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2018. május 4-én tartottuk a Johannita Segítő Szolgálat 2018. évi Közgyűlését.
A közgyűlés elfogadta a beszámolókat a tevékenységről illetve a gazdálkodásról, és
megvitatott néhány kérdést, amelyek elsősorban a fenntarthatóságról és a távlati célokról
szóltak. Elfogadtuk a Közhasznúsági jelentést és a mérleget, amelyet a törvényes határidőn
belül letétbe helyeztünk a Bíróságon. (Megtalálható a honlapon is: http://johannitak.hu/segitoszolgalat/a-segito-szolgalatrol/kozhasznusagi-jelentesek)
Mint korábbi számunkban jeleztük, idén a szokásosnál korábban hozzájutottunk az éves
támogatásainkhoz, így csak likviditási problémáink már szinte feledésbe merültek...
Az EFOP pályázat a hosszú előkészítési időszak után élesbe fordult. Három területen az
eszközbeszerzés a kiírási, versenyeztetési szakaszon túljutott és sikeresen lezárult, eredményt
tudtunk hirdetni. Így a gépjárművek, a számítástechnikai eszközök és a mentéshez,
elsősegélynyújtáshoz tartozó eszközök beszerzése zöld utat kapott, a szerződések előkészítése
folyik összességében mintegy 50 millió forint értékben.
Emellett folyamatban van a munkaruha és az URH eszközök versenyeztetése, további kb. 3
millió forint értékben, valamint olyan eszközöké, amelyeket internetes ajánlatok alapján is
megvehetünk.
A két nagyberuházás is bíztatóan alakul: a terényi tábor fejlesztéséhez szükséges közbeszerzés
kiírása folyamatban van, míg a mórahalmi krízisközpont tervezése a hajrába érkezett,
reményeink szerint jövő hónapban megkezdődhetnek ennek közbeszerzésének kiírási munkái
is.
Porcsalmy László
Kertészkedéssel segítettek a Johannita Segítő Szolgálat hölgy tagjai
Tiszafüreden a Johannita Segítő Szolgálat Helyi Szervezetét 2017-ben alapítottuk meg.
Tevékenységünket az a 900 éves jelmondatunk határozza meg, amely ma is nagyon időszerű:
„A hit védelme és a rászorulók szolgálata” .
Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy munkánkat hittel és szeretettel végezzük. Olyan
helyi közösségünk van, akikkel azonos az értékrendünk, melynek a rászorulók iránti
felelősségérzet is a része. Megalakulásunk óta már többször juttattunk adományokat
rászorulók részére Tiszafüreden és a térségben, valamint Kárpátaljára.

A hölgy tagjaink a Johannita Segítő Szolgálat keretében már többször tettek látogatást a
tiszafüredi Szivárványház Fogyatékosok Református Otthonában. Azt valljuk, hogy a
fogyatékkal élők elfogadására - még a jó intézményi ellátás mellett is – igen nagy szükség
van. Ezért fontos missziónak tartjuk az Otthon rendezvényein való részvételt, valamint azt,
hogy rendszeresen találkozhassunk az Otthon lakóival olyan alkalmakkor is, amikor például
közösen kézimunkázunk, vagy festünk, rajzolunk. Örülünk annak, hogy szívesen táboroznak a
terényi Johannita nyári táborban, és azon vagyunk, hogy jól érezzék ott magukat minél
többen.

2018. április 27-én, pénteken a
Szeretethíd, azaz Kárpát–medencei
Református
Önkéntes
Napok
előrehozott programján vettünk részt
az Otthonban. Ennek a célja az volt,
hogy kertészkedéssel és az Otthon
környezetének a szépítésével tegyük
még barátságosabbá az épületek
közötti parkot és virágágyásokat.

Kiss Ella intézményi lelkész által tartott közös áhítattal kezdtük a napot. Majd az egésznapos
program keretében megszépítettük a környezetet, kitisztítottuk az ágyásokat és sok-sok
virágot ültettünk. Délben finom ebéden vettünk részt a Kerti Pavilonban. Délután pedig
meghallgattuk a lakók Anyák napi műsorának a főpróbáját, ami annyira szép és megható volt,
hogy szinte könnyeket csalt a szemünkbe.
Köszönöm mindenkinek, aki eljött és
velem tartott a munkában ezen a szép
napon. Úgy érzem, hogy a helyi és
gyülekezeti közösségünk is, és a
Johannita
Segítő
Szolgálat
Tiszafüredi Szervezete is erősödött ez
által, hogy önkéntes munkával
segítettünk az Otthonban.

