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Előző számunk óta sok mindent törént. Elsősorban megemlítjük, hogy ismét teljes
kapacitással működött a táborunk. Szokássá válik lassan, hogy augusztusban érkeznek a
határon túli csoportok. Először a nagyváradiak, majd a kárpátaljai csoport, végül a
Somkerékről érkezettek élvezhették vendégszeretetünket. Jóleső érzés hallani, amikor arról
számolnak be, hogy a hazatérésük után még hetekig téma a tábor, s hogy utána már év elején
kezdik kérdezgetni, szervezni a következőt. A nagy érdeklődésre való tekintettel hamar be is
telt minden férőhely, így Kárpátaljáról már el sem jöhetett mindenki.
A tábor tovább szépült: éppen a somkerékiek kedves adományából minden ágy mögé egy
kézzel készített faliszőnyeg kerülhetett. Nemcsak lakályosabb, melegebbek lettek a szobák, de
a hatósági előírásoknak is így felelünk meg.
Elkészült a korábbi öreg ház felújításából az étkező
is. Ez nagy segítség a tábori élethez, hiszen külön
helyiségben – a programok zavarása nélkül – lehet
az ételeket elkészíteni, teríteni stb… Fáy Dániel és
Judit gondos tervezését és műszaki irányítását viseli
magán a szép, tágas, világos helyiség, ahol akár 70
ember is kényelmesen étkezhet.

Ismét Magyarországra látogatott Ronald Barham professzor, aki hazájában a
katasztrófavédelem szakembere, s mint ilyen, régóta kapcsolatban áll a magyar hatósággal, s
nem mellékesen johannita. Ismét – hiszen éppen 10 évvel ezelőtt találkoztam vele először.
Akkor is hivatalos minőségében járt hazánkban, s ő keresett fel akkori munkahelyemen,
mondván, mielőtt ideutazott, átnézte a magyar johanniták nevsorát, foglalkozásukat, s így
talált rám, mint aki hasonló területen dolgozik. Mostani útja előtt is felvette velünk a
kapcsolatot, és mivel az elsősegélynyújtó szimulációs gyakrolatunk éppen látogatása idejére
esett, eljött Terénybe megnézni, hogyan is működnek a magyar johannita „katasztrófavédők”.
(Erről bővebben később olvashatnak.) Természetesen a tábort is megtekintette és elismerőleg
szólt róla. Felmerült, itt lehetne közös gyakorlatot is tartani. Mi állunk elé!

