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A szokásossá vált pályázati beszámolóval kezdjük ezévi első Hírlevelünket.
Hála Istennek, gyakorlatilag mindkét beruházás helyszínén befejeződtek a munkák.
Terényben decemberben ünnepség keretében adtuk át a fejlesztéseket, erről múltévi utolsó
számunkban beszámoltunk.
A megújított fűtés rendszert már kipróbálta egy csoport, az új konyhabútorok,
konyhaeszközök és étkező „felavatása” még hátra van.
Mórahalmon még két fontos dolog hiányzik: a villany és a gáz bekötése. Ezügyben sajnos a
szolgáltatóra kellett várni, talán hamarosan ez is elkészül, s így nem lesz akadálya a
használatbavételi engedély megszerzésének.
Az eszközöket mind beszereztük, s használatba is vettük legtöbbet.
A mórahalmi használatbavételi engedély megszerzésének időpontjától függően -valószínűen
április végén - tudjuk lezárni a programot.
Néhány adat a pályázati munkáról, mert ez számunkra új volt – és így utólag látva
rádöbbentünk, hogy a projekt indulásakor ezt elképzelni sem tudtuk, mivel jár:
Az előállított, kézhez vett, iktatott dokumentumok eddig 22 mappát töltenek meg, ez
gyakorlatilag 2,5 irodai polcot jelent. Az 1508 iktatott dokumentum kb. 8000 nyomtatott
oldal, ezek egy része a projekt során forgalmazott több, mint 3300 e-mail kinyomtatása. (Nem
nagyon környezetbarát, de a projekt sok esetben megköveteli a papír dokumentációt.)
1028 eszközt vettünk leltárba, ezekről 670 db fényképet készítettünk – ezt is a program
kívánja meg.)
Ezúton is köszönöm Nagy Tamásnak a precíz és állhatatos munkáját!
Év elején mindig az egyik legfontosabb kérdés: miből gazdálkodhatunk? 2020-ra egész jó
kilátásaink vannak. Idei működési támogatásunkról: az EMMI-től idén 21,5 millió forintot
kapunk, s jó lenne, ha nemsokára meg is érkezne. Idén a korábbi évekhez képest sokkal
hamarabb megkezdődött a pályázati anyagok bekérése. További 15 millió forintot kapunk a
Bethlen Gábor Alapkezelőtől segélyszállítmányozásra, valamint még 15 millió forintot a
Miniszterelnökség jóvoltából szintén a BGA-n keresztül. Sajnos a likviditásunk nem javult, az
év elejére sok befizetnivaló gyűlik össze (biztosítások éves díja egy összegben – így olcsóbb –
egyéb díjak…), így ismét egy kedves rendtársunk cége által nyújtott kölcsönből élünk, de
reméljük, már csak napok kérdése, és tudjuk rendezni tartozásainkat. Bár éppen most kaptunk

