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Az év elején számot adunk terveinkről és lehetőségeinkről, pénzügyeinkről és
várakozásainkról.
Az sajnos elég korán kiderült, hogy idén további 3 millió forintot vonnak el működési
támogatásunkból, így az elmúlt 3 év alatt gyakorlatilag megfeleződött – a 38,5 millióról 20
millióra csökkent. (Ez már nem fedezi a „fix költség”-ként felmerülő béreket és járulékokat
valamint a raktárbérletet). Az okát sajnos nem tudjuk, a központi keretre való hivatkozással
történt az utolsó megkurtítás – bár a költségvetési törvény szerint a tavalyi és az idei keret
megegyezik…
Ugyanakkor reményeink szerint a segélyszállítmányozásra sikerül kiegészítő támogatást
szereznünk.
Nem kell hangsúlyoznom, hogy tevékenységünkből nem szeretnénk elhagyni semmit, ezért
kérünk mindenkit, próbáljon támogatókat szerezni, s legfőképpen próbáljon minél többeket
meggyőzni, hogy rendelkezzenek adójuk 1%-áról – méghozzá a Johannita Segítő Szolgálat
javára. (Adószám: 19650768-1-41)
Öröm az ürömben, hogy a korábban már említett EFOP pályázatunkat időben benyújtottuk, s
azt – egy kör hiánypótlás után – a minisztérium pályázatkezelő szerve befogadta. Így
bizakodhatunk abban, hogy a pályázaton igényelt összeget el is nyerjük. A pályázatról a
későbbiekben részletesebben is beszámolunk.
Üröm az örömben, hogy bár korábban elképzelhetetlen támogatást remélünk ebből a
forrásból, – természetesen – ez többletkiadásokkal, a pályázat terhére el nem számolható
költségekkel is jár. Nyilvánvalóan megéri előre „befektetni” ebbe a pályázatba, de jelenleg
konkrét likviditási problémákat okoz ennek kifizetése.
Az év elején rögtön több fontos program is lezajlott.
A Johannita Rend Úrmestere év eleji fogadását Berlinben, a magyar nagykövetségen
tartotta. Erről részletesen beszámol a Tájékoztató, itt csak annyit emelünk ki, hogy az alkalom
során Kommendátor úr előterjesztésére „Ehrennadel mit Band” kitüntetést kapott
Sztojanovics András, a budai Sarepta Evangélikus Szeretetotthon igazgatója és Zán Fábián
Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke. Mindkettőjük szorosan együttműködik a
Segítő Szolgálattal, s ezúton is nagy szeretettel gratulálunk kitüntetésükhöz, Isten áldja meg
további munkájukat, szolgálatukat!

Hálaadás
Január 28-án este a Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében köszöntöttük Porcsalmy
László elnök urat abból az alkalomból, hogy 20 éve tevékenykedik a Segítő Szolgálat keretein
belül, és 17 éve vezeti azt.
Németországtól kezdve, Ausztrián át, Kárpátalján és Erdélyen keresztül sokfelől érkeztek,
hogy tiszteletüket tegyék:
Ausztriából eljött Johannes Bucher, a JUHÖ
(Johanniter-Unfall-Hilfe
in
Österreich)
elnöke és Robert Brandstetter a JUHÖ
ügyvezetője, akikkel régóta ápolják a magyar
–osztrák
kapcsolatokat,
és
szorosan
együttműködnek a JOIN keretein belül is.
Varga Mihály rendtárs és miniszter úr
köszöntő beszéde után az Erkel Ferenc
Vegyeskar zengte be a termet, majd
Tomcsányi István kommendátor úr köszöntője
után Zán Fábián Sándor püspök úr tartott
áhítatot.
Az ünnepség további részében tolmácsolhattuk azok sorait, akik nem tudtak megjelenni, és
elhangoztak határon túli barátaink köszöntő szavai, illetve megemlékeztünk azokról is, akik
ma már nem lehetnek közöttünk. Az ünnepséget szeretetvendégség zárta, ahol kötetlen
beszélgetésekre nyílt lehetőség.
Katona Regina, Porcsalmy Zsófia
(Nehéz helyzetben van a szerkesztő: Erről a meglepetésként szervezett összejövetelről még
számot is kell adni e lapokon… Ehelyt is köszönöm mindenkinek, aki eljött, akiktől
személyesen – vagy levélben, telefonon keresztül – érkezett hozzám a szeretetük. Egyedül
Istené a dicsőség – a szerkesztő.)
Csongrád Megyéért Díj
Meglepő telefonhívást kaptunk januárban. A megyei közgyűlés elé terjesztették a Johannita
Segítő Szolgálatot a „Csongrád megyéért” díj elnyerésére.
A Közgyűlés úgy döntött, hogy a „humanitárius segélyszállítmányok célba juttatása, a
határvédelemben közreműködő polgárőrök segítése és az ifjúság támogatása” elismeréseként
nekünk ítéli idén a díjat. Március 14-én került sor a díj átadására a nemzeti ünnep alkalmából
szervezett ünnepség keretében, amelyen az elnök és Pozsár Endre – akinek a legnagyobb
része van ebben az elismerésben – képviselte a Segítő Szolgálatot.
Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezetünk a
kilencvenes évek eleje óta számtalan módon,
folyamatosan támogatja, segíti a térség
szociális, egészségügyi és oktatási intézményeit
és a Csongrádban élőket. A közelmúltból
példaként említhetjük, amikor 1000 vásárhelyi
óvodás és bölcsődés kapott mesepárnát
Mikuláskor, vagy amikor a migrációs válság
kapcsán a szegedi Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság munkáját és a menekülteket is
élelmiszerrel segítették.

