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Ez az év egy kicsit másként kezdődött, mint a korábbiak. Ilyenkor általában már nagy
izgalomban voltunk, meddig tart ki a pénzünk, meddig tudjuk finanszírozni a
tevékenységünket, sikerül-e egyéb forrásokhoz jutni…
Tavaly decemberben lehetőség nyílt a karitatív szervezeteknek kiegészítő támogatásért
folyamodni, és a mi kérésünket is pozitívan ítélték meg, így reményeink szerint hamarosan
megérkezik az idei támogatási összeg, amely először „történelmünkben” elegendőnek látszik
az egész éves munkánk – de legalábbis nagy részének – fedezetére!

Működésünket továbbra is befolyásolja a járvány.
A tanfolyamok előkészítése folyik, néhány on-line módon zajlik – de azért ez nem az igazi.
Ilyenkor már a terényi táborra is javában jelentkeznek a csoportok – most még nehéz tervezni,
elsősorban a határon túli csoportjaink – Erdély, Kárpátalja – bizonytalanok, egyáltalán
átléphetik-e a határt. Magyarországról azért van bőven jelentkező, remélhetőleg sokan
élvezhetik táborunk nyújtotta továbbfejlesztett lehetőségeit.
A táborral kapcsolatban az előző években többször hivatkoztunk az „EFOP pályázatra”. Amint
arról rendszeresen hírt adtunk, e pályázat keretében több infrastruktúrális fejlesztést hajthattunk
végre. Most ez a pályázat hivatalosan is lezárul, Terényben már megtörtént a helyszíni szemle,
és március 30-án a mórahalmi szemlével és dokumentációs vizsgálattal lezárult volna a pályázat
– de a Covid itt is közbeszólt: a záróaudit egyik résztvevőjét is elérte a betegség, így május 6ra halasztották a zárást.

Megkezdődött az adóbevallás időszaka.
A Johannita Segítő Szolgálat idén is szeretettel várja azok SZJA 1%-ának felajánlását, akik
fontosnak tartják a rászorulók, betegek érdekében végzett karitatív, diakóniai tevékenységünket
Tudjuk, hogy sokan elkötelezettek egy-egy szervezet javára, nem őket akarjuk eltántorítani,
"átcsábítani", de azt is tudjuk, hogy az adózóknak még mindig mintegy fele nem szánja rá az
egy-két perc időt arra, hogy elkészítse rendelkezését.
Kedves elkötelezett Barátunk! Kérjük, győzz meg csak egyet az eddig még nem rendelkezők
közül!
A rendelkező nyilatkozatra beírandó adószám:
19650768-1-41

Köszönjük, ha támogatásoddal hozzájárulsz ahhoz, hogy másokon segíthessünk!
A rendelkezés menetéről az alábbiakban olvashatók a részletek:
•

•

•

Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as
személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár
attól elkülönülten is rendelkezhet.
Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb
módon, elektronikusan nyújthatja be:
o az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
o az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve
vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen,
illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:
o a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
o az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd
kinyomtatott nyilatkozati lapon,
o a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező
nyilatkozati lapon, továbbá
o ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig
lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén
szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Fontos, hogy a 2021. május 20-ai határidő jogvesztő.
Porcsalmy László

