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Fontos és nagyszerű hírrel kezdhetjük ezévi utolsó számunkat: mintegy 2 éves előkészület
után az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jóváhagyta, majd december 12-én jogerőre is
emelkedett a Johannita Segítő Szolgálat egészségügyi szolgáltatás végzésére szóló működési
engedélye! A jogosítvány, amely rendezvény egészségügyi biztosítására és őrzött
betegszállításra szól, újabb szinteken, újabb szolgálati lehetőségeket nyit meg a Segítő
Szolgálat előtt. Ezúton is megköszönöm mindazoknak, akik sokat tettek ezért: Szabján
Imrének, Frigyesi Tamásnak, Gorove Kristófnak, Dr. Varsányi Péternek, szakmai
vezetőnknek Dr. Juhász Györgyinek! Külön köszönet a Magyarországi Református
Egyház Bethesda Gyermekkórházának, hogy mentőinknek állomáshelyet biztosítottak, a
Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálatának és Tim Stognak, német testvérszervezetünk, a
Johanniter-Unfall-Hilfe nürnbergi katasztrófavédelmi csoportjának vezetőjének a felajánlott
eszközökért, illetve az osztrák johannitáknak pedig mentőautóink beszerzéséhez nyújtott
segítségéért.
Az előkészítő munka igen sokrétű volt. A teljesség igénye nélkül a következőkben
visszatekintünk az idáig vezető útra. Szervezetünk 2006 óta foglalkozik elsősegély oktatással.
A Hírlevél hasábain is több ízben beszámoltunk elsősegély programunk sikeréről, annak
dinamikus fejlődéséről. Ahogy egyre több szakellátó kapcsolódott be programunkban, úgy
vált egyre szükségesebbé az egészségügyi szakdolgozókat is egy közösségbe összefogjuk,
ezért indítottunk egy csoportot 2013-ban a leendő johannita mentősöknek.
A szakellátói csoport létrejötte már jelezte, hogy Szervezetünk készen állna arra, hogy új
területek felé is nyissunk, azonban ez önmagában még nem volt elegendő, hiszen már
magának a mentő felszerelésének beszerzése is több körből állt, mert Szervezetünk
erőforrásai nem tették lehetővé annak egyösszegű beruházást. A támogatók fenti felsorolásból
kitűnhet, hogy több (kisebb-nagyobb) eszközt különböző felajánlásokból kaptuk meg. A
rendeletben szabályzott (és egyre szigorodó) feltételek miatt a megfelelő személyi állomány
összeállítása is sok feladatot rótt ránk; találnunk kellett megfelelő végzettséggel és folyamatos
„vonulós” tapsztalattal rendelkező személyzetet.
Megfelelő állomáshelyet találni mentőinknek, hála Istennek, nem okozott különösebb
problémát, hiszen a Bethesda Gyermekkórházzal meglévő jó kapcsolat alapján szinte
kezdetektől magától értetődő volt, hogy a Kórház fogja betölteni ezt a funkciót. Ugyanakkor a
bécsi testvérszerzetünktől érkező kocsik belső kialakításán már sokat kellett gondolkodni,
hogy egyrészről minden előírt felszerelés rögzítve bekerüljön a mentőkbe, másrészt viszont
arra is kellett figyelni, hogy minél több tér maradjon a kocsiban történő betegellátásra.
Az engedélyeztetési eljáráshoz és a működéshez számtalan egyéb előírásnak is meg kellett
felelni, így például egészségügyi szakmai felelősségbiztosítást is kellett kötnünk, vagy a
szolgálatok alatt keletkezett veszélyes hulladék kezeléséről is megfelelő módon gondoskodni
kellett. Külön szakmai programot is kellett írnunk, amelyben sok egyéb mellett, ki kellett térni

például a szakszemélyzet kiválasztásának, foglalkoztatásának feltételeire, annak menetére és
azok továbbképzésére. Gyakorlatilag teljesen új belső működési struktúrákat kellett
létrehozni, hiszen a Johannita Segítő Szolgálatnak korábban ilyen jellegű működési engedélye
nem volt. A listát még hosszan lehetne sorolni, de az Úr Istennek hála, sokan voltak
segítségünkre ebben a munkában, akik tanácsaikkal mindig előremozdították az ügyünket. Az
Istené legyen a dicsőség, hogy ehhez az állomásponthoz is elérkezhettünk és kérjük kedves
Olvasóinkat, hogy imádságukban hordozzák az ezen a területen végzett munkánkat, hogy az
áldás lehessen a bajba jutottaknak és tovább öregbíthesse a johanniták hírét.
