
 

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. 

 

XXII. évfolyam 2. szám  2021. június  Szerkeszti: Porcsalmy László 

Korábban sok szó esett az EFOP pályázatról, ami érthető is, hiszen ilyen volumenű fejlesztésre 

a Segítő Szolgálat életében még nem volt lehetőség. Májusban zárult le ez a többéves folyamat. 

Záróellenőrzés 

A 2017-ben kiírt európai uniós infrastrukturális támogatás (EFOP) pályázatát sikerült lezárni. 

A korábbi hírlevelekben már beszámoltunk arról, hogy többek között ez a támogatás biztosította 

a Mórahalmon felépült Krízis központ költségeinek döntő részét is, valamint a terényi ifjúsági 

tábor energetikai fejlesztését is ennek köszönhetően valósíthattuk meg. 

Május elején került sor a pályázat záró ellenőrzésére. A helyzet komolyságát jelzi, hogy bár 

folyamatosan és az előírásoknak megfelelően végeztük az iktatást, a projektmenedzsment 

céggel közösen öt napot vett igénybe a szükséges dokumentáció összeállítása. Az 

összeállításnál igyekeztünk figyelembe venni a várható kérdéseket és igényeket, hogy azokat a 

lehető legkevesebb keresgéléssel tudjuk bemutatni az ellenőröknek. Ebben nagy segítséget 

jelentett partnerünk, a Tender Európa Kft ezirányú tapasztalata. Az ellenőrzésre az EMMI 

három munkatársa érkezett, akik részletesen vizsgálták az egyes beszerzések szabályosságát az 

ajánlatkérésektől a legjobb ajánlat kiválasztásáig, a közreműködő szakemberek megbízásait, az 

eszközbeszerzéseket és a megvalósult beruházások műszaki tulajdonságait is. Az egész napot 

igénybe vevő ellenőrzésre magunkkal vittük a megvalósítás során keletkezett 1.868 darab 

dokumentumot (22 db mappa, összesen kb. 12.000 oldal), a pályázat terhére megvásárolt két 

gépjárművet és számos eszközt is. 

A komoly felkészülés meghozta a gyümölcsét, mert az ellenőrök néha apró részletekbe menő 

kíváncsiságának is eleget tudtunk tenni, és minden olyan információt át tudtunk adni, melyek 

végül a projekt hibátlan lezárását eredményezték. 

Nagy Tamás irodavezető 

Itt is megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a projekt minden résztvevőjének a sok 

munkát, különösképpen Tamásnak a nagy precizitással végzett adminisztratív és szervező 

munkáját és Nagy Péternek és Bujdosó Anikónak a Tender Európa Kft részéről a hatékony 

támogatást.  

Porcsalmy László 

De ha egy üzlet beindul… Újabb pályázatra nyílt lehetőség, 4 kategóriából mi az 

ingatlanvásárlást támogatót választottuk. 

 



Telekvásárlás 

Isten segítségével Mórahalmon felépítettük a Krízis központot, de az épületnek helyet biztosító 

ingatlan még a helyi önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzattal hosszú és jó 

kapcsolatban állunk, és helyi szervezetünk is segíti a mórahalmi szociális munkát. Ezzel együtt 

a jelenlegi helyzetben bármiféle fejlesztéshez, módosításhoz szükséges az önkormányzat 

beleegyezése és adott esetben a telekbérleti szerződés módosítása. A későbbiekre tervezett 

energetikai fejlesztések (napelem, hőszivattyú) hatósági ügyintézése is egyszerűsödik, hiszen 

nincs szükség az telektulajdonos előzetes jóváhagyására. A tevékenységi kört is könnyebb 

változtatni, bővíteni saját tulajdon esetében, és mentesülnénk egy esetleges „társbérlet” 

kellemetlen következményeitől, hiszen a teleknek csak 230 m2-es része tartozik hozzánk.  

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. áprilisban írta ki az egész országot érintő pályázatát, melynek 

keretében lehetőség nyílna a mórahalmi telek megvásárlására is. Nógrádi Zoltán, Mórahalom 

város polgármestere a támogatásáról biztosított minket, és a Tender Európa Kft. 

közreműködésével beadtuk a pályázati dokumentációt. Az ingatlant 8 millió forintért 

vásárolhatnánk meg, a támogatási kérelem is ezt az költségtervet tartalmazza.  

Összegezve: Amennyiben kedvező elbíráslában részesül a pályázatunk, a telek megvásárlásával 

a létesítmény jogi helyzete teljesen egyértelművé válik, és az eredeti cél szerinti 

felhasználhatósága az EFOP pályázat keretében létrehozott létesítmény fenntartási ideje után is 

biztosítottá válik, és létrejön a Johannita Segítő Szolgálat második, 100 %-ban saját tulajdonú 

intézménye! 

