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Rendszeresen pénzügyeinkkel szoktuk kezdeni az év első Hírlevelét, hiszen ezek alapvetően
meghatározzák lehetőségeinket, tevékenységünket. Idén kivételes helyzetben vagyunk: a
korábbiaknál sokkal korábban megtudhattuk, mivel számolhatunk biztosan ebben az évben. S
ez sokat segít a tervezésben. Ebben az évben is 20 millió forint támogatást kapunk az Emberi
Erőforrás Minisztériumtól, valamint 16 millió forintot a Bethlen Gábor Alapkezelőtől. Ehhez
még hozzáadhatjuk a tavaly már leszerződött, de a napokban átutalt mintegy 4 millió forintot,
amelyet kárpátaljai fogászati programra használunk a beregszászi Nagycsaládosok
Egyesületével együttműködve.
A tavalyi költségvetésről és az idei tervekről részletesen is beszámolunk a Johannita Segítő
Szolgálat 2018. évi Közgyűlésén, amelyet 2018. május 4-én, 16 órakor tartunk a Johannita
Rend Magyar Tagozata irodájának Tanácstermében (1056 Budapest, Váci u. 62-64.)
A közgyűlés nyilvános, az érdeklődőket szeretettel látjuk. Kérjük, ha a részt kíván venni,
jelezze a Központi Irodában e-mailen (info@johannitak.hu), hogy biztosan helyet tudjunk
adni.
A szavazati joggal rendelkező tagoknak természetesen személyre szóló meghívót küldünk, az
ő részvételük – legalább meghatalmazott útján – elvárt.
Január elején Pozsár Endre barátunk jóvoltából komoly szállítmány érkezett: a 10 tonnás
teherautó színültig volt kórházi textíliával: ágyneművel, lepedővel, munkaruhával, nővér, és műtősruhával, valamint csecsemő hálózsákkal. Miután Raktárunkban éppen az egerek
tartották - sajnos lassan rendszeresnek mondható – éves nagygyűlésüket, a szállítmányt
átmenetileg az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetben helyeztük
el. Ebben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) egyik területi vezetője volt
segítségünkre. A 192 db nagy kartondoboz tartalmából bőségesen jutott budapesti és vidéki
intézményeknek is: A Szent István kórház mellett Budapesten a Magyarországi Református
Egyház Bethesda Gyermekkórháza kapott, Hatvanban az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet és egy idősotthon, Jászberényben a Szent Erzsébet Kórház gyermekosztálya, a
Nagyatádon a Kórház is kapott a sok textíliából. Budapesten a Gyermekklinikát pedig
hálózsákokkal és lepedőkkel is támogattuk.
A szállítmánnyal kapcsolatban felvetődött, hogy tudnánk többet is hozni ilyen adományokból,
de a szállítás költségeit nem tudjuk minden esetben átvállalni. Végül sikerült összehozni egy
megbeszélést az ÁEEK megbízott főigazgató-helyettesével arról, hogyan lehetne egy
keretszerződésben megfelelő összeget biztosítani arra, hogy az általuk igényelt eszközök
behozatalára megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. A tárgyalások még nem záródtak le.

