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XXII. évfolyam 4. szám  2021. december  Szerkeszti: Porcsalmy László 

Ezévi utolsó Hírlevelünket a két év után újból személyes jelenléttel összehívott 

közgyűlésünkről szóló beszámolóval kezdjük. 

November 26-án délután gyülekeztünk a Váci utcai irodában, hogy a tavalyi, járvány 

„elmosta” közgyűlést is bepótolva megtartsuk a Segítő Szolgálat közgyűlését. Sajnos most is 

elég kevesen voltunk, kik betegség, kik a betegségtől való félelem miatt nem jöttek el. Így 

csak a másodszorra meghirdetett időpontban lett határozatképes a közgyűlés. 

A hivatalos formaságok (jegyzőkönyv vezető, hitelesítők megválasztása, napirend elfogadása, 

…) után az elnök ismertette előbb a 2019-es, majd a 2020-as év tevékenységét és 

költségvetését, amelyet a jelenlévők nyomtatott formában is megkaptak. Az elnök felolvasta 

a Felügyelő Bizottság levélben elküldött értékelését. Ezek után a tagok a beszámolókat 

egyhangúlag elfogadták és az OBH-nak történt benyújtását is támogatták. Ezek után az idei 

tervekről kicsit részletesebben esett szó, beleértve a költségvetés terveit és annak alakulását 

is. Ennél a pontnál felmerült, hogy a „több lábon állás” érdekében esetleg jövedelemező 

tevékenységet is szükséges lenne végezni. Hosszas beszélgetés után arra jutottunk, hogy 

megpróbáljuk bevonni a rendtagokat és az önkénteseinket is, és kérdőívet fogunk szétküldeni 

nekik, amiben kifejthetik ötleteiket. A kérdőív kiküldéséhez a Kommendátor úr is 

jóváhagyását adta. 

Változás történt a Felügyelő Bizottságban: Bánfi Péter elnök lemondott hosszú ideje betöltött 

tisztségéről és helyette Missura Gábort választotta meg a közgyűlés. A leköszönő elnöknek 

ezúton is megköszönjük eddigi tevékenységét. Péter a Segítő Szolgálat kezdeti 

szárnypróbálgatásai óta rengeteget segített a munka beindításában és folyamatosan támogatta 

azt. Nem csak a segélyszállítmányok szervezésében, lebonyolításában, de például a terényi 

táborunk létrehozásában is oroszlánrészt vállalt. Felügyelőbizottsági munkáját is 

lelkiismeretesen, hozzáértéssel – és megértéssel végezte. További életére Isten gazdag áldását 

kívánjuk!   

Szintén szóba került a határozatképesség nehézségei okán az is, fel kell frissíteni a taglistát. 

Többen lehetnek olyanok, akik koruk, egészségi állapotuk miatt már nem tudnak olyan szinten 

részt venni a munkában, mint korábban, fárasztóak számukra a tagsággal járó kötelezettségek 

– nekik lehet, hogy megnyugtatóbb megoldás, ha rendes tagból pártoló taggá válnak. (Így 

ugyanolyan tájékoztatást kapnak az ügyekről, mint eddig, de nem lesz kötelező a közgyűlésen 

való részvétel, nem lesz szavazati joguk és mentesülnek a tagdíj fizetése alól) Ugyanakkor 

vannak fiatalabbak, akik lelkesen részt vesznek a munkában, számukra felajánljuk majd a 



rendes tagsági viszony létesítésének lehetőségét. Erről jövő év elején külön levélben 

jelentkezünk a tagoknál, illetve a lehetséges tagoknál. 

Este 6 után ért véget a közgyűlés, ami után a ráérősebbek kötetlen formában elbeszélgettek 

még egy kicsit. 

