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Ez évi második számunk kis késéssel jelenik meg, de jó oka volt a késésnek! Csak sikerült
kivárnunk, hogy, Szabján Imre ügyvezetőnk Imre András (jobb oldali képen) nevű kisfia és
Gorove Kristóf oktatási referensünk Ábel Arakel (bal oldali képen) nevű kisfia megszülessen!
Isten áldja és éltesse a kicsiket és családjukat!

További jó hírek is vannak: dr. Grezsa István kormánybiztos úr a Segítő Szolgálaton keresztül
intézi a munkácsi katonai kórház támogatását, s ehhez forrást is biztosít, sőt meg tudtuk
nyerni támogatását a kárpátaljai tűzvédelmi képzés költségeinek fedezésére is. Így
mindösszesen 4 millió forintot költhetünk ezekre a programokra.
Gyerekmentő a Bethesdának
Különösen nagyértékű ajándékot adhattunk a Református Egyház Bethesda kórházának április
18-án. Német johannita barátunk, Lorand Szüszner szervezése nyomán egy csecsemőmentőautót adhattunk át a kórház vezetőségének.
A teljesen felszerelt jármű életkora
miatt már mentőként nem üzemelhet, de
műszereit kitűnően fel tudják használni
az osztályokon és a jármű pedig
megoldja a régóta problémás gyermekszállítást az intézmény két telephelye
között.

S ha már Lorand barátunk
megismerkedett a kórházzal,
nem is feledkezik el róla: június
27-én újabb szállítmánnyal
állított be felesége kíséretében:
kitűnő minőségű ágyneműt,
gumikesztyűket és egyéb orvosi
eszközöket hozott a kórháznak.

Június elején elsőnek furcsának tűnő felajánlást kaptunk Lorandtól: mintegy 800 db
gyümölcsfacsemetét hozhatunk el… Jó, jó, de mire is? Mit is kezdjünk ezzel? Pozsár Endre
barátunk ötletén, valamint a „kiscsirkét a rászorulóknak” jellegű akciókon felbátorodva arra
gondoltunk, ha kiscsirkét lehet osztani, gyümölcsfát miért ne? Felvettük a kapcsolatot a
kisebbségi ügyekért is felelős államtitkárral, Soltész Miklóssal, aki egy órán belül visszahívott
és közölte, Bátonyterenyén nagy örömmel fogadnák a szállítmányt. Így június 11-én befutott
a teherautó a bátonyterenyei közmunkásokat is foglalkoztató gazdaságba, ahol átmenetileg
letették és beásták a konténeres facsemetéket, hogy azok minél jobban átvészeljék a nyarat,
hiszen amikor megérkeztek, már túl voltunk az ültetés időszakán, így csak nagyon gondos és
rendszeres ápolás mellett maradnak meg ezek a fák, ezt pedig legjobban ott a gazdaságban
tudják biztosítani. A tényleges szétosztás ősszel lesz, addigra az önkormányzat részletesen ki
tudja dolgozni, kik kapják a fákat.

Az alma-, barack-, körte- és szilvafácskák most már beásva várják az őszt, amikor végleges
helyükre kerülhetnek.

