
 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

XXIII. évfolyam 3. szám  2022. szeptember  Szerkeszti: Porcsalmy László 

 

Bár az ukrajnai háború miatt folyamatosan jönnek a feladatok, egyéb területeken sem 

csökkentek a tennivalók. Sportesemények, találkozók egészségügyi biztosítása, 

táboroztatások mellett a nyár és az ősz a konferenciák és közgyűlések ideje is, mind a JOIN 

(Johanniter International) és annak munkacsoportjai, mind a rendi intézmények képviselői 

találkoztak. Ezekről adunk rövid ismertetést. 

 

Május elején a JOIN (Johanniter International) Önkéntesség és Ifjúsági munkacsoportja 

két év után végre személyesen is tudott találkozni. 

A megbeszélésen elsősorban a járvány alatti tevékenységeinkről, illetve az ukrán menekültek 

támogatásáról egyeztettünk. Itt a magyar szervezet nagy hangsúlyt kapott, hisz mi vagyunk az 

első vonalban, mint szomszédos ország, s mint akik korábban is dolgoztak azon a területen. 

Természetesen rengeteg segítséget kapunk a társszervezetektől, melyről részletesebben is 

olvashatnak Hírlevelünkben, és rendszeresen hírt adtunk azokról a Facebook oldalunkon is. 

Ezeken felül az egyes szervezetek az újításaikról / terveikről is beszámoltak. 

 

 
Porcsalmy Zsófia 

A JOIN közgyűlésre május 20-22. között került sor – de az erről szóló tudósítás előző 

Hírlevelünkbe nem fért be. Szintén két év után az első személyes találkozó volt, ennek 

megfelelően sok beszélgetésre került sor a hivatalos programok végén. Ez számunkra különös 

missziót is jelentett. Azt tapasztaljuk, hogy sok nyugati országban elég egysíkú a tájékoztatás, 

amelynek része sajnos rendszeresen a Magyarországot bíráló vélemény is, legyen szó az 

illegális migrációról, gyermekvédelmi törvényről vagy éppen az energetikai szankciók 

ellenzéséről. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban hatalmas összefogás volt tapasztalható a 

A találkozóhoz a máltai tagszervezet 

nyújtotta a helyszínt. Nem csak a 

munkáról volt szó, jó volt végre 

találkozni a kedves ismerősökkel / 

barátokkal. Ezek mellett pedig 

vendéglátóink megmutatták nekünk 

La Valletta főbb látnivalóit, és a Szent 

János rendhez kötődő fontosabb 

pontokat. 



JOIN tagszervezetei között, s elsőként kértek fel, hogy mondjam el, mi mindent tettünk, 

hiszen mi vagyunk legközelebb. Sok mindenről beszámolhattam, hiszen valóban sokrétű 

tevékenységet folytattunk és folytatunk a mai napig is, és ezen tevékenységeinket sok 

természetbeni és pénzbeni adománnyal is támogatták a johanniták. De alkalmam nyílt arra is, 

hogy kicsit árnyaljam a Magyarországról kialakult képet, elmagyarázva egyes intézkedések 

hátterét. Azt gondolom, sokaknak sikerült lényegesen megváltoztatni a véleményét, sokat 

kérdeztek az étkezések alatt és a kávészünetekben, és mindenki azt mondta: „ezekről most 

hall először, és köszöni, hogy elmondtam neki”. És ebbe sok mindent bele kell érteni, a 

határon túli magyarság helyzetétől kezdve a magyarországi gázellátásig. S bár ezek „csak” 

tájékoztató jellegű beszélgetések, el lehet képzelni, mennyire oda kell figyelni, mit és hogyan 

mond az ember, mert egy rossz szófordulattal tönkre lehet tenni az addig esetleg elért 

eredményeket. 

Hála Istennek, jó visszhangja volt a magyar közreműködésnek, tevékenységnek, s a 

továbbiakban is számíthatunk johannita barátaink támogatására. 

Porcsalmy László 

Jótékonysági virtuális futás 
 

 
 
 

Porcsalmy Zsófia – Ifjúsági Csoport 
 

 
Katona Regina 

 

Az ifjúsági munkába egy fiatal szombathelyi önkéntesünk szemüvegén keresztül is 

bepillantást nyerhetünk: 

Barátokkal szívesen mentünk Kőszegre a Lovagi Napokra segíteni.  

Nyáron a Johannita Segítő Szolgálat keretében Ópusztaszerre a Magyarok Országos 

Gyűlésére és Gyulára a Szélrózsa evangélikus ifjúsági fesztiválra is eljutottunk.  

Július 30-án Tahitótfaluban gyűlt össze 

a johannita ifjúság (a szokásos nyári 

tábor helyett) egy egynapos 

csapatépítőre. Az alkalom jó 

hangulatban telt, hamburgert sütöttünk, 

több társasjátékot kipróbáltunk, sokat 

nevettünk és beszélgettünk. 

