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Eseményekben gazdag nyár van mögöttünk, a sok „megszokott” mellett több fontos
újdonságról is hírt adunk.
Programjaink lebonyolításához nagy szükségünk volt arra, hogy megérkezzen az idei
támogatási összeg. Ez időben megtörtént, így nem voltak likviditási problémáink.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a működési költségre kapott támogatásunk idén 13%kal kevesebb, mint a tavalyi volt, s ha ehhez hozzávesszük a tavaly évvége felé kapott majd’
tízmilliós kiegészítést, az arány még rosszabb, és azt jelzi előre, jövő év közepén már komoly
problémákkal kell majd szembenéznünk – hacsak idén is nem sikerül kiegészítést szerezni.
Ezért kérek továbbra is mindenkit, segítsenek további támogatókat, szponzorokat szerezni,
majd az SZJA 1% kampányba mind többeket bevonni.
Korábbi Hírlevelünkből kimaradt egy megtisztelő díjról szóló beszámoló. Április 22-én a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete tüntette ki „Arany bölcső” díjjal szervezetünket, az
előző években nyújtott sokrétű segítségért. Ez nem csak a sütemény és egyéb adományokat
jelentette, hanem a kismamáknak tartott elsősegélynyújtó tanfolyamot és számos egyéb
együttműködést idehaza és Délvidéken is.

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházzal még néhai Bálint Péter rendtársunk révén
kerültünk kapcsolatba, és ez a kapcsolat azóta is fennmaradt. Felújított gyermekosztályukat
több mindennel segítettük, így az ünnepélyes átadásra is meghívták szervezetünket. Fáy
Dániel képviselte a johannitákat, s ő tartja a továbbiakban a kapcsolatot is a kórházzal.
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Sokan támogatták az osztály
megújulását, erre a
“dicsőségtáblára” került fel
a Johannita Segítő Szolgálat
is.

A következő beszámoló Székelyudvarhelyről érkezett.
A Diakónia Keresztyén Alapítvány heti rendszerességgel idősfoglalkozást szervez,
Nagygalambfalván a Református Egyház és a Polgármesteri Hivatal összefogásával, 25-55
idős személy részére. Foglalkozásaink előadásokat, kézműves foglalkozásokat a születésnap
és névnapok ünneplését foglalja magában. Ezen tevékenységek alkalmával előkerülnek a
Johannita Segítő Szolgálat mézes süteményei és megédesítik foglalkozásainkat.
Pünkösd alkalmával Székelytudvarhelyen és a környező falvakban 58 csomag süteménnyel és
ruhaadománnyal leptük meg a szépkorúakat az önkéntes gyermekek segítségével.

2 doboz süteményt az Egy Mosoly az Életért Egyesület használt fel Lőrincz Edit vezetésével,
a Református Kollégium Önkéntesei segítségével, meglátogatva az udvarhelyi idősotthon
lakóit.
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A még érvényben lévő süteményeket a további programjainkon fogjunk felhasználni.
(a fentiekről az Udvarhelyi Híradó 2017. július 18., kedd-i száma is hírt adott.)
Papp Csilla – a Diakónia Keresztyén Alapítvány Koordinátora

Eddigi talán legkomolyabb
segélyszállítmányunk jutott
el Kárpátaljára nyáron.
Grezsa kormánybiztos úr
kapott Németországból
felajánlást: egy kárpátaljai
származású orvosprofesszor nagy mennyiségű, nagyértékű orvosi
műszert kívánt a kárpátaljai
egészségügyi intézményeknek eljuttatni. A különféle
eszközök súlya több mint egy
tonna volt, értéke pedig 2
millió euro!
Bár nem volt nagy térfogat,
de a nagy tömeg miatt
komoly teherautót kellett
rendelni, amit ezek után még
kórházi ágyakkal és egyéb
eszközökkel is megtöltöttünk.
Az ungvári konzulátus
segítségével sikerült minden
fuvar- és vámokmányt
kiállítani, és a küldemény
biztonsággal eljutott a
céljához.