Az Iskolai Közösségi Szolgálat a középiskolások számára fontos program. 2016-tól csak az a
diák érettségizhet, aki legalább 50 óra szolgálatot végzett valamely fogadó intézménynél. Ezt
a programot a minisztérium nagy odafigyeléssel és törődéssel indította, hangsúlyozva, hogy
nem „ingyenmunkaerőt” akarnak szerezni a különböző szervezeteknek, egyházi és civil
csoportoknak, hanem a tudatformáláson van a hangsúly, hogy a gyerekekben a
felelősségvállalás és a diakónia fontossága növekedjen. Ezért több találkozót is tartottak
országszerte, hogy felkészítsék az iskolákat erre a programra. Egyiken mi is részt vehettünk,
Veszprémben ismertettük elsősegélynyújtó programunkat, amelyre épp a napokoban futó TV
reklámon keresztül is szeretnénk mozgósítani a fiatalokat.
Talán nem kell hangsúlyozni, milyen nagy lehetőség ez minden szervezet számára, akmelyek
valóban szeretnének fiatalokkal dolgozni, hiszen ez a program kötelező az érettségizni vágyók
számára, s így rajtunk múlik, hogyan és milyen tevékenységünkkel vonzzuk magunkhoz őket,
akik közül sokak remélhetőleg hosszabb távú szolgálatra, önkéntes munkára is kedvet kapnak
a Johannita Segítő Szolgálatnál.
S végül megint pénzügyekről: ezévi támogatásunk első részével már elszámoltunk, de idén
utófinanszírozott a támogatás, így most megint hamarosan likviditási gondjaink lesznek,
hiszen kb. 15 millió forintot meg kell „hiteleznünk” a működésünkhöz, amelyet aztán az
elszámolás után – várhatóan márciusban – kapunk meg. Ezért kérek minden kedves olvasót,
aki úgy érzi, tud némi hitelt nyújtani kiadásaink fedezésére, keressen meg. Előre is köszönöm.
Porcsalmy László
Éves Elsősegély Szimulációs Gyakorlat
Idén ötödik alkalommal szerveztünk elsősegélynyújtóinknak szimulációs gyakorlatot. A
gyakorlat helyszíne ezúttal is a terényi johannita tábor volt. A gyakorlaton budapesti
elsősegélynyújtó csoportunk mellett részt vettek szakellátóink, illetve a Mátészalkai Helyi
Szervezet által delegált és Kolozsvárról érkezett fiatalok is. Így a tábor kapacitását
gyakorlatilag teljesen kihasználtuk. A tábor négy napja változatos kihívások elé állította az
ellátókat.
Pénteken az elsősegélynyújtóknak kisebb szituációkban lehetőségük nyílt összeszokni, illetve
átismételni egy-egy specifikus problémához tartozó ellátást. Szombat-vasárnap pedig négy
nagy kárhelynek a felszámolásával
kellett az ellátóknak megküzdeniük.
A négy szituáció közt volt erdő
közepén leszakadt kilátótól kezdve,
gázrobbanáson át, éjszakai közúti
balesetig
több
érdekes
és
sérülésekben gazdag lehetőség a
gyakorlásra. Talán
a legtöbb
lélekjelenlétet
igénylő
esetre
istentiszteltre menet került sor, így a
segélynyújtóknak minden felszerelés
nélkül kellett megkezdiük a kárhely
felszámolását.

Vasárnap délelőtt Porcsalmy László elnök kíséretében angol johannita vendégünk volt,
nevezetesen dr. Ronald Barham, katasztrófavédelmi professzor. Ronald barátunk éppen egy
meghívásnak eleget téve tartózkodott Magyarországon. Ennek és nem mellékesen az általa és
R. J. Russell ezredes által fejajánlott nagylelkű adomány átadása apropóján kereste fel a
magyar johannitákat, hogy megújíthassa velünk kapcsolatát. Vendégeink megtekintették az
utolsó kárhely felszámolását, részt vettek az értékelő megbeszélésen és még egy közös ebéd
erejéig is kis csapatunkkal tartottak. Reményeink szerint, Ronald barátunkat újra láthatjuk
majd november elején, amikor ismét Hazánkba látogat.
Vasárnap délután pedig már az ünnepélyes pillanatok vették át a szerepet, hiszen ekkor tettek
esküt csoportunk új tagjai. Az eskütételt követően pedig egymásra figyelhettünk kicsit
kötetlenebbül. A gyakorlatról készült rövid filmünket a következő linken lehet megnézni:
http://vimeo.com/73918229
Szabján Imre

Nemzetközi szervezetünk, a JOIN (Johanniter International) az Önkéntesség Évében 2011ben egy csereprogramot indított, melyben szervezetünk is aktívan részt vett. A program
sikerére való tekintettel az egyszeri projektből állandó program lett. Így a JOIN honlapján a
különböző johannita szervezetek tagjai folyamatosan láthatják, milyen lehetőségeik vannak
más johannita szervezeteknél önkéntes munkát végezni. Fiataljaink ki is használták ezeket a
lehetőségeket és két ilyen csereút is megvalósult. Ezekről számolunk be a következőkben.

Vendégségben a lett johannitáknál
A JOIN-csereprogram nagy választékából végül Lettország mellett döntöttünk, ahol a tervek
szerint egy ingyenkonyhán segítettünk volna.
Aztán – a kiutazás dátumának megismerését követően – kiderült, hogy ehelyett Észtországba
megyünk a lettek fogyatékkal élők számára szervezett táborának kísérőiként. A
kommunikáció nehézkes volt, hiszen a sérültek sem angolul, sem németül nemigen beszéltek,
így elsősorban étkezések előtt, után segítettünk, és nagyon sokat kirándultunk velük. Így
rendkívül érdekes volt összességében minden, nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk.
Amikor a táborból visszajöttünk, még volt időnk arra, hogy Rigában is hasznossá tegyük
magunkat, de a konyhai munkák helyett a ruhaosztásnál segédkeztünk. Ez is egy új tapasztalat
volt számunkra.

