
 

Hírlevél 

A Johannita Segítő Szolgálat kiadványa 

A Johannita Segítő Szolgálat a 2017. évi LXXVI. tv 1 §. (2) alapján   Köszönjük külföldi támogatóink, elsősorban a 

külföldről támogatott szervezetnek minősül.    külföldi johannita szervezetek segítségét. 

 

XXI. évfolyam 4. szám  2020. december  Szerkeszti: Porcsalmy László 

 

Év vége felé közeledünk, és visszatekintve az elmúló esztendőre, elsőre azt gondoltam: ez az 

év nem hozott semmi újat. Be voltunk zárva, karantén, távoktatás, elmaradt táborok, elmaradt 

szállítmányok, elmaradt találkozások… Miről is lehet írni? És ahogy végignéztem a 

naptáramat, feljegyzéseimet, fényképeimet, rá kellett jönnöm, hogy ebben a szokatlanul nagy 

„csendben” is mennyi minden történt. Hiszen az előző számokban is beszámoltunk arról, 

hogy új intézményt avathattunk Mórahalmon, hogy új targoncával és új autóval 

(környezetbarát, elektromos) gazdagodhattunk, hogy a terényi táborunkat is 

továbbfejleszthettük, hogy meg tudtuk kicsit újítani a honlapunkat és a terényi tábort 

bemutató oldalakat, hogy idén is újabb intézményekkel vehettük fel a kapcsolatot és vihettünk 

adományokat…  Lehet, hogy mégsem volt olyan „unalmas” ez az esztendő? 

 

S ha már említettem az új beruházásokat, elsőként egy még újabb beszerzésről számolok be: 

új mentőautót kapott a mentőszolgálatunk! 

A mentőautóknak 13 év a felső korhatára, s a tartalék autónk idén betölti ezt a kort. Pótlásáról 

kellett tehát gondoskodni. Eddig a német vagy az osztrák johannitáktól vettünk – jelképes 

összegért – náluk már kiselejtezésre kerülő járműveket, amelyek 3-4 évig még jól kiszolgáltak 

bennünket. Idén azonban – elsősorban a koronavírus járvány miatt megnövekedett használat 

miatt – nem tudtak számunkra felajánlani egyet sem. Főtt a fejünk, főleg, amikor egy szlovén 

kapcsolaton keresztül igen kedvező áron kínáltak szinte új, felszerelt mentőautókat. Honnan 

szerzünk erre sok-sok millió forintot? Hála Istennek, az a svájci alapítvány, amely már oly 

sokszor segített nekünk – többek közt a lókodi (Székelyföld) öregotthont és a terényi tábor 

második ütemét is finanszírozta - ismét „kötélnek állt”, s elvállalta gépjármű megvételének 

támogatását! Innentől már „csak” az adminisztráció és a gyakorlati dolgok voltak hátra. Az 

adásvételi szerződést októberben írtuk alá, október 28-ra beszéltük meg az átvételt 

Ljubljanában. Addigra „természetesen” lezárták a határokat. Ezt reményeink szerint 

„kereskedelmi tevékenység”-nek lehetett számítani, de biztos, ami biztos Nagy Tamással 

utaztam a határig, onnan ő hazafordult – nehogy mégis karantén legyen a vége – én gyalog 

átmentem a határon, ahol a határőrökkel egyeztetve biztosítottak, hogy tényleg mentesülni 

fogok a karantén alól, s beültem szlovén partnerünk autójába, amellyel egyenesen a 

telephelyre mentünk. Az adminisztráció (ideiglenes rendszám, forgalmi, …) után kora délután 

indulhattam vissza új szerzeményünkkel. Ezután le kellett hivatalosan fordíttatni a szlovén 

homologizációs dokumentumot, majd ezzel lehetett jelentkezni műszaki vizsgára. Ám arra 



csak januárra kaptunk Budapesten időpontot, így némi ismerősi segítséggel Szekszárdon 

tudtuk december elején megkapni a műszaki vizsgát. Már csak a magyar forgalmi és 

rendszám kellett – ezt szintén külső segítséggel, a hatvani helyi szervezetünk közbenjárásával 

a lőrinci kormányablaknál tudtuk december közepén elrendezni. 

Íme ő, az új Johannino: 

      

A Citroen Jumper típusú autó nem egészen egy éves, és 7000 km-t futott. 