Az egészségügy támogatásához tartozik még a következő akció is: felvettük a kapcsolatot az
Állami Egészségügyi Ellátó Központtal és felajánlottuk a raktárunkba érkező nagy
mennyiségű rehabilitációs eszközt. Az ÁEEK szakreferense végül 5 budapesti kórházzal
egyeztetve választotta ki a számukra szükséges eszközöket.
Így végül többek között kórházi ágyakat, speciális kerekesszékeket, járókereteket, nővérruhát,
munkaruhát, végtagmozgatót, betegemelőket, szoba-WC-ket, mankókat, etetőasztalokat
függönyanyagot és számtalan egyéb eszközt vitt el a Szent Rókus, az egyesített Szent László
és Szent István, a Bajcsy-Zsilinszky, a Jáhn Ferenc és a Péterfy Kórház.
Hála az adományba kapott sok energiatakarékos fénycsőnek, még mindig tudunk kiszállítani
belőlük. A nyár folyamán Erdélybe több helyre (Székelyudvarhely, Magyarlapádi Szórvány
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Kollégium stb.), valamint Kárpátaljára vittünk több ezer darabot. Kárpátalján a református
egyház intézményei, a Nagycsaládosok Egyesülete és a BeregCamp egyházi központ is kapott
belőle.
A Kárpátaljai Családi Csendesnapot az első megrendezése óta támogatjuk. Az
étkeztetéshez idén is egymillió forinttal járultunk hozzá, valamint a guti óvoda működését
segítettük 500 ezer forinttal. (Ehhez épp időben érkezett a támogatás, már éppen elfogyott az
egyház kerete.)

A Családi csendesnap egyre
több embert vonz, a kezdeti
5000 fős létszámról idénre
több mint 7000-re nőtt a
résztvevők létszáma.
Idén Balog Zoltán miniszter
úr volt az egyik
vezérszónok.

Meghívást kaptunk a Kárpátaljai Református Egyház Évnyitó ünnepségére Váriba. Az
ünnepségen mind a 4 egyházi iskola, líceum képviselte magát oktatókkal, tanulókkal. Héder
János esperes úr áhítata nyitotta meg az alkalmat. A köszöntések után a vári cigányóvoda
gyerekei adtak elő ünnepi műsort. Fejből mondott hosszú versekkel, énekekkel dícsérték az
Urat. A műsor után a Nemzetpolitikai helyettes államtitkár úr adott tájékoztatást a kormány
által tervezett támogatásokról. Ez alapvető fontosságú az intézmények és az oktatók
szempontjából. A kormány jelentős összegű segítsége lehetővé teszi, hogy a magyar nyelvű
oktatás megmaradjon és a magyar oktatók is megfelelő körülmények között végezhessék
munkájukat.
Ezután Tóth László, a nagyberegi líceum igazgatója mint az Egyház tanügyi referense számolt
be az iskolaév adatairól. Végül Zán Fábián Sándor püspök úr köszöntötte az egybegyűlt
tanárokat, diákokat és azt kérte, tartsanak és tartassanak fegyelmet az iskolákban, hogy ne
terjedjen el az a léhaság, amely egyre több országban alap magatartási formává vált. A
gyermekek csiszolatlan gyémántok, de csiszolni kell őket, hogy teljesértékűvé válhassanak. A
csiszolás pedig időnként fájdalmas lehet.
Idén ismét vendégül láttuk Terényben a nagyberegi csoportot. Az ő beszámolójukat
olvashatják:
Az évek telnek, a terhek nőnek, a nemzeti/testvéri kapcsolatok szövődnek. Ezeket élhetjük át
Isten kegyelméből Kárpátalján élve, határok által ugyan elválasztva, de lélekben egyesülve. A
Johannita Segítő Szolgálat támogatásával az idén ismét – 31 felnőtt és 20 gyermek – együtt
tölthettünk egy családos hetet a Segítő Szolgálat terényi táborában. Mit jelent ez a hét
számunkra?