Kedves történet is kapcsolódik ehhez a fuvarhoz. A Facebook-kal kapcsolatban ahány ember,
annyiféleképpen áll. Van, aki már nem is tudja, mi lenne nélküle, van, akit hidegen hagy és
van, aki hát hogy úgy mondjam… nem szereti. Most e közösségi felület egy jó oldalára
világított az eset, amelyet a nagyatádi kórház egyik vezetőjének leírásában adunk közre:
Olyan öröm és segítség ért engem, illetve nem is engem, hanem a kórházunkat és ezáltal az
ott ellátott betegeket, az ott dolgozókat, ami számomra csodálatos és mindenképp figyelemre
méltó!
Történt pedig, nem is oly rég, hogy megvásároltam „A Öcccázasomat” (már neve is van,
Rozika) (ez egy Fiat 500 gépkocsi – a szerk.) és ezzel egyidejűleg egy olyan csoport - de
inkább csapatnak nevezném - tagjává lehettem, ami hihetetlen sok örömöt, boldog és vidám
pillanatot adott nekem eddig is, és még fog is valószínűleg (a Nuova Fiat 500 Club Hungary
névre hallgató FB csoport – a szerk.).
Ebben a csapatban talált rám egy szintén „öccccázas” rajongó, aki teljesen ismeretlenül
felajánlotta segítségét, hogy kórházunk némi támogatást kaphasson. Nem kell mondanom,
hogy a magyarországi kórházak milyen helyzetben vannak, hisz mindenki tudja. A munkám
miatt azonban teljesen közelről látom és sajnos nap, mint nap érzem ennek súlyát.
Nos, a segítség teljesen váratlanul ért nem számítottam rá, és szégyenkezve bár, de be kell
valljam, elsőre nem is hittem, hogy a felajánlott segítség valós lehet. Beszélgetni kezdünk és
kiderült, valóban igaz minden!! Azóta kórházunk megkapta az adományt, amellyel nagyon
sokat segített! Kórházi textíliákat kaptunk, beteg ellátásban használatosak és munkaruhákat az
ott dolgozóknak. Ezúton szeretném megköszönni, a magam, a dolgozók és persze nem utolsó
sorban a betegek nevében!
Nagyon remélem, hogy egyszer személyesen is megtehetem! Azóta a munkatársaim előtt “a
öcccázas” egy fogalom lett és nem győzik hangsúlyozni - amit egyébként magam is pontosan
tudok - a legjobb választás volt ez a kis autó.Köszönjük Neked, “a öccázasnak“, a csoportnak
és mindenkinek, aki ebben részt vett!
Vezetőváltás a JUH élén
Február 2-án iktatták be hivatalába Dr. Frank-Jürgen Weise-t, a német Johanniter Unfallhilfe
új elnökét. A St.- Matthäus-Kirche in Berlin templomban megrendezett ünnepi Istentiszteleten
Christoph Markschies rendi dékán szolgált mintegy 250 megjelent vendég előtt. Az új elnökre
a rendi vezetők és a leköszönő elnök, Dr. Arnold von Rümker kérte Isten áldását. A ünnepség
a Hotel Maritimban folytatódott, ahol többek között a szövetségi védelmi miniszter, dr. Ursula
von der Leyen méltatta korábbi kollégáját.

Dr. Weise a német Munkaügyi központ vezetőjeként
egy többezer fős államigazgatási szervet vezetett – s
megemlítette korábban, hogy a magyarországi
német gyárak vezetőitől csupa jót hallott
Magyarországról.
Az új elnök már bírja Kommendátorunk
meghívását, de ebben az évben még nem tud jönni
sok egyéb elfoglaltsága miatt.
Az ünnepségen a JSSZ elnöke képviselte a magyar
johannitákat.

