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A szokásossá vált pályázati beszámolóval kezdjük ezévi utolsó Hírlevelünket.
December 5-én kis ünnepség keretében adtuk át Terényben az elkészült fejlesztéseket. A
rendezvényen jelen volt dr. Vitályos Eszter államtitkár, Balla Mihály országgyűlési képviselő
és Brozsó Andrásné polgármester, valamint a Johannita Rend és a Segítő Szolgálat tagjai, más
karitatív szervezetek képviselői, környékbeli települések polgármesterei. Megjelent a tervező
és a kivitelező cég vezetője és több helybéli is.
Az államtitkár asszony beszédében elmondta, hogy a Kormány az egész országban jelentős
uniós és hazai forrással támogatja a társadalmi integrációt elősegítő fejlesztéseket, ezért is írta
ki „A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi
(re)integrációja érdekében” című felhívást, amelynek országos keretösszege közel 4,5 milliárd
forint, és amely összegből Terény és az ebben a támogatási programban szintén részt vevő
Mórahalom összesen 200 millió forintot nyert.
A terényi Ifjúsági és Gyermektábor nemcsak a település, de a térség számára is fontos. Az
elmúlt 15 év munkájának köszönhetően ma már egy jól működő, szépen kiépített tábor várja
az idelátogatókat, ahol a fiatalokat és idősebbeket, anyaországiakat és határontúliakat,
szociálisan rászorulókat és fogyatékkal élőket egyaránt tudják fogadni. A hely a johannita
szellemiséghez méltóvá vált, ahol a fiatalok közösségre lelhetnek, ahol a mosoly
mindennapos, ahol az Istenbe vetett hit az alapja az életnek, ahol megélhetik Krisztus
szeretetét
A térség országgyűlési képviselője, Balla Mihály úr annak adott hangot, hogy szükség van
azokra az értékekre, amelyek össze tudnak tartani egy közösséget, ezért olyan szolgálatot is
ünneplünk, amely kapaszkodókat kínál ehhez.
Polgármester asszony kedvesen visszaemlékezett a kezdetekre, amikor a Fáy családon
keresztül „beszivárogtak” a johanniták a községbe, s hosszasan sorolta a sok dolgot, amit
kapott a falu. Megjegyezte, hogy táborunkban van a legnagyobb közösségi tér a faluban, így
nagyobb rendezvények esetén ezt használják. Reményét fejezete ki, hogy sokáig ott
maradunk. (Ezt csak megerősíteni tudtam.)

A Segítő Szolgálat elnöke először a tábor
létrejöttéről beszélt és azokról a csodákról,
amelyek lehetővé tették a tábor megépülését,
fenntartását és fejlesztését, hiszen nem
mindennapi körülmények játszottak közre
ezekben. Majd ismertette a projekt keretében
megvalósult beruházásokat, beszerzéseket.
S a megjelentek mindezeket már az új
konferenciaszékeken ülve hallgathatták meg.

Bemutatásra került az előző számban már beharangozott JOIN elsősegélynyújtási útmutató
könyv is. Kis példányszámban nyomtattattuk ki, bemutató jelleggel, mert az anyag az
interneten elérhető nemcsak magyarul, de 15 nyelvre lefordítva. A közös gyakorlat lehetővé
és gördülékennyé teszi önkénteseink számára a más országok johannita programjaiban való
aktív részvételt.
A beszédek után megtekintettük a tábort, bemutattuk a fejlesztéseket, majd a közösségi házba
visszatérve a helyi specialitásokkal és házi szörpökkel töltekezhettünk fel a hazaút előtt.
A Johannita Rend Magyar Tagozata érdekes kifestőkönyvet adott ki. A kiszínezendő
alakzatok a Kárpát-medencei magyar templomok kazettás mennyezeteinek motívumai. A
szerző Tomcsányiné Szemere Sarolta iparművész több évtizede kutatja ezeket a templomokat,
és most ebben a formában osztja meg a nagyközönséggel. A füzet minden templomhoz rövid
leírást is tartalmaz, és a motívumok eredetéről is kaphatunk értékes tájékoztatást.
Két füzet készült el, egy a kisebbek, egy a nagyobbak részére. Összesen tízezer példányt
nyomtattak, részben felhasználva Margittay Gedeon amerikában élt rendtársunk hagyatékát.
Ebből 5000 példányt erdélyi gyerekek számára adtunk át. A jelképes átadás Nagyváradon
november 13-án történt meg, Soltész Miklós államtitkár és Csűry István püspök úr
jelenlétében.