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testileg megpihenés: kiszakadás a hétköznapok taposómalmából, ahol a
bizonytalanság, reménytelenség, karöltve próbálnak elcsüggeszteni és maguk alá
temetni. Jó azt megtapasztalni, hogy Kárpátalján élve az anyaországnak csupán a
határán, de nem a szívén kerültünk kívülre. Olyan családok lehetünk együtt, akiknek
egy a hitünk, tervünk, nyelvünk. A táborban lehetőségünk nyílik közösen játszani,
viccelni, terveket szőni és feltöltődve a fészekbe visszarepülni. Határon túlra kell
szakadni, hogy az ember megtapasztalhassa, mit jelent az otthonból haza menni.

-

- lelkileg felüdülés: felelevenítjük, mi az, amit Isten tett értünk, és amíg e földön kell
vándorolnunk, mi az, amit ígért nekünk. Van lehetőségünk a bűnnel nem csak
erőtlenül szembeszállni, hanem felette győzelmet is aratni. Együtt áldhatjuk Atyánkat
azért a – véren szerzett – felbonthatatlan Újszövetségért, ami nem csak a múló
holnapot, hanem az örökkévalóságot is biztosítja számunkra. Egy veszélyes fészekbe
kell ugyan visszarepülni, de nem a reménytelenségbe. Lehet keleten háború, nyugaton
nyelvtörvény, a pénztárcában „apály”… Mégis jó arra visszaemlékeznünk, hogy
Atyánktól mindig időben érkezik a mennyei „dagály”. Hitünk nem bódító
pszichológia, hanem összekapcsolódás Megváltónkkal és a mennyei világgal. Ő
örökre hű marad!

Ez a hét életünk viharos tengerének csendes szigete. Áldott legyen Atyánk érette!
Jó az ÚR! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. Náhum 1,7
Nagyváradi csoport terényi tábora
Istennek hála, ebben az esztendőben is Terényben táborozhattunk, immár tizenegyedik
alkalommal. A Nagyvárad-Rogériuszi Egyházközségből összesen 41 fiatal és még fiatalabb,
köztük két nőszövetségi tag is úgy döntött, hogy augusztus 14-19. között egymásra és
főképpen Istenre figyelve együtt lesz a Johannita Segítő Szolgálat táborában.
A táborba indulás a már megszokott módon, igeolvasással és imádkozással kezdődött,
Kerekes József lelkipásztor kérte Isten áldását úgy az indulókra, mint az itthon maradottakra.
A hosszú út után a már jól ismert tiszta és rendezett szobák várták a táborozókat, majd a
Csordás család meleg vacsorája emlékeztetett, testi táplálékban sem lesz hiány az elkövetkező
napokban.
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Első este hálát adtunk, hogy megérkeztünk, megismerkedtünk a táborral és többet megtudtunk
a Johannita Segítő Szolgálatról, majd közösségi játékokkal egymáshoz is közelebb kerültünk.
A második tábori napon ismét autóbuszra szálltunk és Budapestre látogattunk. A főváros a
maga szépségével, történelmével és forgatagával mindig egy különleges élmény.
A tábori program igazából a harmadik nappal kezdődött meg. Ébredés után tornával
indítottunk, majd a testi táplálék után a legalább annyira fontos lelki táplálékhoz is
hozzájutottunk. Igei alapokon indulva a kiközösítésről, szégyenérzetről, valamint a szülőgyermek kapcsolatról is beszélgettünk. Három téma, mely mindannyiunkat foglalkoztat és
érint is. Az áhítatot/előadást kiscsoportos beszélgetések követték. A csoportok irányítói,
Balogh Péter-Pál, Kis Bálint, Kövendi István, valamint három ifis: Gagyi Viktória, Pop
Bianca és Salánki Enikő a gondolatok összefoglalása mellett a beszélgetés örömét is
megpróbálták átadni a fiataloknak. Minden nap tartalmasan telt, testi-szellemi-lelki
táplálékban nem volt hiány. Természetesen a játék és a tábortűz is része volt a
mindennapoknak. Úgy Terény, mint a másik fiatal megismerésére kiváló volt a Terény-tour
nevű játék, melyet Kis Bálint és Balogh Péter-Pál készítettek elő. Ebben az esztendőben is
gyalogtúrával hódítottuk meg a táborhelyünktől nem messze, de annál magasabban található
Szanda várát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az egész térségre.