Porcsalmy László 

 

Az idei évben mentőautóink már a Budaörsi mentőállomás vendégszeretetét élvezték, 

önkénteseink innen vonultak minden hétfői napon az Országos Mentőszolgálat irányításának 

megfelelően. A 2021-es évben több, mint 100 szolgálatot láttunk el, közel 1000 esetben 

riasztottak minket. 50 önkéntesünk vonult legalább egyszer valamelyik autón, s bár az ismert 

járványhelyzet a szokásosnál is nagyobb pszichikai és fizikai terhelést jelent minden 

egészségügyi dolgozónak, ennek ellenére idén 15 mentős csatlakozott hozzánk. A hétfői 

mentési napok mellett – főleg a nyári időszakban - több rendezvény egészségügyi biztosítását 

is vállaltuk. Egészen változatos eseményeken vettünk részt, sport és céges rendezvényeken és 

sokezres fesztiválokon is, mint például a Csillagpont vagy az Eucharisztikus Kongresszus 

programjai. A járvány nehezebb periódusaiban rendszeresen végeztünk Covid-szűréseket is. 

Mentőseinknek köszönjük egész éves fáradhatatlan kitartását és lelkesedését, és kérjük az 

Úristen kegyelmét és erejét, hogy a jövőben is számíthassunk értékes munkájukra! 

Frigyesi Tamás 

S ha már az önkéntesekről beszélünk: Vacsora az önkéntesekkel 

Már évek óta terveztük, hogy az önkénteseink részére rendezünk egy kötetlen összejövetelt, 

de ezt nehéz megszervezni, hiszen sokan sokféle munkarendben dolgoznak, illetve tanulnak, 

a járványhelyzet immár két éve képes megzavarni a terveket, de október elején végre sikerült 

megvalósítani ezt az ötletet. Október 8-án a VakVarjú Újlipótváros étterem külön termében 

láttuk vendégül a Segítő Szolgálat önkéntes segítőit. Egy kellemes vacsora keretében 

köszöntük meg nekik az odaadó és áldozatos segítségüket, melyet a mentésben, az oktatásban 

és az egyéb tevékenységek során nyújtanak részünkre. Minden résztvevő számára egy 

gravírozott fa tollkészletet is átadtunk, ezzel is jelét adva megbecsülésünknek. 

  

Nagy Tamás 

Reméljük, csak a kezdet volt nehéz, és hagyomány 

lehet ebből az eseményből, hiszen nagyon jó, és 

közösségformáló lehet, ha több „szolgálati ág” 

munkatársai egymással is találkozhatnak. 

 



Hosszas előkészületek után, több korábbi vezető visszavonulása, illetve más szolgálati helyre 

kerülése miatt újjászerveződött a Szombathelyi Helyi Szervezetünk.  

Elsőként október 21-én meghívásukra a Reményik Iskolában jártunk a „Reményik nap” 

keretében tartott eseményen. Három helyszínen tartottunk "johannita napot": Egy teremben a 

johanniták történelméről, a magyarországi szerepéről - régen és most - beszéltünk, egy 

másikban az ifjúság között végzett munkáról és a lehetőségekről - igen, kicsit olyan "toborzó 

célzattal" - és persze elmaradhatatlan a "Johannínó" bemutatása, a mentő felszereltségének 

ismertetése és némi újraélesztési gyakorlat, amely legtöbb fiatal arcára érdeklődést és egyfajta 

áhítatot csal.  

December elején pedig immáron 20-ik alkalommal rendezte meg a Szombathelyi Evangélikus 

Egyházközség Advent első vasárnapján a jótékonysági vásárát. 

2020-ban a Covid járvány miatt ez nem valósulhatott meg, de 2021-ben az előírt szabályok 

betartásával, a templomunk udvarán, szabad téren meg tudtuk szervezni. 

 

           

Porcsalmy Zsófia – Hegedűs László, Szombathely 

 

A rendi közgyűlésre Csíkszeredából többen is eljöttek, és megbeszéléseket folytattunk az 

ottani helyi szervezet újraélesztéséről, hiszen Beder Tibor halálával az ottani tevékenység 

gyakorlatilag megszűnt. Sógor Csaba rendtársunk és barátai - Szatmári Szilárd református 

lelkipásztor, valamint Lázár István vállalkozó - vállalták, közreműködésükkel újraindul a 

helyi magyarság között végzett szolgálatunk. Terveink szerint már januárban elindítjuk 

részükre az első szállítmányt, melynek tartalmát a településen élő szegénysorsú emberek 

számára fogják kiosztani. Ezt mintegy előkészítette a minisztériumi megbízással végzett 310 

óvodai dohányzás elleni, prevenciós csomag kiszállítása, ahol sikerült felveni a kapcsolatot 

Csíkszereda vezetésével is, majd október közepén összesen 92.000 darab orvosi maszkot 

szállítottunk Csíkszereda Önkormányzata és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 

részére. 