EUModex – katasztrófagyakorlat
A dániai Tinglevben január 26-29 között került megrendezésre az EUModex
katasztrófavédelmi gyakorlat. A Modex gyakorlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy
kutató-mentő csapatok, egészségügyi modulok, technikai segítségnyújtási és támogató
csoportok, sürgősségi orvosi csapatok és uniós polgári védelmi szakértők közösen mérhessék
le képességeiket, felkészültségüket valósághű szituációkban.
A mostani Modex gyakorlattal kapcsolódott
össze a EURACARE Flight&Shelter (ECFS)
modul képesítő vizsgagyakorlata is. A 26 fős
légi
evakuációs
modul
johannita
kontingensének 2 magyar résztvevője is volt,
Szabján Imre operatív vezető és Pápai Anna
önkéntesünk. A gyakorlat kerettörténete
szerint
a
képzeletbeli
Modulistan-t
földrengés sújtotta, amelynek következtében
számos
épület összedőlt
és
sokan
megsérültek. Modulistan nemzetközi segítséget kért, így az Európai Unió is részt vett a
kárenyhítésben és felszámolásban. A beavatkozás során az ECFS modult is aktiválták,
feladatuk az európai polgárok kimenekítése volt az érintett terültről.
A gyakorlaton mintegy 240 beavatkozó és 140 imitátor vett részt. A polgári védelmi csapatok
Finnországból, Észtországból, Hollandiából, Olaszországból és Romániából érkeztek, míg a
trénerek, értékelők és megfigyelők összesen mintegy 15 országot képviseltek.
Szervezetünknek első alkalommal nyílt lehetősége részt venni európai szintű gyakorlaton, ami
sok tapasztalatot és ötletet adott magyarországi munkánkhoz is. Külön öröm, hogy
meghívásunkra, Magyarországot az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa,
Endrődi Tamás tűzoltó őrnagy képviselhette a megfigyelő programban, amelyen Peter Billing,
az Európai Humanitárius Ügyek és Polgári Védelmi Beavatkozások Főigazgatóságának
Veszélyhelyzeti Felkészülés és Biztonsági Főosztályának vezetője mellett számos tagállam
katasztrófavédelmi
szervezet
főigazgatója,
illetve
több
európai
ország
belügyminisztériumának, illetve katasztrófavédelmi szervezetének vezető beosztású
munkatársai is a résztvevője volt.
A ECFS-t márciusban regisztrálták a CECIS-be (az Unió vészhelyzet kezelésére szolgáló
közös kommunikációs és tájékoztatási rendszere) több nemzeti modulként, így már a hét
bármely napján, 0-24 órában bevethető.
Szabján Imre
Országos árvízi védekezési gyakorlat
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Baskón országos szintű
katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlatot szervezett az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A gyakorlat az
országos árvízvédelmi felkészülés egyik fontos állomása volt,
amelyre a Johannita Segítő Szolgálat egysége is meghívást
kapott.
A gyakorlaton résztvevők tevékenységét az Országos
Helyszíni Irányító Törzs irányította. A koordinációra szükség is volt, hiszen mintegy 208

beavatkozó, földi és légi egységekkel, 5 kárhelyen végezte el a komplex feladatokat. A
kétnapos, valós végrehajtású terepgyakorlat célja volt az értékteremtés is, hiszen a falun
keresztül haladó patak medrének takarítása és rendezését is elvégezték a beavatkozó
egységek. Ugyancsak sor került a közúti átereszek átmosására, elektromos- és távközlési
hálózatot, valamint lakóházakat veszélyeztető fák kivágására is.
Szervezetünk Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Csoportjának egy minősítő gyakorlattal
is felért a baskói bevetés, hiszen a műveleteket megtekintette többek közt Erdélyi Krisztián
tűzoltó dandártábornok, országos katasztrófavédelmi főigazgató-helyettes, illetve dr. Tóth
Ferenc tűzoltó dandártábornok, országos polgári
védelmi főfelügyelő is.
A gyakorlatot megelőző este Boldogkőváralján
találhattunk menedékre, ugyanis Péchy László
személyében igazán szívélyes házi gazdára leltünk és
egy családias vendégséggel készülhettünk testileg és
lelkileg a másnapi feladatra. Hálásak vagyunk neki is a
fogadtatásért és az elszállásolásért!
Szabján Imre
Katasztrófavédelmi képzés 2018
Idén is elindítottuk katasztrófavédelmi képzésünket. Leendő önkénteseink a 80 órás tanfolyam
első hétvégéjén egymással, szervezetünkkel és a polgári védelem világával kezdtek
ismerkedni. Az oktatás első etapját Kisoroszban tarthattuk az önkormányzat szíves
vendéglátásának köszönhetően, amit ezúton is köszönünk!
Bár a hallgatók nagyon különböző civil területekről érkeztek, mégis már az első pillanattól
fogva igazi csapatként tudtak összedolgozni, ami igen biztató előjel a képzés további
részeihez, illetve a majdani szolgálatot tekintve.
A tanfolyam második hétvégéjét már Budapesten tartottuk központi irodánkban. A különböző
speciális területek feldolgozására külsős szakembereket is felkértünk. A katasztrófavédelem
felépítéséről és az árvízvédelmi ismeretekről Horváth Nándor tűzoltó ezredes, pest megyei
polgári védelmi főfelügyelő, a katasztrófavédelmi munka jogi kereteiről dr. Mógor Judit
tűzoltó dandártábornok asszony, hatósági főigazgató-helyettes, míg a pszicho-szociális
szemléletű szociális munkáról és a diakóniáról
Adányi László barátunk, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
vészhelyzet-kezelési
munkacsoportjának vezetője tartott előadást.
Hálásan köszönjük az előadóknak, hogy
elfogadták meghívásunkat! A hallgatók ezek
mellett megismerkedhettek még például Segítő
Szolgálatunk standard tevékenységeivel, vagy a
katasztrófavédelmi munkában kiemelten is
fontos kommunikációval. A 80 órás képzés
lassan félidejéhez közelít, a vizsgagyakorlatra
majd terényi táborunkban kerül sor július
elején.
Szabján Imre