Természetesen
a
munka
mellett
városnézésre is jutott időnk, így
megcsodálhattuk
Rigát,
mind
szárazföldről, mind hajóról. Teljesen
beleszerettünk.
A város kisebb-nagyobb szépségeinek
megcsodálásán kívül még arra is volt
alkalmunk, hogy egy-két lett
gasztronómiai specialitást is
kipróbálhassunk.
Ez az egész út számunkra nagyon nagy élmény volt, nagyon jól érzetük magunkat. Egyrészről
azért lehetett ilyen jó utunk, mert vendéglátóink nagy szeretettel vártak minket, és nagyon
kedvesen bántak velünk. Másrészről pedig nagyon élveztük, amit csináltunk egy általunk
eddig nem látott tájon és kulturális környezetben, ezért tényleg nagyon érdekes volt.
Katona Regina, Porcsalmy Zsófia

„A madarak fesziválja”

Három másik önkéntesünk
az
olasz
johannitákkal
dolgozhatott együtt egy
hétvégét. A nyár itthon is
sok tekintetben a feszitválok
időszaka és így van ez
Olaszországban is.
Önkénteseinket a Sagra dei
Osei rendezvényre hívták
Sacile-be, hogy a helyi
johannita mentősökkel és
elsősegélynyújtókkal együtt biztosítsák a rendezvényt. Fiataljainkat nagy szeretettel fogadták
és a szolgálati időn kívül a szűk hétvége során sok mindent megmutattak nekik vendéglátóik.
Így bepillantást nyerhettek nemcsak a helyi johannita szervezet életébe, de például a helyi
polgárvédelembe is. Önkénteseink sok szép élményt és hasznos tapasztalatokat hozhattak
magukkal haza, reméljük az olasz johannitákkal a jövőben is tudunk majd közös kapcsolódási
pontot találni.

Johannita szakellátó csoport
A budapesti (kezdetben kizárólag ifjúsági) elsősegélycsoportunk már 2006 óta heti
rendszerességel tartja gyakorló alkalmait, együttléteit. Az elmúlt években több szempontból is

kezdtük kinőni magunkat ezekből a keretekből. Akár hatókörben – gondoljunk csak az
intézményi elsősegély programunkra, illetve a számos elsősegélyügyeleti szolgálatra –, de
életkorban és összetételében is sokat változott kezdeti csapatunk.
Sőt a laikus elsősegélynyújtás szinterét is több ponton túlnőttük, itt említhetnénk a
mentőautónk és a különböző szakellátói felszerelések érkezését, vagy a Segítő Szolgálat által
„beiskolázott” mentőápolók (ki)képzését is, illetve a munkánkba folyamatosan becsatlakozó
mentőápolókat, orvosokat. Hírlevelünkben többször tudosítottunk a különböző
mentősversenyeken és gyakorlatokon való részvételről és helytállásunkról (ld. S.O.S. Rally,
máltaiak katasztrófagyakorlata). A fenti folyamatok eredményeként mostanra szükségessé
vált, hogy a laikus első ellátást meghaladó tevékenységet is strukturáljuk, összefogjuk. Így
szakmai vezetőnk, dr. Juhász Györgyi kidolgozott egy tematikát a szakellátó csoport
működésére és október 7-én megtartottuk az első erre épülő alkalmunkat. A jövőben havi
rendszerességgel fognak találkozni a johanniták mentősei, köztük mentőápolók, mentőtisztek
és orvosok.
Ez a csoport szakmai- és lelkiműhely lesz, ahol lehetőség nyílik az egyes kompetenciák
gyakorlására, fejlesztésére, a közösség megélésre, vagy épp esetek megbeszélésére,
elemzésére.