Nagy Tamás 

S maradjunk még Székelyföldön, Csángóföldön. Missura Gábor már többször megfordult 

Csángóföldön munkájából kifolyólag is. Most egy nagyobb támogatást szerzett, és ebből egy 

komoly szállítmányt vitt el személyesen. 1700 gyereknek és 300 felnőttnek készítettünk össze 

ajándék csomagokat, higiéniai cikkektől az édességig. (Elsőre sikerült úgy megpakolni a 

Movano-t, hogy be kellett látni: ekkora túlsúllyal kockázatos lenne az út. Ezért mintegy egy 



tonna folyékony szappant levettünk róla – ezeket és még egyéb adományokat jövő év elején 

tervezi kivinni Gábor.) 

Erőltetett két nap volt, hiszen odafelé már a havazás is lassította a menetet, s a késő éjszakai 

érkezés után a kipakolás végeztével már indultak is haza. De a csomagokat nagy örömmel 

fogadták, s ez feledtet sok nehézséget. 

     

  

Missura Gábor – Porcsalmy László 

 

Folytassuk az ajándék csomagokkal: 

Tartós élelmiszer adományozás 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idei működési támogatásunk terhére tartós élelmiszet 

is beszerezhettünk. December első felében bevásároltunk 100-100 darabot 15-féle alapvető 

élelmiszerből, melyeket egységcsomagokként karton dobozokba csomagoltunk. A 

beszerzésben komoly segítséget jelentett a váci Tízes Csemege CBA Príma áruház 

közreműködése, és számunkra nyújtott kedvezménye. (Ezt a kapcsolatot használtuk ki a 

csángóknak beszerzett áruknál is.- a szerk.) 

Csengerre 50, Hedrehelyre 30 élelmiszer dobozt szállítottunk, a fennmaradó 20 tartós 

élelmiszer dobozt a Golgota Hajléktalan Ellátónak adományoztuk, ezáltal is hozzájárulva az 

otthon nélkül maradt emberek jobb ellátásához. 

 

Elmúlt számunkban írtuk, hogy lehetőség nyílt pályázati forrás – a Városi Civil Alap - 

segítségével megvásárolni azt az önkormányzati telket, amelyen a Krízisközpontot 

építettük. Az adásvételi szerződést október 1-jén írtuk alá Mórahalom Város 

Önkormányzatával. Az 1527 m2 területű belterületi ingatlan vételára 8.000.000,-Ft volt. 

Alig maradt hely a 

MagyarHázban, miután 

kipakolták a mintegy 2 

tonnányi adományt. 



Mivel az állam az elővásárlási jogával nem kívánt élni, így a vételárat november második 

felében ki is fizettük az Önkormányzat részére. Az ügylet gyakorlatilag  lezárult, így a Segítő 

Szolgálatnak immár két komoly, 100 %-ig saját tulajdonú ingatlanja van. Hála Istennek ezért 

a gyarapodásért is! 

Az adásvétel során Bacskay Antal rendtársunk biztosította a Segítő Szolgálat jogi képviseletét, 

amit ezúton is köszönünk neki! 

Nagy Tamás 

Adományozó-gyűjtő kampány 

Arról is beszámoltunk már korábban, hogy tavaly indultuk egy pályázaton, amelynek a célja 

az volt, hogy adományozókat gyűjtsenek a nyerteseknek. Nos, a pályázaton nem kerültünk az 

első három közé, de nemsokkal az eredményhirdetés után felhívtak, hogy olyan kis 

különbséggel csúsztunk le, hogy felajánlják nekünk is a részvételt hasonló feltételekkel. Így 

gyakorlatilag forrásaink kockáztatása nélkül kezdhettünk bele ebbe a projektbe. A több hazai 