Az alábbiakban a sokak által támogatott zilahi árvaház program felelősétől, Dudás Tibortól
olvashatják a jelképes örökbefogadásban résztvevőkhöz írt „nyílt levelét”.
Zilah családi árvaház
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki gondol a határainkon kívül ragadt magyar
testvéreinkre, főleg Nektek, akik áldozatot is hoztok értük. Magyarországon is sokszor nehéz
az élet, de mindig elgondolkodom arról, milyen nagy ajándék a család, az egészség, és a lelki
stabilitás. Ahogy Magyarországon, úgy Zilahon is az egyik legnehezebb feladat az anyagi
stabilitás folyamatos megteremtése. Hihetetlen mennyi szeretetet ad és mi mindent megtesz a
zilahi házaspár ezekért a rájuk bízott gyermekekért. A mindennapi feladataik mellett most
nekiálltak sütni különböző házi süteményeket, hogy aztán eladják és kiegészítsék a
bevételeiket. A gyermekek (még a fogyatékkal élők egy néhánya) is segédkeznek ebben,
természetesen tehetségük szerint. Ahogy már írtam korábban, a családi árvaházból családi
fogyatékkal élők otthonává való átalakulás még mindig folyamatban van.
A gyermekek jövője többször felmerülő nagy teher. Sokat foglalkoznak velük, például az
alkoholszindrómás gyermekekkel, hogy a leépülési folyamatot minél későbbre kitolják.
Tudják, hogy nem lehet elkerülni a betegség következményét, de sokáig ki lehet húzni, ha
minél több boldog napot ajándékoznak nekik.
A jelképes örökbefogadás jelentősége, ereje hatalmas, ezt Ti, kedves adakozók, tudjátok a
legjobban, ugyanis az általatok is megteremtett anyagi biztonság alapvetően fontos erőt és
hátteret ad. Ehhez még hozzájön az a szeretetetek, méghozzá az a szeretet, amivel az Atya
szeret Titeket és ami lehetővé teszi, hogy elfogadjatok egy új családtagot, akit rátok bíz,
mintha a sajátotok lenne, hogy gondot viseljetek róluk. A szülőknek, akik fizikailag napról
napra ezekkel a gyerekekkel vannak, ez a közös teherviselés jelenti az Atya szerető kezeit,
hogy segíti, átkarolja őket a mindennapos nehézségek között.
A gyermekek közül a nagyobbak nagyon szépen tanulnak, így esélyt kapnak az életben való
boldoguláshoz. Hála Istennek a házasságok is szépen alakulnak, és miután kirepültek, akkor
sem felejtkeznek el a kisebbekről. Sajnos az idő telik és a két szülő egészségén itt-ott megmeg jelenik annak nyoma, de hála Isten szeretetének, mindig van időben megoldás.
Levelemet nem húznám hosszabbra, ez a kis betekintés a Ti csodálatos szereteteteknek a
csöndes megköszönése, hogy a mindennapos (anyagi) teherből átvesztek Ti is, ami életet adó
erő tud lenni a szülőknek.
Mi nem tudunk eléggé hálásak lenni segítségetekért, hogy gondoskodtok egy gyermekről,
annak az életéről, mindennapi boldogságáról, de Hálásak vagyunk Istennek értetek, és
imádkozunk a Ti boldogságotokért is.
Isten veletek
Dudás Tibor, a Budakeszi Helyi Szervezet vezetője

S még mindig határon túlról:
Somkerék régen felkerült a „térképünkre”, lelkes kis csapatuk többször járt táborunkban,
utoljára idén áprilisban láthattuk őket vendégül. Ebben az évben azonban további támogatást
is tudtunk adni nekik. A holland Johannita Rend jóvoltából minden évben néhány ezer euros
támogatást tudunk folyósítani egy projekt céljaira. A projekteket Lorx Ádámmal gyűjtjük
össze, s ezek közül terjesztünk fel a holland összekötőnek, Alexandra Jankovich asszonynak
javaslatokat, s végül ő dönti el, melyik kaphatja az adott év támogatását.

Ebben az évben a somkerekiek visszakapott
egyházi
ingatlanának
tatarozására
fordítható a támogatás. A munka
hamarosan
megkezdődik,
következő
számunkban remélem, további képeket is
tudunk mutatni.
Előtérben a visszakapott épület, mögötte a
gyönyörű somkeréki református templom.