Svéd módszer demenes betegekkel foglalkozóknak
Két évvel ezelőtt a JOIN (Johanniter International) Közgyűlése Stockholmban volt.
Meglátogattuk a svéd királyné által alapított Silviahemmet Alapítványt, amely demenciában
szenvedőkkel foglalkozik, illetve oktatásokat szervez a velük foglalkozók részére.
Az oktatások a célcsoporttól függően a néhányórás, félnapos oktatástól a kétéves master
fokozatig tartó képzéseket takarnak. Nagyon meggyőző bemutatót láthattunk egy olyan
területen, amely Magyarországon meglehetősen elhanyagolt.
Hosszas előkészítés után idén novemberben sikerült megszervezni az Alapítvány egyik
vezetőjének és az illetékes magyar minisztériumi intézmény – a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Egészségügyi Emberi
Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság – találkozóját. Kisebb szakértői csoportnak mutatta be
Karin Lind-Mörnesten igazgató asszony a Silviahemmet ápolási filozófiáját és stratégiáját. A
tájékoztató kedvező fogadtatásra talált, reméljük, hamarosan előrébb léphetünk az
együttműködésben. Ennek lényege az lehet, hogy itt kiképeznek trénereket, akik aztán tovább
oktathatják az érintetteket. A GYEMSZI a szakápoló, orvosi ellátó személyzetet, a Segítő
Szolgálat pedig betöltheti azt a helyet, amire a GYEMSZI-nek nincs kapacitása és
kompetenciája: az önkéntesek, családtagok képzését tarthatnánk (diakónusok, családtagok,
önkéntesek, diákok stb.).
A GYEMSZI átszervezése miatt kicsit ismét megtorpanni látszik a program, de reméljük,
hamarosan újból előrelépésről számolhatunk be.
Porcsalmy László
Őszi hétvége Terényben
Október első hétvégéjén budapesti ifjúsági elsősegélycsoportjainkkal terényi táborunkban
töltöttünk egy szűk hétvégét. Ezúttal nem az elsősegély kompetenciák gyakorlása volt a
fókuszban, sokkal inkább az volt a cél, hogy együtt legyünk, feltöltődjünk. Péntek este az
áhítatot követően sokat játszottunk és beszélgettünk. Másnap közös igetanulmányozás és
éneklés után pedig egy kirándulást terveztünk a közeli Szandavárhoz. Erre a kirándulásra a
Terényi Helyi Szervezet tagjaival közösen mentünk, így velük is beszélgethettek,
ismerkedhettek fiataljaink. Ráadásul olyan kincseket is megmutattak, mint a Mária-forrás,
amelynek tiszta vize valóban üdítőleg hatott. Egy dolgot sajnált csapatunk, hogy szombat este
már haza is kellett menni.

Katasztrófavédelmi tanácskozás Rómában
Korábbi Hírlevelünkben (lásd Hírlevél XV. évfolyam 2. szám) beszámoltunk már az
EVRECA! katasztrófavédelmi projektről. Ennek záró és értékelő találkozójára került sor
Rómában október végén, amelyen máltai kollégámmal, barátommal Adányi Lászlóval
vehettem részt.
A találkozó egyik fontos célja volt, hogy a projekt során tapasztaltakat összegezve,
ajánlásokat fogalmazzanak meg a résztvevők az
Európai Tanács számára az idén elfogadott EU
Segítségnyújtási Önkéntesek (EU AID Volunteers)
kiválasztására és működésére nézve. A második
kiküldött missziós csoportvezetőjeként én is részt
vettem ebben a munkában, illetve bemutattam és
értékeltem a terepen végzett munkánkat és a másik
két csoporttal való együttműködésünket. Ezen kívül
az egyik vitaszekció moderálását is elláttam.
A tanácskozáson részt vett Elizabeth Riley a Karibi
Katasztrófavédelmi Ügynökség (CDMA) ügyvezető igazgatóhelyettese, L.D’Angelo az Olasz
Polgárvédelemi Főosztály (DPC) vezetésétől, Terence Walters a grenadai Nemzeti
Katasztrófavédelmi Ügynökség (NaDMA) országos koordinátora, illetve a konzorciumpartner
segélyszervezeteinek vezetői is. Az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári
Védelem Főigazgatóságát (ECHO) Caroline White asszony képviselte.