szervezet (pl. Országos Mentőszolgálat, Légimentők) részére adományozó-gyűjtő akciókat 

szervező Humán Dialog Kft-vel együttműködve novemberben szerveztünk meg egy postai 

levelek kiküldésével kezdődő kampányt („direkt marketing”). Összesen 10.000 

magánszemély kapott olyan levelet, amelyben bemutatjuk a szervezetünk tevékenységét, 

kiemelve a mentési tevékenységet, mert kifejezetten ennek fenntartásával kapcsolatban kértük 

a megszólított személyek támogatását. Egyik mentős önkéntesünkkel készült rövid interjú 

alapján válhatott személyesebbé a címzettek számára, hogy milyen módon élik meg segítőink 

ezen szolgálatukat. A címeket a BM -től vásárolta a szervező cég, országos reprezentáltságot 

biztosító un. „hideg” címlista. Éppen ezért 4 %-os válaszadást tűztek ki célul a szakemberek, 

onnantól lesz valószínűleg életképes a további kampány.  

Az adományok gyűjtése érdekében megnyitottunk egy külön banki alszámlát, így könnyen 

ellenőrizhetjük a támogatóink számát és a beérkező támogatások összegét. December 22-ig 

414 személytől már 754.000,-Ft adomány érkezett be. 

Mivel az első adományozó-gyűjtő akció sikeresnek mondható, ezért a program folytatásáról 

egyeztetünk a szervező vállalkozással. Reményeink szerint 3 éven belül már nyereségessé 

válik ez az akció, mert addigra kialakul egy 30-40 ezer fős adományozói kör, akik 

rendszeresen támogatják majd munkánkat. 

Porcsalmy László – Nagy Tamás 

 

Rövid hírek: 

- November közepén német johannitáktól származó gyümölcsfa adományból 300 

csemetét adományoztunk a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzatnak. A Délmagyar.hu is beszámolt az akcióról. 

 

- Korábban beszámoltunk arról, hogy a Hankook Tyre Magyarország Kft-től idén is 

nyertünk 3 garnitúra gumiköpenyt az általunk kiválasztott autóinkra. Most a 

Kárpátalján üzemeltetett 3 mikrobuszunkra gondoltunk, s az átvétel után sikeresen el 

is juttattuk azokat „állomáshelyükre”.  



- 300 db műanyag, lábbal hajtós játékmotort kaptunk a Református Szeretetszolgálattól. 

Ezek egy részét sikerült még Karácsony előtt eljuttattni óvodákba: 

Csengerre, Hedrehelyre, Mátészalkára, Kárpátaljára valamint 2 budapesti református 

óvodába összesen 100 játék került a gyerekek nagy örömére. 

                    
 

- Bécsi johannita barátaink ismét megajándékoztak bennünket: most 10 db újraélesztés 

oktatásnál használatos un. „Ambu babát” hozhattunk haza. Ezekkel az eszközökkel 

bővíteni tudjuk oktatási kapacitásunkat, illetve lehetővé válhat, hogy olyan helyekre, 

ahol rendszeresen oktatunk, „kihelyezzünk” egyet, hogy ne kelljen mindig hordozni, 

illetve más helyi szervezetnél is megkönnyítheti az oktatások beindítását. Emellett ki 

tudtuk segíteni 2 darabbal a Református Szeretetszolgálatot is. 

  

 

Áldott Karácsonyt, és békés újévet kívánunk 

minden kedves olvasónknak! 

 
 

 

Itt említem meg, hogy az erről az eseményről posztolt 

beszámoló (beleértve ezt a képet is) után nemsokkal, a 

Facebook ismét – immár másodszor – letiltotta oldalunkat. E 

sorok írásakor 3. napja, hogy a döntéssel kapcsolatos 

ellenvetést elküldtem, de még nincs reakció… Lehet, hogy az 

ambu babákat a technikájuk „erőszakos cselekménynek” 

ítélte? 

Mindenesetre furcsa, hogy egy olyan eszköz, amely 

Európában mintegy 600 millió embert elér, semmilyen európai 

kontroll alá nem esik, intézkedéseik nem követhetők, hazai 

ügyfélszolgálatuk, „helpdesk”-jük nincs…  