Nagy Tamás irodavezető 

 

Képzéseinket a második negyedévben is befolyásolta a járvány.  

Sajnos a 3. hullám elmosta a középiskolai elsősegélyoktatásokat, így pusztán néhány 

egyetemen, és ott is csak online tudtuk megtartani a "szokásos" tanfolyamokat. A Covid alatt 

hiába igyekeztünk az online óráinkat tökéletesre fejleszteni és mindig az aktuális helyzethez 

alkalmazkodóan megtartani, elsősegélytoktatást kellő gyakorlat nélkül nem lehet hatékonyan 

tartani.  

A járványhelyzet miatt a "fizetős" oktatásaink száma is visszaesett sajnos, leszámítva a 

Siemenssel immár majdnem 6 éve tartó együttműködésünket, ami viszont kisebb kimaradással 

ugyanúgy folytatódott a járvány alatt is, természetesen mindig az aktuális óvintézkedéseknek 

megfelelően. 

dr. Gorove Kristóf 

 

Terényi táborunk szomszédságából, Szandaváraljáról érkezett hozzánk egy kérés május elején: 

A másfél éves Zente ritka, ám műthető rendellenességgel született. Sajnos ez a műtét még nem 

terjedt el Magyarországon, nincs sok tapasztalat és eszköz hozzá. A járványhelyzet miatt is 

késedelmet szenvedett a beavatkozás, ami viszont a egyre sürgősebb volt. Belgrádban van rá 

lehetőség, ahol a szakorvos évente mintegy 10 ilyen beavatkozást hajt végre. 

A műtéthez szükséges mintegy 20 ezer eurót – 7,5 millió forintot - a család nem tudta 

biztosítani, ezért fordultak hozzánk, hogy legalább egy számlaszám biztosításával segítsük egy 

gyűjtés megindítását. Rövid utánajárás és egyeztetés után beleegyeztünk és május 8-án 



feltettünk egy posztot a facebook oldalunkra. Ami ezután történt, az egyszerűen hihetetlen és 

csodálatos volt. Szombat este 10 óra körül tettem fel a posztot, és vasárnap délelőtt 10 órakor 

nem csak hogy már 25 megosztás volt, de az erre dedikált adományszámlánkra is beérkezett 

több, mint 100 ezer forint! Felemelő volt naponta tapasztalni az összefogást és segítőkészséget! 

Végül ezt a tájékoztatást 536-an osztották meg, és a FB kimutatása szerint 37.357 embert értünk 

el. Soha a Segítő Szolgálat által posztolt hír ennyi emberhez nem jutott el! És a pénz is szépen 

gyűlt, s a június eleji kiutazás előtt át tudtam adni 10 ezer eurot, amit az egyéb gyűjtésből, 

kollégáktól származó adományok éppen kiegészítettek a szükséges összegre. És „az Úr 

csodásan működik”, s azokban a napokban a forint erősödése miatt az összegyűlt forint 

lényegesen több eurót jelentett a családnak. (Ebben az összegben természetesen a Segítő 

Szolgálat által adott támogatás is benne volt) 

A műtét hála Istennek jól sikerült, amiről az édesanya számolt be Magyarországra 

visszautazásukkor: 

„Zente 06. 04-én túlesett a műtéten, ami 5,5 órás volt. A professzor úr szerint ez sikeresebb lett 

a vártnál is. Mindent meg tudtak csinálni, ami a műtéti tervben szerepelt.  

A felépülése kicsit hosszadalmas és nehéz is, mert nem kelhet fel 20 napig, de hősiesen viseli!!  

Körülményekhez képest nagyon jól van, sokat játszunk, hogy gyorsabban teljen ez a jó két hét, 

ami még hátra van a felépüléséből immár magyarországi kórházban. Reméljük mihamarabb 

együtt lehet a Tesókkal, akik már nagyon várják Őt haza. És bízunk a legjobbakban, mint eddig 

is.  

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket, hogy Zente kijuthasson erre a 

beavatkozásra. 

Külön köszönjük a Johannita Segítő Szolgálatnak, hogy mögénk álltak, nélkülük ez nem 

valósulhatott volna meg!  

Örök hálával gondolunk Mindenkire!  

E Hírlevél írásakor Zente már hazatért Szandaváraljára, és a vizsgálatok is visszaigazolják, 

hogy valóban jól sikerült a beavatkozás, Zente már ismét járkál és jól van.  

Bevallom, számomra is tanulságos volt. Először nem bíztam abban, hogy „mi”, ez a kis 

szervezet ennyi embert meg tud mozdítani, és féltem, hogy nem lesz eredményes a gyűjtés. De 

hála Istennek, Ő nem a mi gondolataink szerint cselekszik velünk. Egyedül Istené a dicsőség! 