A hazautazást megelőző este imasétára került sor. Csak mécsesek világították meg az utat,
melyen egyedül mehetett végig egy-egy fiatal. A sötét úton nem csak a mécsesek fénye
bíztatott, hanem olyan Igék is elhangzottak, melyek szintén világosságot hoztak és
segítségükkel legyőzhető az igazi sötétség is.
Minden szervezetten és gördülékenyen ment, természetesen nem önmagától. Illesse köszönet
ezért Kerekes József lelkipásztort a szervezésért, Porcsalmy Lászlót a Johannita Segítő
Szolgálat elnökét, aki rendelkezésünkre bocsátotta a táborhelyet, a Nagyvárad-Rogériuszi
Egyházközséget az anyagi és lelki támaszért, Kis Bálintot és Balogh Péter-Pált a tábor
vezetéséért, a Csordás családot a finom és bőséges ételekért. Külön köszönet a szülőknek,
akik ide küldték gyermekeiket és a fiataloknak is, akik egyházi táborhoz méltó
viselkedésükkel érettségükről is bizonyságot tettek, de mindenek felett Istennek, Aki elvitt,
vigyázott ránk és épségben haza is hozott mindannyiunkat.
Legyen az Övé a dicsőség!
Kövendi István – Nagyvárad
Csengeri kerekasztal beszélgetés a meddőségről és a népszaporulatról
Dr. Arday András, Csengeri Helyi Szervezetünk vezetője számolt be az alábbi helyi
kezdeményezésről. Csengeri Helyi Szervezetünk Babacsalogató munkacsoportja egy
kerekasztal beszélgetést szervezett. A meghívott vendégek közt közéleti személyiségek,
lelkipásztorok, orvosok és védőnők is voltak. A népszaporulat kérdéseiről, illetve a
meddőségi problémákról előadást tartott dr. Szőke József szülés-nőgyógyász főorvos, dr.
Tőkés Zoltán lelkipásztor, klinikai lelki gondozó, dr. Szöőr Anna pszichológus-jogász és Prof.
Dr. Ősapay György a Magyar Tudományos Akadémia Doktora, johannita lovag is. A felkért
szakemberek egyetértettek abban, hogy egyre komplexebb módon kell a fiatalok
párválasztását, családalapítását támogatni. A Babacsalogató csoport célja, hogy amerikai és
angliai kutatóközpontok eredményeit elérhetővé tegyék magyar párok számára is.
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Csillagpont
Idén is megrendezésre került a Csillagpont – Református Ifjúsági Találkozó. 2005 után
másodszorra tért vissza a fesztivál Debrecenbe, amely 200 programmal és 30 koncerttel várta
a mintegy 5000 fiatalt az egész Kárpát-medencéből. A rendezvényen a Johannita Segítő
Szolgálat látta el az egészségügyi biztosítást és az elsősegély szolgálatot. Egy esetkocsi és egy
mentőgépkocsi szintű egységünk 0-24 órában volt készenlétben az ötnapos esemény alatt, míg
elsősegélynyújtó járőreink a programok ideje alatt végezték szolgálatukat. Külön öröm volt,
hogy a Reformáció 500. évében a Magyar Református Szeretetszolgálat orvoscsoportjával
újra együtt dolgozhattunk. Köszönjük önkénteseink munkáját!