Szeretnénk azt, hogy a tiszafüredi Johannita Segítő Szolgálat közössége minél több ember
számára jelentsen emberi közelséget, támogatást az év minden időszakában.
Lipcsey Ákosné, Judit asszony
Tiszafüredi Helyi Szervezetünkhöz kapcsolódnak a következő akciók is:
Fodor Gusztáv tiszaszentimrei lelkész testvérünk aktívan dolgozik Kárpátaljára. Most a
johanniták is támogatást nyújtanak eddigi tevékenységéhez.

Májusban a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnak sikerült átadnia azokat az
energiatakarékos izzókat, amelyet Gömbös Lóránd rendtársunk adományozott
szolgálatunknak.

Katkó
László,
az
intézmény
igazgatója hálás szívvel és sok
szeretettel küldte üdvözletét a
Csoport minden Tagjának!

2018 nyarán a Kárpátaljai Református Egyházzal karöltve 150 nagyon szegény kárpátaljai
gyermek számára szerveznek üdülést kárpátaljai táborokban. Csupa olyan gyermek vár erre az
üdülésre, kik családja saját erőből képtelen gyermekeit nyaraltatni. Sokuk számára ez lesz az
év legizgalmasabb hete, már most türelmetlenül számolják a múló napokat a táborig.
A nyári táborok Aklihegyen, Ráton és Csonkapapiban lesznek, s ezekhez az étkeztetésben
nyújtunk némi segítséget müzli és tartós kenyér formájában.
S végül még egy helyi érdekességre hívjuk fel a figyelmet Nagytiszteletű úr levele alapján:
„Jómagam és a Tiszaderzsi Református Egyházközség presbitériuma és tagjai nevében
szeretném megköszönni a Bibliamúzeumunk számára ajándékozott hat darab polcot, mellyel
hozzájárultak Bibliáink színvonalasabb, méltóbb kiállításához, és Isten Igéjének a látogatók
szélesebb köreivel való megismertetéséhez. Saját erőből a gyülekezetünknek nem állt volna
módjában ilyen jó minőségű polcokat vásárolni, így tagjaink körében nagy örömet okozott az
Önöktől kapott ajándék.
Bibliamúzeumunk 2015-ben nyitotta meg a kapuit, mely a Tisza-tó régió egyetlen, ingyenesen
látogatható, legnagyobb, keresztyén gyűjteménye a Tiszaszentimrei Egyházi Pecsétes
Téglamúzeum mellett. 2015-ben fejeződött be a templomunk felújítása, így a derzsi
Bibliamúzeum alapításával Károli Gáspár emléke és hatalmas életműve előtt tisztelgünk.
Gyűjteményünk jelenleg több mint 400 féle Bibliát, énekeskönyvet és imakönyvet tartalmaz.
Bemutatunk európai – többek között svájci, francia, német, holland – Bibliákat, továbbá
egyiptomi, örmény, kínai, görög, hindi, kurd, francia, török, észt és dél-afrikai szent
könyveket is.”
Fodor Gusztáv lelkipásztor – Tiszaszentimre, Tiszaderzs
Javasoljuk minden kedves olvasónak, látogassa meg e múzeumot a Tisza tó közelségében!
Május 26-án immár negyedszer rendezték meg a Keresztény Szigetet a Margitszigeten (
https://vimeo.com/275936889 ), melyen 1.500 résztvevő volt.
A hivatalos megnyitó előtt a résztvevő szervezetek találkozójára került sor, amely során
röviden bemutatkozhattunk egymásnak, hiszen ez a kezdeményezés azt is szolgálja, hogy a
keresztény civil szervezetek egymásra találjanak, és hatékony hálózatot tudjanak kialakítani.

