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Ezévi utolsó számunkat a novemberben megtartott Közgyűlésről szóló beszámolóval kezdjük.
Az éves Közgyűlésünket 2013. november 23-án tartottuk a Váci utcai irodánkban. Sajnos
elegendő volt a hely. Még az elmúlt évekhez képest is kevesen voltunk, mivel azonban a
valamilyen okból távol maradtak meghatalmazást adtak másoknak, így határozatképesek
voltunk az előre meghirdetett időpontban. (Ezzel együtt el kell gondolkoznunk, miért ez az
érdektelenség? Nézzük a pozitív olvasatát: nyilván Hírleveleink olyan tartalmasak, hogy
amellett már nincs szükség kiegészítésre…) Közgyűlésünkön jelen volt Bánffy Miklós
kommendátor úr, rendi vezetőnk és megtisztelte rendezvényünket Kállay Ubul Tamás is, a
Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke.
A szükséges formaságok után – határozatképesség megállapítása, jegyzőkönyvvezető és
hitelesítők megválasztása – az elnök röviden ismertette a legutóbbi Közgyűlés óta elmúlt
időszak fontosabb eseményeit. Ezek között természetesen azok voltak első helyen, amiről a
Hírlevelekben sem szoktunk beszámolni.
Nem maradhatot el a pénzügyeink tárgyalása, a támogatási rendszer állandó változásai által
okozott izgalom és nehézség. Hiszen kaptunk címzett állami támogatást, majd
előfinanszírozott projektalapú támogatást, s idén projektalapú utófinanszírozás előleg
fizetéssel volt a hivatalos forma. De a lényeg, hogy kaptunk, és úgy néz ki, kapni is fogunk!
Az elnöki beszámoló után az ifjúsági tagozatvezető ismertette a fiatalok között végzett
munkát – úgyis mint az egyik legfontosabb területet.
Ezek után a Felügyelő Biztottság tett jelentést, amely szerint a gazdálkodási fegyelem
megfelelő volt, problémát nem találtak – ebben segített a támogatás mindenre kiterjedő,
pontos elszámolási kötelezettsége is.
Ezt követően az Alapszabály módosítását kezdeményezte a vezetőség, mert több olyan
tevékenységgel kezdtünk – illetve szeretnénk – foglalkozni, amelyekre még nem gondoltunk
jelen alapszabályunk kidolgozásakor. A módosítási javaslatokat a Közgyűlés rövid értelmezés
után elfogadta, és abban maradtunk, hogy tekintettel a Civil Törvénynek való megfelelésre, a
módosított Alapszabályt egy egyesületi jogban járatos jogásznak adjuk át ellenőrzésre,
javításra, hogy egységes – és hibátlan – szerkezetben adhassuk be a Bíróságra.

Végül az egyebek között Avar Gábor számolt be a Join-In projekt állásáról, valamint arról,
hogy ez a projekt innovációs díjat kapott a német Johanniter-Unfall-Hilfe-tól (JUH).
Egy rövid szendvics-ebéd adott még módot a résztvevőknek némi kötetlen beszélgetésre.
Remélem, a következő Közgyűlés iránt lényegesen nagyobb érdeklődés fog mutatkozni.