értesítést, hogy a vírushelyzet miatt a támogatási szerződések elkészítése és folyósítása
határozatlan ideig szünetel, de ígéretet is kaptunk, hogy nekünk, mint karitatív szervezetnek
azért kifizetik…
Éppen ezért is nagyon fontos a most induló adóbevallási időszak, mert a személyi
jövedelemadó felajánlható 1 %-a nagyon jelentős összeg is lehet-ne, ha elegen
rendelkeznének a javunkra. Sajnos azonban nem sikerült eddig jelentősen növelni ezt a
számot, s ebben sokat tudnának olvasóink is segíteni. Kérem, terjesszék, s ismerőseiket
győzzétek meg, érdemes azt a két percet / néhány kattintást rászánni. Főleg azokra számítunk,
akik eddig nem ajánlották fel senkinek ezt az 1 %-ot. Talán nem tudják, hogy milyen
egyszerű, talán nem tudják, milyen sokat jelent, talán azt hiszik, ez nekik többletkiadás…
(Arról van szó, hogy a már befizetett / levont adóból „irányíthat át” 1 %-ot civil szervezetnek.
Tehát semmi többlet kiadást nem okoz.) Lehet akár a Facebook oldalunk, Hírlevelünk
terjesztésével is „kedvet csinálni hozzánk”.
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Oktatásainkról:
Elsősegély oktatások tekintetében az idei évet az Állami Számvevőszéken dolgozók
munkahelyi elsősegély oktatásával kezdtük, amire immáron harmadik alkalommal kértek fel
minket. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több állandó megbízást kapunk nagy cégektől is
(Siemens, MLSZ, ÁSz), ami némi bevételi forrást jelent Szervezetünknek.
Éppen elindultak a tavaszi félév iskolai elsősegély oktatásai, amikor a COVID-19 miatt
bevezetett vészhelyzetnek köszönhetően bezárták az egyetemeket, majd a középiskolákat is.
Mivel a főiskolákban addigra már túl voltunk az első pár – gyakorlati szempontból egyébként
is meghatározóbb – tanórán, úgy gondoltuk, átállunk a digitális oktatásra. Ennek
köszönhetően kialakításra kerül (még folyamatban van) az elsősegély anyagunknak egy
online, digitális változata, mely akár a későbbiekben is használható lesz majd. A középiskolai
oktatások nem tudtak elindulni a vírus kirobbanása előtt, emiatt úgy döntöttünk, hogy ezt a
félévet kihagyjuk.
Mindemellett március elején elindult egy újabb "szekundáns" képzés, ahol a
mentőautónkra jelentkező laikus önkénteseket vártuk. Olyanokról van szó, akik nem
egészségügyi dolgozók, de segítve a szakavatott egészségügyi személyzet munkáját, az ő
felügyeletük mellett plusz emberként vonulni szeretnének az esetkocsinkon. Az ehhez
szükséges elméleti és gyakorlati tudást a "szekundáns" képzés alkalmával tudják elsajátítani.
A vírus itt is közbeszólt, így ez az oktatás is félig-meddig digitális formában folytatódik.
dr. Gorove Kristóf

Tavaly óta foglalkozunk az EUinAID projekttel. A projekt célja elsősorban az
elsősegélynyújtásra felkészítés azok számára, akik fiatalokkal foglalkoznak. A program kissé
nehézkesen indult, sok szervezési bizonytalanság volt, de mostanra már egészen letisztultak a
célok és az eszközök. Az Erasmus+ keretében megvalósuló, Európán kívül brazil és török
résztvevőkkel működő projekt első állomása Torino volt, ahová azonban az említett
szervezési problémák okozta késői értesítés miatt nem tudtunk fiatalt delegálni.

Ezután Bécs volt a következő színhely.

Január 27. és február 1. között került
megrendezésre az EUInAid, Európai Uniós
mobilitási program bécsi szakasza, melyen
két önkéntesünk vett részt három másik
ország vendégeivel.

A résztvevők a háromnapos elsősegély kurzuson minden fontos ismeretet átismételhettek,
elsajátíthattak, valamint kipróbálhatták az osztrák johanniták új, VR (Virtual reality)
technológián alapuló képzési eszközét. (És akkor még nem is sejtettük, milyen hamar
aktuálissá válik!) Az intenzív tanulás és gyakorlás mellett jutott idő azért városnézésre is.
Vaszlovics Rita

Budapest volt a következő állomása a projektnek, ahol egy hétig végül 6 főt láttunk vendégül:
ketten Ciprusról, ketten Brazíliából és ketten Olaszországból jöttek. (Február közepén még
nem öltött olyan méreteket a járvány, hogy jelentősen befolyásolta volna a programot, de a
törökök és az osztrákok egyéb okokból mondták le a részvételt.)
Az első nap – miután a résztvevők
nem
rendelkeztek
ezirányú
ismeretekkel, tájékoztatást kaptak
a Johannita Segítő Szolgálatról –
elsősegély oktatás folyt a Váci
utcai irodában. Karlovitz Ákos
oktatónk magas színvonalon és
nagy sikerrel tartotta meg az
elméleti és gyakorlati tréninget.