Szabján Imre
Erdélybe is jutott bőven adomány, amelyet most a Kolozsvár-Törökvágási Református
Egyházközségen keresztül osztottak szét. Az élelmiszer szállítmány a Johannita Segítő
Szolgálat kolozsvári szervezete, ill. Ballai Zoltán lovag révén érkezett el. Ennek
felhasználásáról számol be dr. Bibza Gábor lelkipásztor:
A szívből küldött adományból a 2017-es év folyamán adtunk Magyarlapádnak 41 nagy
dobozt és 57 kis dobozt, Válaszútnak 41 nagy dobozt és 57 kis dobozt. A megmaradt
mézeskalácsból és édességből további három gyülekezet részesült, 20 alkalommal
vendégeltünk meg 30 hajléktalant. Az évente, gyülekezetünkben szervezett gyermektáborban
45 gyermek részesült, a 2017 nyarán szervezett ifjúsági táborban újabb 15 ifjú részesült és a
gyülekezetünkben működő nőszövetség által szervezett három nőszövetségi rendezvényen is
több nőtestvérünket vendégeltük meg.
Hiába, az ember gyarló és bizony szívesen
vesz magához ilyen földhözragadt élvezeti
cikkeket. 
Németországból minden évben több
tonna édesség érkezik az év elején, és
ennek az „árunak” helyet szerezni igazán
nem igényel nagy szervezőkészséget.
Sokkal inkább az igazságos elosztás a
nehéz feladat.
Evezős tábor
Ifjúsági Tagozatunk egy kisebb, de annál lelkesebb
és bátrabb csapatának idén evezős tábort
szerveztünk. A kenutúrán, amely Neszmélyről
indult és a budapesti végállomásig tartott, új
értelmet nyert a csapat számára, hogy a hajósok
miért is kívánnak egymásnak jó szelet, hiszen az
első két nap során folyamatosan szembe széllel
kellett evezni. Az utolsó napi táborunkat
Tahitótfaluba vertük fel, így vasárnap lévén a helyi
református gyülekezettel együtt ünnepeltük az Úr
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napját. Az igében elénk kerülő, jól ismert, Jézus lecsendesíti a tengert történet is sokkal
elevenebbé vált az együtt átélt élmények után. Az evezés jó alkalmat adott a személyes
beszélgetésekre, egymás mélyebb megismerésére, míg az olyan élmények, mint a hajókban
hallgatott áhítat, elcsendesedés különleges élményként marad meg a csapat számára.
Szabján Imre
A tiszafüredi Szivárvány Ház lakói (újra) Terényben
A Johannita Segítő Szolgálat által egymás
után már harmadik évben fogyatékkal élők
számára megrendezett táborba ezúttal a
tiszafüredi Szivárvány Házból jöhettek. A
református otthonnal nem új keletű a
kapcsolat, hiszen 2004-ben az első
Terényben tartandó táborunk résztvevői is az
otthon lakói közül kerültek ki, illetve ifjúsági
szervezetünk tagjai éveken keresztül jártak
Tiszafüredre táborozni. A mostani táborozók
közül is többen voltak, akik már ezen a bő tíz
évvel ezelőtti terényi héten részt vettek.
Délelőtt az igei alkalmak vezérgondolata az Istenbe vetett bizalom volt. A délutáni programok
során idén felmehettünk a hollókői várba, ellátogattunk Balassagyarmatra és Szécsénybe is.
Egyébként a felettébb aktív csapat bevállalt egy hosszabb túrát is Szanda várához, ami után
moldvai táncházzal zártuk a napot. A hét utolsó kirándulásaként „felfedeztünk” egy csendes
kis forrást, amit a jákotpusztai ökofarm meglátogatásával kötöttünk egybe.
Az önkéntesek és a lakók közt barátságok sokasága alakult ki a hét folyamán. Gyorsan
megtanultuk az egyedi nyelvét azoknak is, akik beszéddel nem tudtak velünk kommunikálni.
Végül Tiszafüredre visszaérve köszöntünk el tőlük abban a reményben, hogy a későbbiekben
is lesz még velük közös találkozásunk.
