Beszámoló a COVID-19 járványban odaadó munkát végző egészségügyi és szociális
dolgozók megajándékozásáról.

A Johannita Lovagrend és Segítő Szolgálata megköszöni mindazoknak a támogatását, akik
adományukkal és munkájukkal hozzájárultak az akció sikeréhez. Húsvét előtt egy héttel
tartott Csendes napunkon vetődött fel, hogy köszönjük meg az egészségügyi és szociális
munkatársaknak az önfeláldozó munkáját, akik hozzájárultak a járvány leküzdéséhez és a
kórházba került betegek gyógyulásához, valamint a szociális intézményekben hosszú időn át
karanténba zárt lakók ellátásához és vigasztalásához.
A meghirdetett akcióhoz a johannitákon kívül számos ismerős, barát járult hozzá 10.000 és
egymillió Ft közötti összeggel. Külön köszönet illeti az USA-ban élő idős lovagtársainkat,
akik 1000 USD- t gyűjtöttek és utaltak át erre a célra. Első alkalommal fordult elő, hogy
számos olyan jóakarótól érkezett adomány, akiket személyesen nem is ismertünk, de
azonosultak a nemes céllal és megbíztak a johanniták elkötelezett és lelkiismeretes
munkájában.
Örömmel jelentjük, hogy 2,5 millió Ft készpénz és mintegy félmillió Ft értékű természetbeni
adomány gyűlt össze, amelyet teljes egészében a kitűzött célra fordítottunk. Ebbe nem
számoltuk bele az ajándékok beszerzésére, kiszállítására és személyes átadására fordított
önkéntes munkát, amelyet örömmel végeztünk.
Az akció a Kiskuhalason felállított Konténer Járványkórház dolgozóinak ebéd kiegészítésével
kezdődődött nagycsütörtökön és tartott egészen pünkösdig, amikor a kórházat bezárták.
Németországból származó csomagolt sütemény, friss gyümölcs és gyümölcslé került a
Johannita kínáló asztalra. Mészáros Tamás és Porcsalmy László lovagok nagyon jó partnert
találtak az ápolásvezető asszonyban és a halasi Mini Piac vezetőjében, aki a friss gyümölcsöt
szállította.
A Tatabányai Szent Borbála kórházba 40 ajándékcsomagot szállított Szűcs Attila lovagtársunk és
felesége, ezek süteményt, homoktövis szörpöt, kávét, teát, instant italokat illetve levest, valamint
terényi házilekvárt és mézet tartalmaztak.
A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika dolgozói kollektív
ajándékot kértek, így 2 automata nagyteljesítményű kávéfőzőt, kávét és kakaóport kaptak,
amelyet Tomcsányi István és felesége adott át.
A Szent Imre kórház Covid Intenzív osztályára is kollektív ajándékot vitt Nagy Árpád lovag és
felesége: mikrohullámú sütők, teafőzők, csokoládé és kávé került a szállítmányba.
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Intenzív Osztályának 50 db ajándékcsomagot vitt a
szokásos tartalommal Tomcsányi István és Porcsalmy László.
A Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő Covid Ambulanciájára valamint Mórahalomra a Covid
elleni védekezésben résztvevő orvosoknak, szociális gondozóknak önkéntesink vitték el az
ajándékcsomagokat.

Ezután a szociális ellátó intézmények is sorra kerültek, ahol az idős és ellátásra szoruló betegek
hosszú hónapokig nem találkozhattak látogatóval és ezért az ápolókra a vírus elleni küzdelem
mellett különösen nagy teher hárult. Táton és Dorogon régi kapcsolatainkat felújítva vittünk
ajándékot. A Sztéhlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat integrált intézményeihez pedig az
intézményvezetők közreműködésével juttattuk el az utolsó nagyobb adománycsoportot.
A gyűjtésen kívül 10 tonna almát is kaptunk ajándékba, amit az Országos Mentőszolgálatnak, a
Bethesda Kórház oltópontjain dolgozóknak, a hatvani és a jászberényi kórháznak, a Fül- OrrGégészeti Klinikának szállítottunk el, és több otthonba is került belőle.
Minden adományt személyesen adtunk át és mellékeltünk hozzá egy köszöntőlevelet, amelyben
a johanniták 900 éves ispotályos, gyógyító feladatára utalva köszöntük meg a járvány
leküzdésében részt vállalók munkáját.
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