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Az év elején hagyományosan az anyagiakkal kezdjük beszámolónkat.
Tavaly végül a drasztikusan lecsökkentett támogatás ellenére is talpon maradtunk, és
gyakorlatilag minden eltervezett programunkat megvalósítottuk. Hálát adunk ezért Istennek,
és köszönet érte támogatóinknak is!
Sajnos ennek ellenére sem sikerült erre az évre magasabb támogatást kiharcolni, valójában
nem is volt erre lehetőségünk, mert az ezzel kapcsolatos megbeszélések elmaradtak.
Remélem, az év folyamán sikerül még egyeztetnünk az illetékes államtitkársággal, mert
jövőre megszűnik az a segítség a svájci alapítványtól, amelynek köszönhetően fenntarthattuk
tevékenységünket. A gazdálkodásunk részleteiről a Közgyűlésen számolunk majd be, amely
idén a rendi közgyűlés után lesz: 2016. május 7-én Kassán, várhatóan 16 órától. A hivatalos
meghívókat természetesen időben elküldjük.
Év elején a Karitatív Tanács szervezett gyűjtést a kárpátaljai rászorultak részére. Az
ökumenikus imahéthez kapcsolódva több élelmiszerlánc közreműködésével gyűjtöttünk –
elsősorban pénzbeli – adományt önkénteseinkkel. Az akció során 3 budapesti helyszín mellett,
önkénteseink solymári, mátészalkai és szombathelyi áruházakban is gyűjtöttek. A gyűjtés
eredménye több mint hétszázezer forint lett. A Karitatív Tanács március 10-én kihelyezett
ülést tartott Beregszászon. Ezen ülés keretében adtuk át a támogatást a kárpátaljai
gyermekétkeztetés céljaira ottani helyi szervezetünk vezetőjének. Természetesen egyúttal
némi süteményt is vittünk, amit több intézménynek adtunk, valamint fordultunk egyet
Márokpapiban is, ahonnan a Szent Márton Köpenye akció során összegyűlt ruhák egy részét
juttattuk el a beregszászi cigánytábor vajdájának.

Soltész Miklós Államtitkár úr vezeti az ülést

Helyi Szervezetünk vezetője, Zán Fábián Judit
vette át az adományt

Ezen a konkrét gyűjtésen kívül is folyik a számlára az adományok érkezése, ebből további
350 ezer forintot Palágykomoróc polgármesterének adhattunk át. Emellett a Vitézi Rend
Komárom–Esztergom megyei szervezete Kisbéri Csoportjának gyűjtéséből eredő tartós
élelmiszert is átadtuk Mező Miklós lelkész úrnak, aki ezzel a bakosi gyerekek életét szépíti
meg. (No és természetesen mindenkinek jutott a német süteményből is.) Érdekesség: kiderült,
a kisbéri szervező Békássy Albert rendtársunk rokona…
S ha már a kárpátaljai támogatásoknál tartunk:
A Kartatív Tanács elhatározta, hogy a tavaly májusihoz hasonlóan idén is indít egy kamion
konvojt a karitatív szervezetek adományaival. Ebben ismét részt vesz a Johannita Segítő
Szolgálat is. Mivel időben értesültünk az akcióról, ezért irányítottan is tudtunk a németországi
fuvarokkal „gazdálkodni”. Püspök úr kérte, ha lehet, vigyünk iskolabútort és kórházi
eszközöket is, így a beérkező szállítmányokból több mint 100 kétszemélyes iskolapadot
hozzávaló székekkel, sok kórházi eszközt, némi tartós kenyeret, süteményt és ruhaneműt
tudunk majd kiszállítani.
A Segítő Szolgálatot felkérték arra is, hogy a tervezett többfunkciós kiskórház felszerelésében
is vegyen részt. Így igyekszünk úgy szervezni, hogy a 2 év múlvára tervezett indulásig minél
több értékes eszközt tudjunk összegyűjteni számukra.
Az egészségügy terén is folyamatos az együttműködésünk, április első hétvégéjén tartjuk
második alaklommal elsősegélynyújtó tanfolyamunkat Kárpátalján. Reméljük, ennek is
legalább akkora sikere lesz, mint az elsőnek.
Legutóbbi számunkban jeleztük, szervezés alatt áll a fóti Gyermekotthonban gondozott
migráns fiatalok fogászati kezelése. Február első hétfőjén érkezett meg Lorand Szüszner és
fogorvos kollégája, dr. Dieter Lehmann Németországból, s kedden már kezdődött is a
rendelés. Összesen több mint 70 fiatalt – s néhány dolgozót – kezeltek, sokaknak több fogát is
el kellett látni, ők két nap is megjelentek az egyik szobában berendezett ideiglenes
rendelőben. Pénteken végeztek a munkával, így hétvégére már haza is tudtak térni. Az
otthonban ekkor csak mintegy 20 migráns fiatal volt, így sok egyéb ellátott fiatal is sorra
kerülhetett.
Nagy segítséget kaptunk a
Budapest XV. kerületi szakorvosi
rendelőjétől: ezeken a rendelési
napokon 3 műszakot a rendelő
fogorvosai dolgoztak, további két
ismerős fogorvos működött közre
és a fennmaradó időben a német
doktor rendelt.
A képen balra: Joachim Berney, a
JOIN
brüsszeli
irodájának
vezetője, akinek a látogatásáról
külön
beszámolunk,
jobbra
Lorand Szüszner és középen dr.
Dieter Lehmann.

