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Év végéhez közeledve gazdálkodásunkkal kapcsolatban néhány jó hírrel kezdjük:
Beérkezett a Miniszterelnökséggel megkötött támogatási szerződésből származó 4 millió
forint, amelyet egyrészt segélyszállítmányozásra, másrészt a kárpátaljai tűzvédelmi programra
fordíthattunk. (Ezekről később részletesen.)
Ugyancsak beérkezett az Emberi Erőforrás Minisztériumtól a kiegészítő támogatás, így az a
ritka helyzet állt elő, hogy nincs likviditási problémánk az év végén.
Többek között a fent említett támogatások tették lehetővé, hogy tevékenységünk a negyedik
negyedévben se lankadjon. Ezekről számolunk be a következőkben:

Tűzvédelmi oktatás Kárpátalján
Egyik nyári találkozásunk alkalmával az elsősegély képzésekről beszélgettünk, és az
oktatásokkal kapcsolatban Zán Fábián Sándor püspök úr megemlítette, nagy szükség lenne
tűzvédelmi tréningre is. Kárpátalján a magyar kormány segítségével több intézményt
felújítottak, ám mindez kárba mehet egy tűzeset során, hiszen az ukrán tűzoltóság
felszerelése, a tüzivíz-hálózat hiányossága nem teszi lehetővé a tűzoltóság hatékony
közbeavatkozását.
A Kárpátaljai Református Egyháznak van ugyan egy önkéntes tűzoltósága Dercenben, de
mire ők kiérnek egy távolabbi településre – az ukrán útviszonyokat tekintetbe véve 40-50 km
már távolabbinak számít – jó esetben csak a szomszéd létesítményeket tudják megvédeni.
Tervezik egy önkéntes tűzoltóság felállítását Váriban is, így jelentősen csökkenne a
beavatkozásig eltelő idő, de ezek még csak tervek.
Mivel a tűzvédelem kenyérkereső szakmám, felajánlottam, az elsősegély tanfolyamok
mintájára tűzvédelmi képzést tartunk az intézmények számára.
Sikerült egy másik projekthez kapcsolva támogatást szerezni a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságától (egymillió forintot) így megkezdődhetett a szervezés. A
Püspöki Hivatal felhívást tett közzé, amire 6 intézmény jelentkezett. A program összetett volt:
a félnapos képzés elméleti alapokkal indult, aztán a tűzoltás módjait vette sorra, s végül a kézi
tűzoltó készülékek használatát nem csak elméletben tanulták meg a „hallgatók”, de mindenki
gyakorlatban is kipróbálta a gázzaloltó illetve a porraloltó működtetését, egy „szabványos
tálcatűz” eloltása során. S a program itt nem ért véget: a részt vevő intézményeket a
támogatás terhére fel is tudtuk szerelni a kellő számú tűzoltó készülékkel. Összesen 120

porraloltó és 40 darab gázzaloltó készüléket vásároltunk Kárpátalján, hogy a karbantartása és
ellenőrzése se okozzon gondot.

A képzés december 2-án délután Váriban, majd másnap délelőtt Nagyberegen zajlott.
Összesen 28 fő tette le sikerrel a vizsgát. Az oktatás sajnálatos aktualitását jelezte az a tény is,
hogy néhány héttel a képzés előtt egy másik intézménynek a tetőszerkezete égett le –
valószínűleg elektromos meghibásodás miatt.
Amennyiben a programot hasznosnak és eredményesnek tartják, valamint sikerül további
támogatást is szerezni, folytatni fogjuk a tűzvédelmi képzéseket Kárpátalján.
Porcsalmy László (ezesetben tűzvédelmi szakelőadói minőségében)

