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A nyár, szokás szerint, sok programot tartogatott és sokat haladt előre a pályázati
támogatásból fedezett fejlesztés is.
Rendszeresen hírt adunk az EFOP-2.2.15-16 jelű, „Infrastruktúrális beruházások a hátrányos
helyzetű, illetve krízis helyzetbe került csoportokat segítő szolgáltatások fejlesztésére”
megnevezésű pályázatról. Amint azt röviden a Facebook oldalunkon is bemutattuk, a terényi
táborunk fejlesztése gyakorlatilag befejeződött. A napelem rendszer elkészült, és a hálózatra
kötést október első hetében várjuk. Ugyancsak elkészült a hőszivattyús rendszer is, itt a
beüzemelés van hátra. A sportpálya kivitelezése is jól halad, az alapozása (sóderágy) és a
betonszegély elkészült, a termőföld visszatöltése, egyengetése és befüvesítése van hátra. A
konyhaeszközök nagy részét beszereztük, még az étkezőbe és a konyhába bútorbeszerzés van
folyamatban. Nagyon szép lesz és minimálisra csökkentettük az energiaköltségeket!

Mórahalmon is gőzerővel folyik az építkezés, amit korábban a magas talajvíz, később pedig a
Szeged környékén dúló szélvihar is késleltetett, hiszen ez utóbbi néhány már megépült falat
ledöntött. Reméljük, ez a beruházás is elkészül a módosított határidőre.
Az egyéb eszközök (mentési, katasztrófavédelmi eszközök, munkaruhák) beszerzése is jól áll,
ebben irodavezetőnké, Nagy Tamásé az érdem.

SZJA 1%
Minden évben bizony sajnálkozva írjuk meg, nem sikerül sok embert megszólítani
tevékenységünkkel, hiába a Facebook, hiába az oktatások során kifejtett „reklám”, alig 100
ember ajánlja fel számunkra a személyi jövedelemadó 1 százalékát. Idén végre jelentősebb
emelkedés látszott – legalábbis ami az összeget illeti: a tavalyi 338 ezer forint helyett idén 475
ezer forintot utalt a NAV. Ez komoly, 40 %-os emelkedés! A dolog árnyoldala, hogy a
felajánlók száma még mindig nem haladja meg a 100 főt. Jövőre tehát ismét el kell

gondolkoznunk, mi módon tudunk többeket bevonni az adakozásnak ebbe a könnyű és
„takarékos” módjába.
Porcsalmy László
Az alábbi hír az Országos Mentőszolgálat honlapján jelent meg.
„Mentők fogtak össze egy újkígyósi férfiért
A fiatal apuka ugyanis agyvérzést kapott Londonban, de egészségbiztosítás híján, az
életmentő ellátást követően, komoly problémát jelentett a mentővel történő hazaszállítás. A
család nem tudta kifizetni a több mint egymillió forintos összeget, így az újkígyósi születésű,
dabasi állomásvezető vette kézbe az ügyet. Kiss Tamás bajtársunk felkereste a Békés megyei
város polgármesterét, aki azonnal gondoskodott az úthoz szükséges üzemanyag- és
kompköltségről. Miután Ekrik Pál mentőtiszt és Surányi Lajos gépkocsivezető bajtársunk is
önként jelentkezett a térítésmentes feladatra, már "csak" egy mentőautó hiányzott az
induláshoz, amit végül a Johannita Segítő Szolgálat bocsátott a jólelkű mentők
rendelkezésére. Ma reggel az Országos Mentőszolgálat budaörsi mentőállomásán a
legmodernebb orvostechnikai felszerelések is bekerültek az autóba, és bajtársaink
elindulhattak a több mint 1700 kilométerre levő betegért. Balesetmentes, szerencsés utat
kívánunk!”
A történethez tartozik, hogy hozzánk Frigyesi
Tamáson keresztül jutott el a kérés, és némi
aggodalommal adtuk oda „új” autónkat, hiszen
az idén Németországból behozott jármű még
nem ment 200 km-nél hosszabb utat. De hála
Istennek baj nélkül keresztülszelték Európát! Az
üzemanyagot az önkormányzat állta, és nekünk
is felajánlottak térítési díjat a mentő
használatáért, erről azonban a család javára
lemondtunk.

Nyáron ismét „csúcsra járt” a terényi tábor.
Az idei évben is megrendezésre került a Johannita Ifjúság elsősegély tábora, amit július 1114. között a szokásos terényi helyszínen élvezhettünk.
Csütörtökön este, a táborba érkezés első pillanatában máris egy elsősegély szituáció fogadott
minket, egy fiatal férfi epilepsziás rohamot kapott, amit gyorsan és megfelelően elláttak az
odaérkező elsősegélynyújtók. Vacsora után egy igei alkalmon vettünk részt, majd a házirend
és technikai információk kihirdetése után különböző játékokon keresztül jobban
megismerhettük egymást és az újdonsült tagokat.
Második nap a reggelit követően egyéni csendességet, majd kis csoportokban megadott
igeszakaszok szerint kiscsoportos alkalmakat tartottunk. A délelőtt további részében
különböző állomásokon különböző feladatokat kellett teljesítenünk, például személyes
kedvencem, ahol egy sérült ellátása 3 személy által történik:

1 raktáros, aki a táskánál van és adogathatja belőle az eszközöket
1 hordár, aki minden eszközt külön-külön szabályok szerint hozhat át (rákjárás,
pókjárás, tyúklépés és a többi…)
1 ellátó, aki kikérdezi a beteget és megkéri a számára szükséges eszközöket a
hordártól, majd miután megkapta, megfelelően fel is használja a beteg ellátására.
A feladatok végeztével egy újabb elsősegély szituációba botlottunk.