Virtuális jótékonysági futásra hívtuk 

kedves Facebook követőinket a 

kárpátaljai és ukrán menekültek 

támogatására. Az akcióban 12 fő vett 

részt, és 110 km-t futottak a 

rászorulókért – és mintegy százezer 

forint adomány gyűlt össze! Köszönjük 

a részvételt és az adományokat! 



A Magyarok Országos Gyűlésén idén lehetőséget kaptunk „kiállítóként” is megjelenni. 

 

 

 

Szállást a gyönyörűen berendezett mórahalmi krízisközpontunkban kaptunk. Először 

használtuk szállásként az épületet, és reméljük, nem utoljára!  

Nagyon köszönjük Pozsár Endrének a segítséget, és a hűsítő limonádét – ami a 40 fok körüli 

hőmérsékleten igen jólesett! Kicsik és nagyok egyaránt jöttek megnézni az előadásunkat.  

 

Köszönöm szépen a lehetőséget a Johannita Segítő Szolgálatnak, hogy ennyi helyre 

eljuthattam velük a nyáron.  

Katavics Lili – Szombathely 

 
 

Természetesen a szolgálatokon kívül rengeteg érdekes, és lelkileg építő programon vehettünk 

részt. Istennek hála – egészségügyi téren – túl sok tennivalónk nem akadt 

 

Porcsalmy Zsófia 

Bemutattuk a szervezetünket, 

fotókkal – szórólapokkal, és 

újraélesztési bemutatót 

tartottunk.  

Ősapay György lovag a 

Babacsalogató programról 

tartott előadást mindkét nap. 

Érdekes volt számunkra is látni, 

hogy mennyi minden van ezen a 

rendezvényen, mennyi mindent 

lehet kipróbálni – megismerni. 

 

Az idei Szélrózsa evangélikus 

ifjúsági találkozón ismét részt 

vettünk, mint mentőszolgálat, 

az elsősegélynyújtó önkénte-

sekkel kiegészülve. Külön 

öröm volt, hogy szombathelyi 

csoportunkból ismét voltak 

lelkes önkéntesek, akik eljöttek 

velünk, és így egyre szorosabb 

kapcsolat alakul ki közöttünk. 

Gyulán megrendezésre került a Szélrózsa 

evangélikus ifjúsági fesztivál. Nagyon jól éreztem 

magamat ebben a pár napban.  Jó érzés volt 

embereken segíteni és belepillantani az 

elsősegélynyújtás rejtelmeibe, amelyet később 

hasznosítani tudunk.  



Oktatások: 

Idén ősszel a szokottnál lassabban indulnak el a szokásos középiskolás elsősegély képzéseink, 

mert szeretnénk az oktatásokhoz bevonni az egészségügyben végzett, vagy a johannita mentőn 

dolgozó önkénteseinket. Ez az "átállás" ugyan most lassítja a tanfolyamok beindulását, 

hosszútávon viszont az oktatási kapacitásunk növekedését jelentheti. Ráadásul szervezetünk 

egy újabb területén tudunk majd önkénteseket bevonni. 

Egyébként a középiskolák felől az érdeklődés nem lankadt, továbbra is rengeteg iskolában 

várnak majd minket szeretettel. 

Az egyetemeken szeptemberben rendben elindultak a képzéseink. 

dr. Gorove Kristóf 

Nyáron se sokat pihentek mentőseink. A szokásos hétfői szolgálatok mellett rengeteg 

programon tűntek fel mentőautóink, őrizve sok tízezer ember biztonságát.  

A profi amerikai futball mérkőzések nagy részét és a döntőket mentőseink biztosították. Jelen 

voltunk vízilabda mérkőzéseken és futóversenyeken is, valamint rendszeresen jártunk a 

kiskunlacházi reptérre, ahol naponta több száz ember próbálkozhatott nagy teljesítményű 

autók vezetésével.  

Szerte az országban több nagyobb fesztiválon a Johanniták végezték az egészségügyi 

biztosítást, mint például a Balatonboglári Szüreti fesztiválon, a Szentendrei családi napon, 

majd ugyanitt az Éjjel-nappal fesztiválon, a Veszprémi Kabóciádé bábfesztiválon, a 

Tatabányai Ifjúsági fesztivál záróestéjén vagy az idei Szélrózsán.  

 

Köszönjük mentőseink és önkéntes elsősegélynyújtóink kitartó és áldozatos munkáját! 

Frigyesi Tamás 

 

Az ukrajnai háborúval kapcsolatos tevékenység továbbra is zajlik, és arról rendszeresen 

igyekszünk a Facebook oldalunkon – képekkel együtt – beszámolni. 

