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A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

 

XXIII. évfolyam 4. szám  2022. december Szerkeszti: Porcsalmy László 

A negyedik negyedévben is az ukrajnai háború kapcsán nyújtott segélyakciók voltak a 

középpontban. Ezekről részletesen beszámolni egy Hírlevél terjedelmében lehetetlen, de a 

főbb akciókat megpróbáljuk bemutatni. 

A brüsszeli johanniták elnyerték a Bonafarm cégcsoport támogatását, és már több ízben 

tartós tej és szalámi szállítmányt szerveztek Románia ukrajnai határához. A fuvarozáshoz 

szükséges dokumentumokat és garanciákat szervezetünk biztosítja. Egy-egy alkalommal 

mintegy 20 ezer liter UHT tej és 1 tonna szalámi indul útnak. 

 

Továbbra is segítünk másoknak az adományok Kárpátaljára juttatásában: a gödi 

önkormányzat kérésére két alkalommal is elvittük az általunk megvásárolt árut 

testvérvárosukba, Makkosjánosiba, polgármester úr kíséretében. 

 

 

A Gazdagréti Református Gyülekezet adományát Munkácsra, a Rákospalota-Óvárosi 

Református Gyülekezet adományát Bucsuba, a Béres Gyógyszergyár adományát pedig – 

kiegészítve tartós élelmiszerrel – Palágykomorócra vittük el.  

Szintén a gazdagréti gyülekezettel közösen szállítottunk bútort, háztartási eszközöket 

Petőhenye községbe, ahol 12 menekült ukrán családot fogadtak be. 

A korábban már átszállított mintegy 300 vendégágyhoz további ötvenet vittünk a Református 

Egyháznak, valamint 200 paplannal, ágyneművel és több tucat polifoammal segítettük a téli 

hidegek átvészelését.  

A szállítmányok javarészt tartós 

élelmiszerből, higiéniai termékekből 

és iskolaszerből álltak. Hetente 

mehetne egy ilyen kisteherautó... 



     

 

És minden bizonnyal a legnagyobb figyelmet keltő akciónk: 4 mentőautó Kárpátaljának! 

Júliusban érezett a kérés püspök úréktól, hogy szükség lenne minél több mentőautóra. Mi az 

osztrák johannitáktól szereztünk már be több mentőautót is, így ismét hozzájuk fordultam. 

Mivel éppen nem volt „felszabaduló” autó, ezért várni kellett egy kicsit, de ez az idő éppen jó 

volt arra, hogy tisztázzuk, mi módon adminisztráljuk majd az ügyletet, hogy az a 

legcélszerűbb legyen. Végül megszületett a döntés: mi vásároljuk meg a mentőket az osztrák 

JUHA-tól, de nem helyezzük forgalomba őket Magyarországon, hanem ideiglenes forgalmi 

engedéllyel – és rendszámmal – visszük majd tovább Ukrajnába őket. Ennek megfelelően 

készült el az adás-vételi szerződés, majd november elején 5 lelkes önkéntes autóba ült, és 

elindultak Bécsbe a járművekért. Ott az átadás hamar megtörtént, s indulhattak is haza. Menet 

közben volt egy kis izgalom: az egyik mentő ugyanis megállt. Némi tanakodás után kiderült, 

nem jó az üzemanyagszint mérő, így bár közel féltankot mutatott, de bizony kifogyott a 

gázolaj! Megadva az autónak, ami jár, már probléma nélkül elérték a budaörsi Mentőállomást. 

November végére elkészültek az ideiglenes dokumentumok. Ezúton is megköszönöm File 

Miklósnak, hogy a kormányhivatalban az ügyintézést elvégezte! 

30 nap állt rendelkezésre, hogy a mentők elhagyják az országot. Végül több egyeztetés után 

december 20-án hatan indultunk a „küdetésnek”. A hideg miatt egyik akkumulátor 

megmakacsolta magát, és a tervezett ½ 6-os indulásból ½ 7 lett. De így is időben 

megérkeztünk a határra, ahol mindkét oldalon tudtak érkezésünkről. A magyar oldalon percek 

alatt átjutottunk, s az ukrán ügyintézés is gyorsan zajlott. 3-4 ember foglalkozott velünk. 

(Vagyis inkább az autókkal.) 

 

A Diakónia udvarára  érve több magasrangú vendég is ott volt már, Beregszász polgármestere 

és több megyei előljáró. És persze Zán Fábián Sándor püspök úr – ezúton is gratulálunk 

A határra elénk jött Nagy Béla, a 

KRE főjegyzője, diakóniai vezetője, 

és segített mind a tolmácsolásban, 

mind pedig az ügyintézésben. 



újraválasztásához, Isten áldja szolgálatát! – nagy szeretettel fogadott minket. Bacskai József 

ungvári Főkonzul úr is megtisztelte jelenlétével az összejövetelt. 