Porcsalmy László 

Nagy öröm számunkra, hogy hosszas várakozás után végre új mentőautónk májusban 

szolgálatba állt. A különböző munkálatok, bürokratikus herce-hurca és engedélyeztetési 

folyamatok (matricáztatás, betegtér kiépítésének befejezése, műszaki vizsga, NNK engedély, 

megkülönböztető jelzés engedélyeztetése, stb…) kissé elhúzódtak, de immár bevetésre készen 

állunk. Elsősorban Budaörsön és környékén, Budapesten és Pest megyében, de 

végeredményben az Országos Mentőszolgálat irányításától függően bárhol az országban 

felcsendülhet szirénánk hangja.  

 

Szépen gyarapodó számú önkéntes kollégáinknak sok 

sikeres betegellátást kívánunk, az Úristen kísérje 

útjukat! 

A margitszigeti János napi ünnepségen, ahol először 

„hivatalosan” is bemutatkozott az új jármű, rendi 

káplánunk is megáldotta a mentőn szolgálókat, 

önkénteseket, elsősegély nyújtókat és az abban 

ellátott sérülteket. 



Az immár hagyományos margitszigeti Szent János napi megemlékezéshez idén juniális is 

kapcsolódott, a bringóhintózás mellett a miskolci Kard és Kereszt Johannita Testvériség 

hagyományőrző egyesület bemutatója volt a csúcspont. Korai elődinket megszemélyesítő 

harcosok bemutatták a lovagkori harcmódokat, fegyvereket, amiket a végén a bátrabbak ki is 

próbálhattak. 

 

     

 

Porcsalmy László 

 

Rövid hírek: 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az idei évre biztosított támogatás több, 

számunka fontos eszköz beszerzését teszi lehetővé. A tavasz folyamán elkezdtük az 

eszközök beszerzését, és várhatóan őszig lezárul minden vásárlás. Többek között új 

fűnyíró traktort tudunk vásárolni Terénybe, valamint új matracokat szereztünk be az 

Ifjúsági tábor részére, kicserélhettük a teherautó megrongált ponyváját és folyamatban 

van egy rendkívül hasznos életmentő készülék beszerzése is, amely a mellkas 

kompresszió végzésével tudja tehermentesíteni a mentésben résztvevő munkatársakat. 

                   
 

- A veszélyhelyzetre való tekintettel elegendő lett volna 2022. elején beadni a 2020. évi 

állami támogatások elszámolásait, de nem vártuk meg a módosított határidőt, és az 

elmúlt hónapok folyamán beküldtük a Bethlen Gábor Alapkezelőtől érkezett egyik 

támogatás- és az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott működési támogatás 

elszámolásait is. A BGA-tól kapott másik tétel esetében is már elkészült a beszámolóhoz 

kapcsolódó összes dokumentum, de azok feltöltését még nem tették lehetővé a támogató 

által biztosított internetes felületen. 

- Kárpátalján a Mezővári Nefelejcs fogyatékkal élők fejlesztő intézetébe hordják - viszik 

a gyerekeket naponta 3 mikrobusszal, amelyeket a Segítő Szolgálat biztosít az 



Otthonnak. (Egyiket a Kapernaum Alapítványtól kaptuk üzemben tartásra.) Ezek kb. 

napi 200 km futnak. A mikrobuszokat önkéntesek vezetik, a kárpátaljai rossz 

útviszonyok az átlagosnál jobban igénybe veszik a futóműveket és a gumikat is. 

A Hankook Tyres idén is pályázatot hirdetett civil szervezetek számára, járműveik 

gumiabroncsának beszerzésére. 3 garnitúrára lehet pályázni. Tavaly sikerült a 

mentőinkre és a mikrobuszra nyerni, idén a Kárpátalján, a Nefelejcs Rehabilitációs 

Otthon működését segítő 3 járművünkre adtunk be kérelmet. 

- Az elmúlt negyedévben 5 tonna szabolcsi almával segítettük a Covid járvány ellen első 

sorban küzdő intézményeket: a Hatvani és Jászberényi kórházat, a Kiskunhalasi Mobil 

Járványkórházat, a Bethesda kórházat és sok más intézményt. Az Országos 

Mentőszolgálatot további mintegy 5 tonna finom gyümölccsel láttuk el. 

- A Balatonboglári Általános Iskolának felajánlottunk és leszállítottunk 24 iskolapadot 

a hozzá való székekkel. 

- Több ezer maszkkal, tisztítószerrel, asztalokkal és 20 db kisgyermek székkel segítettünk 

több nyolcadik kerületi óvodát.  

- A Golgota Ellátó munkájához járultunk hozzá több doboz süteménnyel, tartós 

kenyérrel, tisztítószerrel és ruhaneművel. 

- A NOE XIV. kerületi családjai közt osztottunk szét ruhaneműt és tartós kenyeret. 

- 5 család életét próbáltuk könnyebbé tenni elektromos ápolási ágy felajánlásával és 

helyszínre szállításával. 

 

 