Újabb kisbusz Kárpátaljának
Két éve már vittünk egy betegszállító autót Kárpátaljára, amivel a fogyatékkal élőket
szállítják a mezővári Nefelejcs Otthonba, és onnan haza. Püspök úr jelezte, hogy annyira
megnőtt az igény erre az ellátásra, hogy egy autóval már nem győzik a szállítást. Most a
Kapernaum Csoport Alapítvány felajánlásából ismét tudtunk segíteni. Az Alapítvány egyik
használt mikrobuszának üzembentartói jogát kaptuk meg e célra. Köszönet az Alapítvány
kuratóriumának és különösen Bartók László barátunknak, aki az adminisztrációban is
segítségünkre volt.

S persze ha már egy mikrobuszt
vittünk, nem hagytuk üresen: közel
két raklap tartós süteményt és két
speciális,
mozgásfejlesztő
kerékpárt is betettünk.
(A képen a mezővári otthon
„vezető munkatársa”. A szigorú
ukrán szabályok miatt még a
közjegyzővel
hitelesített
meghatalmazás mellett is csak az
léphet ki és be az országba az
autóval, akit először regisztráltak
azzal. Így át kellett jöjjön a
magyar oldalra, majd beült
mellém és ő vezette át a buszt a
határon.)

Hála Istennek, hogy minden szépen eljutott a helyére – a szigorú határátléptetés mellett is.
Porcsalmy László
Amint korábban jeleztük, komoly pályázati lehetőséghez jutottunk. Európai uniós
támogatással kiírták az EFO-2.2.15-16 jelű, „Infrastruktúrális beruházások a hátrányos
helyzetű, illetve krízis helyzetbe került csoportokat segítő szolgáltatások fejlesztésére”
megnevezésű pályázatot. Miután ezen 200 millió forintot pályáztunk, profi pályázatíró cég
segítségét vettük igénybe. A pályázatot tavaly karácsony előtt néhány nappal írták ki, így
meglehetősen feszített ütemben kellett dolgozni. Ezúton is köszönet a pályázatíróknak, és
irodánk dolgozóinak, akik sok energiát fektettek ebbe a munkába, ami nélkül nem adhattuk
volna le megfelelő időben – jóval a beadási határidő előtt. Most már csak azért kell
imádkoznunk, hogy nyerjünk is!
A pályázaton a Segítő Szolgálat infrastruktúráját igyekszünk
javítani. A többi karitatív szervezethez hasonlóan az eddigi
támogatásokból inkább működési vagy konkrét programok
kiadásait lehetett fedezni, miközben a jármű- és eszközpark
amortizálódott, s az energiahatékonysági törekvéseket sem
lehetett realizálni. Ez a pályázat lehetőséget teremtett az
ilyen típusú beruházásokra.