A keddi elsősegélynyújtó képzés után szerdán az Irányítási központot és a Mentőmúzeumot
tekinthették meg a résztvevők, valamint az ELTE TOK-on megfigyelhették, hogyan zajlik az
általunk tartott oktatás az egyetemisták számára. Csütörtökön a budaörsi légimentő állomást is
meglátogatták. A helikopter mellett lehetőségük volt a Magyarországon üzemelő 7 bázist
koordináló központ megtekintésére is.
Pénteken ismét a tanulás és a gyakorlás volt a program, amit egy laza bowlingozással zártunk.

Szombaton Visegrádon a vár megtekintése
után
ízelítőt
kaptak
a
korabeli
harcművészetből a Szent György rend katonai
hagyományőrző tagozatától. Ezúton is
köszönöm a csoport fogadásában és
vezetésében közreműködők segítségét: dr.
Gorove Kristóf, Fáy Benedek, Frigyesi
Tamás, Gazsi Luca, Karlovitz Ákos, Nagy
Tamás, Papp Zsombor, Vaszlovics Rita

Az EUinAID projekt utolsó állomása („mobilitása”) Cipruson volt. Itt egy „train-the-trainer”
oktatáson vehettünk részt.
Rendkívül jó lehetőség volt a ciprusi út vezetői képességeink erősítésére. Kommunikációt,
stratégiát és pedagógiai módszereket tanultunk a hét alatt, amit együtt töltöttünk olasz és
osztrák johannitákkal, brazil kollégákkal. „Jégtörő” játékokról, csapatépítő játékokról
tanulhattunk, hogyan érdemes választani; milyen fajtát, mikor,… Áttekintettük, milyen
oktatási formákra ad lehetőséget a virtuális világ, hogyan tudjuk ezeket tantermi oktatás során
alkalmazni.
Minden nap volt valamilyen “hands on” tréning, amikor a gyakorlatba rögtön átültethettük a
szerzett tudást, legyen az elsősegélynyújtás vagy oktató videó készítése, hiszen a virtuális
világ egyik vívmánya a videó, úgyhogy ez sem maradhatott ki.

Nagyon jó hangulatú oktatás volt, sok
hasznos dolgot tanulhattunk, új
nézőpontokat
ismerhettünk
meg,
amelyeket az elsősegély oktatásban és
az ifjúsági munkában is tudunk
alkalmazni.

A délutáni programok városnézéssel, remek beszélgetésekkel teltek. Még a tengerbe is
bemerészkedtünk a hét legmelegebb napján.
Major Johanna - Porcsalmy Zsófia
A koronavírus hatása munkánkra:
Sokan kérdezik, mit teszünk, mit tudunk tenni a járvány elleni küzdelemben, illetve mit okoz
nekünk a járvány?
Nos, az első hatása az volt, hogy – amint az már említettük – az iskolák, egyetemek
bezárásával az elsősegély oktatásainkat is fel kellett függeszteni. Oktatóink most
megpróbálják ezt a tanfolyamot is on-line elérhetővé tenni, de ennek vannak korlátai.

Ugyanakkor több felajánlást is kaptunk elsősorban élelmiszer formájában (gyümölcsjoghurtot
és sajtkrémet Békéscsabáról, almalét Csengerről illetve Nagykőrösről), amit folyamatosan
szállítunk az intézményeknek: kórházaknak, mentőállomásoknak, katasztrófavédelemnek,
idősotthonoknak, nagycsaládosoknak. A tejtermékből 14, az almaléből 9 raklapnyi érkezett..
Főleg a joghurtokkal volt izgalmas, hiszen azoknak rövid lejárati idejük van, így komoly
szervezést igényelt, hogy a szombat reggel ½ 7-re érkező teherautó mellé gyakorlatilag
folyamatosan érkezzenek a támogatott intézmények járművei. 11 órára az utolsó raklap is
kiürült Frigyesi Tamás és Papp Zsombor hatékony munkája eredményeképpen. A
mentőállomásoknak saját kisbuszunkkal vittük el a segítséget.
Ebben a helyzetben ki kell emelnünk a mentőállomásoknak, kórházaknak és egyéb,
katasztrófavédelmi szervezeteknek juttatott adományt, hiszen ez egyfelől erősíti
együttműködésünket, másrészt ezek a kis kiszerelésű „egy álltó helyükben” elfogyasztható
táplálékok most tényleg nagy segítséget jelentenek. És sajnos hamarabb, mint reméltük,
beigazolódott, milyen jó hasznát veszi a Mentőszolgálat a decemberben átadott mintegy 4
raklapnyi egyszerhasználatos védőruhának.
Mentőnk továbbra is szolgálatban áll, ennek talán most még nagyobb jelentősége van, mint
„békeidőben”.