Újabb szállítmány Kárpátaljára
A
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
államtitkárságának
Kárpátaljáért
felelős
kormánybiztossága komoly erőfeszítéseket tesz az ottani egészségügyi helyzet javításáért.
Ennek egyik része volt a tavaly eljuttatott nagymennyiségű kórházi eszköz, s most mintegy 50
háziorvosi rendelő felszerelését vállalta dr. Grezsa István kormánybiztos úr. A számítógéptől
az EKG berendezésen keresztül a különböző vizsgáló eszközökig mintegy 2 tonnát kitevő áru
átszállítására ismét a Segítő Szolgálatot kérték fel. Rövid szervezés, vámügyintézés után
február 13-án este pakoltuk fel a Trans-Sped Kft teherautóját – a Roosewelt Irodaháznál.
Keltett némi érdeklődést – no meg torlódást – amíg a teherautó a szűk belvárosi utcákon
eljutott a Vigyázó Ferenc utcába, de végül minden szép rendben lezajlott, a határátlépés is
gond nélkül megtörtént, így a meghirdetett sajtótájékoztató idejére a szállítmány is
megérkezett. Fontos, hogy az ilyen akciók gördülékeny lebonyolításával erősítsük jó hírünket
és megbízhatóságunkat.
Porcsalmy László

Februárra sikerült „megvonnunk a lakhatást” az egerektől a raktárban, így már nyugodtan
fogadhattuk a „szokásos” németországi süteményáradatot. Idén mintegy 30 raklap
nürnbergi édességet kaptunk. Rengeteg helyre jutott belőle, mindet nem is soroljuk fel, de
azért álljon itt egy beszámoló a Johannita Hölgycsoport részéről, amely aktív szerepet vállalt
a finomságok megfelelő helyre juttatásában.
„Édes adomány” NAGY ÖRÖM!
A 2018-as Nürnbergi mézes sütemény adományból idén a tavalyinál is több helyen okoztak a
Johanniták örömet.
A Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthonban nemcsak az időseknek, de egy egy kisebb
dobozzal a keményen dolgozó ápolóknak is jutott ebből az édességből.
Az Evangélikus lelkészotthon lakója, Fabinyi Valija, lovagfeleség, boldogan fogadta a
sütemény adományt, mivel az általa szervezett társasjátékon résztvevőket jutalmazhatja ezzel,
mint a Johannita lovagfeleségek Hölgycsoportjának alapítója és örökös tagja.
A FÉBÉ anyaházban nemcsak az idős diakonisszáknak, de a többi nagyon idős lakónak is
kiegészítés ez a sütemény, ha kissé gyengébb az ebéd vagy a vacsora, mondták a dolgozók
mikor átvették a dobozokat.

Felvettük a kapcsolatot egy olyan
ózdi karitászcsoporttal, amely
nagyon szorosan együtt működik a
közmunkában dolgozó cigány
emberek segítésében a református
cigány-misszió munkatársaival.
Nekik is vittünk húsvétra a
süteményből.