Nagy vonalakban a következőket tartalmazza a pályázat:
Terényi táborunk fejlesztéseként napelemes rendszert telepítünk, megteremtve annak
lehetőségét, hogy annak rezsiköltségét hosszú távon is minimalizáljuk. Ugyancsak
energiafelhasználás csökkentését várjuk a LED világítás alkalmazásától és a hőszivattyú
beépítésétől. Emellett még egy kis területtel bővül a tábor, ahol többek közt egy új sportpályát
építünk. Ezen felül a tábor bútorainak cseréjére is lehetőség nyílik.
Ha sikeres a pályázat, végre lecserélhetjük járműveinket: mikrobusz és kisteherszállító jármű
is szerepel a listán. (Sajnos mentőautó vásárlására nem adott lehetőséget a pályázat.)
A pályázat másik hangsúlypontjaként, Szervezetünk katasztrófavédelmi képességeinek
jelentős fejlesztését szeretnénk megvalósítani, ehhez a tevékenységhez nélkülözhetetlen
eszközöket tervezünk beszerezni: sátor, tábori ágy, szivattyúk és hasonló felszerelések. Nagy
reményt fűztünk ahhoz, hogy raktárproblémánkat is rendezni tudjuk e pályázat segítségével.
Azonban Budapesten és Pest megyében nem lehetett volna építeni (a vásárlás sem fért a
pályázati keretekbe), így Mórahalmon létesítünk egy krízisközpontot a helyi önkormányzattal
együttműködve. Ez a létesítmény segíthet a déli területen – amely a migráció által súlyosan
érintett térség – az önkéntes munkát is kicsit felpezsdíteni, és a Segítő Szolgálat
tevékenységének újabb központját létrehozni.
A pályázat elbírálása ezután történik, s ha reményeink szerint sikeres lesz, akkor
szerződéskötés és egyéb formaságok után nyár végén – ősz elején indulhat a munka.
Előző Hírleveleinkben már beszámoltunk
arról, hogy 2017-ben katasztrófavédelmi
képzést indít Szervezetünk. A 80 órás képzés
felén már túljutottak a résztvevők. A
tanfolyam első blokkjára Nagymaroson került
sor, ahol Petrovics László polgármester úr és
munkatársai segítőkészen és nagy szeretettel
fogadta Szervezetünket. A helyszínválasztás
korántsem volt véletlen, hiszen a legutóbbi
árvízkor 2013-ban, Nagymaros volt az egyik
pontja munkánknak és az ott töltött majd’ két
hét során önkénteseink és munkatársaink
nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki az
önkormányzat dolgozóival, illetve a helyi segítőkkel. Az első hétvégén a csapatépítésé volt a
főszerep, illetve emellett a hallgatók – többek közt – a krízis intervenció és a szociális munka
alapjaival kezdtek ismerkedni. A képzés második hétvégéjét a Segítő Szolgálat budapesti
központjában tartottuk. A krízis intervenció mellett az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságról (OKF) Jackovics Péter tű. ezredes a műveletirányításról, míg a
katasztrófavédelmi munka jogi kereteiről dr. Mógor Judit tű. ezredes az OKF hatósági
főigazgató-helyettese tartott előadást. Közreműködésüket ezúton is köszönjük! A
következőkben az egyik résztvevő számol be a tanfolyamról.
Katasztrófavédelmi képzés 2017
Dr. Matuszka Balázs pszichológus kollégám 2016 októberében küldte át a Johannita Segítő
Szolgálat hírlevelét az Önkéntes Katasztrófavédelmi Munkatárs képzés lehetőségéről.
Munkahelyemen, segítő tevékenységeink során sokszor beszélgetünk a segítségkérés
mibenlétéről, a helyes segítői hozzáállásról és a munka-magánélet egyensúlyáról. Szinte
közhelyként hat sajnos, hogy rohanó világunkban és a fogyasztói társadalom profitorientált
igényeihez alkalmazkodva igen nehéz megmaradni érzékenynek, kreatívnak, a valódi
értékeket mindig szem előtt tartva és megélve. Számomra is kihívás mindez. Középkorú,
dolgozó nőként, két kiskorú gyermeket nevelve, akiknek az élet minden szépségét, az
egyetemes és az életet szolgáló értékeket szeretném továbbadni.
Hálás vagyok ezért a képzésért. Már az alkalmassági beszélgetésen, majd a vezetőkkel való
közös munka során kiderült számomra, hogy a johannita és máltai szervezetekben való

