
 

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. 
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Harmadik negyedévi munkánkat is erősen átrendezte a koronavírus járvány.  

A legnagyobb veszteség táborozóinkat érte, akik sorra kénytelenek voltak visszamondani 

időpontjukat, hol a magyarországi, hol a határontúli szabályozás illetve annak 

bizonytalansága miatt. Így Terényben alig tudtunk csoportot fogadni. 

Szállítmányt is csak kevesebbet tudtunk fogadni és ezek az újraelosztásánál sok problémát 

jelentett a határzár. 

 

Augusztus 4-én Támogatási megállapodást írt alá a Hungary Helps ügynökséggel a Johannita 

Segítő Szolgálat. Az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program 

Megvalósításáért Felelős Államtitkárság a johannitákat kérte fel, hogy a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület erre a célra küldött adományának felhasználására megfelelő 

projektet állítson össze és hajtson végre. 

Ódor Balázzsal együttműködve többoldalú megbeszélést kezdeményeztünk a HEKS/EPER 

svájci evangélikus egyházi segélyszervezettel és a FMEEC közép-keleti protestáns egyházi 

szövetséggel, aminek eredményeképpen megállapodtunk abban, hogy 200 fiatal vasárnapi 

iskolájának költségeit fedezzük Szíriában egy éven keresztül. A támogatást két részletben 

küldjük, és rendszeres beszámolót kapunk a projekt megvalósulásáról.  

Minderről természetesen az államtitkárságnak szigorú elszámolással tartozunk és az 

adományozó Királyhágómelléki Református Egyházkerületet is tájékoztatni fogjuk. 

Isten adja, hogy a program háborítatlanul lefolyhasson. 

 

Porcsalmy László 

Azbej Tristan államtitkár úr és 

Tomcsányi István, a Johannita 

Rend Magyar Tagozatának 

kommendátora a Támogatói 

okirat aláírásakor. 



Szeptember 5-ére meghívták a Johannita mentőt a nadapi Palermói Szent Rozália Templom 

búcsúja alkalmából szervezett családi napra. Két önkéntes mentőtisztünk és egy önkéntes 

elsősegélynyújtónk képviselte a Szervezetünket. A mentőautó és mentőfelszerelés 

bemutatásán kívül az érdeklődőknek lehetőségük volt egy elsősegély bemutató után 

kipróbálni az alapszintű újraélesztést is. Kreatív mentőseinknek köszönhetően a gyermekek 

kesztyű-lufikat készíthettek és mindezek után, aki hibátlanul kitöltötte elsősegély 

kvízünket, johannitás ajándék tollal gazdagodhatott! 

     
 

A vírus okozta tavaszi leállás illetve online oktatások után ősszel újra elindultak a személyes 

tanórák az oktatási intézményekben. Habár némelyik tankerületben szeptember elseje óta 

többször változtak a biztonsági előírások, mostanra kitisztulni látszik, hogy milyen szabályok 

betartásával indíthatjuk el újra a személyes elsősegély oktatásainkat. Míg az egyetemeken már 

folynak kurzusaink, a középiskolákban október elején indulhatnak a tanfolyamok. Nagy öröm, 

hogy a vírus ellenére is ugyanolyan kapacitással futunk majd neki az őszi félévnek és a hét 

minden napjára jut majd 1-1 gimnazista csoport! 

dr. Gorove Kristóf 

 

A járvány első hullámának elülésekor megköszönték eddigi szolgálatunkat az OMSZ-nál, 

mert a lecsökkent esetszám miatt nem volt szükség a további közreműködésünkre a 

tesztelésben. Ez idő alatt több, mint 3500 km-t tettünk meg a mentőnkkel és mintegy 1.100 

mintavételezést hajtottunk végre. 

De továbbra is részt veszünk a járvány elleni védekezésben, ám most némi bevételre is szert 

tehetünk: A Budai Magánorvosi Centrummal kötött megállapodás alapján a hozzájuk befutó 

lakhelyen történő egyéni tesztigényeket mi elégítjük ki, és a kiszállásért és a teszt elvégzéséért 

némi honoráriumban is részesülünk. (Tehát ez nem az NNK által elrendelt, hanem a „fizetős“ 

tesztelés.)  

Éppen ezért kérjük is, ha valakinek szüksége van netán tesztelésre, ha teheti, keresse ezt a 

céget, ezzel minket is támogat. (Budai Magánorvosi Centrum, 1117 Budapest, Fehérvári út 

82. Tel: 8:00-16:00 között: +36-70-799-9015, 08:00-20:00 között: +36-1-794-39-82) 

Németországból egy nürnbergi gyülekezettől kaptunk nagy mennyiségű bútor felajánlást: 80 

szék és 16 asztal, valamint egy ülőgarnitúra várt új tulajdonosra. A székek jó minőségű, 

strapabíró „konferencia székek“, egymásba rakhatók, így gyülekezeti házakba kiváűlóan 

alkalmasak. A szállítmányt a Tomcsányi család intézte, a felajánlás is az ő révükön érkezett és 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.46474%2C19.04338&fbclid=IwAR2CoddEDpe_A6OvNE6vKlBHghD4ToTa6fvJSP87X7hFv876qMX2fDpqQ20


a behozatalt is ők intézték kisteherautónkkal. A bútorok javarésze Erdélybe kerül, de jutott 

belőle az irodába is. 

