még 

berendezésre is. Németországi forrásaink „tudója”, Pozsár Endre akcióba lépett, és nemsokára 

jelezte: több száz darab jó minőségű iskolapadot és hozzávaló székeket tudott szerezni 

Szüszner barátunk. Előbb Magyarországra hoztuk be (fentebb a tiszafüredi beszámolóban már 

említve) és a tiszaderzsiek segítségével tároltuk átmenetileg, míg a székelyudvarhelyi fuvart is 

sikerült megszervezni. Ez az akció is azt hiszem méltán erősítette jó hírünket a 

minisztériumban. 

                                                                Porcsalmy László 

A berendezett osztály az „új” bútorokkal. 

Tőkés Zsolt igazgató úr szerint: „nagyon 

tetszetősek és sokkal jobbak, mint a mi 

régink. Ennek nagyon örvendek és 

köszönjük!” 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a 

Johannita Segítő Szolgálatunk készleteiből, 

Húsvét előtt ennek a „Jó kis helynek” 

tudtunk egy szállítmány süteményt 

ajándékozni és az ünnepek múltával, az 

épület berendezéséhez, - a csoportos 

foglalkozások megtartásához - tudtunk 

nyolc asztalt, harminckét széket és néhány 

kiegészítő bútort szállítani. 

 



 

 

 

Júniusban lezárultak a középiskolákban és felsoktatásokban végzett elsősegély oktatásaink. A 

visszajelzések alapján büszkék lehetünk a Johannita Segítő Szolgálat oktatóira, akiknek 

szakmai tudását, emberségét és nem utolsó sorban jó hangulatú, humoros előadásmódját 

emelték ki a hallgatók. Azt gondolom - és ezt a "konkurencia" szájából is hallottuk már - a 

Magyarországi elsősegély okatatásban elit helyet foglal el a Szervezetünk mind szakmai, 

mind elismertség tekintetében. Egyre többen hallanak rólunk és keresnek meg minket a 

középiskolai és felsőoktatási tanfolyamokon túl is. A jövőben reméljük sikerül johannita 

színekben vidéken is egyre több helyen beíndítani elsősegély programunkat és nem csak 

Budapesten és környékén leszünk az élvonalban. 

dr. Gorove Kristóf 

 

Örömmel adjuk hírül, hogy lassan 2 éve segítjük Budapesten az Országos Mentőszolgálat 

munkáját a Johannita Mentőszolgálat önkénteseivel. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 

januártól szinte minden hétfő nappal és éjszaka vonult a mentőautónk, habár az eredeti 

vállalásunk csupán a nappalokról szólt. Az első félévben majdnem 300 esetfeladatot láttunk 

el, ami közel annyi, mint a 2018-as év teljes esetszáma! Szintén öröm, hogy január óta 

rengeteg új önkéntes csatlakozott be a mentési tevékenységünkbe és úgy tűnik a "szekundáns 

progrem" is sikeresen beindult. Idén ugyanis a szakszemélyzet mellé végre minden szolgálatra 

jelentkezik egy-egy szekundáns is, aki "laikusként" tekinthet bele a mentési tevékenységbe. 

Reméljük tovább nő majd a lelkesedés és az önkénteseink száma, hogy a johanniták 

jelmondatának eleget téve a jövőben a hétfői napok mellett plusz szolgálatok kiállításával is 

segíthessük a rászorulókat.    

Frigyesi Tamás 

 

Hedrehelyen az Anyák napját hagyományosan a kicsinyek és a szépkorúak közösen 

ünnepelték. A kis műsor mellett a sütizés sem maradhatott el. 

     
 

 



 

 

V-IOLA projekt 

Előző Hírlevelünkben már 

beszámoltunk Polgári Védelmi 

Egységünk V-IOLA elnevezésű 

projektjéről. A januári szakmai 

találkozót sorra követték a különböző 

események. Először montenegrói, majd 

szerbiai tréningeket bonyolított le a 

nemzetközi konzorcium tréner csapata.  