működésem nagyban támogathatja értékeimet. Olyan közösséget szeretnének fenntartani, ahol
nemcsak az egész szervezet, de annak minden egyes tagja számít. Nyitottak a 360 fokos
visszajelzési formára és a nem-et mondásra is. A tevékenység a segítség nyújtása, méghozzá
tudatos és jól szervezett módon. Elismerik az állami és társszervezeteket és együttműködve
dolgoznak riasztás során.
Az alkalmakon Szabján Imre ügyvezető kihangsúlyozta, hogy
szem előtt tartják a segítők munkájából és magánéletéből
fakadó korlátokat is. Az önkéntes jellegű csatlakozásnál
jelezni lehet támogatásunk munkaterületeit. Tudatosan
figyelnek a segítők pszichés állapotára és az én-védelemre. A
segítő szakmában köztudott tény, hogy a segítségnyújtó,
ahhoz hogy teherbíró tudjon maradni, védekezésül megélheti a
mindenhatóság érzését. A Winnicott-féle „elég jó anya”
elegendően jó segítségnyújtása másodlagossá válhat így. Ez
egyenes út lehet az én-védelem sérüléséhez és a kiégéshez. A
Johannita Segítő Szolgálatnál kiemelt fontosságú a csapat
egésze, a szupervizorok, pszichológusok segítségnyújtása egyegy alkalmazás közben és után. Az alkalmazások előtt pedig a
segítők közösen kérik Isten áldását és segítségét, mintegy
ezzel is emlékezve alázatunkra és kicsinységünkre.
A képzési alkalmak a komoly felkészülő munka mellett mást is jelentenek számomra: a
jókedv és érett humor is bőségesen jelen van, és a meglepetésekből sincs hiány. Akár egy-egy
előadó személyében, vagy a helyszínre érkezésben, mely önszervező módon történik, ahol
már a csoportok kialakulhatnak. Előfordult, hogy egyik étkezésünkre az önmelegítős étel
elkészítését sajátíthattuk el, vagy szállásunk katonai ágy volt tornateremben, ahol egyben a
felszerelések összeállítását is megtanultuk. A csoport is bíztató közösség számomra. Még csak
a képzés felénél járunk, de egy irányba haladva képződünk, homogenitásunkat kifejezi a
csoporttá válás gyors elindulása. Gyermekeim pedig alig várják, hogy pár év múlva ők is
csatlakozhassanak az önkéntesekhez.
Kis Barbara Anikó
Rövid Hírek







2017 első negyedévében is számos intézményt, rászorulót támogathattunk az
elsősorban Németországból behozott adományokból. Élelmiszer szállítmányokat
vittünk szerte a Kárpát-medencébe. A teljesség igénye nélkül határon túl a következő
településekre jutottak el adományaink: Kolozsvárra, Székelykeresztúr, Oklánd,
Homoród, Recsenyéd és Szabadka.
Süteményeket, édességet juttathattunk el a rászorulóknak Szada Községének
Önkormányzatán, a Budapest Józsefvárosi Szent-József plébániatemplon, a
Nagymarosi Támogató Szolgálaton, vagy épp a jászberényi Szent Erzsébet Kórházon
keresztül. Az adományszállítmányokból a családi krízis következtében védelmet
kereső anyákat és gyermekeket két helyszínen is (Budapesten és Erődkeretesen)
segíthettük.
További élelmiszer adományokat osztottunk Hatvanban, Vilmányban, illetve
Budapesten zuglói nagycsaládosoknak és csepeli gyermekeknek.
A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikán működő
otthoni illetve tartós lélegeztetési osztály számára nyolc kórházi ágyat
adományoztunk.












Az Országos Baleseti Intézet munkáját kilenc kórházi ággyal, kórházi ruhákkal, felnőtt
pelenkákkal, betegfürdetéshez eszközökkel és egyéb bútorokkal támogathattuk.
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának I.
Sz. Belgyógyászati Klinikájának pedig összesen huszonöt
kórházi ágyat, tizenhat éjjeli szekrényt és egy hűtőgépet
adományoztunk.
Az érdi Időseket Ellátó Központ is részesült az
élelmiszeradományból, továbbá négy ápolási ággyal és négy
éjjeli szekrénnyel is hozzájárulhattunk a szépkorúak
ellátásához.
Kollégáink örömmel tettek eleget a Budapest IX. kerületi
Napfény utcai Óvoda felkérésnek, hogy mentőbemutatót
tartsanak a gyermekeknek.
Mentőszolgálatunk betegszállítási feladatokon túl, rendezvény egészségügyi
biztosítását végezte a már menetrendszerűvé vált Lacrosse New Year’s Cup tornán, az
Eurocon 2017 konferencián, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kerekes
Napokon elnevezésű eseményén.
A Johannita Segítő Szolgálat éves Közgyűlésére 2017. május 12-én kerül sor
Budapesten, amire várunk szeretettel minden tagtársunkat és barátunkat!

Végezetül minden kedves Olvasónknak
áldott Húsvéti ünnepet kívánunk!