S bár a Közgyűléssel kapcsolatban már említettünk pénzügyeket, még valami:
Szerződésmódosítást kezdeményeztünk a Minisztériumnál, hogy a fent említett
utófinanszírozás mellett további előleget folyósítsanak, és a felhasználási határidőt toljuk ki
2014. január végéig. Ezt a kérésünket el is fogadták, de végül addig csúszott a
szerződésmódosítás aláírása, hogy – tekintettel a Magyar Államkincstár év eleji
munkarendjére – az előleg megérkezése is csak februárban valószínű. Ez azt jelenti, hogy
sajnos a likviditási problémáink megmaradtak, azaz kölcsönfelvételre kényszerülünk.
Kérek minden kedves Olvasót, aki tud kölcsönözni legalább félmillió forintot – de többtől
sem „riadunk vissza” – jelezze az irodában, vagy személyesen nekem. A kölcsönt legkésőbb
2014. március elején vissza tudjuk adni, addigra megérkezik a támogatás, hiszen mivel ez
most előlegként jön, nem kell megvárni az elszámolást. Összesen mintegy 10 millió forintra
van szükségünk!
Ezúton is köszönöm azoknak, akik már segítettek!
Porcsalmy László
Mátészalka
A tavasszal elkezdett szervezés és többlépcsős előkészítés után, 2013. december közepén
hivatalosan is megalakult Ifjúsági Tagozatunk Mátészalkai Helyi Csoportja. Dr. Kovács
Sándor már régóta szorgalmazta az ottani fiatalok bevonását, és ennek szervezeti kereteinkre
történő formalizálását is. Mátészalkáról és környékéről már az idei terényi szimulációs
gyakorlatra is érkeztek fiatalok, akiknek nagyrészét megfogta a légkör, a tevékenység. Ezek
alapján indítottunk elsősegélynyújtó tanfolyamot, amelyet részben a „mieink”, részben a helyi
mentősök tartottak, akiknek ezúton is köszönet, s reméljük, velük is megmarad a
kapcsolatunk.

A megalakulásra Jármiban került sor, ahol a lelkes leendő elsősegélynyújtók aznap adtak
számot megszerzett tudásukról. A helyi ifjúsági csoport vezetője Bojer Ilona lett, akinek
munkáját Sárközi Gyopárka és Nyakas Gergő ifjúsági koordinátorok fogják segíteni. Az
ünnepélyes eseményen jelen volt a Segítő Szolgálat elnöke, a Mátészalkai Helyi Szervezet
vezetője és az Ifjúsági Tagozat vezetője is. Reméljük, hogy a lelkes kis csapat sokat fog
hallatni még magáról. Az Úr Isten áldja meg e népes kis csapat szolgálatát!
Porcsalmy László – Szabján Imre
S hogy még ne távolodjunk el Mátészalkától, rövid beszámoló a „szokásos” évi
gyűjtőakcióról:
Mátészalkára hosszú évek óta hoztak adományt a hamburgi johanniták. Évi egy-két nagy
kamionnyi segélyszállítmánnyal örvendeztették meg a helyi kórházat, a szociális otthonokat,
iskolákat. Kovács doktor úrnak elég volt megfelelően szétosztani ezeket a hatalmas
szállítmányokat. Az idők azonban változnak, a kórházzal lazult a kapcsolatunk, ott sem lettek
fiatalabbak kapcsolattartóink, a hamburgi johanniták felszámolták raktárukat és
szállítmányozásukat, s ez a program kifulladni látszott. Ám azok, akik nem johannitaként
vettek részt a gyűjtésekben, továbbra is lelkesen szervezték a karácsonyi akciót. Mivel a
fuvarköltséget vállaltuk, több helységben is folyt a gyűjtés.

Garázsokban, magánházaknál készülődött a szállítmány, és ezért nagyon fontos volt, hogy
minden ütemezett legyen. Hamburgból – pontosabban Bargteheide-ből – pontos időbeosztást
kaptunk, mikor, hol kell legyen a kamion. Köszönet a TransSped Kft-nek, akik vállalták
ennek a nem mindennapi fuvarnak a lebonyolítását!
Kicsik – nagyok addig pakolták, míg
végül a kamion gyakorlatilag tele lett, s
meg sem állott Mátészalkáig, ahol
ismét dr. Kovács Sándor koordinálta a
lepakolást, majd a kapott adomány
további elosztását. (Jövő évi első
számunkban
reményeink
szerint
részletesebben is beszámolunk arról,
hány helyre sikerült osztani a
szállítmányból.)