2021. első negyedévében az immár hagyományosnak mondható nürnbergi sütemények
szétosztása volt az egyik fő feladatunk. Alább azon intézmények olvashatók a teljesség igénye
nélkül, melyeknek juttattunk az édességből: Fészek Gyermekvédő Egyesület, Nagycsaládosok
Országos Egyesülete, az Országos Mentőszolgálat Pest megyei mentőállomásai és fertőtlenítő
központjai, Erdélyi Gyülekezet, Ózdi Cigánymisszió, Sztéhló Diakóniai Központ, Bethesda
Kórház, László Kórház, Kútvölgyi Kórház oltóközpontja, Budafoki Mamás Otthon, Hedrehelyi
Idősek Klubja, Dunakeszi Evangélikus Otthon, Golgota Ellátó, Mátészalka, Csenger,
Lillafüred, Ládbesnyő, Vilmány, Tiszafüred, Kosd, Balatonboglár Önkormányzatai és
rászorulói részére, Sylvester János és Lónyay Gimnázium, 8. kerületi óvodák, Erdély és a
Partium több települése (Terem, Nagyvárad, Vajdaszentivány, Magyarlapád, Válaszút).
Egy teljes teherautónyi – 16 raklap – édességet bocsátottunk az államtitkársággal egyeztetve a
Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság rendelkezésére, amelyet az ország teljes területén
osztottak szét megyei hálózatuk révén.
Az Igazgató úrral az átadás kapcsán
megbeszélést
folytattunk
további
együttműködési
lehetőségekről,
és
felmerült bizonyos munkatársi csoportok
elsősegély oktatásának igénye.

A koronavírus járvány elleni küzdelemben döntő fontossága van a megfelelő védőmaszkok
viseletének. Az elmúlt hónapokban az Eurotrade Kft-től kapott mintegy 100.000 darab egyszer
használatos háromrétegű maszkot – sebészi maszkot – osztottuk szét a következő intézmények
közt: Bethesda és Szent Ferenc Kórház, Rákospalotai Református Gyülekezet, Újpesti
Református Óvoda, Sztehlo Diakónia, Mórahalom, Tiszafüred, Balatonboglár, Vilmány,
Ládbesnyő, Lillafüred önkormányzatai, valamint Erdélybe és Kárpátaljára is nagy
mennyiségben juttattunk belőlük.
A Facebook oldalunkon keresztül egyre több segítségkérés érkezik. 10 ápolási ágyat és egyéb
ápolási eszközöket szállítottunk ki Csobánkától Kalocsáig, többek között ezeknek az
igényeknek is eleget téve. 5 kórházi ággyal segítettük a Kaskantyúi Otthon lakóit.
A Sukorói és a budapesti Cseppkő Óvoda részére komplett konyhabútort, a Balatonboglári
Általános Iskola és Óvoda részére 15 padot és hozzávaló székeket adományoztunk.
Ruhákat osztottunk szét Vilmány és Ládbesnyő rászorulói közt, illetve három raklapnyi ruhát
a NOE XIV. kerületi szervezetének ajánlottunk fel.
Egy teherautónyi bútort, ruhát, tisztítószert, műszaki eszközöket és élelmiszert juttattunk el
Csíkszeredára, ahol az év elején leégett a zömében cigányok által lakott rész. A segítséget az
ottani önkormányzaton keresztül juttattuk el a rászorulók részére.
Decemberben mentőállomásunk a Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri központjából az
Országos Mentőszolgálat budaörsi telephelyére költözött. Önkénteseinket szeretettel fogadták,
munkájukról igen pozitív visszajelzéseket kapunk. Kövér Barnabás fiatal mentőtisztünk szinte
minden héten végez szolgálatot a Johannita Segítő Szolgálat mentőautóján. Tehetségére és
lelkesedésére a budaörsi mentőállomás vezetősége is felfigyelt, és március közepétől már az
OMSz hivatalos kötelekében is végzi mentőmunkáját, amelyhez szívből gratulálunk!
Mentőseinknek hálásan köszönjük önfeláldozó munkájukat, hogy ebben az embert próbáló
időben egészségüket sem kímélve, önkéntesen állnak helyt a betegellátásban. Az Úr Isten áldása
kísérje munkájukat!
Frigyesi Tamás, Papp Zsombor