Adománygyűjtés a guti óvoda megmentéséért
A Beregszász közelében található Gut község magyar nyelvű óvodájába katolikus és
református gyermekek egyaránt járnak, azonban az intézmény jelenleg a fennmaradásáért
küzd. Ha az egyház nem lépett volna közbe és nem támogatta volna az alkalmazottak
fizetését, akkor teljesen magára lenne hagyva az óvoda, hiszen a dolgozók jobb megélhetés
reményében más helyen kerestek volna munkát.
Ennél is kritikusabb probléma az óvoda elavult és szinte használhatatlan fűtése. Annak
érdekében, hogy az óvodát ne zárják be és a gyermekek továbbra is oda járhassanak, a
Johannita Segítő Szolgálat gyűjtést indított a fűtésrendszer kialakítására.
Adománygyűjtésünk első állomásaként a 2016. november 5-én, az MWS Festivals
szervezésében, a budavári Nagyboldogasszony-templomban (Mátyás-templom) tartott
jótékonysági koncert teljes bevételét (318.000 forint) erre a célra fordítjuk.
Köszönettel fogadjuk szíves felajánlásaikat a Johannita Segítő Szolgálat OTP Banknál
vezetett alábbi számlaszámán: 11705008-20499385, a közlemény rovatba tűntessék fel
„Guti óvoda”. A gyűjtésről további információt honlapunkon olvashatnak:
http://johannitak.hu/segito-szolgalat/guti-ovoda

Középiskolai elsősegély program
2016 őszén az Iskolai Közösségi Szolgálat keretén belül tartott elsősegély programunk
megreformálásra került. Az újítások nagy előnye, hogy egy 10 órás tanfolyam után a
diákoknak kötelező minimum 2x4 óra elsősegély ügyeletet vállalniuk az iskolai
rendezvényeken, így sokkal nagyobb hangsúly kerül az elsősegélynyújtás tevékenység
jellegére. Ezzel a lépéssel karnyújtásnyira kerültünk a Németországban már évek óta jól
működő, az ottani johannita testvéreink által koordinált, úgynevezett „iskolai ügyeleti

rendszer” (Schulsanitätsdienst) kialakításához, ahol a diákok még a tanórák alatt is folyamatos
elsősegély ügyeletet adnak. A német johannitáknál ez az egyik leghatékonyabb forrás az
ifjúsági szervezet utánpótlásához, ezért tartjuk mi is fontosnak ezt a lehetőséget. Az
ügyeletekhez szervezetünk biztosít egy kezdő felszerelést és 4 db megkülönböztető mellényt
minden iskolának. Szerencsére a középiskolák lelkesedése az együttműködésre továbbra is
igen nagy, így ősszel 8 iskolában 9 tanfolyamot sikerült elindítani.
Dr. Gorove Kristóf – oktatási referens

Beszámoló a Csengeri Helyi Szervezet munkájáról
Lassan az év végéhez közeledünk, ezért úgy érzem, pár mondatban összefoglalnám a
legutolsó beszámolóm óta történt eseményeket.
Mint ahogyan már írtam, az augusztusi városi rendezvénysorozat után szeptemberben ismét
kéréssel fordult szolgálatunk helyi szervezetéhez a csengeri önkormányzat, miszerint az
„Almanapok” elnevezésű, 3 napos rendezvényen jelenlétünkkel biztosítsuk az esetleges
elsősegélyre szoruló emberek első ellátását, ill. az egyik napon bővítsük ki a
tevékenységünket koleszterin-, vércukor- és vérnyomás-méréssel az odalátogatók igénye
szerint. Mint ahogyan augusztusban, itt is ugyanaz a három mátészalkai Johannita ifjú első
segélynyújtó (Marczali Orsolya, Nagy Dorina, Maczali Dávid) segítette munkánkat és aktívan
részt vettek a felügyelet mellett a vércukor-, vérnyomás- és koleszterin-mérésekben.
(Hihetetlenül élvezték a fiatalok.) Ezen a napon az intézményünk több tagja is részt vett a
munkában, természetesen Johannita színekben. (Véghné Plébán Judit főnővér, Baranyi Noémi
szakasszisztens, Győri Gáborné szakasszisztens és Juhász Miklós asszisztens.) Munkájukat itt
is megköszönöm.
Következő helyszínbiztosításunk november 1-jén volt. A Csengerben megrendezésre kerülő
nyugdíjas napot felügyeltük Juhász Miklós segítőmmel, itt több mint 300 idős emberre
vigyáztunk, közel 5 órán keresztül.
Az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet is kéréssel fordult hozzánk, ugyanis megkezdődött
Csengerben a 2018-ban megnyíló büntetés-végrehajtási intézmény leendő alkalmazottjainak a
felvételi vizsgája, aminek az első lépése egy igen kemény fizikai felmérés, ahol egészségügyi
személyzet jelenléte kötelező.
Ezt a feladatot Gaál Lajossal, immár több mint 10 alkalommal láttuk el, és látjuk el a
továbbiakban is.
A ruhaadományozás igen nagy sikert aratott, ezért a központi Johannita raktárból küldött
második szállítmányt a napokban tervezem a korábbiakhoz hasonló módon, egy kicsit már a
Karácsony jegyében szétosztani (itt megjegyzem: egy picit félek tőle, mert rengetegen
megkerestek már ez ügyben, de remélem, gond nélkül le fog zajlani az átadás.)
Szeretném az alkalmat megragadni, hogy Istentől áldott meghitt, békés boldog Karácsonyt, és
sikerekben, egészségben gazdag boldog Újévet kívánjak a szolgálat minden tagjának és
munkatársának.
Végh Ferenc – Csenger