De lehet, hogy ezen változtatni kényszerülünk, ugyanis a Facebook egyre sűrűbben letilt 

bennünket, természetesen indoklás nélkül, és az egész Európai Únió nem volt eddig képes 

arra, hogy valami keretek közé szorítsa őket, így azt tesznek, amit akarnak. (Elnézést, ha kicsit 

indulatos a megjegyzésem, de épp most szembesültem az újbóli letiltással. Remélem, egy 

héten belül sikerül visszaszerezni…) 

Azért néhány rövid beszámolót idézek: 

A szeptember eleji 

Mindszenty zarándoklaton a 

hömpölygő tömegben is 

felismerhették a résztvevők a 

mentőautókon a Johannita 

keresztet.  

 



„Reszkess Terény, jövünk!” 

Tengermély tisztelettel és végtelen szeretettel köszönöm a Johannita Segítő Szolgálatnak, 

hogy menekült védenceim pár napra kiszabadulhattak a menekültszállóból, hogy a terényi 

gyönyörű táborukban tölthettek pár - a szó átvitt értelmében - felhőtlen napot, hogy az időjárás 

kegyetlensége ellenére vigyorogva jöttek haza, hálatelt, szerető szívvel... Senki nem gondolta, 

hogy ez az iszonyat ilyen sokáig tart. A kezdeti lelkesedés a segítésre mindenkiben lohad. 

Nekik a türelmük, nekünk a tartalékaink fogynak... Ez most nagyon kellett. Köszönöm 

mindenkinek, aki segített, hogy létrejöhessen. Igen, elsősorban a Johannita Segítő 

Szolgálatnak, akik nem kevés pénzzel-munkával vannak benne. 

   

Regős Éva 

 

 

Nagy Tamás 

Indulás, hajrá, Beregszász!  

Hatalmas köszönet és hála a Johannita Segítő Szolgálat nagylelkűségének, amely 600-600 kg 

lisztet és étolajat ajánlott fel kárpátaljai szegényeinknek. Ugyanúgy köszönöm a nagykanizsai 

piarista iskola diákjainak, ovisainak, pedagógusainak, hogy mindezt kiegészítették lelkes 

gyűjtésük által sok-sok édességgel és nem utolsósorban a nagykanizsai Katolikus Karitásznak, 

általuk jut a teherautóra több doboz higiénés termék, száraztészta stb. Hatalmas 

nagyrabecsülésem B.M. barátomnak a teherautóért! Nagyon köszönöm a nagylelkű "privát" 

adakozóknak is a bringákat, amik szintén bekerülnek az autó puttonyába.  

Holnap reggel irány újra Beregszász. Ha imáitokkal elkísértek, azt igencsak megköszönöm.  

Összesen 300 darab 

vendégágyat vásároltunk és 

vittünk Kárpátaljára a belső 

menekültek ellátásához és az 

óvóhelyek berendezéséhez. 

Reméljük, nem fognak sokáig 

kelleni, de ha mégis szükség lesz 

továbbiakra, lehetőségeink 

szerint szállítunk még. 



     

Bodó Tamás - Homokkomárom, szeptember 15. 

 

Rövid hírek: 

- A Johannita Rend Alliance ülésén bíztató megbeszéléseket folytathattunk a svéd 

johanniták képviselőivel az általuk kidolgozott és bevezetett demenciás program 

átvételéről. Remélem, hamarosan további részletekről számolhatok be, hiszen rendünk 

vezetője, az Úrmester is támogatásáról biztosította a tervet. 

- Adomány és adományozó gyűjtő kampányunk tovább folytatódik. A sok megkeresés 

kezdi meghozni gyümölcsét, egyre többen köteleződnek el mellettünk, támogatásra 

méltónak tartva tevékenységünket. Ez, a mostani bizonytalan körülmények között 

mondani sem kell, milyen fontos működésünk szempontjából. Vélhetőleg ennek az 

akciónak is szerepe van abban, hogy idén az SZJA 1 % felajánlás során a felajánlott 

összeg gyakorlatilag megduplázódott, a felajánlók száma pedig több, mint 40 %-kal 

nőtt. S reméljük, ez jövőre még tovább javul. 

- Idén is meghívtak a Reményik-nap szombathelyi rendezvényére, most sem maradhat 

el a Rend és a Segítő Szolgálat mellett a mentőautó bemutatása. 

- Folyamatban van 4 használt mentőautó beszerzése Ausztriából, amelyeket Ukrajnába 

szánunk. Hármat vásárolunk – a „szokásos” kedvező áron – és egyet az osztrák JUH 

adományként ad át nekünk. 

- A megnövekedő árak nekünk is jelentős többletkiadást okoznak. Járműveink – céges 

autók lévén – csak a piaci áron kaphatják az üzemanyagot. Bizony, a mentőbe is 

„drágán” kell tankolnunk. A rezsiköltségek emelkedése miatt a raktárban is jelentős 

többletkiadással kell számolnunk még úgy is, hogy leszabályoztattuk a hőmérsékletet, 

és csak az iroda részben fűtünk. A raktártér fűtése csak hosszabb, 4 órát meghaladó 

rakodás esetén engedélyezett. Mórahalmi ingatlanunkban is fagymentesítettünk és 

csak temperáló fűtést alkalmazunk. 

 


