
 

 

 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

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

külföldről támogatott szervezetnek minősül.    külföldi johannita szervezetek segítségét. 

 

XXI. évfolyam 2. szám  2020. június  Szerkeszti: Porcsalmy László 

 

Két éve rendszeresen írtunk az „EFOP pályázatról”, projektjeinek állásáról. Nagy feladatot 

jelentett a 200 millió forint tervszerű, célszerű és szabályszerű felhasználása, de most 

örömmel jelentem:  

„Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk." (Zsolt. 126,3)  

A projekt lezárult, az abban foglaltakat teljesítettük, és a záródokumentumot beadtuk! Hála 

érte Istennek és köszönet a sok közreműködőnek, a projektvezetésnek, tervezőknek, 

kivitelezőknek, közvetlen munkatársaimnak és mindazoknak, akik a nehezebb időkben is 

tartották bennünk a lelket. 

Június 24-én adtuk át a mórahalmi krízisközpontot. Két államtitkár is megtisztelt 

jelenlétével: dr. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós 

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Jelen volt még Mórahalom polgármestere, 

Nógrádi Zoltán, és a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés elnöke, Gémes László. A sajtó is 

kíváncsi volt az eseményre és a létesítményre, így szép számú résztvevő mellett nyitotta meg 

Gregersen-Labossa György rendi káplánunk áhítatával az eseményt. 

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért 

felelős államtitkára elmondta: a kormány azzal tudja leginkább meghálálni a 

segélyszervezetek áldozatos munkáját, ha támogatja, segíti tevékenységüket. 

Emlékeztetett: a 200 millió forint európai uniós támogatásból Mórahalmon egy 

önkormányzati telken krízisközpont, adományraktár és a Johannita Segítő Szolgálat 

kirendeltségeként is működő épület készült el, a Nógrád megyei Terényben pedig a szervezet 

ifjúsági és gyermektáborát újították fel és korszerűsítették. 

Soltész Miklós hangsúlyozta: a pályázatnak és a segélyszervezeteknek köszönhetően nyolc 

nagy logisztikai központ és 24 kisebb bázis valósult meg az ország területén, amelyek révén 

sokkal hatékonyabban érhetőek el a jövőben a magyarországi és határon túli, támogatásra 

szoruló közösségek. 

A Johannita Segítő Szolgálat 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében. 



 

 

Soltész Miklós kiemelte: a johanniták jelmondata „a hit védelme és a rászorulók támogatása” 

mindennél fontosabb, „a hit, a nemzet és az ország védelme pedig mindannyiunk feladata”. 

A hitet azonban most két oldalról is támadják – tette hozzá. Kifejtette: az ifjúságot is romboló 

„liberális katyvasz”, illetve a muszlim hit terjedése és folyamatos térnyerése mellett öt éve „a 

migrációs válság negatív következményét is megtapasztalhatjuk”. 

Éppen ezért a központ a rászoruló emberek, családok segítése mellett a határvédelemben részt 

vevő szervezetek tagjainak is támaszt nyújthat majd – fűzte hozzá. 

Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta: a krízisközpont a településnek a 

biztonságot jelenti a jövőben, „annak az együttműködésnek a szimbólumát, hogy soha 

sincsenek egyedül, és ha bajba kerül határ menti kisvárosuk és annak közössége, akkor 

segítők érkeznek Mórahalomra”. 

A Segítő Szolgálat vezetőjeként elmondtam, a krízisközpont megépítését több cél is vezérelte. 

Egyrészt a határ őrizetében résztvevők ellátása, amely a pihentetés, étkeztetés mellettegyfajta 

pszicho-szociális támogatást is jelenthet, amelyre önkénteseink egy része felkészült. Az 

újonnan elkészült Krízisközpont helyi/regionális jótékonysági, szeretetszolgálati tevékenység 

központjaként működhet majd a jövőben. Az épület rendelkezik a segélyszállítmányok 

tárolásához megfelelő raktárhelyiséggel, és az azokat szétválogató, csoportosító, újraelosztó 

munkához is alkalmas helyiségekkel. Ezzel a kezdeményezéssel a Segítő Szolgálat munkája 

Dél-Magyarországon is megvetheti a lábát, és a határon túli, délvidéki működéshez is 

segítséget nyújt. 

A segélyosztáson túlmenően az épület alkalmas oktatási tevékenységre is, így a Johannita 

Segítő Szolgálat másik fő területének, az elsősegélynyújtó illetve katasztrófavédelmi, 

tűzvédelmi képzéseknek is helyet adhat. 

A pályázat részeként a krízisközpont megépítése mellett katasztrófa- és vészhelyzeti 

mentéshez szükséges eszközöket, egészségügyi ellátáshoz és elsősegélynyújtás oktatásához 

szükséges eszközöket, valamint szállítóeszközöket szereztünk be. 