Bár ezen a területen rövidtávú projektnek számított elvégzett munkánk, mégis összességében
kiemelten sikeresnek bizonyult az együttműködés. Ennek az egyik kulcsa az volt, hogy a
projektbe csak olyan önkéntesek jelentkezhettek, akik katasztrófavédelmi területen jelentős
tapasztalattal rendelkeztek.
Szabján Imre
25 éves Johannita Segítő Szolgálat
November 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Budavári Kongresszusi Termében
emlékeztünk meg a Segítő Szolgálat működésének első 25 évéről. Szervezetünket 1989
decemberében jegyezték be a bíróságon, azóta végzi szolgálatát a rászorulók javára. Erre az
eltelt 25 évre emlékeztünk és az elvégzett, ránkbízott munkáért adtunk hálát.
A
programban
több
rövid
visszaemlékezés hangozott el a
munkában résztvevők részéről.
Először rangidős korábbi elnökünk,
Vajna Zoltán professzor számolt be
a kezdetekről, megemlékezve az
alapító
elnök
Hajós
József
munkájáról,
az
erdélyi
segélyezésekről, támogatásokról és
arról, mi késztette akkor arra, hogy
ebben a szolgálatban részt vegyen.
Ezután Tőkés László köszöntötte a
rendezvényen részt vevőket – mivel személyesen nem tudott megjelenni, ezért előzetesen
elküldött levelét olvastuk fel.

Nemcsak jelenlétével, de hozzászólásával is megtisztelte ünnepségünket Soltész Miklós
államtitkár úr, aki beszédében kiemelte a civil szervezetek tevékenységének fontosságát,
valamint a kormány és a Segítő Szolgálat közötti jó kapcsolatot.
Az intézményi kapcsolatokról Bencze János, a Bethesda Kórház diakóniai igazgatója beszélt,
majd Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök mondta el, mit jelent a határon túliak
számára együttműködésünk.
Végül Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
ügyvezető
alelnöke
ismertette
a
johannita-máltai
közös
projekteket.
Ezután Gregersen-Labossa György, rendünk
káplánja tartott rövid áhítatot, hálát adva
azért, hogy részt vehetünk ebben a
szolgálatban.
Az igehirdetés után Bánffy Miklós
kommendátor úr szólította Lorand Szüsznert
és méltatta évtizedes munkáját, amellyel támogatta – és reményeink szerint támogatja a
továbbiakban is – tevékenységünket, és átadta azt a rendi kitüntetést, amelyet Oskar Prinz von
Preuβen Úrmester adományozott neki.
Az állófogadás előtt – lassan mondhatjuk: szokás szerint – az Erkel Ferenc Vegyeskar műsora
hangzott el, Cseri Zsófia vezényletével.
Közgyűlés 2014
Ezévi közgyűlésünket az ünnepség másnapján rendeztük meg az irodában.
Nem voltunk túl sokan, de az előre elküldött meghatalmazásokkal bőven megvolt a
szavazatképesség.
Az elnöki beszámolót követte az ifjúsági tagozatvezető és ügyvezető beszámolója, majd a
Felügyelő Bizottság nevében Tomcsányi István jelentette, hogy az ellenőrzés mindent
rendben talált és működésünk, gazdálkodásunk törvényes. A jelentéseket a Közgyűlés
elfogadta.
Az Egyebek napirendben elhangzott, hogy a tagdíj összege, amit több mint 10 éve
állapítottunk meg, azóta nem változott. Javasolták, hogy emeljük meg ennek összegét. Rövid
vita után a közgyűlés nem napolta el ezt a kérdést és szavazásra bocsátotta. A közgyűlés
határozata szerint 2015-től az éves tagdíj 18.000 (tizennyolcezer) Ft. Ugyanakkor abban is
megállapodtunk, hogy ez alól méltánylást érdemlő esetben könnyítést lehet adni (pl. határon
túliak stb.). Ennek a pontos részleteit még ki kell dolgozni.
Porcsalmy László
Elsősegélyképzés nem csak középiskolásoknak
Lassan itt az első félév vége és lezajlanak a középiskolákban tartott elsősegély
tanfolyamjaink. Nagy öröm számunkra, hogy a legtöbb iskolában a második félévben is
számítanak ránk, illetve újabb gimnáziumok is jelezték szándékukat az együttműködésre. A
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a tanári kar érdeklődését olyannyira sikerült felkelteni, hogy
felkértek minket, tartsunk az egyik értekezletük keretében egy rövid elsősegély oktatást. A
bemutató sikerét jelzi, hogy tervek szerint egy hosszabb képzésre is meghívnak majd minket.