Az eseményt rendtársunk, Fabiny Tamás püspök rövid áhítatával nyitotta meg, a Keresztény
sziget és a Bibliából ismert 3 sziget (Patmos, Rodosz és a bennünk való sziget) feladatait
összehasonlítva.
A központi programok között mi szerveztük a Mesterséges Intelligenciával kapcsolatos
kerekasztalt, a Pázmány és a Műszaki Egyetem oktatói és református lelkészek bevonásával,
melyet Cécile Vitrant (FR) és Valz Péter színészek érzékenyítő előadása vezetett be.
Standunk a Johanniták bemutatását szolgálta, melynek csúcsa volt azon három, egyéb
versenyekben győztes család megjutalmazása, akik a Máltai és Johannita Rendek és
tevékenységek azonosságára és különbözőségére jó válaszokat tudtak adni.
Egyik sátrunkban az óvodáskorú gyerekeknek tartottak foglalkozásokat, a másikban az
INFOTÉR alapítvány az autista gyerekekkel kapcsolatos kutatásainak eredményeit mutatta
be, felváltva az Adettur Gimnázium mutatta be komplex rehabilitációs tevékenységét különös
tekintettel az internet használatának biztonságára. Szolgálatunk két sátorral és egy standdal,
és a rendezvényt támogató mentőautóval (dr. Toldy-Schedel Emillel, a Szt. Ferenc Kórház
igazgatójával és Avar Zsombor mentőápolóval, johannita rendtaggal) települt ki. A tábor
építését segítette a johannita tehergépkocsi, amelyik a felázott talajon a pl. a három emelet
magas mászófalat juttatta el helyére.
A Johannita stand rögtön a
bejáratnál
helyezkedett
el,
s
igyekeztünk,
hogy
mindenképp
felkeltsük az érdeklődést. Tesztet is
lehetett kitölteni, s a helyes választ
adók némi süteménnyel, egyéb
apróságokkal gazdagodhattak. Végül
egy görkorcsolyát is kisorsoltak.

Tavaly év végefelé nyertünk pályázati támogatást kárpátaljai fogmegőrzési programhoz.
Az akció most zárult le. A fő szervező a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete volt,
amely szervezett már hasonló kampányt. Jól szervezett hálózatukon eresztül felhívást intéztek
a tagcsaládjaikhoz, és egy pályázati adatlapot kellett kitölteni, ahol – általában a fogorvos
segítségével – megadták személyre lebontva, mely családtagnak milyen kezelésre (tömés,
gyökérkezelés, egyéb) van szüksége és hány fog érintett.
Az igények beérkezése után a rendelkezésre álló 4
millió forint figyelembevételével osztották be a
kezelésre az embereket.
Végül összesen 86 család részesült támogatásban és
több, mintegy 600 fog kezelésére került sor.

Június elején Lignanoban volt a JOIN (Johanniter International) éves közgyűlése.
A szokásos napirend előtt a Clinical Group (egészségügyi munkacsoport) tartott 2 napos
konferenciát, amelyen komoly siker született: sikerült megegyezni egy közös, johannita