A mórahalmi építkezésre és eszközbeszerzése több mint 120 millió forintot fordítottunk. 

 

S ha valakinek sikerült felkelteni az érdeklődését, hogy mi is történt Mórahalmon június 24-

én, ezen a linken megnézheti: https://szeged365.hu/2020/06/24/sajtotajekoztato-eloben-a-

szeged365-hu-n-atadjak-a-johannita-segito-szolgalat-morahalmi-krizis-

kozpontjat/?fbclid=IwAR1Xe64N8AEuImzMH3JnbwjYwNQrSXwzjPqGZzVPN0JMTURR

U_hQ1CEQRyo         

Porcsalmy László 

Az ünnepség végén a „gyümölcsöző 

kapcsolatok” jelképeként két almafacsemetét 

ültettek el a Krízisközpont kertjében 

polgármester úr segítségével az államtitkárok. 

https://szeged365.hu/2020/06/24/sajtotajekoztato-eloben-a-szeged365-hu-n-atadjak-a-johannita-segito-szolgalat-morahalmi-krizis-kozpontjat/?fbclid=IwAR1Xe64N8AEuImzMH3JnbwjYwNQrSXwzjPqGZzVPN0JMTURRU_hQ1CEQRyo
https://szeged365.hu/2020/06/24/sajtotajekoztato-eloben-a-szeged365-hu-n-atadjak-a-johannita-segito-szolgalat-morahalmi-krizis-kozpontjat/?fbclid=IwAR1Xe64N8AEuImzMH3JnbwjYwNQrSXwzjPqGZzVPN0JMTURRU_hQ1CEQRyo
https://szeged365.hu/2020/06/24/sajtotajekoztato-eloben-a-szeged365-hu-n-atadjak-a-johannita-segito-szolgalat-morahalmi-krizis-kozpontjat/?fbclid=IwAR1Xe64N8AEuImzMH3JnbwjYwNQrSXwzjPqGZzVPN0JMTURRU_hQ1CEQRyo
https://szeged365.hu/2020/06/24/sajtotajekoztato-eloben-a-szeged365-hu-n-atadjak-a-johannita-segito-szolgalat-morahalmi-krizis-kozpontjat/?fbclid=IwAR1Xe64N8AEuImzMH3JnbwjYwNQrSXwzjPqGZzVPN0JMTURRU_hQ1CEQRyo


 

 

 

 

Időközben a terényi táborunkat is megszépítették önkénteseink szorgos kezei. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

A felújított konyhát és étkezőt kitakarítottuk, az új hűtőgépeket beüzemeltük, valamint 

mindkét helyiséget berendeztük a pályázati forrásból megvásárolt bútorokkal.  

 

 

 

 

 

Az elmúlt év folyamán, a terényi ifjúsági 

táborunkban végzett fejlesztéseket követően, 

időszerűvé vált egy önkéntes hétvége 

megszervezése. Ezért június 12-14. között 

tizenegy fiatal utazott Terénybe, hogy 

elvégezze a szükséges feladatokat. 

Közel negyven tő évelő virág beültetését 

követően, a konyha előtti terület és az 

utcafronti előkert is nagyon szépen megújult. 

A kopjafákat és az azokhoz vezető kis utat is 

rendbe hoztuk, így méltó módon lehet 

megemlékezni a táborért is komoly áldozatot 

hozó lovagokról. 

A lelkes ifjúság a 

tűző napon is 

kitartóan csiszolta, 

majd festette a 

kerítést.  

 

     

 

 

Annak érdekében, hogy az ott megszálló 

gyermekek még többet mozoghassanak, 

összeszereltük az új ping-pong asztalt, a 

futballpálya kapuit és a trambulint is. 

Végül a tábor területén felgyülemlett 

lomokkal megtömtük a teherautónkat.  

 



 

 

Isten az időjárás alakításával is bizonyította hatalmát és az imádságot meghallgató szeretetét. 

Az első nap azt kértük Tőle, hogy a hétvégére ne adjon esőt. Kettő alkalommal is a falu 

közelében vonult el a zivatar, de mi szárazon maradtunk. Az indulás napján pedig akkor 

kezdett el esni, amikor már beültünk az autókba, így az elültetett növényekről is időben 

gondoskodott. 

A munka során újabb lehetőségeket írtunk össze, ezért ősszel egy további önkéntes hétvégét 

fogunk megszervezni. 

Nagy Tamás 

 

A járvány a mi működésünket is átírta. Mind az oktatások terén, mind a mentőzés terén új 

feladatokkal szembesültünk. 