Soltész Miklós államtitkár úr kiemelte, hogy
azáltal, hogy Kelet-magyarországi, kárpátaljai,
partiumi és erdélyi református, unitárius,
evangélikus és katolikus templomok is szerepelnek
a két kötetben, hogy a pici gyerekek az óvónők és
szüleik segítségével játékosan tanulhatják a
jelenlegi és a történelmi Magyarország közös
örökségét, hagyományát, kultúráját.

S ha már könyvek...Megkeresett bennünket az Erdélyi Szövetség, hogy nagymennyiségű
mesekönyvet tudtak egy pályázat útján beszerezni, amelyet gyermekintézményekbe

szeretnének eljuttatni. Így rajtunk keresztül is több, mint 1000 meséskönyvet küldtek
Erdélybe és Kárpátaljára.
Kárpátaljára a könyvek mellett az ideszánt
1500 kifestőkönyvet, valamint nagyobb
mennyiségű müzlit is sikerült eljuttatni.
A kirakodásban a legkisebbek is segítettek.

Ugyancsak Kárpátaljával kapcsolatos: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete
kért meg bennünket, hogy el tudnánk-e juttatni 500 karácsonyi csomagot a határhoz. Elég
szűk határidő volt, mert a Caritas által gyűjtött / összeállított csomagokat egy adott napon
kellett elvinni Beregsurányba. Ha már csomag és karácsony, hozzátettünk mi is 50 karton
müzlit, hogy minden csomagba jusson abból is. A csomagokat sikerült időben átjuttatni, és
örömmel köszönték meg, hogy a karácsonyi ünnepségük ezzel is gazdagodott.
A Református Szeretetszolgálat november 28-án tartott jótékonysági hangversenyt az
Operettszínházban. A hangverseny előtt bensőséges ünnepségen fejezte ki köszönetét
támogatóinak. Idén a Johannita Segítő Szolgálatnak is jutott az elismerésből. Egyre
intenzívebb az együttműködés a két szervezet között több területen is, és a több, mint 600
gyümölcsfa csemete átadásával jelentősen hozzájárulhattunk fásítási programjuk sikeréhez.
Ezzel a nagyértékű támogatással vívtuk ki a
Szeretetszolgálat Kiemelt Támogatója címet, amiben
főszerepet játszott Pozsár Endre és Fodor Gusztáv
barátunk. Reméljük, hogy tovább tudjuk építeni a
Szeretetszolgálattal - időnként szó szerint is
gyümölcsöző kapcsolatainkat, melynek eredményei
Terényben is és az Adventi vásáron is megmutatkoznak.

Előző számunkban beharangoztuk: a lipcsei Johanniter Akademie oktatói közül ketten
voltak vendégeink október 21-25. között.
Látogatásuk célja elsősorban a kapcsolatfelvétel és a tapasztalatcsere, tapasztalat gyűjtés volt
Az intézményükben egészségügyi dolgozókat oktatnak.
Igyekeztünk a szakmájukba vágó, változatos programot összeállítani nekik: Az Irodánkban
bemutattuk röviden a szervezetünket és általában a magyar johannitákat, tevékenységüket
Kommendátor úr részvételével. Ezután elkísértük őket a Mentőmúzeumba, a Központi

Irányítási Csoporthoz és a Veteránbázisra. Részt vettek egy gimnáziumi elsősegélynyújtás
oktatásunkon, amelyet az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében tartunk, és megmutathattuk
nekik a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. budaörsi légibázisát. Gödöllőn megnézhettek egy
tűzoltólaktanyát, ahol épp gyakorlatoztak, s utána azért természetesen a „Sissi kastély” sem
maradhatott ki.. Végül elvittük őket Terénybe is, ahol szemügyre vehették a táborunkat, ahová
reméljük, visszatérnek, mint közös képzések, táborozások helyszínére.

Köszönet a vendéglátásban, kalauzolásban
résztvevő önkénteseinknek, rendtársainknak!
Megjegyzem, hogy ez a program lesz az
alapja
a
várhatóan
februárban
megrendezendő, az EUinAID projektben
keretében Magyarországra érkező fiatalok
számára szervezettnek is.