A Johannita Ifjúságnak ebben az évben nem volt túl sok lehetősége közös programra. A tavaly
évvégi hagyományos utókarácsonyi - előszilveszteri alkalmat is online tartottuk meg. Mivel
azonban hiányzott mindnyájunknak a közös program, időtöltés, elkezdtünk ötletelni, mivel
tudnánk kiváltani. Így az internet adta lehetőséget megragadva, előadásokat szervezünk
magunknak, meghallgatjuk és beszélgetünk róla. És hogy ezeket mi teszi különlegessé? Olyan
témák kerülnek elő, amely a csapat egy-egy tagjának szívügye, így habár fizikailag távol
vagyunk, mégis közelebb kerülhetünk egymáshoz, jobban megismerhetjük egymást. Először a
jelnyelvről tartott előadást egyik társunk, s sok kérdésre kaphattunk választ. Ki tudta például,
hogy a jelnyelv nem, hogy nem nemzetközi, de még „tájszólása” is van? A második alkalom a
gyógyszerkutatásról, -fejlesztésről szólt. A járvány adta aktualitást kihasználva kérdésekkel
bombáztuk gyógyszerészhallgató barátunkat, aki bátran állta a sarat és sok tévhitet eloszlatott.
Az alkalmainkat már csak a személyes találkozás tehetné jobbá.
Porcsalmy Zsófia
A johanniták böjti Csendesnapján elhatároztuk, hogy a Covid-19 koronavírus járvány
leküzdésében részt vevő egészségügyi dolgozók, szakápolók és a kisegítő személyzet

munkájának elismerésére és nagyrabecsülésünk kifejezésére támogató akciókat indítunk, hogy
emberfeletti munkájukért ezúton is köszönetet mondjunk.
Ennek első lépéseként a Kiskunhalason működő konténer kórházban szolgálatot teljesítő 150
fő étkezését Nagycsütörtöktől kezdve hetente kétszer Johannita kínáló asztallal gazdagítjuk.
Egy raklap tartós süteményt és 500 l szőlőlevet
szállítottunk a kórházba. Ehhez helyi vállalkozótól
almát, narancsot, mandarint és banánt vásároltunk a
150 főnek megfelelő mennyiségben. Terveink szerint
hétfőn és csütörtökönként lesz felkészítve a sok
finomság az étkezőkben. Megkülönböztetett tisztelettel
köszönjük ezúton is a vezető ápolónak, hogy ennek
gyakorlati elrendezését nem kevés feladata mellett
elvállalta!

Jó volt látni, hogy az egyébként fáradt, elgyötört arcok felderültek, amikor megtudták, mi
járatban vagyunk. Elmondták, milyen sokat számít minden apró figyelmesség. Nekik nincs
úgymond állandó támogatójuk. Ők egy ideiglenes, de már egy éve meglévő konténerváros
szakdolgozói, akik sok helyről lettek ide vezényelve. A betegeik is az egész országból jönnek.
Aznap délelőtt pont Győrből érkezett egy ellátásra (lélegeztetésre szoruló) fertőzött.
Mészáros Tamás
Emellett ajándékcsomagokat készítünk kórházak Covid intenzív dolgozói részére. Ebben lesz
édesség, lekvár, mézes sütemény és lelki táplálék is.
Az akciók végrehajtását készleteinkből, illetve a Johannita Rend tagjai anyagi hozzájárulásából
kezdtük meg.
Mindemellett ezek fedezetére adománygyűjtést is indítottunk. Az összegyűlt adományt a
Johannita Rend Magyar Tagozata kész kiegészíteni egy arányos összeggel.
A felajánlott összegeket a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának bankszámlájára lehet
utalni „covid ápolók segítésére” közleménnyel. Az összegek nyilvántartása így elkülönítve lesz.
A segítő akciók végrehajtásáról tájékoztatást fogunk adni.
Számlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-77732855 (HUF)
külföldről IBAN: HU95 1160 0006 0000 0000 7773 2855
SWIFT kód: GIBAHUHB

Áldott Húsvéti ünnepet kívánunk minden
kedves olvasónknak!