Mint már többször megírtuk, a Johannita Segítő Szolgálat mentőautója, a „Johannínó” 2017. 

szeptemberétől minden hétfőn teljesít szolgálatot Budapesten úgy, hogy az Országos 

Mentőszolgálattól (OMSZ) kapja a feladatait. A mentő személyzete hétről hétre önkéntes 

alapon jön össze.  

A járvány kezdetén 5 raklapnyi védőruházatot adtunk az Országos Mentőszolgálatnak.  

Mindemellett már önkénteseink is jelezték, hogy ki szeretnék venni a részüket a járvány elleni 

védekezésből. Így indulhatott el mindkét mentőautónk mintavevő autóként Budapesten és 

Pest megyében, természetesen ezt is OMSZ irányítása alatt. (A mintavételeket a beteg 

panaszai alapján a háziorvosa rendelte el, az OMSZ volt a mintavevő, és az NNK vizsgálta a 

levett mintát.) Bulla Gréta, Gottschling Gyula, Kövér Barnabás, Ménesi Ágoston, Szőcs Ákos 

és Frigyesi Tamás erőn felül teljesített! (és ne hagyjuk ki a cikk szerzőjét, Papp Zsombort se! 

– a szerk.) A megtett 6.500 km és több, mint 1.000 levett minta önmagáért beszél. 

 

A mentőkkel való szoros együttműködésünk nem állhatott meg itt, bajtársaink szolgálatát 

szerettük volna kellemesebbé tenni, ezért 15 raklap süteményt, 3 raklap joghurtot és 2.000 

liter frissítő almalevet szállítottunk a mentőállomásokra, elsősorban a Dévai utcai Mentesítő 

Állomásra. 

A járvány tehát a johanniták számára is kihívást jelentett, de bebizonyítottuk, hogy 

önkénteseink összefogásával és jó szervezéssel igen sokra vagyunk hivatottak. 

 Papp Zsombor 

Nagy segítséget jelentett a 

Magyar Református 

Szeretetszolgálat felajánlása, 350 

ezer forint értékű 

üzemanyagkártyával és arcvédő 

pajzsokkal segítette munkánkat.  



 

 

 
 

Oktatásainkról: 

Ebben a negyedévben az elsősegély oktatásainkban az online rendszerre történő átállás volt a 

meghatározó. Szerencsére gyorsan és zökkenőmentesen sikerült a vírushelyzet okozta 

kihívásokat legyőznünk, és júniusig minden egyetemen online levizsgáztattunk mindenkit. 

Reméljük ősztől helyreáll a rend, és ismét visszatérhetünk a személyes oktatási rendszerhez. 

Sajnos a vészhelyzet miatt a középiskolai és munkahelyi elsősegély oktatások a tavaszi 

félévben elmaradtak. 

Ezen kívül az EUinAID projekt keretében, több országgal együttműködve készült egy angol 

online elsősegély oktatási anyag is, mely mindenki számára elérhető lesz majd az interneten.  

 

 

dr. Gorove Kristóf 

Rövid hírek: 

- Hedrehelyen is szüneteltetni kellett az Idősek klubját a járvány alatt. Irénke, a klub 

vezetője azonban feltalálta magát: maszkokat varrt, és látta el vele a falut. 

- Több helyről is érkezett kérés ápolási ágy iránt, néhány napon belül ezeknek a 

kéréseknek is eleget tudtunk tenni. 

- A Rákospalota-Óvárosi református gyülekezet tagjai és intézményei is részesültek 

abból a mintegy 400 gyümölcsfa csemetéből, amelyet a német johannitáktól kaptunk. 

A gyülekezet 120 alma-, szilva- és körtefát elszállított az Ormánságba, hogy ott a 

helyiek elültessék őket, és aztán gazdagon szüretelhessenek róluk. A további mintegy 

100 csemete Terény községbe került.  

- A Tűzoltóságnak is vittünk a beköszöntött nagy melegben az almaléből. 

- Tavaszi nagytakarítás keretében néhány lelkes önkéntes lemosta a raktár ablakait.  

- Az idei terényi táborokat, mind az ifjúsági, mind a fogyatékkal élőknek tervezetteket a 

vírushelyzet miatt le kellett mondani 

- A járvány a nemzetközi programokat is felborította, a JOIN Közgyűlést is őszre 

halasztották, és az Önkéntesek Csereprogramját (Volunteer Swap) törölték. 

A járvány idején mentőzés, a tesztek 

begyűjtése, szállítása mellett más fontos 

felkéréseket is kaptunk: két idősotthonból is 

az elkülönítő kialakításához kértek tőlünk 

ápolási ágyakat és hozzávaló 

éjjeliszekrényeket. 

Csengerre öt, Bácsborsódra tíz elektromos 

működésű ágyat és éjjeliszekrényt 

szállítottunk április közepén. 

 