Mátészalkán immár hagyomány, hogy Karácsony előtt a Hamburgból és környékéről kapott
adományt osztják szét a környéken. Idén Balandis Enikő és férje, valamint baráti körük
gyűjtéséből 2 kamion is megtelt. Ahrensburgban Borisz Georgijev és Hamburgban a
mátészalkai johannita kapcsolat „ősatyja”, Gottfried Müller-Lotze működött közre. Egyik
teherautó költségeit a német fél, a
másikat a Segítő Szolgálat viselte.
November elején érkezett meg a két
kamion, aminek kipakolása sem volt
egyszerű feladat. Hála Istennek, a
mátészalkai és jármi ifjak, valamint
Jármiból közmunkások megbirkóztak a
feladattal.
A 2300 darab banános doboznyi játék,
édesség, és ruhanemű mellett jelentős
mennyiségű használati tárgy, bútor,
kerékpár, roller, betegápolási eszköz
is érkezett.

Az adományból gyermekek, szociálisan rászoruló családok, ápolási otthonok és intézmények
részesültek:
Jármi, Papos, Mátészalka és Rohod óvodái, a mátészalkai római- és görög katolikus egyház, a
két református egyházközség Mátészalkán, ill. Rohodon. Jutott belőle a nagykárolyi
református gyülekezetnek és a Szent Anna katolikus ápolási intézetnek is, ide a Reformátusok
Szatmárért Közhasznú Társaság szállította el. Kapott a Bartimeus református otthon, a Jármi
református egyházközség és a porcsalmai református ápolási otthon.
Szociális gondozóknak Nyírkátan, Kántorjánosiban, Papos-Jármiban, Mátészalkán, Mérken,
Rohodon és Vaján juttattunk az eszközökből. Emellett az adományozók felvetették, hogy
néhány családdal szorosabb kapcsolatot is vállalnának, ennek szervezése folyamatban van 3-3
családdal. A szállítmánnyal érkezett 330 cipősdoboz karácsonyi ajándék is, amit német
gyerekek gyűjtöttek. Ezeknek a szétosztása most indul. Emellett folyamatosan osztunk
alkalmi családtámogatásokat a szállítmányból (is) a segítséget kérők részére.

A
Reformátusok
Szatmárért
Közhasznú Egyesület, ezen belül
Fülöp István az egyesület elnöke
és a Mátészalkai Járási Hivatal
vezetője, továbbá a Johannita
Segítő
Szolgálat
mátészalkai
szervezetének vezetője Dr. Kovács
Sándor irányításával több évre
visszatekintve
ápol
szoros
kapcsolatot. Ennek a baráti
együttműködésnek köszönhetően
valósulhatott meg ebben az évben
ismét, hogy a két szervezet
adományokat
juttathatott
el
rászoruló családoknak.
Az Egyesület 100 banános doboznyi felnőtt és gyermek ruhát, betegápolási eszközöket,
játékokat vitt el Nagykárolyba a helyi református egyházközséghez, és a Szatmári Református
Egyházmegyéhez. Sok-sok rászoruló család vehette át a két szervezet által szeretetteljesen
eljuttatott adományt.
Szeretettel vittük, örömmel fogadták.
Dr. Kovács Sándor – Mátészalka