Nagy öröm volt számunkra, hogy Istennek hála szintén Ózdra pontosan időben, a húsvéti
ruhaosztásra el tudtuk juttatni a johannita nővérek adományának egy részét mely ágynemű,
törölköző, lepedő, és még 3 db olvasó szemüveg volt.
Budapesten az utcalakók gondozásában nagy szerepet vállaló Szeretet Misszionáriusaihoz
(Teréz anya nővérei) is bekopogtattunk néhány doboz mézessel. Ők hetente 3 alkalommal 150
adag étel főznek és osztanak ki a VIII. kerületi cigány embereknek, és utcalakóknak.
(Érdekességként említem meg, hogy sok diplomata feleség jár hozzájuk zöldséget, krumplit
pucolni.) Mi magunk is, amikor csak lehet, adományokkal támogatjuk munkájukat.
Bízunk abban, hogy johannita lovagok és családtagok egyre többen vállalunk majd az
országban kutató munkát. Vagyis felkutatjuk és megpróbáljuk támogatni azokat, akiknek
minden kis adomány jól jön. Hála legyen az Úrnak, sok kisebb helyi segítő szervezet, csoport
létezik, működik, él, tehát lassan nem lehet úgy kibújni az adományozás alól, hogy: Úgysem
jut el oda, ahova kell!
Tomcsányi Csilla (Johannita Hölgycsoport tag)
Ifjúsági Csendesnap
Március első szombatján tartottuk immár második alkalommal ifjúsági csendesnapunkat,
„Hétköznapi hitünk” címmel.
Az előadáson a hitünket fenyegető mindennapi csapdákról hallottunk, és arról, milyen
veszélyekre figyeljünk oda mind az egyén, mind közösségi szinten is. A jó hangulatú ebéd
után pedig a gazdag ifjú történetén keresztül ismerhettük meg még közelebbről az Úr Jézus
Krisztust. Az előadások mellett/között sok beszélgetésre nyílt lehetőség.
Ezúton is köszönjük, hogy elvállalta kicsiny, de lelkes csoportunknak az előadást és az
alkalom vezetését dr. Zalatnay István, johannita rendtag.
Hála ezért az alkalomért is!
Porcsalmy Zsófia Éva
Budapest - Belvárosi Helyi Szervezetünk néhány aktív tagja komoly munkát végzett az első
negyedévben:
A Helyi Szervezet központját jelentő Hold utcai Németajkú Református templomban
rendszeresen szerveznek orgonakoncerteket. Ezekre az alkalmakra saját gépkocsiijainkkal
idős és vak testvéreink szállítást végezzük (idősek esetében inkább hazaszállításról van szó).
Elkészült a cipszer kisebbséget bemutató kiállítás, amely év elején az Országos Széchenyi
Könyvtárban került bemutatásra, s május 22-ig a Hold utcai Németajkú Református
Gyülekezet templomában tekinthető meg
Három előadásra került sor a „családtagjaikat otthon ápolók” részére a Szent Ferenc Kórház
nővéreinek oktatásához kapcsolódva, amikor is a johannitáktól és máltaiaktól kérhető
gyógyászati segédeszközök használatát mutattuk be;
Egy betegnek adtunk elektromos ágyat az Erzsébet Kórházba, akinek édesanyja
(önkéntesünk) elkezdte a többi beteg lelki támogatását.
Sikeresen kipróbáltuk a táv-mentorálás lehetőségét, amelynek során egy beregszászi tanulót
tudtunk felkészíteni egy magas szintű képzést folytató egyházi iskolába való felvételre. A