Porcsalmy László
Kárpátaljai fiatalok elsősegély képzése
Idén
tavasszal
újabb
elsősegély
tanfolyamot vittünk Kárpátaljára, miután
Püspök úr invitálására, 2015-ben a
Mezővári óvoda dolgozóinak tarthattunk
két hétvégén át felkészítő kurzust. Ezúttal
a falu fiataljai gyűltek össze, hogy a
különböző kompetenciákat elsajátítsák. A
jó hangulatú órákat, most is kedves
vendéglátások követték. A tanfolyamot
lezáró vizsgát követően a fiatalok
elsősegélynyújtó oklevelet vehettek át, amihez ezúton is gratulálunk! Kárpátalján elindított
elsősegély programunkat szeretnénk tovább folytatni, hogy minél szélesebb körbe
megismertethessük az első ellátás alapvető technikáit, illetve reményeink szerint hamarosan
tűzvédelmi oktatással is segíthetjük az ott élőket. Ezekre a képzésekre nagy szükség van,
hiszen a segítségnyújtási infrastruktúrák igen hézagosak, néhol elérhetetlenek.
Frigyesi Tamás
Kassai johannita találkozó
A Johannita Rend Magyar Tagozata idén Kassán tartotta meg éves gyűlését. A rendezvény
lebonyolításában, amelyen a német johanniták és
máltaiak is képviseltették magukat, a Johannita
Segítő Szolgálat önkéntesei is részt vettek.
Az ünnepi istentiszteletet követően a Szent
Erzsébet-dóm altemplomában található Rákóczikriptában koszorú elhelyezésére került sor. A
Magyar Tagozat tanácskozását követően a Segítő
Szolgálat is megtartotta közgyűlését. A közgyűlés
tanácskozását pedig egy kihelyezett elnökségi
gyűlés követte, ahol többek közt új tagok
felvételére is sor került, ami azért is örvendetes,
mert az elmúlt években tragikus hirtelenséggel elhalálozott tagok távozása után, most új, fiatal
és elkötelezett johanniták segíthetik Szervezetünk munkáját.

A Johanniter International Éves Közgyűlése
Idén menetrend szerint májusban került sor a
Johanniter International – JOIN (a johanniták
nemzetközi szervezetének) éves közgyűlésére. A
találkozónak ezúttal a finn johannita szervezet adott
otthont Helsinkiben.
A közgyűlésen az elnöki és pénzügyi beszámolók
mellett a munkacsoportok vezetői beszámoltak a
különböző területek elmúlt éves tevékenységéről. A
PR, Marketing és Kommunikációs csoport vezetője
(Dr Robert Brandstetter, az osztrák johanniták
ügyvezetője) beszámolójában a rendkívüli PR támogatást emelte ki, ami több projekt és ügy
kapcsán is kihívás elé állította a munkacsoport tagjait. Julia Zeilinger (a német johanniták
ifjúsági munkájának referense) a 2016-ban lezajlott nemzetközi ifjúsági találkozóról számolt
be. Az önkéntes munkacsoport részéről Adam Williams (az angol johanniták önkéntes
koordinátora) az egységes nemzetközi johannita elsősegély standardok bevezetésének lépcsőit
vázolta. Az egészségügyi (prehospitális) munkacsoport munkáját, Lubumbe Van de Velde (a
JOIN iroda munkatársa) foglalta össze.
Néhány JOIN tagszervezet beszámolt éppen
futó nemzetközi projektjeiről, így Kevin Orr
(az angol Johannita Rend munkatársa) a
nemzetközi együttműködési lehetőségekről
számolt be, míg Stephan Beschle (a német
johanniták munkatársa) a német szervezet
Nemzetközi
Segítségnyújtóinak
(The
Johanniter – International Assistance) aktuális
munkáit prezentálta. Ilyen aktuális projekt a
számos afrikai országban futó Anya és Baba
program.
Tom Ogilvie-Graham (a Jeruzsálemi Johannita Szemkórház ügyvezető-igazgatója) érdekes
betekintést nyújtott azokba a tevékenységekbe, amiket a johanniták Jeruzsálemben, Gázában
és Ciszjordániában végeznek a rászorulók között.
A megbeszélésen bemutatásra került a JOIN jelenleg is futó európai SOCIALCARE projektje,
illetve Georg Aumayr vázolta azokat a kutatási és fejlesztési programokat, amelyekbe a JOIN
tagszervezetek is szerepet kaphatnának. Az egyik ilyen projektpályázat beadására májusban
került sor, amelynek előkészítésében, illetve nyertes pályázat esetén a megvalósításban,
Szervezetünk is partnerként vesz részt.
Szabján Imre
II. Keresztény Sziget
Második alkalommal rendezték meg a Keresztény Sziget nevű
programot a Margitszigeten. Az eseményt egy szabadtéri családiközösségi együttlétnek szánta a szervező ÉrMe Üzleti Hálózat,
ahol egyben lehetőség nyílik előadások meghallgatására, vagy épp
közös gondolkodásra is. A változatos témájú előadások közt volt
szó az önkéntességről, a keresztény identitás alapvető logikájáról,
de előadó volt Balczó András háromszoros olimpiai, tízszeres
világbajnok öttusázó, a Nemzet Sportolója is. A szellemi táplálék
mellett lehetett kézművesedni, sportolni, korhű fegyvereket és
egyéb felszereléseket megtekintetni, sőt még rendőrségi bemutatóra is sor került.