 

Érkezett továbbá két kamion használt ruha is Németországból, egy fél rakományt 

Mórahalmon pakoltak ki, egy a központi raktárba került és egy fél rakomány 

Hódmezővásárhelyre jutott.  

 

Egyre több ápolási ágyra van igény az intézmények részéről is, Gödre szállítottuk ki az utolsó 

darabokat.  

 

Ha már a szállítmányozásról és raktározásról esik szó, örömmel jelentjük azt is, hogy a 

Miniszterelnökségtől pályázat útján kapott támogatásból a raktárt kiszolgáló gyalogkíséretű 

elektromos targoncát is be tudtunk szerezni.  

                                                                                      
Befejeződött az EUinAid projekt, amiről már korábban is beszámoltunk. Jóllehet több 

programot is törölni kellett a járvány miatt és, a projektzáró találkozóra sem kerülhetett sor, a 

célt azért elértük. Létrejött egy olyan képzési csomag, amely on-line elérhető, és tanulási 

módszereket is taglal, és az elsősegélynyújtási képzés is elvégezhető. 

Ha valakit részletesebben érdekel, az alábbi linken regisztrálva letöltheti az anyagokat 

ingyenesen. 

https://euinaid.learningservices.it 

 

 

 
 

Porcsalmy László 

 

Az emelőgép több, mint 5 méter emelési 

magasságával képes a raktárban található galériát 

is kiszolgálni, így nem kell a továbbiakban a 

szomszédságtól szívességet – és targoncát -  kérni, 

illetve a lépcsőn cipekedni. A targoncát július 14-én 

helyeztük üzembe. 

A kárpátaljai  segélyszállítmá-

nyokkal nehézségek voltak 

ugyan, de a gúti óvoda 

működtetéséhez és a Mezővári 

Nefelejcs Rehabilitációs 

Otthon járművei fenntartá-

sához szükséges támogatá-

sunkat sikerül eljuttatni. 

https://euinaid.learningservices.it/


Rövid hírek: 

- Megérkezett a személyi jövedelemadó 1%-ból felajánlott összeg. Idén 475 ezer 

forintról rendelkeztek támogatóink a javunkra. Ez a tavalyihoz képest jelentős 

növekedés, de sajnos a felajánlók létszámát továbbra sem tudtuk számottevően emelni. 

Jövőre még nagyobb figyelmet fordítunk erre, s már idén újraindítjuk a szervezetünk 

„reklámozását” pl. az oktatottjaink körében. 

- A Facebook felületén egyre többen megtalálnak segítségkéréssel, több helyről is 

érkezett kérés ápolási ágy iránt, mostanra a teljes készletünk elfogyott. Reméljük, 

hamarosan tudunk újabb mennyiséget kapni. 

- A JOIN Közgyűlést májusról októberre halasztották, és az Önkéntesek 

Csereprogramját (Volunteer Swap) törölték, de a második hullám miatt a Közgyűlést 

végleg törölték, on-line formában tartottuk meg. 

- Új papucsokat kap mentőautónk, kisteherautónk és mikrobuszunk a Hankook 

jóvoltából. A Hankook Tire Magyarország Kft. idén már kilencedik alkalommal 

hirdetett meg az egész országra kiterjedő Abroncsadományozási Programját. A 

Hankook Tire kiemelten fontosnak tartotta, hogy ez a kezdeményezés – 2020 váratlan 

kihívásaihoz alkalmazkodva – újra elinduljon. A vállalat idén is segítséget kívánt 

nyújtani olyan országos vagy regionális közhasznú szervezeteknek, amelyek 

működéséhez kiemelten fontos a biztonságos mobilitás. A 3 abroncsgarnitúrát 

valószínűleg október elején vesszük át. 

- Idén kiöregszik egyik mentőautónk, Sajnos sem Németországból, sem Ausztriából 

nem tudunk most használtat vásárolni, nagy erőkkel dolgozunk a pótlásán, vannak 

bíztató fejlemények, remélem, a következő számban már akár be is mutathatjuk az új 

„Johannino”-t. 

- Hedrehelyen az Idősek klubja Lakitelekre utazott július végén, ahol színházi előadáson 

is részt vehettek. Megnézték a Népfőiskolát, és kecskeméti sétával zárult a kirándulás. 

 

 