Az előre megbeszélt időben, 14 órakor megérkezett Viktor Mikita úr, Kárpátalja kormányzója 

és Viktor Csubirko úr, megyei tanácselnök. Az ünnepélyes átadáson meleg szavakkal 

köszönték meg nem csak a Johanniták támogatását, de Magyarország folyamatos segítségét 

is. 

    

Az esemény fontosságát mutatja a kormányzó személyes megjelenése – ez azért is nagy dolog, 

mert korábban nem járt a püspökségen, így reméljük, közvetlenebb kapcsolat tudott kialakulni 

– és a média jelenléte. Kommendátor úr interjút adott a helyi TV-nek, amit a magyar M1 is 

átvett. Ezen a linkeken egy darabig elérhető az interjú: 

 https://life.karpat.in.ua/?p=130648&lang=hu 

A Pulzus FM rádió is készített interjúkat, valamint december 23-án az Info Rádió is készített 

interjút a Segítő Szolgálat elnökével. 

Kormányzó úr saját Facebook oldalán is méltatta az adományukat. 

   

Porcsalmy László 

A háború mellett az itthoni tevékenységekre is jutott energia.  

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Advent első vasárnapján, immáron 21-ik 

alkalommal szervezte meg jótékonysági vásárát. Az előkészületek már ősszel megkezdődtek. 

Templomunk udvarán, szabad téren verőfényes vasárnapon gyűltek össze az istentisztelet után 

idősebbek és fiatalok, gyermekes családok. 

Az előkészületekben aktívan részt vettek a Szombathelyi Johannita csoport tagjai, hölgyek, 

férfiak és fiatalok. 

Sokan készítettek míves kézműves termékeket, amik adományok fejében leltek gazdára. 

A vásárlás után lehetőség volt szintén adomány ellenében egy jó babgulyást elfogyasztani, az 

amerikai típusú hot-dognak is nagy keletje volt. 

https://life.karpat.in.ua/?p=130648&lang=hu


A hideg ellen forró teával és forralt borral melegítette magát, ki-ki életkorának megfelelően. 

Az adományokból befolyt összeget a szombathelyi evangélikus ifjúság 2023. évi 

programjainak segítésére használjuk fel. 

   

A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (SZEDIK) fejlesztése 2022.12.01-jén fontos 

mérföldkőhöz ért. Közel két év előkészítés és építés után a Központ új, korszerű 

épületszárnnyal bővült. 

Szombathely Megyei Jogú Város, a Falco Zrt., a Magyarországi Evangélikus Egyház 

Diakóniája és a SZEDIK jelentős anyagi összefogásának, – mintegy 700 millió forint – 

eredményeképpen elkészült, és átadásra került a Diakóniai Központ új, korszerű szárnya, ahol 

az otthon fogyatékkal élő ellátottjait helyezték el korszerű, huszonegyedik századi 

körülmények között. 

A fogyatékkal élők felszabadult épületszárnyait felújították, és Szombathely ellátásra szoruló 

időseit – közel 50 fő – helyezték el benne. 

A Szombathelyi Johannita csoport több száz önkéntes órával segítette a Diakóniai Központ 

munkáját, elsősorban az adományok – szobák berendezési eszközei, bútorok – fogadásakor és 

a lakók költöztetésekor. 

   

Az iskolaév végén pedig a Johannita szakkör "nagy csoportjából" néhányan ellátogattak a 

Szombathelyi Mentőállomásra Horváth Balázs mentőtiszt invitálására. 

A közel másfél órás látogatáson szakköröseink megismerhették a mentőállomást, a különböző 

mentőegységeket, azok felszereléseit, és bepillantást nyerhettek a mentődolgozók munkájába 

is. Hálásan köszönjük a meghívást és a körbevezetést! 

Hegedűs László - Szombathely 

 



Október végén a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolában vettünk 

részt a Reményik-napon. A lelkes diákoknak a mentőautónkat / mentőszolgálatunk 

működését mutattuk be, illetve az újraélesztésben is kipróbálhatták magukat. 

Emellett kicsit bemutattuk nekik a Johanniták történelmét – és hogy mit jelent ma Johannita 

ifjúnak lenni. 

 

Magyar Johanna, Porcsalmy Zsófia 

 

Ifjúsági hírek 

Ifjúságunk munkássága kicsit alább hagyott a COVID járvány alatt, hiszen se az idősek 

otthonába nem tudtunk bemenni a nénikhez látogatóba, se a fogyatékkal élőkkel nem tudtunk 

elmenni táborozni. A kissé kusza helyzetből próbáltuk rendezni sorainkat.  