Mátészalkai ifjúsági elsősegélynyújtóink szolgálatban
Nagy örömünkre szolgált, amikor csapatunk
felkérést kapott egy helyi általános iskolától,
hogy családi napjuk keretében tartsunk egy
elsősegély bemutatót. Az iskola minden
tanulója
nagy
érdeklődéssel
fogadta
programunkat, ahol főleg az újraélesztés, stabil
oldalfektetés, sebellátás, ájulás ellátásának
bemutatása volt a cél. Érdekésségként
szeretném leírni, hogy az alsó tagozatosok
különösen nagy érdeklődést tanúsítottak. A
különböző technikákat a gyerekek szívesen kipróbálták gyakorlatban is.
2016. június 4-én a Johannita Segítő Szolgálat Mátészalkai Ifjúsági
Elsősegélynyújtó Csapata ellátta első önálló ügyeletét. A szolgálat
Mátészalkán a Ráczkerti Óvodában zajlott a Családi nap keretében. Az
elsősegély sátorban egy mentőápolóval, Csengeri Helyi Szervezetünk
önkéntesével, Végh Ferenccel 3-4 fős csoportokban felváltva végeztük az
ügyeletet. Nagy lelkesedéssel vártuk ezt a napot, hiszen most a
gyakorlatokon szerzett tudásunkat, tapasztalatainkat éles helyzetben is
alkalmazhattuk. Szerencsére nem történt komolyabb baj, s reméljük, hogy
a következő Családi napon is mi végezhetjük az elsősegélynyújtók
feladatát.
Bojer Ilona – Mátészalka
Rövid hírek
 Idén nyáron rendezik meg a 11. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozót.
A fesztiválon hagyományosan a johanniták látják el az elsősegélynyújtó feladatokat.
Ez idén sem lesz másképp, így erre a szolgálatra készülve június elején a
szombathelyi, budapesti és német johanniták elsősegélynyújtói Szombathelyen
találkoztak. A megbeszélést és közös gyakorlatokat megszakították, hogy
meglátogassák a 240 órás újraélesztési rekordkísérletet, aminek a helyi johannita
csapat a hét folytatásában résztvevőként is bekapcsolódott.
 Idén éppen augusztus 20-án rendezi meg a Kárpátaljai Református Egyház családi
csendesnapját Nagydobronyban. A Segítő Szolgálat – immár hagyományosan – az
étkeztetést támogatja jelentős összeggel, de idén két extra program is lesz: egyrészt
kérték, hogy segítsünk a gyerekfelvigyázásban, amiben fiataljaink lesznek segítségül,
másrészt a Pasaréti Palló Imre kórust is meghívták szolgálni – ebben több önkéntes is
énekel – így közös busszal tervezzük az utazást.
 Kolozsvári Helyi Szervezetünk adományosztással segítette a rászorulókat. A városban
élő hajléktalanoknak élelmiszercsomagokat osztottak, míg a Torockón található Kis
Szent Teréz Gyermekotthon lakóinak élelmiszert és ruhát sikerült eljuttatnia
önkénteseinknek.
 A Johannita Segítő Szolgálat középiskolai elsősegélyversenyt tartott azoknak a
budapesti középiskolásoknak, akik
oktatásainkban a 2015/2016-os tanév
őszi szemeszterében részt vettek. 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.