Ebéd után segítő munkálatokat végeztünk a településen, a legtöbben családokhoz mentek, de
volt, aki a tábor területén serénykedett. A munka elvégeztével a táborba visszaérkezőket újabb
szituáció fogadta, amit rendkívül jól teljesítettek a kissé már megfáradt csapatok. A vacsora
után ismét egy igei alkalmon vehettünk részt a nap zárásaként.
A harmadik napon a délelőtt hasonlóképpen zajlott, mint az előző napi, azonban ebéd után
Szandavárhoz kirándultunk volna, ha nem egy újabb elsősegélyt igénylő helyzetbe sétáltunk
volna bele. A feladat fontos része volt, hogy nehezített terepen, sok bokorral és fával ölelt
területen minél gyorsabban megtaláljuk a sérülteket, akit tudunk, azonnal ellássunk, vagy a
sérülések komolyságának sorrendjében hordágyon elszállítsuk őket a mentőautóig. Ezután
még 2 kisebb gyakorlat történt a délután este folyamán, majd a befejező igei alkalmat
hallgathattuk meg. Az igei alkalmak témái a hit, remény és szeretet köré épültek. Az utolsó
estére való tekintettel tábortüzet gyújtottunk, köré gyűltünk és sütögettünk.
Vasárnap a reggelit követően a balassagyarmati evangélikus templomba látogattunk el az
istentiszteletre. Visszaérkezvén a táborba, ünnepélyes keretek között fogadalmat tettek
legújabb, és most elhatározásra jutott tagjaink. Nagyon örülünk, hogy velük is bővülhetett
csapatunk!
Összességében rengeteg élménnyel ajándékozott meg a tábor, nagyon örülök, hogy részese
lehettem.
Katona Regina
Augusztus 10-13 között ismét a Sarepta Otthon lakóival táboroztunk Terényben.
A fogyatékkal élők táboroztatása különös figyelmet igényel, hiszen ők sokszor nehezebben
veszik a változtatásokat. Ezért most is hosszas előkészítés előzte meg a tábort: a programok
kitalálása, a feldolgozandó bibliai történet kiválasztás, és persze a gyakorlati dolgok, ki és mit
fog főzni. Három kisbusszal vittük a táborozókat, akik valóban nagyon várták már ezt. A sok
programról csak nagy vonalakban:

Felfrissítettük (szigorúan csak gyakorlásból) az elsősegély ismereteiket. Megismerkedtünk
Gedeon történetével, valamint papír tevéket gyártottunk.
A Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület jóvoltából megismerhettük az ősi magyar
harcmódot, ruházatot és láthattunk íjász bemutatót, sőt még a táborozók is kipróbálhatták a
nyilazást.
(A csoportnak nagy tapasztalata van már az íjásztatásban, így biztonságban lehettek a
résztvevők. A vezetőjük később elmondta, számukra is nagy élmény volt ez az alkalom, mert
ilyen létszámú fogyatékkal élővel egyszerre még nem foglalkoztak, és ők is élvezték azt a
lelkesedést, amellyel a Sarepta lakói hozzájuk viszonyultak. – a szerk.)

Remek időnk volt, talán túl napos is, így pihenés- és hűsölésképpen Szécsénybe mentünk
fagyizni.
Nagyon kellemes időt töltöttünk együtt, remek beszélgetések, és nagy kacagások voltak.
Porcsalmy Zsófia

Kárpátaljáról az alábbi beszámolót kaptuk:
Urunk kegyelméből ebben az évben is megkaptuk a lehetőséget a Terényi Csendeshétre,
ajándékba. Központi témánk: "A kegyelem homokórája" volt.

Előadások, gyermekáhítatok, imaközösségek és családi megbeszéléseken keresztül szólt
hozzánk az Isten, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az Ő kegyelme tartott és hordozott eddig,
de tudjuk, hogy bűnbánat és az életünk megtisztítása nélkül nincs megbocsátás sem.

Bocskor Viktor
Elsősegélynyújtó önkénteseink végezték a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó
résztvevőinek egészségügyi biztosítását
A rendezvényt július 23 – 27. között rendezték meg a Debreceni Tudományegyetem agrár
campusán.
Rengeteg keresztény szervezet állított standot, és engedett betekintést a munkásságába a
résztvevő fiataloknak.
Mi szerencsésen a nagyszínpaddal szemben vertük fel sátrunkat, ahol a Magyar Református
Szeretetszolgálattal együttműködve segítettünk a hozzánk érkezők kisebb-nagyobb baján.