 

Fontosnak tartjuk a gyakorlati elsősegélytudást, így a szituációk mellett úgy gondoljuk, hogy 

a tudásunk átadása is fontos. Ezért fejlesztettük és kipróbáltuk magunkat abban, hogy tudnánk 

elsősegélynyújtást oktatni. Itt az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSz) keretein belül tartott 

elsősegély tanfolyamokban is szeretnénk idővel beállni oktatónak.  

 

Az elsősegélytudás ismertetésére, fontosságának hangsúlyozására szeretnénk egy sorozatot 

indítani Facebook oldalunkon, rövid, ám de hasznos információkkal. 

Szeretnénk bővíteni csapatunkat, így a toborzásra is külön figyelmet fordítunk, akár az IKSz 

keretein belül is.  

Mindenképp szeretnénk a fogyatékkal élők közt tovább szolgálni, már tervezzük a 2023-as 

évi nyári tábort velük. 

Így azon ifjakkal, akik a továbbiakban is tudják vállalni velünk 

az önkéntességet, november első hétvégéjét a terényi 

táborunkban töltöttük. A programok középpontjába a 

betegellátáson túl a csapatépítés került, a jókedvű táborozók 

egymáshoz és Istenhez való kapcsolatukat egyaránt 

erősítették. 



Ezen felül nyitottak vagyunk arra, hogy részt vállaljunk a humanitárius segélyezésben, a 

raktárpakolásban és szeretett táborunk rendezgetésében.  

Szeretnénk szervezetünket minél szélesebb körben megismertetni, így szívesen készülünk az 

általunk látogatott rendezvényekre ilyen portfólióval.  

Szervezetünknek fontos részét képezik az önkéntesek, így januártól röviden minden kedves 

ifjúsági tagunkat be fogjuk mutatni Facebook oldalunkon. 

Bármilyen kérdés/érdeklődés esetén keressenek bátran! 

Porcsalmy Zsófia (porcsalmyzsofi@gmail.com) 

S hogy valóban mennyire fontosnak tartjuk az önkénteseinket, az is mutatja, hogy november 

közepén kötetlen együttlétre hívtuk mentőseinket és az ifjúságot, hogy egész éves munkájukat 

egy jelképes ajándékkal megköszönjük, egy jó vacsorával megvendégeljük őket, s egy kis 

kikapcsolódást is biztosítsunk. 

 

 

A képzéseinkről: Az idei tanévben összesen 10 középiskolában tartottunk elsősegély 

tanfolyamot az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében, ahol nagyjából összesen 200 diáknak 

tanítottuk meg az életmentő beavatkozásokat. Nagy öröm, hogy idén is volt újonnan 

becsatlakozó gimnázium. 

Az egyetemeken összesen 3 nappali és 2 levelezős kurzuson oktattunk körülbelül 150 

felsőiskolás diákot. 

Nagy öröm, hogy ismét egyre többen keresnek meg minket munkahelyi elsősegély oktatással 

kapcsolatban.  

Kárpátaljáról érkezett a kérés, hogy a Református Egyház intézményének dolgozói számára 

tartsunk elsősegély oktatást. Egyszer már tartottunk ilyet, és annak nagyon jó visszhangja volt 

a dolgozók között, de azóta sok személyi változás történt. Így most, a megváltozott 

körülmények között még fontosabb, hogy legyenek képzett elsősegélynyújtók.  

December 14-15 között 10 intézmény dolgozóinak tartottunk elsősegély tanfolyamot 

Kárpátalján. Első nap Mezőváriban, a Nefelejcs központban voltunk, 2 gimnázium, 3 óvoda 

és a rehabilitációs központ vállalkozó kedvű dolgozóit képeztük ki. Este átutaztunk 

Nagydobronyba, ahol a Református Líceumban kaptunk szállást, majd másnap itt volt az 

oktatás is. Ide a helyi Líceum, egy gyermekotthon, a cigánymisszió, a házigondozó szolgálat 

dolgozói jöttek el. A sikeres vizsga után minden intézmény 1-1 felszerelt elsősegély táskát 

A helyszín a Strike Bowling Club volt, 3 pálya 

állt a rendelkezésünkre, így mindenki 

kipróbálhatta magát.  

Az ételek is finomak voltak – talán a zajszint 

volt kissé magas, de a majd’ 30 résztvevő így 

is jókat tudott beszélgetni. 



kapott ajándékba. Megható volt megtapasztalni, hogy a nehézségek ellenére is milyen 

szeretettel és jókedvvel láttak minket vendégül. 