A JOIN ügyvezetője Budapesten
Joachim Barney a johanniták nemzetközi szervezetének (Johanniter International – JOIN)
ügyvezetője Budapestre látogatott. Joachim 2015 júliusában vette át az ügyvezetői feladatkört
elődjétől, Daniel McCormack-től. Első magyaroszági látogatásnak célja elsősorban az volt,
hogy közelebbről megismerkedjen a magyar johannita szervezettel és működésünkkel. Rövid
látogatása során meg tudta tekintette a fóti gyermekotthonban éppen zajló munkánkat, amit a
német johannitákkal közösen végeztünk. Ezt követően ellátogatott mentőállomásunkra a
Bethesda Gyermekkórházba, ahol Bencze János diakóniai igazgató is fogadta és bemutatta az
egészségügyi intézményt. Az új ügyvezető megbeszélést folytatott Porcsalmy Lászlóval, a
Segítő Szolgálat elnökével is. A megbeszélés során bemutatásra került a JOIN demensek közt
végzett projektje és a magyar johanniták bekapcsolódásának lehetőségéről is szó esett. A nap
lezárásaként pedig ifjúsági elsősegélynyújtó csapataink életébe kaphatott bepillantást.
Szabján Imre
II. Johannita Elsősegélyverseny Középiskolásoknak
Már-már
hagyománynak
tekinthető,
hogy
a
középiskolai elsősegélyprogramunkban részt vevő
tanulóknak a tanfolyam lezárásaként elsősegélyversenyt
szervezünk. A szervezésben és lebonyolításban
önkéntes fiataljaink jelentettek pótolhatatlan és – a
versenyzők visszajelzései alapján – tökéletes segítséget.
A márciusi eseményen Lorx Ádám elnökségi tag köszöntője és egy rövid áhítat után 5 csapat
sorversenyekben és szituációs feladatokban mérte össze a tudását. A verseny
helyszínéül a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium szolgált,
amit ezúton is köszönünk az iskola vezetésének! Szoros küzdelemben végül a
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium „Agyérkatasztrófa” nevű csapata
hozhatta el a trófeát, megelőzve a II. helyezett Toldy Ferenc Gimnázium
„Yolo” és a III. helyezett Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
„Életrevalók” csapatait. Mindnyájuknak szívből gratulálunk!
Gorove Kristóf
Évadnyitó gyerekvigyázásunk
Március 12-15. között ismét megrendezésre került a Családok
Jézusban Közösség (CSJK) szokásos tavaszi házastársi
lelkigyakorlata Berekfürdőn. A fókusz ezúttal is a párok közötti
kapcsolat megerősítésén volt, így gyermekeiket rábízhatták a
jelenlevő 20 gyerekvigyázóra. Ez alkalommal három johannita lány
is részese volt a gyerekvigyázók csapatának, akik közt voltak
újoncok, CSJK-s családok gyerekei és régóta visszatérő segítők is.
63 különböző korú csemete volt a gondjainkra bízva. A
gyerekvigyázók vezetői kiválóan szervezték meg, koordinálták és
bonyolították le a gyermekek felügyeletét és foglalkoztatását, hogy
nekik is egy színes, élményekben gazdag hétvégében legyen részük.
Amikor az időjárás is engedte, a gyerekek az udvaron játszottak, a