szeptemberben indított program elején a 100-ból 23 pontot szerzett diák 89 ponttal teljesítette
a felvételi vizsgát.
Ezen kívül pedig még 80 zsák ruhát gyűjtöttünk, melyből 30 zsáknyit eljuttattunk
Kárpátaljára, 50 zsáknyit átadtunk a Johannita Segítő Szolgálat központi raktárárából került
továbbadományozásra.
Avar Gábor – Helyi Szervezet vezető
Legfiatalabb Helyi szervezetünk, a tiszafüredi fiatalos lendülettel vetette bele magát a
tennivalókba.
Az alakuló ülést 2017. december elején tartottuk. Akkor számba vettük, hogy mely
tevékenységek lehetnek a szolgálat fő irányai. Első ezek közül a helyi Szivárvány Házzal való
kapcsolat. Mivel az ott élő lakók ellátottsága anyagi értelemben rendezettnek, jónak
mondható, azért a kapcsolat elsődlegesen a hölgyek kedvességén, empátiáján alapuló
személyes együttléteken erősödik. Jelenti ez az Adventi ünnepségükön való részvételt, a
normál hétköznapokon vagy istentiszteletek előtt-után való találkozásokat. Minden esetben
megható, hogy milyen örömmel fogadják az együttlétet. Adományokat is igyekeztünk juttatni
az otthonnak, pl.: kompakt fénycsövek, kézimunka fonalak, baktövis kivonat és német
sütemény.
Az adományok mozgatása aktívan zajlik: Karácsony idején az egyházközséggel
együttműködve kb. 140 ajándékcsomag lett összeállítva. Ehhez Gömbös Lóránd lovagtársunk
jóvoltából 600 db kompakt fénycsövet, a rákospalotai raktárból pedig nagyobb mennyiségű
bio kenyeret vittünk. A csomagok összeállításában és kiszállításában részt vettünk. Hasonlóan
részt vettünk a Rendi irodában a Sareptába szánt csomagok összeállításában, azokhoz pl.:
Balaton szeletekkel járultunk hozzá. Egyik társunk, aki személyesen nem tudott jelen lenni,
pénzadománnyal járult hozzá. Több alkalommal vittünk tartós kenyér szállítmányt
Tiszafüredre (különösen két cukorbeteg hívünknek nagy segítség ) és Tiszaszentimrére.
A Tiszaszentimrére juttatott szállítmányokat
Fodor Gusztáv tiszteletes vitte el a
rászorultaknak Kárpátaljára, ahol Héder
János főjegyző úr segít a szétosztásban.
Később még Barta Elemér cigánymissziós
munkatársnak/lelkésznek is sikerült átadni a
biokenyerekből. Elemérnek nagy öröme volt,
hiszen aznap prédikált először a Beregszászi
Cigánygyülekezetben, ahová Zán püspök úr
pár nappal korábban nevezte ki.
Legutóbb egy ápolási ágyat vittünk Tiszafüredre egy izomsorvadásban szenvedő lánynak.
Ezzel együtt német süteményeket vittünk a tiszafüredi Szivárvány Házba, a Platán Ház idősek
otthonába, a református óvodának, a lelkészi hivatalba a rászorulóknak, és Tiszaszentimrére
az ottani és a tiszaderzsi idősek otthonában lakók számára. Az elmúlt időszakban Fodor
tiszteleteshez Tiszaderzsre 3 kamion holland adomány érkezett. Ezek fogadásában,
elosztásában is részt vett a Helyi Szervezet.
Bízom benne, hogy ténykedésünk nem lankad, és sokak örömére szolgál.
Lipcsey Ákos

Sportnap újratöltve

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete
először
februárban szervezett sportnapot,
ennek nagy sikerére március 17én ismét megrendezte egyesületünk tagcsaládjai számára,
melynek szintén a Karácsfalvai
Sztojka Sándor Görögkatolikus
Líceum tornaterme adott otthont.
Mivel még elég rossz idő van a túrázásokhoz, ezért ideális feltétel a sportoláshoz egy ilyen
családi sportnap. A sportnap két elnökségi tagunk Szilágyi László és Birta János vezetésével
zajlott le.
Először is a családok egy rövid bemelegítésen vettek részt. Majd a résztvevők felosztása
következett 4 csapatra. A csapatok 13 versenyszámban mérkőzhettek meg egymással, amik
közül a legközkedveltebbek a krumpli ültetés, zsákban ugrálás, talicskatolás, 7-es rúgás
voltak. A résztvevők nagyon ügyesek voltak a játékokban. A közös ügyeskedés után jól esett
a közös ebéd, melyet ugyancsak a líceum étkezdéjében fogyaszthattak el a családok, az ebéd
végén pedig egy hatalmas torta elfogyasztására került sor. Miután mindenki kicsit megpihent
következett az eredményhirdetés és a nyeremények átadása. A családok sporteszközöket
vehettek át nyereményül. A tartalmas napon mintegy 16 család vett részt, kicsi és nagy
egyaránt jól érezte magát.
A támogatásért köszönet illeti Magyarország Miniszterelnökségét és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-t, és köszönjük az ajándékokat a Johannita Segítő Szolgálatnak!
Török Dénes - Beregszász
S még kárpátaljai hírek:
-