elsősegély oktatási rendszer alapjaiban. Itt Szabján Imre képviselte a Segítő Szolgálatot. (Ez,
a különböző tagországokban érvényben lévő elsősegélynyújtó tananyagok és eljárások, illetve
azok szabályozottságának különbözősége miatt, komoly feladat volt)
Ez remélhetőleg meg fogja könnyíteni – többek között – az önkéntesek csereprogramját is,
hiszen egységes alapokon, egységes kompetencia szintek szerint lehet majd a különböző
programokon részt venni.
Ez a JOIN szempontjából fontos, hiszen az egyik legsikeresebb akció az önkéntesek cseréje
(„Volunteer Swap”) amellyel az önkénteseket motiválni, elismerni, honorálni lehet, s amely
hozzásegíti őket a különböző országok, kultúrák megismeréséhez, s nem utolsósorban a
különböző johannita szervezetekkel kapcsolatos tapasztalatcseréhez.
A logó harmonizáció is jó úton halad, a célunk az, hogy minél tágabb körben egyértelművé és
jól azonosíthatóvá váljon az adott szervezet, önkéntes johannita családhoz tartozása.
Emellett természetesen porondon volt az előző évi elszámolás és az idei év költségvetésének
elfogadása.
További együttműködésre nyílik lehetőség a nemzetközi polgári védelmi egységeivel, hiszen
a német szervezet több nemzetközi projekt és kezdeményezés vezetője, fő partnere. Ennek
köszönhetően Mentőszolgálatunk orvos szakmai vezetője, dr. Sajtos Erika és operatív
vezetőnk, Szabján Imre egy komoly európai kezdeményezésbe kapcsolódhatott be, amelynek
célja az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus számára egy magas szintű tábori kórház
kialakítása.
Június 1-én adták át a Jószolgálat díjakat, amelyet a Twickel-Zichy Mária Terézia
Alapítvány hozott létre. A Jószolgálat-díj a különböző szociális területeken áldozatos és
példaértékű munkát végzőket kívánja évről évre elismerni. A díjra megfelelő ajánlással
országos szinten bárki jelölhet olyan személyeket, szervezeteket, közösségeket akik, vagy
amelyek kiemelkedően példaértékű, áldozatos munkát végeznek az alábbi területek
valamelyikén: családokért végzett szociális munka, kisebbségekért végzett szociális munka,
fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, idősekért végzett szociális munka,
hajléktalanokért végzett szociális munka. A díj célja többek között, hogy a különböző
területeken szociális munkát végzők gyakran láthatatlan, de áldozatos és példaértékű
munkáját, valamint annak a társadalomra gyakorolt hatását bemutatassa, a különböző
szociális életpályákat népszerűsítse, és azok társadalmi elismertségét növelje. A díj missziója
továbbá, hogy díjazott személyek és intézmények széles körű bemutatásán keresztül a
szociális munka különböző közegeinek mindennapjaiba is betekintést adjon. Egész éven át
tartó médiakampányon keresztül hívja fel a figyelmet a rászorulók különböző rétegeire
valamint az irántuk való tolerancia és cselekvő szeretet fontosságára. A Segítő Szolgálat a
szakmai zsűri tagjaként vesz részt a pályázatok, illetve ajánlások elbírálásában. Idén több mint
600 javaslatból választották ki a 10 győztest. További részletek a díjról, támogatókról és
legfőképp a díjazottakról itt találhatók: http://www.joszolgalatdij.hu/a-dijrol/a-cselekves-dija
Élmény Tábor a Búbos Banka Tanyán
2018. június 25-30-ig 25 általános- és középiskolás gyermek részére szervezett nyári jutalom
tábort a Búbos Banka Tanyán, Táborfalván dr. Ámbédkár Iskola. Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók nyaraltak, töltődtek fel az iskolaév után. Olyan tanulók jöttek, akik
egyrészt deprivált szociális helyzetük miatt önerőből nem tudnának utazni, megismerkedni a
világgal, másrészt egész éves iskolai munkájuk alapján különös jutalomban részesültek. Azok
a gyerekek sportoltak, kirándultak, ismerkedtek a természettel és nyelvet gyakoroltak, akik túl
sokszor hallották már eddigi életük során, hogy „Te nem vagy jó semmire, nem érdemled