Ez a fuvar nemcsak a szállítás miatt volt különleges. Első alkalom volt, hogy gyakorlatilag a
német johanniták segítsége nélkül néhány lelkes és odaszánt ember megfeszített munkája
eredményeként megtelt egy kamion. Köszönjük a fő szervezőnek, Balandis Enikőnek és
barátainak, valamint Bánffy Zsuzsannának, aki segített többször is kibogozni a néha bizony
jól összekuszálódott szálakat. A történetet a helyi újság is oldalas cikkben közölte. Reméljük,
ez a sikeres akció alapja lehet a további együttműködésnek!
Porcsalmy László – Balandis Enikő

JOIN Clinical Group – beszámoló Brüsszelből
Brüsszel most már nemcsak egy Európai Unióval szorosan köthető távoli várost jelent
számunkra, hanem egy olyan helyet, ahol a Jó Ügy érdekében nagyszabású tervek szövődnek,
erősödik a nemzetek közötti összefogás és idén mindennek a magyar Johannita Segítő
Szolgálat is részesévé vált. December 7-én ült össze a JOIN (Johanniter International)
gyakorló orvosokból és elsősegélynyújtókat képzőkből álló „Clinical Group”, amelyet a
legegyszerűbben talán Szakellátói Csoportnak fordíthatunk. Öt ország képviseltette magát a
johanniták nemzetközi szervezetéből, és minden egyes delegáció beszámolt a saját országában
akutális, johannita vonatkozással bíró egészségügyi, illetve elsősegéllyel kapcsolatos
képzésbeli újdonságokról. Magyarország idén először vett részt ezen a nemzetközi találkozón,
és elsődleges feladatunknak tekintettük bemutatni itthon folyó elsősegélyképzéssel és nyújtással kapcsolatos munkánkat. Előadásunkat követően, amely az elmúlt években megtett
igen hosszú és göröngyös utat foglalta össze, a megjelentek elismerésüket fejezték ki az eddig
révbe ért kezdeményezéseinket és elért eredményeinket illetően. Több ország képviselője
ajánlotta fel mind szervezeti, mind pedig személyes segítségét az ütemes fejlődés fenntartása
és segítése érdekében, továbbá a közös gondolkodás eredményeként körvonalazódni látszik
több, a JOIN Clinical Group tagországait érintő, országhatárokon átívelő feladat, amelyek
kivitelezésében ránk, magyarokra is számítanak.
Dr. Ács Orsolya
JOIN – Ifjúsági Munkacsoport
A munkacsoport idei éves találkozójának Riga adott otthont. A házigazda lett johannitákon
kívül az angol, a német és a magyar szervezetek képviselői, illetve a JOIN ügyvezetője volt
jelen. A megbeszélésen sor került az elmúlt év közös kezdeményezésének, a „First Aid Days”
(lásd Hírlevél XIV. évfolyam 2. szám Johanniter-International „Elsősegély Napok” című
írását) programsorozat értékelésére. Mivel a program minden országban sikeres volt, ezért a
megbeszélésen szóba került a projekt folytatásának és továbbfejlesztésének lehetősége. Az
Elsősegély Napokon kívül egy hároméves programtervezés is elindult Rigában. Ennek a
ciklusnak az első állomása Magyarország lehet majd 2014-ben.
A különböző projektek megvalósításához viszont források is kellenek, ezért a német
johanniták egyik pályázatírója bemutatatta a különböző uniós pályázati lehetőségeket. A
munkacsoport működésének koordinálását az elmúlt években a német és a magyar ifjúsági
vezetők végezték. A következőkben az angol szervezet fogja ezt a munkát ellátni a lettek
segítségével.