-

Zán Fábián Sándor püspök úr március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a nemzeti és
keresztyén értékek képviselete, valamint a kárpátaljai magyarság megmaradása iránt
elkötelezett lelkipásztori és egyházi vezetői szolgálata elismeréseként vette át
a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést.
Héder János, a KRE főjegyzője, ungvári és ungtarnóci lelkész a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést vette át a kárpátaljai magyarság megmaradása,
anyanyelvének ápolása és identitásának megőrzése érdekében végzett lelkészi
szolgálatának elismeréseként.
Sok szeretettel köszöntjük őket és Isten áldását kívánjuk további szolgálatukra!
Szemerey Tamás ismét ránk merte bízni mikrobuszát, amelyet megraktunk sok jóval,
süteménnyel, görkorcsolyával, gyermekhálózsákkal és kórházi eszközökkel,
amelyeket a református püspökségnek és a Nagycsaládosok Egyesületének juttatunk
el.

A németországi johannita nővérek (Johanniter Schwesterschaft) képviselői jártak
Magyarországon március végén.

Virágvasárnap érkezett a delegáció 3 járművel: 2 kisteherautóval – az egyiknek még
utánfutója is volt – és egy mikrobusszal. A két nővér mellett önkéntesek és a sofőrök hozták
el azokat az eszközöket, amelyeket az elmúlt hónapokban gyűjtöttek külön a magyar
johanniták számára.
A kapcsolatfelvétel a nővérekkel tavaly történt meg, Kommendátor úr szervezésében több
intézményt meglátogattak és kormányzati egészségügyi vezetőkkel is tárgyalhattak esetleges
együttműködésről, oktatási lehetőségekről. Ennek a látogatásnak során körvonalazódott egy
talán hosszabb távú együttműködés, amelynek keretében most számos hasznos, jó állapotú
egészségügyi eszközt, inkontinencia pelenkát, idősápolásban használatos eszközöket
adományoztak.

Az
adományok
egy
részét
közvetlenül a megajándékozotthoz
vitték: hétfőn a Szent Ferenc
kórházban személyesen tudták
átadni adományukat.

A mostani rövid látogatás során a vasárnapi közös vacsora segített jobban összeismerkedni, a
további programokat egyeztetni. Hétfőn pedig az adomány célba juttatása jó apropót adott
arra hogy a nővérek, a hazai johannitákkal kiegészülve, a Szent Ferenc Kórház vezetőségével
folytasson megbeszélést jövőbeni közös projektekről, lehetőségekről.
Rövid hírek






Az évek során hagyománnyá vált, hogy
Szervezetünk
mentőszolgálatának
és
elsősegélynyújtói számára a New Year's
Cup elnevezésű
Lacrosse tornával
kezdődik az év. Ez 2018-ban sem történt
másképp. A nagy érdeklődésre való
tekintettel a szervezők január első két
hétvégéjén bonyolították le a bajnokságot. A férfiaknál, a magyar csapat mellett,
svájci, német, cseh, lengyel, szlovák, orosz és osztrák csapatok versengtek egymással.
A nőknél pedig magyar, olasz, lengyel, dán, svájci, izraeli és osztrák egyesületek
mérték össze tudásukat.
Mentőszolgálatunk esetkocsija teljesített szolgálatot a Bolyki Balázs és a Bolyki
Soul&Gospel Kórus „A hegyek megindulnak” című koncertjén, amelyre a Budaörsi
Városi Sportcsarnokban került sor. Szintén Szervezetünk végezte a rendezvény
egészségügyi
biztosítását
az
ELTE
Kerekes
Kollégium
háromnapos
eseménysorozatán, XIII. Kerekes Napokon.
Ismét Budapesten járt a Szabadkai Helyi Szervezetünkből egy csapat, s buszukat
megtöltöttük süteménnyel, tartós kenyérrel és néhány kórházi eszközzel, amire a
rászorulóknak szüksége volt.



