Johannita SM csoport
Idei első Hírlevelünkben (ld. Hírlevél XIV. évfolyam 1. szám) már tudosítottunk arról, hogy
Sclerosis Multiplex (SM) betegséggel élőkkel foglalkozó csoporttal bővítettük a Segítő
Szolgálat tevékenységét. A kora tavasszal még csak körvonalazódó csoport azóta elkezdte
működését szervezetünkben. A csoportban 17 önkéntesünk jár párosával, vagy egyedül a
betegekhez heti, kétheti rendszerességgel. Tevékenységük nem szakápolási feladatokat
tartalmaz, sokkal inkább lelki és fizikai segítségnyújtásról van szó (például beszélgetés,
bevásárlás, háztartási feladatok ellátása).
Az SM csoportunk önkénteseinek lehetőségük nyílik profi trénerek vezetésével
esetmegbeszélő csoportban feldolgozni a szolgálat nehézségeit, kihívásait. Az esetmegbeszélő
csoportokat a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság trénerei vezetik. (A
Bálint-módszer egy speciális fajtája az esetmegbeszéléseknek, névadója egy magyar
származású orvos.) Ennek megszervezésében elsősegély csoportunk korábbi szakmai
vezetője, dr. Eörsi Dániel barátunk segített.
Az elmúlt hónapok kezdeti lépéseit még sok munkának kell követnie, hiszen egy nagyon
fontos, de annál nehezebb szolgálatról van szó. Ezúton is buzdítanánk mindenkit, hogy
hordozza imádságban ennek a csoportnak a munkáját is!
JOIN közgyűlés – Berlin
Nemzetközi szervezetünk a JOIN (Johanniter International) éves közgyűlését idén is
májusban tartották meg. A vendéglátó ezúttal a német johannita szervezet (Johanniter-UnfallHilfe) volt. Magyar szervezetünket a Segítő Szolgálat elnöke és ügyvezetője képviselte.
A Közgyűlés megválasztotta a következő kétéves terminus JOIN elnökségét, tekintve, hogy
az előzőek mandátuma lejárt. Mostantól Christian Velten-Jameson az elnök a francia

johannita szervezettől, míg helyettese Ian Mackenzie lett az angol szervezettől. Az elnökség
további két tagja Johannes Bucher az osztrák,- és dr. Arnold v. Rümker a német johannitáktól.
A találkozón a különböző munkacsoportok beszámoltak tevékenységükről. Az ifjúsági
munkacsoport munkájáról Szabján Imre számolt be, hiszen 2010 óta a német szervezettel
közösen koordinálják a nemzetközi ifjúsági munkát. A munkacsoportok beszámolója közt egy
régi-új színfolt tűnt fel: az ún. egészségügyi csoport. Az elmúlt évek hallgatása után most újra
tartalommal töltötték meg a csoport működését és komoly célokat tűztek ki, melyek
szervezetünknek is fontosak lehetnek. A csoport tárgyalásokat kezdett az Európai
Reszuszcitációs Társasággal, amelynek komoly befolyása van az európai országok oxyológiai
(ideértve a sürgősségi osztályok, mentőellátás és az elsősegélynyújtás területeit is)
felfogására, működésére, hiszen a Társaság által kiadott protokollokat, alapelveket minden
téren szakmai alapvetésként kezelnek.
A Közgyűlés napirendjén szerepelt többek közt a következő évek irányvonalait meghatározó
JOIN-stratégia kidolgozása, illetve az Alliance-szal (a johannita lovagrendek szövetsége) való
szorosabb együttműködés lehetőségeinek megvitatása is. A JOIN ügyvezetője, Daniel
McCormack bemutatta a 2012-es „JOIN Szemlét” is, azt a kiadványt, ami nemzetközi
szervezetünk tevékenységét foglalja össze.
A Közgyűlés úgy döntött, elfogadja a magyar meghívást, és 2014-ben ismét hazánk
rendezheti a közgyűlést, amelyet a lovagrend Magyar Tagozatának 90 éves fennállására
szervezett megemlékezésekkel együtt tudunk tartani.