 

Még hátra van a matricázás minimális módosítása (Johannita embléma és a hatóságok által 

megkívánt feliratok elhelyezése) és utána az egészségügyi hatóság engedélye. Bízunk abban, 

hogy januárban mindez megtörténik. Megjegyzem: ezzel mentőflottánk átlag életkora 12 

évről 6 évre csökken! 

Porcsalmy László 

A mentőszolgálatnál maradva: mióta megalakult és működési engedélyt kapott a szolgálatunk, 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megengedte, hogy ideiglenesen Bem rakparti 

telephelyükön állomásozzunk. Ezt eredetileg maximum egy évre terveztük, de a magyar 

történelemben nem ritka, hogy az ideiglenes „vendégség” kicsit hosszabbra sikerül. 

2017 decembere óta mintegy 250 szolgálatot adtak önkénteseink és ezalatt mintegy 2000 

bajbajutott emberen tudtak segíteni. 

Saját mentőállomást még sajnos mindig nem tudtunk szerezni, de az Országos 

Mentőszolgálattal kötött megállapodásunk módosításával engedélyt kaptunk arra, hogy az 

OMSZ Budaőrsi állomásáról vonuljon a Johannino. Így december közepén átköltöztünk új 

helyünkre, s már ott adják önkénteseink a szolgálatot. Köszönet a befogadásért! 

Az MMSZ vezetőségének, különösen is Győri Dani Lajos ügyvezető alelnök úrnak, dr. 

Horváth Tamás főorvos úrnak és Adányi László programvezető úrnak ezúton is hálásan 

köszönjük, hogy elviseltek bennünket és megtűrtek az eredetileg tervezettnél sokkal tovább, s 

hogy ezzel is a máltai-johannita együttműködés szép példáját adták. 

S egy örömteli hír: A mentésért felelős szakmai vezetőnk, dr. Sajtos Erika ősztől az Országos 

Mentőszolgálat Közép-Magyarországi Régiójának regionális orvosigazgató helyettese lett. 

Szakmai előrelépéséhez, sikeréhez ezúton is gratulálunk, és ez is igazolja, mentőszolgálatunk 

komoly alapokon áll. 

Frigyesi Tamás - Papp Zsombor 



Előző Hírlevelünkben beszámoltunk a szíriai üldözött keresztények megsegítésében vállalt 

szerepünkről. Bő negyedév elteltével jelenthetem, hogy támogatásunk egy része célba ért, 

hogy egyre több helységben egyre több fiatalt be tudnak vonni a programokba, és áldás van a 

segítségen. Azonban a programvezetők kifejezett kérésére képeket és részletes adatokat – az 

ottaniak védelme érdekében – nem oszthatunk meg. Így is kérjük, imádsággal is segítsék ezt a 

nehéz szolgálatot. 

Porcsalmy László 

Az elsősegély oktatásokat is nagyon átrendezte a járvány. 

Habár nagy örömünkre ősszel a középiskolákban és egyetemeken is el tudtak indulni a 

személyes oktatások, novemberben a vírus terjedése miatti szigorításoknak eleget téve ismét 

át kellett állnunk az online tanításra. Hála Istennek a tavasszal szerzett tapasztalatoknak 

köszönhetően zökkenőmentesen vettük az akadályt. Szintén szerencse, hogy előre 

gondolkodva, szeptemberben minden olyan tananyagot leadtunk a diákoknak, amihez 

elengedhetetlen a személyes jelenlét (pl. újraélesztés). 

Ahogy mondják: minden rosszban van valami jó… A járvány pozitív hozadéka lehet, hogy 

lassan elkészül egy jól használható online tananyag is, ami a későbbiekben is alkalmazható 

lesz. 

Az egész évre visszatekintve elmondható, hogy vírus ide vagy oda, sikerült a megszokott 

számú középiskolába és egyetemre eljutni, és közel ugyanannyi diákot oktatni, mint az eddigi 

években. Örömünkre szolgál, hogy az iskolák is fontosnak tartják az elsősegély oktatást és 

ezért mindent megtettek, még ebben a nehéz időszakban is! 

dr. Gorove Kristóf 

Ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy tavasz óta bombázzuk az oktatási államtitkárságot, 

felajánlva a diákok elsősegélynyújtás oktatása terén szerzett immár sokéves tapasztalatainkat, 

ugyanis végre kötelező tananyagként épül be ez a képzés a közoktatásba. Bár kedvező 

fogadtatásban részesültünk, érdemi konzultációra még nem került sor.                 – a szerk -  

 

Majosházán van egy különleges ház, a Majosházi Hospice ház. Az a különlegessége, hogy 

egy elhivatott ember jószerével egymaga hozta létre és küzdötte végig az építéstől az 

engedélyek beszerzéséig ennek rögös útját.  