Élelmiszer szállítmányokat juttathattunk el a rászorulóknak a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete és az Erdélyi Gyülekezet révén mintegy 10 raklappal. Szintén
élelmiszerrel támogattuk az Időseket Ellátó Központot Érden, egy budapesti
Mamásotthont és a magyarlapádi Szórványkollégiumot. Élelmiszert oszthattunk
Hatvanban, Hódmezővásárhelyen, Hedrehelyen, Mátészalkán és Vilmányban.
Három évvel ezelőtt a Pest megyei Kisoroszi önkormányzata egy félautomata
defibrillátort telepített a községbe. Akkor Szervezetünk oktatói az önkormányzat
dolgozóit és a képviselő testület tagjait készítették fel az eszköz használatára. Az
önkormányzat most újra felvette Szervezetünkkel a kapcsolatot és ezúttal a lakosság
elsősegély oktatásában vettek részt munkatársaink.
Szervezetünk oktatói az Állami Számvevőszék munkatársainak és az ott szolgálatot
teljesítő készenléti rendőröknek tartottak elsősegély felkészítést.
Különböző egészségügyi intézményekbe több raklap élelmiszer csomagot
juttathattunk (például Jászberénybe és Hatvanba).
A Johannita Segítő Szolgálat hét éve folytatja elsősegélyprogramját, amelynek
keretében több felsőoktatási intézményben felvehető tárgyként végezhetik el a
hallgatók elsősegély tanfolyamunkat. Az egyetemek közt az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karával az egyik legrégebbi és
legintenzívebb kapcsolatunk. Mára a Kar gyakorlatilag összes hallgatója részt vesz
rövidebb, vagy hosszabb elsősegélyképzésünkön. A tavaszi félévben is több formában
kínáljuk képzéseinket a hallgatóknak. Reméljük a Karral kialakult kapcsolatot több
más intézményben is meg tudjuk valósítani.
A nagycsaládosokat 2 raklap ruhaadománnyal segítettük. A szadai önkormányzaton
keresztül pedig mintegy 3 raklap ruhát tudtunk eljuttatni a rászorulókhoz.
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központot 6 kórházi ággyal
segíthettük.
Vilmány település óvodájába bútorokat szállítottunk,
míg a helyi rászorulóknak ápolási székeket,
babakocsikat, matracokat és ruhákat adhattunk.
Gyógyászati segédeszköz kölcsönző szolgálatunkra is
aktív volt, hiszen az elmúlt negyedévben 5 ápolási
ágyat, 3 kerekesszéket, 2 mobil WC-t és mankókat is
kiadtunk nehéz helyzetben lévőknek.
Marosvásárhelyre rehabilitációs segédeszközöket szállítottunk, hogy egy helyi
alapítvány munkáját segítsük, míg a székelykeresztúri gimnázium munkáját
könyvekkel segíthettük.

Felhívjuk minden kedves Barátunk figyelmét, hogy az SZJA 1%-ot felajánlhatja a
Johannita Segítő Szolgálat javára is. Ehhez a „17EGYSZA” rendelkező nyilatkozaton a
rendelkező neve és adóazonosító jelének megadása után a „kedvezményezett adószáma”
rovatba, kérjük, az alábbi adószámot megadni: 19650768-1-41
Végezetül Áldott Húsvétot kívánunk minden kedves olvasónak!