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola munkáját kenyérszállítmánnyal segíthettük.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül kenyér-, kukoricapehely- és
ruhaszállítmányt jutathattunk el rászorulókhoz.
Nagyváradi Helyi Szervezetünk süteményt és kenyeret osztott szét a rászoruló
családok közt.
Hatvani Helyi Szervezetünk süteményeket oszthatott szét a helyi rászorulók közt.
A tavalyihoz hasonlóan, idén is johannita esetkocsik végezték a Veresi Futófeszt
egészségügyi biztosítását. A két esetkocsi-szintű mentőegység mellett 5
elsősegélynyújtónk is készenlétben volt arra az esetre, ha baj történne. A városi
futórendezvényen, ahol közel 1300 versenyző 5 kategóriában mérhette össze tudását,
hála Istennek, kisebb sérülésektől eltekintve, nem volt komolyabb dolga az ellátóknak.
Tavaszi félévben mintegy 270 felsőoktatási hallgatóhoz jutottunk el
elsősegélyképzéseinkkel.
Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium működéséhez 65 iskolai
székkel járulhattunk hozzá.
Az érdi Időseket Ellátó Központ lakóit kukoricapehellyel tudtunk megörvendeztetni, s
terényi táborunkban is pihenhettek jópáran közülük.
A vajdasági Nagybecskerekhez tartozó Muzslyába osztott élelmiszert és gyógyászati
segédeszközöket Szabadkai Helyi Szervezetünk.
A jászberényi Szent Erzsébet Kórház párnákat és élelmiszert kapott adományba
szervezetünktől.
A válaszúti Kallós Alapítvány szórványkollégiumának diákjait süteményekkel és
kenyérrel segíthettük. A szállítmány érkezésekor Kallós Zoli bácsi éppen ott volt, így
önkénteseinknek alkalmuk volt találkozni vele, éppen 90 éves születésnapja előtt egy
héttel. Ezúton is kívánunk neki áldást életére és erőt munkájához.
Budapesti ifjúsági elsősegélynyújtóink szolgáltak a Lónyay Utcai Református
Gimnázium családi napján, a 4. Kiskondér Főzőversenyen, az ELTE Kerekes Úti
Kollégiuma által szervezett XI. Kerekes Napokon, a Károli Gáspár Református
Egyetem diplomaosztóján. Illetve elsősegélynyújtóink idén is a Pszinapszis - Budapesti
Pszichológiai Napok szervezőinek segítségére voltak. A háromnapos konferencia
Európa legnagyobb, kizárólag diákok és pályakezdő fiatalok által szervezett
tudományos-kulturális rendezvénye, amely idén 20. alkalommal került megrendezésre.
Július 13-án indul útjára ismét a kamion konvoj Ukrajnába. Mint tavaly is, most sem
csak a kárpátaljai területre szállít a kibővített Karitatív Tanács segélyt, de a hágón
túlra is. A Johannita Segítő Szolgálat idén is megpakol egy kamiont. A mostani akció
során tartós élelmiszert, ruhaneműt, iskolabútort (padokat és székeket) és gyógyászati
eszközöket szállítunk ki, amelyet a Kárpátaljai Református Egyházzal együttműködve
kárpátaljai helyi szervezetünk fog szétosztani.