meg, hogy Veled foglalkozzanak”. Akik eddig oly sokszor csak a kispadról figyelték
osztálytársaik fellépését, vagy inkább már el sem mentek a közös iskolai rendezvényekre,
kirándulásokra – a tapasztalatokból okulva inkább otthon maradtak. A tábor tehát sokkal több,
mint öt szép nap: a fiatalok önbecsülésének fejlesztése, a világba való betekintés, annak
formálására való igény felébresztése. A táborozó gyerekek nagy része a Dr. Ámbédkár Iskola
tanulói és cserkészei, valamint Gyöngyösről, a Duránda nevű roma szegregátum gyermekei
közül kerültek ki.
A Segítő Szolgálat a gyerekek elszállásolásához 20 matraccal, étkeztetésükhöz tartós
kenyérrel és reggeliző kásával járult hozzá, s mindezeket – valamint az Élelmiszerbank által
adományozott élelmet a helyszínre szállította, ezzel is segítve a szervezők munkáját.
Porcsalmy László
Európai Moduláris Tábori Kórház (European Modular Field Hospital)
Szervezetünk lehetőséget kapott bekapcsolódni egy olyan tábori kórház kapacitás
kialakításában, ami európai szinten még nem létezik és a világon is csak elvétve. A 2010-es
évek elején megjelent az igénye katasztrófavédelmi területen a sürgősségi egészségügyi
csapatok (Emergency Medical Team - EMT) standardjainak, minősítésének és minimum
feltételeinek a kidolgozására, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (World Health
Organization, WHO) vállalt végül fel. Ezt követően az egészségügyi moduloknak 3 szintje
került meghatározásra. Az 1-es típusú modul lehet fixhelyre kitelepített, vagy mobil és
alapvetően járóbetegek ellátásra képes. A 2-es típusú tábori kórháznak már van fekvőbeteg
kapacitása és sebészeti beavatkozásokat is el tud látni. A 3-as típus viszont egy komplex
kórházi kapacitás műtőkkel, szakorvosi ellátással, kiterjedt diagnosztikai háttérrel (például
röntgen).
EMT 1 és 2 kategóriákban már
több modul is megszerezte a
minősítését
(EMT1-es
kategóriában világon első civil
szervezetként a német johanniták
kapták meg!), de EMT3-as még
csak 1 létezik (az Izraeli Védelmi
Erőké). Egy európai konzorcium
(többek közt a német johanniták
vezetésével) 2 éve elkezdték egy
uniós EMT3 strukturális kialakítását. A német johannitákon kívül a konzorcium tagjai közt
van a dán Vészhelyzet-kezelési Ügynökség, a Lipcsei Egyetem, a román Belügyminisztérium,
az észt és belga egészségügyi minisztériumok, a francia Polgári Védelmi és Kríziskezelési
Főigazgatóság, az olasz polgári védelem és a szlovák Szamaritánusok.
Néhány szám, hogy képet kaphassunk az EMT3-as modul méreteiről: a teljes tábori kórház
felállítása 1 hetet vesz igénybe, 1 rotáció egészségügyi és kiszolgáló személyzete mintegy 200
főt tesz ki, a kórházban többek közt megtalálható lesz legalább 2 műtőasztal, 1 röntgen,
laboratórium, intenzívosztály, külön gyermekosztály. A kórház működését több hónapra
tervezik.

A modul strukturális és koncepcionális
kialakítása után megkezdődött a leendő
állomány felkészítése. 2 etapban, mintegy
100 fő vett részt az egyhetes felkészítéseken.
Szervezetünk részéről orvos szakmai
vezetőnk, dr. Sajtos Erika és operatív
vezetőnk, Szabján Imre a második képzésen
vettek részt, amelyet Temesváron tartottak.
Idén
októberben
Franciországban
megrendezésre
kerülő,
elsősorban
egészségügyi modulok számára szervezett
katasztrófagyakorlaton fog debütálni az állomány. Most még nem saját kórházi kapacitással,
hanem az izraeliek kórházával.
Szabján Imre
Gilvánfa-Magyarmekcse tavaszi látogatás
A Budapest-Belvárosi Helyi Szervezet, a Németajkú Gyülekezettel és az ELTE
angolszakosaival rendszeresen támogatja az Ormánság legszegényebb, mára már cigány
népességű falvának gyermekeit, az ottani Tanodán és a magyarmekcsei iskolán keresztül
(ugyanis ez a legközelebbi iskola). Június elején a fenti szervezetek tagjai 89 gyerek számára
készítettek személyre szabott cipős dobozban elhelyezett ajándékot. Az elmúlt év során több
szülő kapott állást a közeli helységekben ( a Tanodában segítik őket pályázni), s most már a
tanulók egy része igyekszik a középfokú oktatásban helyet találni. Új fejlemény, hogy évek
óta ápolt kapcsolatra építve néhány felső tagozatost a budapesti Apáczai Gimnázium
(leánykori nevén Cukor utcai) tanulói interneten keresztül mentorálnak; a mostani látogatás
során pedig két cigány család is behívta az önkénteseinket házukba.
A Tanoda pedig a JSSZ-től kapott
közös
ajándékokat,
főként
édességeket, melyek az oktatásban és
hitoktatásban
a
gyermekek
ösztönzésére
kerülnek
felhasználásra.

„Egy vérből vagyunk”
Ezzel a jelmondattal szervez évek óta jótékonysági futást Gui Angéla kárpátaljai intézmények
javára.
Tavaly a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus református otthon volt a cél, idén a ráti Szent
Mihály Egészségügyi-Szociális Gyermek Rehabilitációs központ. A jótékonysági futásra
egyéb programok is ráépültek. A keresztény kórházak orvosaiból összeállt csapat a futás
mellett szűrővizsgálatokat is végeztek, illetve véradással segítettek az egészségügyi
ellátásban.