Kamionkonvoj Kárpátaljára
Hosszas előkészítés után november 9-én útnak indult a Karitatív Tanács által szervezett
segélyszállítmány Kárpátaljára és a hágón túli területekre. A konvojt Soltész Miklós
államtitkár és dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár indította el. A részt
vevő karitatív szervezetek képviselői mellett jelen volt még Ukrajna magyarországi
nagykövet asszonya is.

A Johannita Segítő Szolgálat 100
iskolapaddal
a
hozzátartozó
kétszáz
székkel,
kórházi
eszközökkel, tartós élelmiszerrel
és ruházattal töltött meg egy
kamiont.

Újabb járművekkel bővült a gépparkunk
December 13-án hozhattuk el Bécsből az osztrák
johannitáktól megvásárolt két gépkocsit. Az egyik
a JUHÖ (Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich)
esetkocsija, 9 éves Mercedes mentőautó, amivel
helyettesíteni tudjuk a szolgálatból „kiöregedett”
járművünket. A másik szintén Mercedes típusú
kisteherautó, amely 7 személyes kabinnal és hátsó
emelővel rendelkezik. Nagy segítségünkre lesz a
segélyek szétosztásánál – több mint egy tonna a
teherbírása – és adott esetben a katasztrófavédelmi
tevékenység során is jó hasznát vehetjük. A
járművekhez nagyon jutányos áron juthattunk
hozzá, köszönet ezért osztrák barátainknak!

Az alábbi beszámoló Székelyudvarhelyről érkezett:

Egységes nemzetközi elsősegélynyújtó standard
A Johanniter International – JOIN (a johanniták nemzetközi szervezete) kidolgozott egy
dokumentumot, amelyben meghatározásra kerültek az alapszintű elsősegélynyújtó
kompetenciák nemzetközi minimum elvárásai. A hiánypótló dokumentum elősegíti a
johannita önkéntes csereprogramok résztvevői számára a nemzetközi projektekben való

részvételt, hiszen a meghatározott standardok átláthatóbbá és világosabbá teszik mind a
fogadó, mind a küldő szervezetek, és nem utolsó sorban az önkéntesek számára, hogy milyen
elvárások vannak egy elsősegélynyújtóval kapcsolatban.
A dokumentumot a Johanniter International egészségügyi munkacsoportja hozta létre a
különböző tagszervezetek elsősegélynyújtó kompetencia szintjeinek összehasonlításával.
Szabján Imre

Katasztrófavédelmi képzés
Ahogy előző Hírlevelünkben beharangoztuk, 2017-ben
katasztrófavédelmi képzést indít Szervezetünk. A
Segítő Szolgálat által felvállalt katasztrófavédelmi
feladatokra szeretnénk tudatosan készülni és így a
tanfolyamra jelenlegi önkénteseink, munkatársaink
mellett,
munkánkba
újonnan
bekapcsolódó
jelentkezőket is vártunk. December elején tartottuk
meg a felvételivel egybekötött alkalmassági
vizsgálatot, így végül 2017 februárjában mintegy 25 hallgató kezdheti meg a 80 órás
akkreditált képzést.
Szabján Imre

Baróti háztűz
Októberben a baróti (Erdély, Erdővidék) Bács család háza porig égett. A szomorú eset
szerencsére nem követelt emberáldozatot, de az ötgyermekes, többszörösen hátrányos
helyzetű családnak mindene (fedél, bútor, ruha, iratok) odaveszett, szó szerint annyival
maradtak, ami rajtuk volt. A pénzbeli adományok összegyűjtésének a megszervezését a
Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezetének erdővidéki munkatársai és
önkéntesei vállalták. A Johannita Segítő Szolgálatot korábbi erdélyi támogatásunk (háromkúti
iskola) szervezője kereste meg, ami után a Gondviselés Segélyszervezet munkatársával való
megbeszélés alapján Szervezetünk is csatlakozott a gyűjtést végzők körébe. Örömmel és hálás
szívvel számolunk be arról, hogy rekordidő alatt gyűlt össze a ház ára és így az építkezés is
megkezdődhetett.