Bendő Emese
Augusztus végén, kicsit a fogyatékkal élők táborának levezetéseképpen, az idősebbik ifjúsági
csoport (egyrésze) nyugat felé vette az irányt.
Először Léka várát néztük meg, egy lovagi várat.
Érdemes tudni, hogy a fellegvár a XIII. század elején a német betörések ellen épült királyi
várként, a nyugati határvidék egyik első kővára volt. Később a Csákok, majd 1270-től
Kőszegiek birtoka volt. A tatár ostromnak ellenállt, az osztrák-magyar határharcokban fontos
szerepe volt. 1254-ben Győr fia Torda hősiesen védte Leuka várát az osztrákok ellen. (Annak
ellenére, hogy számtalan johannita kereszt és díszítés van a várban, konkrét johannita
kapcsolatot nem találtunk, egyes feltételezések szerint a Johannita lovagrend tagjai
találkoztak itt titkos összejöveteleken…)
A második világháborút követően itt történt meg 1989-ben az első, többnyire
Magyarországon élő lovagok elkötelezése a Lovagi Napon.
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Hazafele ebédre persze nem hagyhattuk ki a brat wurst-ot, de azért igyekeznünk kellett,
hiszen mentünk Sopronba, ahol megnézhettük a nemrégiben felújított Szent János templomot.
A kántorasszony nagyon kedvesen és segítőkészen vezetett körbe minket, minden zugát
megmutatta a templomnak, és minden érdekes tudnivalót elmesélt. A templom ritkán van
nyitva, napokkal előre telefonon bejelentkeztünk, és így jutottunk be.
1217-ben amikor II.Endre ötödik
keresztes hadjáratára johannita
lovagok kísérték, hazafele pedig a
kedvező
feltételek
miatt
letelepedtek
Sopronban,
feltehetően akkor épült a templom
is.

Nagyon jó hangulatú kirándulásunk lehetett a szép időben!
Porcsalmy Zsófia
Katasztrófavédelmi képzés lezárása
Korábban beszámoltunk már arról, hogy katasztrófavédelmi képességeink újragondolása,
fejlesztése nyomán egy 80 órás tanfolyamot indítottunk, hogy tevékenységünkbe új
önkéntesek kapcsolódhassanak be. Ennek lezárása egy komplex katasztrófavédelmi gyakorlat
volt Terényben.
A gyakorlaton a hallgatók egy szimulált árvízi
katasztrófa következményeinek felszámolásában
vettek részt és az általuk tanult minden
részképességről tanúbizonyságot kellett tenniük.
Miközben az elsősegélynyújtó, pszicho-szociális,
konfliktus kezelő skill-eket komplex módon kellett
használniuk a feladatok megoldásához, még a
csapatmunka összehangolására is folyamatosan
figyelmet kellett fordítaniuk. A hallgatók jól vizsgáztak és eredményesen zárult a gyakorlat. A
frissen végzett csapat tagjai ősztől immár johannita önkéntesként integrálódnak
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Szervezetünkbe és folytatják felkészülési munkájukat, hiszen az igazi vizsgát majd az első
éles beavatkozás fogja jelenteni.
A gyakorlat megszervezése és lebonyolítása a Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési
szakembereinek és mentőszolgálatának részvételével közösen zajlott. A Máltai
Szeretetszolgálat és a Johannita Segítő Szolgálat katasztrófavédelmi együttműködése már
hosszú évekre nyúlik vissza és több projektben, beavatkozásban is jól vizsgázott.
Ez a közös képzés és gyakorlat is egy állomása annak a formálódó szakmai közösségnek, ahol
a két szervezet munkatársai egységes szakmai elvek alapján dolgozhatnak együtt, ami
lehetővé teszi, hogy eredményesebben tudják segíteni az arra rászorulókat, mivel a feladatokat
meg tudják osztani egymás között. A máltai és johannita segélyszervezetek együttműködése
az ökumenikus együttműködés szép és ritka gyakorlati példája.