A székelyudvarhelyi csapat – akikkel nemrégiben vettük fel a kapcsolatot, s már több akciót
is szerveztek alapítványuk és a Segítő Szolgálat égisze alatt – most egy számunkra különösen
is kedves programról számolnak be. A johanniták által támogatott lókodi idősotthon lakóinak
szerveztek programot:

Október
30-án
délután a Református
Kollégium önkéntes
diákjai az Egyesület,
a Johannita Segítő
Szolgálat
és
a
Humán Erőforrások
Minisztériumának
támogatásával
szüreti
előadást
szerveztek Lókodon
az öregotthonban.
Minden szépkorút megajándékoztunk kaláccsal, süteménnyel, szőlővel.
Papp Csilla – Székelyudvarhely

Rövid Hírek

















Előző hírlevelünkben már summásan beszámoltunk a nürnbergi johannitákkal
kialakult kapcsolatunkról. Ahogy tavaly meghívást kaptunk a Rock-im-Park
fesztiválra, úgy idén is lehetőséget kapott egy kis csapat elsősegélynyújtónk, hogy a
DTM autóverseny nürnbergi fordulóján a német johannitákkal együtt ügyeljenek. Így
csapatunk négyfős különítményt delegálhatott az érdekes és szakmailag hasznos
rendezvényre.
Elsősegélynyújtó csoportunkat idén is több egyetemi gólyatáborba hívták ellátónak.
Így a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi, Állam- és
Jogtudományi Karainak, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanítóés Óvóképző, illetve Informatikai Karainak táboraiban voltak johannita
elsősegélynyújtók.
Október közepén az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói
Alapítvány által szervezett Városligeti Szüreti Mulatság rendezvényén is szervezetünk
biztosított ellátókat a rendezvény idejére.
Előző Hírlevelünkben (ld. Hírlevél XIV. évfolyam 2. szám Dunai árvíz – 2013 című
írásunkat) beszámoltunk árvízi tevékenységünkről. A bajai máltai-johannita közös
kirendeltség felszámolásával azonban nem ért véget tevékenységünk. Az újjáépítési
feladatokban Baja után Budakalászon is együtt dolgoztunk máltai barátainkkal. Sőt,
munkánkat a német johanniták anyagi támogatása révén egészen új persepktívából is
folytathattuk, de erről a projektünkről majd a következő Hírlevélben szeretnénk
bővebben beszámolni.
30 órás alapszintű elősegélynyújtó programunk elnyerte az Országos Fejlesztési
Intézet által ajánlott iskolai egészségfejlesztési program címet, amely további
lehetőséget rejt a középiskolákkal való együttműködésre, illetve számunkra is egy
visszajelzés, hogy jó úton járunk programjainkkal.
Idén is támogattuk a Kárpátaljai Református Egyház Családi napját, amelyet most
Nagydobronyban rendeztek meg. A mintegy 7000 (!) résztvevő étkeztetését vállaltuk,
500 kg virsli biztosításával.
Újabb iskolabútor-szállítmány érkezett Mátészalkára, több osztályteremre való pad és
szék jött Németországból. Ugyancsak Mátészalkára készül egy kamionnyi
segélyszállítmány Hamburgból. Ezutóbbi valószínűleg december elején érkezik.
A GyEMSZI megkeresésére újabb ágyakat adtunk egy fogyatékkal élőket és időseket
ellátó otthon részére.
A GE Aviation példamutatóan vesz részt a magyarországi intézmények
támogatásában. Önkéntes napjain komoly erőkkel jelennek meg egy-egy otthon, óvoda
vagy éppen kórház területén, hogy munkájukkal, adományaikkal segítsenek. Legutóbb
az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban végeztek felújítási
munkákat és ennek keretében adtunk át két elektromos kórházi ágyat is, amely súlyos
fogyatékkal élők ellátását könnyíti meg.

Végezetül hirdetjük, hogy a Johannita Segítő Szolgálat 2013. évi közgyűlése 2013. november
23-án 11 órakor lesz az irodában.