Az intézmény nemrég kapta meg a működési engedélyét és a sok jó szolgálata mellett persze 

gondokkal is küzd.  

Legutóbb azt jelezték, hogy fertőtlenítő szerre és teljes testet fedő ruhára (szkafanderre) lenne 

nagy szükségük, hiszen a végstádiumban lévő emberekhez nem tilthatják meg a hozzátartozók 

látogatását, de emiatt fokozottan kell a tisztaságra ügyelni. 

Kérésünk eljutott valakihez, aki épp aznap ünnepelte születésnapját, és a facebookon keresztül 

arra kérte ismerőseit, segítsenek összegyűjteni a 100 l bőrfertőtlenítő gélre valót. És nem 

egészen másfél nap alatt annyi adomány gyűlt össze számlánkon, hogy 120 liter gélt tudtunk 

belőle vásárolni.  



 

 

A szombathelyi szervezetünk magját az evangélikus gyülekezet férfiköre adja. 

A Szombathelyi Evangélikus Férfikör, - amely egyben a Johannita Segítő Szolgálat 

szombathelyi csoportja is - Menyes Gyula parókus lelkész vezetésével 7 fővel a szokásos 

Balatongyöröki KIE ház, "Sóvár", karbantartási és kertrendezési munkáit végezte 2020. 

október 12-13-án. 

Immáron 13 éve, hogy tavasszal és ősszel dolgoznak önkéntesen a szombathelyi Férfikör 

tagjai a Sóvárban. A munkák megkezdése előtt és után lelkész úr rövid áhitatokat tartott a 

férfiaknak. 

 

 

A hétfő esti munkavégzés után a csapat a közeli strand partján gyönyörködött a Balaton 

látványán. 

Hegedüs László gondnok 

 

Hatvani helyi szervezetünk a helyi Roma Önkormányzat támogatását kérte. Az adomány 

megérkezéséről a Hatvani Hírlap az alábbiak szerint számolt be: 

Bedobozolt adományokkal volt tele az a kisteherautó, ami ma reggel érkezett meg a Nagy 

Endre Rendezvényterem elé, melyet a Johannita Segítő Szolgálat hozott magával. A 

jótékonysági szervezet ezúttal a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ajánlotta fel a 

támogatását, melyet Bracso Krisztián vett át a helyszínen. 

– Ez már a második alkalom, hogy a segítő szolgálat eljuttatja hozzánk a felajánlásait. A 

segítség jól jön, mert mindig vannak olyan családok, akik nagyon örülnek ezeknek az 

adományoknak. Az ajándékok között leginkább téli felnőtt és gyermek ruhák vannak, de a 

A gélt előállító érdi patika adott még hozzá 

adagolókat is, mi pedig még hozzátettünk a 

készleteinkből 30 db "szkafandert" és október 

30-án elvittük mindezt Majosházára. 

Hálásan köszönjük az adományt, kívánjuk, 

hogy Isten áldása legyen ezen a rendkívüli 

születésnapi ajándékon! 

(Ha valaki szeretné támogatni az intézményt, 

amelyről facebook oldalán is tájékozódhat.) 

A belső karbantartási munkák 

mellett gyeprácsozással sétautakat 

alakítottak ki az udvaron. Bár az 

időjárás nem fogadta kegyeibe a 

kinti munkákat, de a betervezett 

feladatok nagy részét sikerült 

elvégezni. 



dobozok  számos gyerekjátékot, táskát és háztartási eszközt is tartalmaznak – közölte Bracso 

Krisztián, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Hozzátette: ezek a felajánlások 

csaknem 250 családnak jelentenek segítséget a közeljövőben. 

Nagy Tamás, a Johannita Segítő Szolgálat munkatársa elmondta: a felajánlások leginkább 

Németországból érkeznek, s az év ezen szakaszában országszerte sok adományt juttatnak el a 

rászorulókhoz. – Igyekszünk minél több olyan helyre eljutni az országban, ahol tudjuk, hogy 

szükség lehet a támogatásra. Így Kelet-Magyarország egyes területein, illetve Somogy és 

Nógrád megyében is gyakran adományozunk. Tapasztalataink szerint jól jönnek ezek a 

felajánlások a családoknak, pláne így karácsony előtt – közölte Nagy Tamás. 

Az adományozás megszervezésében, a felajánlások tárolásában, valamint a rászorulókhoz 

való eljuttatásában a hatvani média munkatársai is aktívan közreműködnek. 