A különböző témák feldolgozása 

mellett, mindkét alkalommal az online 

önkéntesek tesztelésére is lehetőség 

nyílt. Tréner munkatársaink mellett, 

mindkét tréningre önkénteseinket is sikerült beforgatnunk. 

Ezeket követően, szerbiai és montenegrói kollégáknak, olaszországi szakmai látogatáson is 

lehetőség volt részt venni, hogy megismerkedjenek az olasz polgári védelem működésével, 

annak mindennapjaival és azon belül is az önkéntes szerveztek munkájával.  Június végén 

pedig egy kétnapos önkéntes menedzsment tréning zárta a sort Budapesten. A projekt lassan a 

végéhez közeledik, de még fontos feladatok vannak hátra, hiszen a konzorcium célul tűzte ki, 

hogy például ajánlásokat és eljárásrendeket fogalmazzon meg az online önkéntesek polgári 

védelmi alkalmazásával kapcsolatban, illetve szeptemberben lesz esedékes egy komplex 

olaszországi gyakorlat, ahol a bő másféléves munka eredményei komplex módon is 

megjelenítésre kerülnek majd.   

Pest megyei Katasztrófavédelmi Verseny  

Április közepén Szigetmonostoron 

került megrendezésre a hosszú 

hagyományokra visszatekintő 

Katasztrófavédelmi Ifjúsági 

Versenysorozat Pest megyei döntője. 

A 20 középiskolai és általános iskolai 

csapat közül az első két helyezett 

juthatott tovább az országos döntőbe. 

A megyei döntőn résztvevőit Horváth 

Nándor tű. ezredes a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

polgári védelmi főfelügyelője, illetve 

dr. Radich Orsolya, a Pest Megyei 

Kormányhivatal főigazgatója köszöntötte, az eredmények kihirdetésekor, pedig Branyiczky 

Márk tű. ezredes a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója méltatta a 

csapatokat. 

Szervezetünk Központi Polgári Védelmi Egysége közreműködőként vett részt az eseményén, 

és állomásunkon az alapszintű elsősegélynyújtóktól elvárhatókat teszteltük. 

 



 

 

Felkészülési Gyakorlat 

Központi Polgári Védelmi Egységünk egy része júniusban felkészülési gyakorlatot tartott, 

amelynek a Felvidéken található Oroszkai Hadimúzeum adott otthonhont. A páratlan 

gyűjtemény vezetője, ifj. Zsákovics László, nemcsak a lélegzetelállító éjszakai tárlatvezetést 

tartott csapatunknak 1 héttel megelőzve a múzeumok éjszakáját), de házigazdának is 

párjátritkítónak bizonyult. Ezúton is köszönjük szíveslátást!  

Az oroszkai gyakorlaton, PV Egységünk a különböző standard eljárásokat gyakorolhatta, 

illetve az egyes munkacsoportok bemutatták saját területük felkészültségi állapotát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabján Imre 

 

 

 

Rövid hírek: 

 

- Július 11 - 14 között lesz Terényben az Elsősegély tábor 

- Július 23 – 27 között idén is Debrecenben rendezik meg a Csillagpont Református 

Ifjúsági találkozót, ahol elsősegélynyújtóink és mentőszolgálatunk adja az 

egészségügyi biztosítást az MRSZ-szel együtt. 

- Újabb nagymennyiségű tartós kenyér szállítmány érkezik a közeljövőben 

Németországból 

- Augusztus 10 – 14 között Terénybe visszük táborozni a Sarepta otthon fogyatékkal élő 

lakóit. 

 

 

 

 

Ez egy fontos állomást volt a 

július elején esedékes nagy 

gyakorlat előtt, ugyanis az idén, a 

MAGOR egyesülettel együtt 

dolgozva, egy összetett, 

nemzetközi gyakorlatra kerül majd 

sor, ahol Egységünk 

megmutathatja magát, hogy hová 

fejlődött az elmúlt 3-4 év alatt, 

mióta katasztrófavédelmi/polgári 

védelmi tevékenységünket újra 

strukturáltuk. 