Bargteheide - Mátészalka
Hosszú évek óta kialakult kapcsolat van Mátészalka és Hamburg között. Egy szalkai
származású Hamburgban élő orvosnő jelentette a kapcsot, aki jó viszonyt ápolt a hamburgi
johannitákkal is. Így kezdett segélyszállítmányokat szervezni szülőföldjére, s tulajdonképpen
ezek alapján jött létre a Mátészalkai Helyi Szervezet is.
Azóta sok minden változott, de egy maradt:
évente novemberben általában két kamionnyi
segélyszállítmány érkezett Mátészalkára és
környékére.
Idén se volt ez másképp. Sok dolgos ember által
összeállított csomag jutott el a rászorulókhoz.
A program lehet, hogy abbamarad, de akármi is
lesz a jövő, nagy hálával tartozunk az eddigiekért
dr. Tóth Piroskának, Gottfried Müller-Lotzénak,
Boris Georgievnek, Enikő és Udo Balandisnak,
illetve dr. Kovács Sándornak, Bojer Ilonának …
és még sokaknak.
Porcsalmy László
JOIN Youth & Volunteering Working Group ülés Londonban
Október elején a Johanniter International (JOIN) ifjúsági és önkéntes munkacsoportja
megbeszélést tartott Londonban.
A résztvevők az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Hollandiából, Dániából és
Németországból érkeztek, valamint a központi brüsszeli irodából is (és természetesen
Magyarország is képviseltette magát).

Első nap a bemutatkozó kör után beszéltünk arról, hogy melyik szervezetben milyen
ifjúsági/önkéntes munka folyik, hogy szervezik azt. Pár szót ejtettünk a jövőről, hol milyen
nagyobb volumenű tervek vannak (például a St. John Ambulance hogy akarja megduplázni 3
év alatt az önkéntesek számát, vagy hogy Németországban Rapid-randit szerveznek az
önkénteseknek).
Áttekintettük a kezdetek óta (2011) a
JOIN
Swap
projekt
(önkéntes
csereprogram) – növekvő - statisztikai
adatait, illetve a jövőbeni terveket.

Másnap részt vettünk az Egyesült Királyság vezető önkéntesei számára tartott Vezetői Fórum
napon. Itt szintén szó esett a Swap projektről, illetve előadásokon, rövid tréningeken
vehettünk részt. A szünetekben pedig a kapcsolatépítés folyt.
Nagyon érdekes, tartalmas nap volt!
Mátészalkai ifjúsági csoport új lendületben
A 2013-ban alakult mátészalkai ifjúsági csoportnak szüksége volt egy kis új lendületre, mivel
ott is többfele széledt a felnövő ifjúság.
Az idei évben többször is összejöttünk ott közös alkalmat tartani, megoldást keresni, hogy
tudnánk egy újabb „kezdő-lökést” adni nekik.
Úgy tűnik, hogy megkerült az a „löket”! 
Bekapcsolódtak új ifjak is.
Egyelőre az elsősegély részre fókuszálnak,
és megnézik, mire jutnak, hogy tudnak
együttműködni.
Imádkozunk értük, hogy megtalálják a
szolgálatukat!

Porcsalmy Zsófia
Süteményt mindenkinek
Az utóbbi hónapokban többször is összegyűltünk a budapesti Johannita ifjúság önkénteseivel,
hogy készítsünk néhány adag süteményt jó hangulatú beszélgetések kíséretében.
Az így elkészült édességet egyik önkéntesünk javaslatára hallgatva a Heti betevő nevű civil
szervezetnek ajánlottuk fel, és szállítottuk el befogadó helyükre, ahol minden vasárnap
találkozik egy lelkes csapat, hogy együtt készítsék össze a 7. és 8. kerületi rászorulóknak
kiosztásra kerülő ételcsomagokat.

A szervezet oldalán megtalálható
információk
szerint
szívesen
fogadják mind a segítő kezeket,
mind
pedig
a
sütemény
felajánlásokat.
Mindannyiunkban jó érzéseket
keltettek a közös sütések, ezért
reméljük, a kezdeményezésnek lesz
folytatása az új évben.