Szombathelyi johannita nap
A Szombathelyi Helyi Szervezetünk közreműködésével a Reményik Sándor Evangélikus
Általános Iskola és Művészeti Iskolában johannita napot szervezetek 2013. december 5-én.
Sátory Károly iskolaigazgató úr felkérésre budapesti csoportunk maroknyi része is
csatlakozott az eseményhez. Kezdetnek egy rendhagyó történelem óra keretében a johanniták
múltjáról és jelenéről beszélgettünk az egyik osztállyal. A megnyitót követően pedig – ahol
beszédet mondott Dr. Puskás Tivadar polgármester úr és Bánfi Péter johannita lovag is – egy
rövid mentési bemutatóval készültek szakellátóink. Az előre kigondolt és megtervezett
szituációt azonban felülírta az élet, mert az egyik néző valóban rosszul lett és összeesett. Így
csapatunk játéka rögvest komolyra fordult. Végül, hála Istennek, a baj nem volt nagy, és rövid
ellátás után folytatódhatott a program.
A johannita nap további részében az iskola tanulói különböző állomásokon ismerkedhettek az
elsősegélynyújtás és egészségre nevelés különböző területeivel. Így például az Országos
Mentőszolgálat (OMSZ) dolgozóival alapszintű újraélesztést, míg a johannita-állomáson a
sebellátás fogásaiból kaptak ízelítőt a gyerekek.
A nap lezárásaként, Igazgató úrral és az iskola johannita-szakkör vezetőivel történt egyeztetés
során egy hosszabb távú, komplex iskolai johannita program lehetőségeiről, kereteiről is szó
esett és azzal a reménnyel váltunk el, hogy hamarosan újra találkozunk.
Szabján Imre

Rövid Hírek
• A Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) már számtalan közös kapcsolódási
pontunk volt. Most egy újabb területen sikerült találkoznia a két szervezetnek, hiszen
az Egyesület felkérésére 30 órás alapszintű elsősegély tanfolyamot tartottunk nekik. A
főként gyakorló anyukákból álló csoport lelkesen vett részt az intenzív, egyhetes
képzésen. 2014 elején újabb képzést tartunk a NOE-nak, illetve felmerült a lehetősége
egy évenkénti „felfrissítő” képzés rendszeresítésének is, amit fontosnak tartunk, hiszen
így lehet szinten tartani a megszerezett tudást.
• A GlaxoSmithKline Kft. (GSK) nagylelkűen támogatta Intézményi Elsősegély
Programunkat. Támogatásuk révén újraélesztési fantomjaink parkját bővíteni tudjuk,
illetve a sérülés-imitációhoz szükséges eszközeinket is fejleszteni tudjuk. A GSK
azonban nem csak elsősegély programunkat, hanem az általunk támogatott Menedék
Mamásotthon munkáját is támogatta számítógépekkel és egy nyomtatóval. A
számítógépek azért is voltak nagy ajándékok az intézmény számára, mert eddig az
Otthon hét munkatársa és az ott lakó anyukák is ugyanazon a két gépen osztoztak. Ez
úton is hálásan köszönjük a GSK támogatását!
• Elmúlt számunkban beszámoltunk már a General Electric (GE) Hungary Kft-vel való
együttműködésről. Most ismét segítséget kaptunk tőlük: a Healthcare üzletág
lecserélte automata defibrillátorát, s a régi, nem egészen 5 éves, kitűnő állapotú és
magas színvonalú készüléküket (Cardiac Science Powerheart G3) adományként a
Segítő Szolgálatnak ajándékozták. Ezúton is köszönjük!
• December
14-re
virradóan
tartották
meg
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem (ELTE) Éjszakai Sportnapja elnevezésű rendezvényt, amelyen
mentőápolóink adtak ügyeletet.

Az alábbiakban az általunk eljuttatott adományokról számolunk be a teljesség igénye
nélkül:
• Több raklap ruhával és különböző bútorokkal támogattuk Szada Község Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központját.
• Már többször hírt adtunk a Hedrehelyen működő, idén 5 éves johannita idősek
klubjának a munkájáról. Ezúttal azonban a hedrehelyi óvoda munkáját támogattuk
játékokkal és írószerrel.
• A Monoki Romajogi Szervezeten keresztül juttattunk el ruhát a rászorulóknak.
• A Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskolába vittünk egy osztályteremnyi iskolapadot
és székeket.
• A székelyudvarhelyi Egy Mosoly az Életért Egyesület munkáját támogathattuk
ruhákkal.
• A Tábitha Nonprofit Kft. hospice munkáját támogattuk kórházi ágyakkal.
• Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskolába juttathattunk el szekrényeket, krétákat és
falitáblát.

Végezetül Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt
kívánunk minden kedves olvasónknak!