 
Lukács Mónika – Hatvani Hírlap 

 

Évek óta hagyomány az ifjúság körében a karácsonyi cipős doboz akcióban való részvétel. 

Apróságokat csomagolunk, melyeknek örülhetnek a 

gyerkőcök – plüss, játékok, kis édesség… idén a 

vírushelyzetre való tekintettel kézfertőtlenítőt és 

maszkot is helyeztünk a csomagokba. 

Szintén a vírushelyzet miatt nem tudtunk összeülni és 

együtt összekészíteni a kedves kis ajándékokat, így 

becsomagolt – félig becsomagolt ajándékok érkeztek.  

(A félig kész csomagokat még a raktárban 2 fő 

becsomagolta, összekészítette.) 

Ezúton is nagyon köszönjük Nagy Tamásnak, hogy elszállította a csomagokat a raktárba. 

 

Avar Gábornak pedig nagyon köszönjük, hogy évek óta 

hűségesen viszi az általunk összerakott csomagokat is 

rászoruló családok, gyermekek számára – ezzel is egy 

kis örömöt csempészve a Karácsonyukba! 

 

 

Az akcióról videó is készült, 

amit itt lehet megtekinteni: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Xu9-frwm1Cg 

Az év eleji akcióról pedig itt: 

https://www.youtube.com/watch

?v=nAU13eQh4Q4 

https://www.youtube.com/watch?v=nAU13eQh4Q4
https://www.youtube.com/watch?v=nAU13eQh4Q4


Az elmúlt pár évben budapesti ifjúsági csoportjaink több átalakuláson mentek keresztül.  

Az idei év újabb változást hozott. A két ifjúsági csoport egybeolvadt, új vezetőkkel. 

Fókuszban a csapat fejlesztése, összekovácsolása, valamint amint lehetséges lesz újra a 

szabad mozgás, a toborzás. 

Köszönjük az eddigi vezetők áldozatos munkáját, és Isten áldását kívánjuk az új vezetők 

munkájára! 

„Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem 

hiábavaló az Úrban.” 1.Kor.15;58 

Porcsalmy Zsófia 

Rövid hírek: 

- Tovább folyik a járvány elleni védekezés részeként a tesztelés. A korábban már 

említett cég mellett még eggyel sikerült szerződést kötnünk, így további bevételt 

remélhetünk. 

 

- Előző számunkban jeleztük, hogy a Hankook Tyres  

Magyarország Kft-től 3 garnitúra köpenyt kaptunk  

járműveinkre. Ezeket vettük át november 3-án. 

 

 

- Nagy mennyiségű tisztítószert kaptunk a Caola  

Kozmetikai és Háztartás Vegyipari ZRt-től.  

 

 

- 100.000 db egyszer használatos orvosi maszkot kaptunk az Eurotrade Kft-től. Ezeket 

intézményekbe fogjuk eljuttatni idehaza és határon túl. 

       

 

A nagymúltú cég a mentőszolgá-

latunkat támogatta a kéz - és 

felületfertőtlenítő szerekkel, 

elősegítve mind munkatársaink, 

mind pácienseink biztonságát. 



- Terényben a fejlesztések következtében sokat selejteztünk: bútorokat, eszközöket, … 

Ezek csak gyűltek, gyűltek a padláson és egyéb zugokban, míg most ősszel összesen 

mintegy 970 kg lomot pakolt fel több körben Tomi és Zsombor a Movanora és adták 

le a hulladékudvarban. 

- A már említett hatvani segélyszállítmány mellett Csengerre, Mátészalkára, Vilmányba, 

és a Nagycsaládosok Egyesületének is jutott ruhanemű és gyermekjáték 

- Hedrehelyen sem működhet az idősek klubja. A klub irányítója így ismét maszk 

készítéssel teszi magát hasznossá. 

- A Kárpátaljai ügyekért felelő kormánybiztos felkérésére az ukrán határ közelébe 

szállítottunk egy rakományt, amely egy ottani raktárból kisebb részletekben fog lejutni 

a célba. 

- Az OMSZ-nál segített önkéntesünk a beérkező teszt igények koordinálásában. 

(Többen is jelentkeztek, végül egyikük munkájára került sor.) 

- 2000 maszkot és 4 karton tisztítószert juttattunk el a Majosházi Hospice ház számára. 

 

Végezetül 

Áldott Karácsonyt és békés újévet kívánunk 

minden kedves olvasónknak! 

 

 
 

 

 