Az első 3 nap alatt 752 km-t
megtéve 68 mintát gyűjtöttek
be önkénteseink Zsombor és
Tamás vezetésével.

A hétfőnkénti esetkocsizás mellett felkértek minket a vírustesztek begyűjtésére is. Erre a célra
a tartalékmentőnket is igénybe vesszük. Az egy másik kérdés, ha nem sikerül kiegészítő
forrást találni, meddig tudjuk ezt finanszírozni.
Felajánlottuk szolgálatunkat a civil szervezetek összehangolt fellépéséért felelős
államtitkárnak, Soltész Miklós úrnak, amennyiben lesz általunk is elvégezhető egyéb feladat,
bizonyára értesítenek.
Persze ennek az évnek az eleje sem múlt el a hagyományos – és nagyon sokak által várt –
süteményosztás nélkül. Mintegy 60 raklap érkezett, s ennek egy része közvetlenül helyi
szervezetekhez, jelentős része pedig a raktárba került, ahonnan mi szállítottuk el sokfelé.
Jelentős mennyiséget, 11 raklappal vittünk Fülöp Attila államtitkár úrral egyeztetve a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára. A mintegy 3 tonna édességet –
amelynek értéke megközelítően 10 millió forint – országosan osztják szét a megyei
intézményeken keresztül.
Rajtuk kívül nagyobb mennyiséget vittünk a vilmányi önkormányzat, a Nagycsaládosok
Egyesülete, az Otthon Segítünk alapítvány, az Érdi Szociális Központ részére – akiknek még
egy konyhabútor szettet és ápolási eszközöket is juttatunk – és Erdélybe is került. Sajnos
Kárpátaljára egyelőre nem tudtuk kijuttatni, az amúgy sem egyszerű határátlépést a

járványhelyzet egyelőre lehetetlenné tette. És amint említettük, a mentőszolgálatok is kaptak
belőle jócskán.
A már szintén említett tejtermékekből nem csak a mentősök kaptak, de a Budai Irgalmas
kórház, a Sarepta evangélikus otthon, a Szent Bernát Alapítvány Idősek Otthona, a
Nagycsaládosok egyesülete is, és még hála Istennek hosszan sorolhatnánk.
A nagyatádi kórháznak az EKG berendezés mellé ajándékoztunk egy kis sütit is, ebben az
esetben elsősorban a dolgozókra gondolva.
A vilmányi önkormányzat és a zuglói nagycsaládosok pedig még jelentős mennyiségű ruhát is
kaptak.
Frigyesi Tamás – Papp Zsombor
Rövid hírek:
-

Nagy sikernek örvend a Szent Ferenc kórházban rendszeresen tartott otthonápolási
tanfolyam, amelynek Avar Gábor rendtársunk az egyik motorja. Sok pozitív
visszajelzést kapunk erről, akit érdekel, jelentkezzen, útbaigazítjuk.

-

Január második hétvégéjén rendezték a LaCross versenyt, aminek immár
hagyományosan szervezetünk az egészségügyi biztosítója.
Előző Hírlevelünkben említettük, hogy néhány lelkes önkéntesünk süteményt süt a
Heti Betevő szervezet számára, idén is volt már sütés számukra.

-

Áldott Feltámadás ünnepet kívánunk minden kedves
olvasónknak!