Gorove Kristóf

Adventi akció
Segítő Szolgálatunk egy karácsonyi adománygyűjtésben vesz részt, amelyet határon túli
magyarok részére szervezett a Rákóczi Szövetség és a Szent László Társulat. Szervezetünk a
felajánlott adományok összegyűjtésében segédkezett. Elsősorban tartós élelmiszert, könyveket
és tisztálkodási szereket szállítottunk a gyűjtésben részt vevő iskolákból és gyülekezetektől
(többek közt: Krúdy Gyula Általános Iskola, Németvölgyi Általános Iskola, Városmajori
Gimnázium, Móricz Zsigmond Gimnázium, Bláthy Ottó Műszaki Szakközépiskola és
Gimnázium, Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája, Óbudai
Szent Péter és Pál Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és Gimnázium, Budai Református Gyülekezet) az ideiglenes tároló helyre.
Az összegyűlt adományokból részben Kárpátalján a Nagyszőlős környéki magyar iskolák és
óvodák, valamint a ráti Szent Mihály Gyermekotthon kapott. Ezen kívül pedig a partiumi
Gálospetri gyermek- és napközi otthona, illetve és a Rozsnyó melletti Berzétén lévő
gyermekotthon kapja.
Szabján Imre
Új helyi szervezetek
Örvendetesen bővül szervezetünk. Hosszas előkészítés után megszületett minden szükséges
dokumentum 3 új helyi szervezet megalakíthatóságához. Ezek alapján a Segítő Szolgálat
elnöksége jóváhagyta a Délvidéki (Szabadka központtal), a Kolozsvári és a Hatvani Helyi
Szervezetek megalakítását.
Jó munkát kívánunk új „családtagjainknak”!
Rövid Hírek









Szeptember utolsó hétvégéjén elsősegélynyújtóink a Máltai Szeretetszolgálat
Mentőszolgálatával közösen részt vettek a X. Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és
Lovasterápiás Verseny egészségügyi biztosításában, amelyet Fóton rendeztek a
Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
védnökségével és támogatásával.
Október 15-én elsősegély ügyletet láttak el önkénteseink az ELTE Kerekes
Kollégiumának rendezvényén.
A december 12-én tartott ELTE Éjszakai Sportnapon Szervezetünk végezte az
egészségügyi-elsősegély ellátást. A rendezvényen való részvételre immáron
menetrendszerűen kap felkérést a Johannita Segítő Szolgálat. A Sportnapon este hat
órától reggelig az ELTE-hez kötődő hallgatók, öregdiákok, oktatók és dolgozók
kapnak lehetőséget a találkozásra, ezzel is építve az egyetem sportközösségét.
Budapesti központi irodánk egy estére színházzá alakult át, ugyanis
elsősegélycsoportjainkhoz „házhoz” jött egy társulat. Henrik Ibsen Hedda Gabler
darabjának átdolgozását jelenítette meg csapataink számára a Dollár Papa Gyermekei
elnevezésű színházi csoport. A Kiss-Végh Emőke, Ördög Tamás és Tóth Máté
színművészek műadaptációját izgalmasan élővé tette, hogy saját közegünkben, szó
szerint kézzel fogható közelségben válhattunk a darab részévé. Ráadásul az előadás
után alkalom nyílt a művészekkel beszélgetni munkájukról és a színdarab által
feszegetett kérdésekről is.
A TM Resor / MWS Festivals szervezésében tartott jótékonysági koncerten már tavaly
is szervezetünk biztosított elsősegélynyújtókat. Ez idén is így volt, ráadásul a koncert
bevételét ezúttal Szervezetünk gyermekek és fiatalok közt végzett munkájára





















ajánlották fel a szervezők. Így a koncert elején röviden méltatták és bemutatták a
johanniták tevékenységét is. Mozart Requiem darabjának idén is a Budavári
Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom) adott csodálatos helyszínt. Az
összegyűlt adományt ezúton is köszönjük!
A Szent István Bazilikában tartott XIV. Kórusfesztiválon a Johannita Segítő Szolgálat
önkéntesei látták el az elsősegély ügyeletet. Az adventi koncerten svéd, olasz, horvát,
szlovén, brit és magyar kórusok vettek részt.