Katasztrófavédelem – nemzetközi légi evakuációs képesség
Előző Hírleveleinkben már beszámoltunk az EURACARE Flight&Shelter elnevezésű légi
evakuációs kapacitásról, amely az Európai Katasztrófavédelmi Mechanizmus része lesz. A
modul felkészítésének újabb állomásaként a Pozsony mellett fekvő Malackán került sor a
csapat szükség befogadó hely specialistáinak kiképzésére. Amennyiben az azonnali evakuáció
akadályoztatott, a modul a klienesek átmeneti elszállásolására is készen áll. 2017 utolsó
negyedéve a modul intenzív felkészítésének az időszaka, hiszen januárban fog vizsgázni az új
képesség a soron következő európai szintű katasztrófavédelmi gyakorlaton.
Mentőszolgálat
2017.
szeptember
4-től
mentőszolgálatunk bekapcsolódott
a budapesti mentésbe. Hosszú
évek előkészítő munkája után
szeptembertől, kezdetben hétfői
napokon, 12 órás szolgálatokat ad
esetkocsi
szintű
egységünk.
Legyen az Úré minden dicsőség,
hogy ezzel a tevékenységgel
bővülhetett Szervezetünk!
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában az évek alatt hozzájárult ennek
létrejöttéhez, így hálásak vagyunk munkatársainknak és önkénteseinknek, korábbi szakmai
vezetőinknek dr. Eörsi Dánielnek, dr. Szedlák Miklósnak, dr. Juhász Györgyinek, dr. Kianek
Eszternek, jelenlegi szakmai vezetőnknek dr. Sajtos Erikának, az osztrák és német
testvérszervezeteinknek és nem utolsó sorban a Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálatának,
akiknek az állomásáról vonulhatunk.
Szolgálatunkat saját erőforrásból, adományokból és önkéntesekkel látjuk el, ezért örömmel
vesszük az anyagi, vagy tárgyi felajánlásokat. Egyúttal szeretettel várjuk azok jelentkezését
(gépkocsivezetők, mentőápolók, mentőtisztek és orvosok), akik bekapcsolódnának
szolgálatunkba az info@johannitak.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal.
Szabján Imre
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Rövid hírek











Terényben elkészült a szennyvízkezelő létesítmény. Eddig hiba nélkül működött,
reméljük, valóban megbízható és gazdaságosan üzemelő, környezetbarát rendszerrel
gazdagodtunk.
Augusztus 21-én nyílt meg a Semmelweis Egyetemen a Genomikai Medicína és Ritka
Betegségek Intézete. Kórházi eszközeinkből jelentős támogatást kapott az intézmény,
hozzásegítve azt a mielőbbi megnyitáshoz.
Megkezdődött az Erdélyi helyi szervezet romániai bejegyzésének előkészítése. Ettől
azt reméljük, hogy az ottaniak is „saját jogon” pályázhatnak majd romániai
támogatásokra, pályázatokra.
Nagy mennyiségű vadonatúj görkorcsolyát kaptunk egy adományozótól, amelyeket a
Nagycsaládosoknak, iskoláknak ajánlunk fel, illetve jutalmazásra is használhatunk.
Több alkalommal segíthettük a Nagycsaládosok Országos Egyesületét
ruhaadománnyal, bútorokkal.
Júliusban a III. kerületi Katica óvodába látogattunk, ahol elsősegélynyújtó bemutatót
tartottunk kicsiknek és nagyoknak. Az óvodások és óvó nénik is gyakorolhatták az
újraélesztést, a stabil oldalfektetést, a légúti idegen test eltávolításának technikáját. A
bemutató után meg lehetett tekinteni a mentőautót is, megnéztük hogyan működik a
hordágy, milyen sok érdekes eszközt használnak a mentősök, de kétségtelenül a
legnagyobb sikere a szirénának volt.
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