kisebbek felfedezték az új hely szépségeit, vagy épp aludtak a legapróbbakkal. A négy
Berekfürdőn töltött nap sűrű volt, ugyanakkor sok szép pillanatot köszönhetünk neki.
Major Johanna – Vaszlovics Rita – Gazsi Luca
Rövid Hírek
 A New Year’s Cup elnevezésű Lacrosse sporteseményen,
hagyományosan önkénteseink végzik az elsősegélynyújtási
és egészségügyi feladatokat. Ez a sorozat 2016-ban sem tört
meg és a rendezvény 32 órája alatt Szervezetünk ellátói
voltak készenlétben, hogy a sérüléseket ellássák.
 A szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ munkáját és rászorulókat 6 raklap ruhával
tudtuk segíteni.
 Az oroszlányi Szakorvosi Rendelőintézet betegellátást egy vizsgálóasztal
adományozásával tudtuk elősegíteni.
 Budapesti ifjúsági elsősegélynyújtó csapatunk egy hétvégét
a Mátrában, Szuha településen töltöttek. Ez az alkalom
lehetőséget adott a kötetlen együttlétre,
közös
elcsendesedésre, játékokra és beszélgetésekre is. A csapat –
az esős és borongós idő ellenére – egy kirándulást is
beiktatott a hétvége programjai közé.
 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont által tartott
Karriermenedzsment: Önkéntesség a munkavállalásban tárgy során a hallgatóknak 40 órát
kell önkéntes munkával tölteniük. A Johannita Segítő Szolgálat a program kezdetétől fogva
fogadószervezet, így ennek keretében 2016 első hónapjaiban szervezetünk munkáját segíti
gyakornokunk, Miskó Nóra III. éves pszichológia szakos hallgató. Nóra a központi irodánk
működését segíti, de segítőként részt vett a márciusban tartott Középiskolai
Elsősegélyversenyünkön is. Kívánunk neki áldott és hasznos munkát Szervezetünknél!
 A Gönci járásban található Vilmány község hazánk egyik legszegényebb települései közé
tartozik. Az ott élőknek juttathattunk el mintegy 3 raklap ruhát, egy rászorulónak kórházi
ágyat és írószereket.
 A szamosszegi Református Egyházközség munkájához 10 iskolapaddal és 20 székkel
járulhattunk hozzá.
 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának január 29-i
nyíltnapján, illetve március 4-i diplomaosztóján Szervezetünk elsősegélynyújtói
teljesítettek szolgálatot.
 A Budapest VII. kerületi Kegyelem Metodista Gyülekezetet bútorokkal támogathattuk.
 A zuglói Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának 35 iskolapadot és 70
széket adományozhattunk.
 A Johannita Segítő Szolgálattól kórházi ágyat, vizsgálóasztalt és kórházi ruhákat kapott a
Csengeri Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, amely a Csengerben lakók mellett,
szakorvos elérhetőséget biztosít a környékbeli településeken élőknek és néha még a
határon túl élőknek is. A kistérségben élő rászorulókat ezen felül még élelmiszerrel is
segíthettük.

 Szabadkai Helyi Szervezetünk segítségével a Vajdaságban élő nagycsaládosokhoz
juttathattunk el 2 raklap süteményt, 1 raklap kenyeret, 3 raklap ruhát, illetve különböző
bútorokat.
 Kolozsvári Helyi Szervezetünk ruhagyűjtést
szervezett és az összegyűlt adományokat a
torockói Kis Szent Teréz Gyermekotthon lakói
kapták meg. Január 9-én harmadik alkalommal
került megrendezésre a Kolozsvári Magyar
Diákszövetség Téli Majálisa, ahol a kolozsvári
johannita
elsősegélynyújtók
végeztek
szolgálatot. Deák András a helyi csapat
egészségügyi vezetője a kolozsvári Kismamaklubban tartott elsősegélynyújtó alkalmat
gyermekellátásról.
 Februárban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán közel 200
leendő óvodapedagógusait ismertették meg az elsősegélynyújtás legalapvetőbb
technikáival.
 A Nagycsaládosok Országos Egyesületével együttműködve 1 raklap kenyeret, 1 raklap
süteményt, 3 raklap ruhát és gyógyászati segédeszközöket adományoztunk rászoruló
családoknak.
 Az érdi Időseket Ellátó Központ szépkorú lakóinak 1 raklap kenyeret, 1 raklap süteményt,
illetve gyógyászati segédeszközöket vittünk.
 A Váci Egyházmegye Nagymarosi Támogatási és Otthonápolási Szolgálat munkáját 2
raklap kenyérrel, süteménnyel és 1 raklap kórházi ruhával támogathattuk.
 Mátészalka térségében 1 raklap sütemény került kiosztásra Helyi Szervezetünk
önkénteseinek részvételével.
 A Hallgatók a Közösség Szolgálatában egyesülettel (HaKöSz) kooperálva süteményeket
juttathattunk el rászorultaknak. A HaKöSz egy 2008-ban életre hívott önkéntes
diákszervezet, amely a Budapesti Corvinus Egyetemen működik, jelenleg mintegy 100
tagja van.
 Szervezetünk 1 raklap süteményt, kenyeret, illetve 1 raklap kórházi ruhát adományozott a
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának.
 Süteményeket juttattunk még el a mezőkaszonyi Református Egyházközséghez,
Székelyudvarhelyre, a Menedék Mamásotthonnak, illetve az Erdőkertesi Családok
Átmeneti Otthonába.
 Április közepére várjuk az inkubátorral felszerelt csecsemő-mentőautót Németországból.
Felhasználásáról később, a Bethesda Kórház bevonásával döntünk.
 Felvettük a kapcsolatot a beregszászi Nagycsaládosok Egyesületével is, a közeljövőben
találkozunk, hogy az esetleges együttműködés kereteit megbeszéljük.
 Budapesten járt a szabadkai szervezetünk vezetősége, kerekes széket, járókereteket és némi
süteményt „csomagoltunk az útra”.