Karácsonyi gyűjtés
A Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség idén 13. alkalommal tartotta meg karácsonyi
ajándékgyűjtését. Az összegyűlt játékok, édességek, tanszerek, könyvek, tisztálkodási szerek
szétválogatását követően ajándékcsomagok készültek. A csomagok határon túli magyar
intézményekbe kerültek (iskolákba, óvodákba, gyermekotthonokba). A Szilágyságban 7
településen (Gálospetri, Székelyhíd, Bogánd, Szér, Szilágysomlyó), Felvidéken pedig 27
településen (Ágcsernyő, Bacska, Bély, Boly, Bodrogszerdahely, Dobra, Ladmóc, Lelesz,
Kisgéres, Kiskövesd, Kistárkány, Nagytárkány, Nagygéres, Nagykövesd, Örös, Perbenyik,
Pólyán, Rad, Szentmária, Szomotor, Szentes, Tiszacsernyő, Véke, Zemplén, Zétény) osztották
szét az ajándékokat.
Szervezetünk régóta támogatja ezt a kezdeményezést. A korábbi években az adományok
összegyűjtésében segédkeztünk, de idén önkénteseink az adományválogatásból is kivették
részüket.

Terényi háztűz
Örömmel számolunk be egy másik, sikeresen lezárt adománygyűjtésünkről. Emlékezetes,
hogy 2014-ben kigyulladt egy lakóház a Nógrád megyei Terényben. A teljes tetőszerkezet
a lángok martaléka lett, és az ingóságok is odavesztek. Ez a ház a terényi johannita tábor
korábbi gondnokának a háza, aki sokáig hűséggel dolgozott a Segítő Szolgálatnak. Az
asszony 7 gyermeket nevel. Szervezetünk természetesen azonnal gyűjtést indított a bajba
jutott család megsegítésére. A nagylelkű támogatásoknak köszönhetően a család újrakezdhette
az életét. A következőkben egy rövid riportot teszünk közzé volt gondnokunkkal. A
kérdező Fáy Hanna.
Egy család hét gyermekkel egy kicsinyke parasztházban. Valójában kisebb lakóterük
volt 4 éve, viszont otthonos, családias! Ottjártamkor szorgos kezek készítik elő az
ebédnek valót, zúg a mosógép, odabent a férfiak TV-znek – a falak között zajlik a
hétvége. Pedig mögöttük van egy tragédia, három nehéz év és most is kétségek veszik
körül őket.
− Lassan három éve, hogy leégett a házatok. Hogyan lehetett ezt feldolgozni?
− Sehogy. Még most is szenvedjük az akkori károkat. Ugyanakkor a kezdetektől fogva
tartotta bennünk a lelket, hogy rengetegen segítettek azonnal. Mikor ideköltöztünk, a
falu nem fogadott minket tárt karokkal. Éppen ezért meglepett, hogy mennyien mellénk
álltak a bajban. Miután lakhatatlanná vált az otthonunk, egy hónapig az Árdai
Vendégház tulajdonosai biztosították fejünk fölé a fedelet. Sokat köszönhetünk a falu
önkormányzatának és a polgármester asszonynak, Brozsó Andrásnénak, akik
gondoskodtak a támogatói bankszámláról. Hálásak vagyunk a barátainknak és
szomszédainknak: Bobák Tominak, Csorba Viktornak és Molnár Krisztiánnak, akik
kétkezi munkájára mindig számíthattunk. Kedves barátnőnk, Draskóczy Lídia is
mindenben mellettünk volt. A legtöbb adomány a johannitáktól érkezett, akik
építőanyaggal és Fáy Dániel részéről szakmai hozzáértéssel segítették elő házunk
újjáépülését.
− Milyen érzés volt visszaköltözni a régi/új otthonba?
− Nagyon örülünk, hogy végre újra a miénk és továbbra is építgetjük, csinosítgatjuk.
Kicsit bánom, hogy nem az a kedves kis parasztház már. Teljesen más, hogy téglafalak
vesznek körül bennünket és nem a vert vályog. Nem csak a szigetelés, hanem a
hangulat szempontjából is. A belmagasság is nőtt, ami tér szempontjából jobb ugyan,
de más, nem annyira otthonos. Sok van már mögöttünk, de még több van előttünk.
Most az lenne a fontos, hogy
még a télvíz előtt megépüljön a
tetőtér egyik szobája. Ehhez a
szigetelés szükséges, amire még
gyűjtjük a pénzt. Jelenleg
szakember hiányában még a
cserépkályha is felépülésére vár.
Továbbá nagy szükségünk lenne
egy hűtőre, ami megfelelően
működik. Mindent igyekszünk
megteremteni, de továbbra is
hálásak vagyunk a segítségekért!
Sokáig beszélgetünk még a ház asszonyával a falu dolgairól, ő is kérdez, hiszen a
gyerekekkel együtt jártam iskolába. Jó érzéssel távozok, hiszen nem panaszkodást
hallottam, hanem racionális tényeket és előrenézést tapasztaltam, nem pedig siránkozást
a múlton.
Fáy Hanna – Terény