A Szent Ferenc kórház és a Bethesda kórház részéről számosan érkeztek, és a műszerek
jelentős részét is ők hozták. (Ezek és kezelőik szállításában működött közre a Johannita
Segítő Szolgálat.)
Az esemény fővédnökei Herczeg Anita,
Áder János magyar, és
Marina
Porosenko ukrán elnök felesége volt. A
gyermekotthon több forrásból kb. 15
millió forintnyi pénzbeli, továbbá
egyéb természetben adományt kapott.
Ezen túlmenően a Csap-ungvári
országútról Rátra vezető utat is
felújították.
Porosenkóné közreműködése azt is eredményezte, hogy az ukrán egészségügy is némi részt
vállalt. A rátiak szűrése mellett a nagydobronyiak vizsgálata is megtörtént, ugyanis a
hétvégén a szállást ismét a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus otthon biztosította.
(https://magyaridok.hu/kulfold/celba-ertek-az-egy-verbol-vagyunk-jotekonysagi-futasresztvevoi-karpataljan-3179914/)

A kardiovaszkuláris és ultrahang
vizsgálatok
mellett
pszichológiai
tanácsadásra is sor került.

A szűrés végeztével a résztvevő
önkénteseket a főkonzulátus elvitte egy
munkácsi várlátogatásra és az Árpádvonal egyik erődjének megtekintésére.

Avar Gábor

Rövid hírek:
-

-

-

Újabb szállítmány érkezett a Schwesterschaft-tól: 17 raklap vadonat új ágyneműt
kaptunk, amelyet kórházaknak, otthonoknak osztunk szét mind a Segítő Szolgálat, min
a Tagozat csatornáin keresztül.
Egy informatikai nagyvállalat átszervezése kapcsán irodabútorait Szolgálatunk
Budapest-Belvárosi csoportjának adta. Két osztályteremnyi széket a Lónyay utcai
Református Gimnáziumban, a tölgy színű szekrények, tárgyaló asztalok a Karácsony
Sándor Református Iskolában kelnek új életre. A „Siemens-fehér” bútorokkal pedig a
budapesti Szent Ferenc Kórház kétemeletes új szárnya, továbbá a Péterfy orvosi
szobái s az Erzsébet Kórház egyes osztályai kerülnek bebútorozásra. Az adomány
jelentős része Kárpátaljára az ottani gyülekezetekhez és iskolákhoz kerül. A
szétszerelés után több részletben a Johannita raktárba kerültek, ahonnan a TransSped
szállította tovább.
Bútorokkal, élelmiszerrel, ruhákkal segíthettük a Vilmányi önkormányzatot munkáját
és a településen élő embereket.
Ruhaadományokkal járulhatunk hozzá a ének Zuglói Csoportjának immár
hagyományosnak mondható tavaszi ruhavásárához.
Kerekesszékekkel, ápolási ágyakkal és egyéb orvosi és betegápolási eszközökkel
támogatta a Szent Ferenc Kórház működését.
Ahogy már hírt adtunk róla korábban, Mentőszolgálatunk 2017 szeptembere óta részt
vállal a budapesti prehospitális ellátásban. Önkéntes alapon szervezett szolgálatunkat
kezdetben hétfő nappali szolgálatokban állítottuk ki. A tavasz beköszöntével azonban
sikerült bővítenünk szolgálati időnket, így már hétfő éjszakánként is a rászorulók
segítségére lehet 929-es esetkocsink. Mentési tevékenységünk és a betegszállítások
mellett több rendezvény biztosításban is közreműködtünk, így például részt vettünk a
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben szervezett Hit által – Missziói
napon, amelyet a győri Insula Lutheranában tartottak és a Keresztény Sziget
egészségügyi biztosításában, az Eötvös Loránd Tudományegyetem által szervezett
Budaörsi Kollégiumi Napokon és az idén Tiszafüreden debütáló Humbákfölde
fesztiválon is.
További ruhaneműből, tartós élelmiszerekből álló szállítmányok érkeztek a Raktárba.
Szétosztásukra a következő hetekben kerül sor.