 

Dr. Gorove Kristóf 

Idén ötödik éve, hogy a Johannita Mentőszolgálat az Országos Mentőszolgálat irányítása 

alatt végez mentési tevékenységet Budapesten és környékén. Az első három évben a Máltai 

Szeretetszolgálat Bem utcai központjából indultak autóink, 2021. januárjától pedig az OMSz 

Budaörsi mentőállomásának vendégszeretetét élvezhetjük. Mentőautónk jelenleg a 

legkorszerűbb felszereléssel ellátott mentőjárművek közé tartozik, elhivatott önkénteseinkkel 

minden hétfői napon találkozhatnak a bajbajutottak. Idén is többen csatlakoztak munkánkhoz, 

mind önkéntesen, szabadidejükből áldozva látnak el szolgálatokat.  

A 2022-es évben mintegy 90 szolgálatot láttunk el és körülbelül ezer embernek segíthettünk.  

A mentési munka mellett idén is rendszeresen elláttuk kulturális és sportesemények (amerikai 

foci, birkózás, …) egészségügyi biztosítását, a Gyulán tartott Szélrózsa Ifjúsági találkozón is 

mentőseink és elsősegélynyújtóink ügyelték a résztvevők egészségét.  

Köszönjük Önkénteseink egész éves fáradhatatlan kitartását és lelkesedését, és kérjük az 

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

 

Az ukrajnai háború miatti segélyszállítmányok mellett a hazai szükséget szenvedőket is 

igyekszünk ellátni, a legutóbbi időszakban 

• Vilmány önkormányzatának két teherautónyi bútor, ruha, élelmiszer, 8 vendégágy, 

ágynemű, elektronikai eszköz, fertőtlenítőszer, egy raklap festék 

• Nagycsaládosok Országos Egyesületének bútor, ruha, három raklap fertőtlenítőszer 

• Szada Önkormányzatának 5 raklap ruha, ágynemű, fertőtlenítőszer 

• négy magánszemélynek vittünk/adtunk ki ápolási ágyat és kerekesszéket. 

Frigyesi Tamás 

 



   

Az érdi szociális intézményt korábban műszaki eszközökkel láttuk el, hiszen ők is befogadtak 

ukrajnai menekülteket. Most még 17 kórházi ágyat és 8 éjjeliszekrényt is kaptak, amivel 14 

szobát tudtak megnyitni a Johannita Segítő Szolgálat támogatásával.  

Lorx Ádám 

 

Nemrégiben telefonhívást kaptam a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna 

Általános Iskolája igazgatónőjétől, aki iskolabútor felől érdeklődött. Mennyi kellene? – Sok… 

Menekültek gyerekei is kerültek hozzánk, nekik sincs padjuk. 

– Hát sajnos most nincs. Majd megkérdezzük. És megkérdeztük. És kis idő múlva Endre 

jelentkezett, hogy akkor 160 iskolai szék és 80 kétszemélyes pad érkezik Németországból… 

 

S innentől a szó igazgató asszonyé: 

Istennek legyen hála a megújulásért, a lehetőségekért és azért is, hogy szükség volt új bútorra, 

nem csak az elhasználódás miatt, hanem, mert egyre több gyermek választja a Julianna 

Református Iskolát. 

Csodaszépek lettek a felsős termeink, és így az alsós termekbe is jutott bőven bútor a 

felsősöktől, a nagyobbra nőtt alsósoknak. 

Édesapák segítettek a kamionról lepakolni, munkatársaink pedig Németh Zita 

igazgatóhelyettes irányításával napokig rendezték be a termeket. 

Jó érzés bemenni, látni az új padokat és székeket, mert óriási szükség volt rájuk.  

Most már kényelmesen el tudnak férni a gyermekek. Folytatódhat a munka tovább a hosszabb 

téli pihenés előtt.  

 

    
Szűcsné Tihanyi Gyöngyi  

 

 



Rövid hírek: 

- Múltkor beszámoltunk, hogy a Johannita Rend Alliance ülésén bíztató 

megbeszéléseket folytathattunk a svéd johanniták képviselőivel az általuk kidolgozott 

és bevezetett demenciás program átvételéről. December első hetében videó 

konferencián egyeztettünk a Sylviahemmet vezetőjével és a nemzetközi 

kapcsolatokért felelős munkatársával a lehetőségekről december első hetében, 

februárra megkapjuk a lehetőségeket az intézménytől. Az illetékes államtitkárság is 

érdeklődéssel fordult a lehetőség felé. 

- Ismét kaptunk gyümölcsfa csemetéket Németországból. Az 560 csemetét Gödön, 

Mórahalmon, Terényben és Rákospalotán osztottuk szét. Az ajándék fácskákért 

köszönettel fogadtunk adományokat, amelyet a műtétre váró kisfiú – Zeni – számára 

adunk tovább. 

- Jövőre szeretnénk megújítani a Facebook oldalunk és honlapunk arculatát is, reméljük, 

januárban már láthatóak lesznek a változások. 

 

Végezetül Áldott Karácsonyt és békés, boldog 

Újesztendőt kívánunk minden kedves 

olvasónknak! 

 