Rövid hírek











Az őszi szemeszterben felsőoktatási elsősegély programunk keretében mintegy 300
hallgató végezte el kurzusainkat.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Alapítvány által
szervezett Városligeti Szüreti Mulatság rendezvényén idén is Szervezetünk biztosította
az egészségügyi ellátást.
Mentő személyzetünk látta el a Whisky Show Budapest 2016 elnevezésű esemény
egészségügyi biztosítását.
Nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert juttattunk délvidéki helyi szervezetünknek.
Terényben készül a szennyvízkezelő létesítmény. Reményeink szerint a következő
szezont már megbízhatóan és gazdaságosan üzemelő, környezetbarát rendszerrel
tudjuk megkezdeni.
Októberben porig égett egy ház Székelyföldön, egy 5 gyermekes család veszítette el
mindenét. Mi is gyűjtést hirdettünk, és el is juttattuk a támogatást. A baróti
kezdeményezők példaértékű teljesítménnyel nem egész 3 hónap alatt tető alá hozták az
újonnan felépített házat, s a károsultak Istenbe vetett hitükben és emberek iráni
bizalmukban megerősödve valószínűleg már új otthonukban várhatják a Karácsonyt!
(Erről az esetről a Facebook-on adtunk hírt annak sürgőssége miatt. Ezúton is
köszönjük az adakozóknak támogatásukat!)
Villámcsapástól leégett az erdélyi Atyha temploma. A kis település segítség nélkül
nem képes helyreállítani a régi erődtemplomot. Grezsa István kormánybiztos úr
közreműködésével nagy mennyiségű takaróponyvát szállítottunk a helyszínre, hogy
legalább a falakat megóvhassák a szétfagyástól.

 Németországból, a bodenseei JUH-tól kapott adományokat a Sarepta Evangélikus
Szeretetotthon. A kamion fuvarköltségeit a Segítő Szolgálat vállalta.
 Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központján keresztül
mintegy 3 raklap ruhával támogathattuk a rászorulókat.
 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola munkáját 1 raklap kenyérrel segítettük.
 Az Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskolának padokat, székeket,
munkapadokat és egyéb iskolabútorokat adományoztunk.
 Jászfényszaru rászoruló családjait 7 raklap ruhával és bútorokkal segíthettük.
 A Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül 3 raklap ruhával és különböző
bútorokkal adományoztuk meg a szűkölködőket.

 A székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium rászoruló diákjait 2 raklap ruhával
tudtuk segíteni.
 A budapesti Szent István Bazilikában megrendezett XVI. Nemzetközi Adventi
Kórusfesztiválon szervezetünk önkéntesei látták el az egészségügyi és elsősegély
ügyeletet.

Áldott Karácsonyt és békés, boldog újesztendőt
kíván a Segítő Szolgálat vezetősége!