Tavaly beszámoltunk Hírlevelünk hasábjain a szombathelyi Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskola és Művészeti Iskolában tartott johannita napról
(bővebben lásd Hírlevél XIV. évfolyam 4. szám Szombathelyi johannita nap című
írásunkat). Akkor örömmel tettünk ígéretet az iskola vezetésének felkérésre, hogy az
iskola és a johanniták közt lévő amúgy is szoros kapcsolatot, évi egy hasonló akcióval
tovább mélyítjük. Erre 2014-ben, december végén került sor és ezúttal is több
évfolyam számára tartottunk mentési bemutató, amit a mentőnk berendezésének és
felszerelésének bemutatása követett. A hatodik évfolyamnak pedig a Johannita
Rendről tartottunk rendhagyó történelem órát és több évfolyam számára még
prevenciós előadásokat is tartottunk.
Az Erdélyi Református Egyház által gyűjtött komoly adományt sikerült december
elején eljuttatni a Kárpátaljai Református Egyházhoz. Az adomány célja, hogy a
parókiákon és egyéb intézményekben le tudják cserélni a gázkazánokat vegyes
tüzelésűre, mert az ukrajnai labilis politikai és gazdasági helyzet miatt a
gázszolgáltatás egyre bizonytalanabb. Kárpátalján – miként Ukrajnában általában –
egyre rosszabb a helyzet, a gazdaság hihetetlen mértékben visszaesett. Továbbra is
kérjük, aki tud támogatást adni ott élő testvéreinknek, „Kárpátalja” megjegyzéssel
utalja adományát a Johannita Segítő Szolgálat számlájára (11705008-20410322).
A Methodista Egyház Felsőerdősor utcai gyülekezetébe kaptunk meghívást az
Ádventben, ahol szombat délután egy kis „előkarácsonyi” ünnepség után teadélután
keretében beszélgettünk a johannitákról és a szolgálatról.
A Budakeszi Helyi Szervezetünk által felkarolt zilhai családhoz tisztítószereket,
könyveket és ruhákat juttattunk el.
A Magyarok Európában Közhasznú Egyesületen keresztül tisztítószereket, öblítőt,
játékokat, ágyneműket és müzlit jutatttunk el a rászorulóknak.
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának Belgyógyászati
Klinikájának munkáját támogathattuk mintegy 50 rollátorral és 30 szobai vécével.
A székelykeresztúri Berde Mózes Gimnáziumnak újabb szállítmányt juttathattunk el,
amelyben matracok, konyhai eszközök, bútorok, iskolapadok, ágyak, tűzhely,
nyomtató, könyvek, tisztítószerek, székek és focikapu is volt.
Formálodó szabadkai Helyi Szervezetünkön keresztül a helyi nagycsaládosokat
segítethettük 200 kg müzlivel.
A budapesti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt
közel 50 iskolapaddal és hozzátartozó székkel, 6 raklap könyvvel (ez részben
szépirodalmi, részben mesekönyveket és részben tankönyveteket tartalmazott), illetve
bútorokkal támogattuk.
A Menedék Alapítvány Mamás Otthonába 100 kg müzli juttatunk el az ott lakók
ellátására.
Az „Adhat vonal” pályázatunk nem nyert, de fél év múlva újból megpróbáljuk.
Ugyanakkor két 30 másodperces reklámmal is megjelentünk a TV-ben, előbb csak a




25 éves tevékenységünkről volt egy ismertető, amelytől ismertségünk javulását várjuk,
majd kifejezetten az elsősegélynyújtó tevékenységünk támogatására felhívó kisfilmet
jelentettünk meg az ECHO TV-n. Fentieknek és a jubileumi rendezvénynek
köszönhetően megnőtt némileg az érdeklődés irántunk, előbb a Magyar Fórum c.
hetilapban jelent meg egy cikk a Segítő Szolgálatról, majd a Lánchíd Rádióban
hangzott el egy húszperces beszélgetés a Segítő Szolgálat elnökével.
Mintegy 3 mázsa műzlit juttattunk át Kárpátaljára, különböző intézményekbe.
Ford Tranzitunk végleg megadta magát, működésképtelen és gazdaságosan nem
javítható. Kénytelenek vagyunk megszabadulni tőle. (A pótlásáról még
gondolkozunk.)

Végezetül minden kedves Olvasónknak
áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk!