Ha éppen nem teljesítettünk szolgálatot a sátorban vagy járőrként, részt vettünk a jobbnál jobb
programokon és Istentiszteleteken.
Baranyi Bogi
Szeptember végén Mátészalkán járt egy kis különítmény a budapesti ifjakból, hogy közös
alkalmat tartsunk az ottani helyi szervezet ifjaival. Az alkalmon szó esett az ismétlő vizsgáról,
toborzásról, új elsősegély tanfolyamról, tevékenységekről, lehetséges tevékenységekről.

Jó hangulatú beszélgetés volt, jó volt látni egymást, reméljük gyakrabban fogunk ezentúl
közös alkalmat tartani!
Porcsalmy Zsófia

Hedrehely:
Sokak örömére ismét
munkába álltak a
szépkorúak, és temérdek süteménnyel
édesítették egymás és
mások életét.

A sok munka elnyerte méltó jutalmát: a hollandiai johannita házaspár szervezésében a
klubtagok kirándulni mentek Böcörpusztára.
Alexandra Jankovich
Segélyszállítmányok tekintetében is gazdag volt a nyár, több szállítmányt fogadtunk és
osztottunk szét: Salgótarjántól Kárpátaljáig sokfelé jutott az adományokból.
Kárpátalja idén is nagy figyelmet kapott, hiszen ott uralkodnak a legnehezebb körülmények.
A teljesség igénye nélkül néhány programról:
Idén is támogattuk a Családi Csendesnapot, komplett fogászati kezelőt, rengeteg ruhaneműt,
tartós élelmiszert juttatunk Kárpátaljára.

Meghívást kaptunk a Református Egyház tanévnyitójára is.
Nagydobronyban a református templomban kezdődött az új tanév, püspök úr prédikációjával
és több köszöntéssel. Részt vettek az anyaországból is többen. Ezután átmentünk a felújított,
kibővített Líceumhoz, amelynek az átadási ünnepségét is most tartották. Anyaországi
segítséggel épült fel a 100 éves iskolából egy minden igényt kielégítő, kollégiummal és
tornacsarnokkal is rendelkező oktatási központ. "Aki iskolát épít, a jövőt építi", hangzott el.
Örültem, hogy az elhangzott számok mellett (hogy hány milliárd forinttal támogatja az állam

a kárpátaljai magyar oktatást) igazgató asszony arra is emlékeztetett. "Hogyha az Úr nem építi
a házat, hiába fáradnak az építők!" Jó volt megtapasztalni: az Úr építette a házat.

A beszédek szinte kivétel nélkül megemlékeztek
az „alapító atyákról”: Horkay László püspök
úrról és Szabó Dánielről. (Dani bácsi
imádságával kezdődött meg az átadási
ceremónia)

(Nekem külön öröm volt, hogy 2 évvel ezelőtt ebben az - akkor még csak épülőfélben lévő épületben tartottam 2. ottani tűzvédelmi tanfolyamunkat. Mi ebben az öröm? Többen
emlékeztek rá.  - a szerk.)
Németországból származó védőruhákat
jutattunk el az önkéntes tűzoltóknak

Több egyházi épületben problémát jelent a nedvesedés, ezért püspök úr kérésére 3 ipari
páraelszívó berendezést („falszárítót”) adtunk kölcsönbe katasztrófavédelmi eszközeink
közül.
Rövid hírek:
-

-

Október 20 – 26 között az iskolai elsősegély oktatásban részt vevő német tanárok
látogatnak meg bennünket. Több programmal készülünk számukra, tervezzük a
légimentési központ bemutatását, iskolai oktatásunk bemutatását és a mentőmúzeum
megtekintését.
A nyár folyamán előre haladt a JOIN EuInAid projektje, amely nemzetközi elsősegély
oktatási rendszer kialakításán dolgozik iskolák számára.
Egy másik JOIN által vezetett projekt keretében elkészült a harmonizált Johannita
elsősegély "tankönyv", melynek magyarra fordítását és lektorálását végeztük el.

-

-

-

Szerencsére egyre több munkahelyi elsősegély oktatásra is hívnak minket, júliusaugusztusban is voltunk (néha angol nyelvű) tanfolyamot tartani, és úgy néz ki, ősszel
az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) orvosainak tartunk továbbképzést.
Besegítünk az októberben megrendezésre kerülő „Kompetenciák a sürgősségi
ellátásban II. – Telefonos segítségnyújtás a sürgősségi ellátásban" című konferencia
szervezésében is.
Szeptemberben elindultak a szokásos elsősegély tanfolyamaink, a középiskolákban
egyelőre 3 az IKSz keretében, 3 egyetemeken 4 kurzussal kreditért felvehető
tárgyként. Az iskolaév beindulásával még több tanfolyamra is számítunk.