Gazsi Luca

Oktatásainkról:
A 2019/20 őszi félévében 6 középiskolában oktattunk elsősegélyt az IKSZ keretében. 3
főiskolán tantervbe illesztve, kreditért felvehető szabadon választható tárgyként 4 elsősegély
tanfolyam ment le ősszel, és két alkalommal egész évfolyamot érintő egynapos kurzust
szerveztünk a főiskolák levelezős hallgatóinak. Ezen kívül néhány óvodában és több középés általános iskola egészségnapján tartottunk rövid életmentést bemutató oktatásokat. Egyre
gyakrabban keresnek meg minket munkahelyi elsősegély oktatások megtartása miatt, ami
némi bevételi forrás is a Szervezetnek. Külön szeretném kiemelni a Magyar Labdarúgó
Szövetség pályaorvosainak tartott több napos oktatásunkat, ami a szokásostól eltérően
magasabb szintű (orvosi kompetenciákat magába foglaló) egészségügyi továbbképzés volt, és
rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk!
Szintén az elsősegélyhez tartozó hír, hogy végre megjelent a JOIN által kezdeményezett
egységes nemzetközi johannita elsősegély füzet, melynek kialakításában és magyarra
fordításában Szervezetünk is nagy szerepet vállalt. (az Irodában elérhető néhány példány, és
az internetről is letölthető)
dr. Gorove Kristóf
Néhány szó a mentőről:
929-es mentőautónk idén 73 alkalommal teljesített szolgálatot Budapesten, és segítette az
Országos Mentőszolgálat Központi Magyarországi Régiójának munkáját. Ezidő alatt összesen
mintegy 500 esetet láttak el önkéntes kollégáink. Nagy öröm számunkra, hogy a pályázati
pénzből sikerült új, korszerű eszközökkel felszerelni a mentőautót. A "mindennapi mentés"
mellett több alkalommal állítottunk ki mozgóőrséget is különböző rendezvényeken. Ezeknek a
nagy része némi bevételt is hozott a Szervezetünknek.

Ismét Székelyföldön
November első hétvégéjén ismét Erdélyben jártunk. Szombaton könyveket és egy képet
vittünk Böjte Csaba atyának Dévára, majd folytattuk utunkat Székelykeresztúrra, ahol másnap
kipakoltuk a "Movano-nyi" bútort, ruhát, tisztító eszközöket és könyvet.
Csekefalvára is átugrottunk néhány doboz
könyvvel, majd siettünk haza, mert hétfőn
zh-k, demo-k és munka várt ránk.
Kriza
Dániel
és
Varró
Margit
fáradhatatlanul
szervezi
ezeket
a
szállítmányokat, és mindig nagy örömmel
fogadják szállítmányainkat.

Papp Zsombor

Hedrehelyen az Idősek napján ismét a kicsik voltak a főszereplők. Immár hagyomány, hogy
kölcsönösen részt vesznek egymás rendezvényein a szépkorúak és a gyerekek, mindkét fél
kölcsönös örömére. Most sem hiányzott a sok sütemény, sajnos néhányan betegség miatt nem
tudtak eljönni.

Patkó Lajosné
Ifjúsági hír
Október végén Szegedre utaztunk, hogy meglátogassuk az ott tanuló önkéntes társainkat.
Először a Füvészkertben töltöttünk egy kis időt, majd ebédelni tértünk a kollégiumba, ahol jó
hangulatban megettük a számunkra készített finom falatokat. Ebéd után volt, akit a munka,
volt, akit a sok tanulnivaló szólított, így kissé megfogyatkozott lészámmal, de felkerestünk
egy helyi cukrászdát, ahol finom sütit és kávét fogyasztottunk. Végül átruccantunk
Mórahalomra megnézni az épülő johannita Krízisközpontot.
Vaszlovics Rita

Rövid hírek:
-

-

December 21 – 23. között az Református Szeretetszolgálattól kapott lehetőséggel élve
egy standon megjelenünk a Jókai téri Adventi vásáron. Tájékoztató anyagokat állítunk
ki, a megújított brossúrát osztjuk, bemutatjuk a JOIN Nemzetközi Elsősegélynyújtó
útmutatóját, és a Rend által kiadott kifestőt is árusítani fogjuk. Emellett természetesen
adománygyűjtésre is lesz mód. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Németországból 2,5 tonna müzli, 1 tonna tartós kenyér és 3,5 tonna homlokzatfesték
érkezett – hogy csak a nagyobb tételeket említsük. Szétosztásuk folyamatos.
Rövid időn belül kétszer is ügyeletben volt a mentőnk a GE Aviation gyárában. Előbb
a Modern Gyárak Éjszakájának rendezvényén, majd a gyári Mikulás napon.

Mindkét alkalommal többen is megnézték a járművet is, de beavatkozni szerencsére
egyik eseményen sem kellett.
Végezetül

Áldott Karácsonyt és békés újévet kívánunk minden
kedves olvasónknak!

