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Talán feltűnik a Kedves Olvasónak, hogy a fejlécben változás történt: eltűnt a „külföldről
támogatott szervezet” -re utaló bejegyzés. Ennek oka, hogy az Európai Unió kötelezte a
kormányt az erről szóló törvény módosítására, így már nem kötelező ezt feltüntetni. De
reménykedünk abban, hogy csak a felirat tűnt el, de külföldi támogatóink – német, holland
svájci johannita testvéreink megmaradnak velünk!

A koronavírus járvány okozta online oktatás eltűnése után, szeptemberben végre újra meg
tudtuk hirdetni a középiskolai IKSZ elsősegély tanfolyamokat, amire szerencsére hatalmas
érdeklődés van. Véges kapacitásaink miatt van olyan iskola, ahol csak második félévben fogjuk
tudni vállalni az oktatást. Nagy öröm számunkra, hogy két új középiskolával is kötünk
együttműködési szerződést.
Emellett a szokásos egyetemeken szintén elindultak a kreditért felvehető elsősegély kurzusaink.
Mindig szeretjük hangsúlyozni az elsősegélynyújtó oktatásaink életmentő szerepét. Sokszor
elmondjuk, hogy bizonyos esetekben (mint például az újraélesztés) a mentődolgozók által
végzett beavatkozások a laikusok által nyújtott elsődleges segítségnyújtás nélkül a legtöbbször
értelmetlen. Emiatt tartjuk a Johannita Segítő Szolgálat egyik legfontosabb küldetésének, hogy
minél több embernek megtanítsuk az alapvető életmentő beavatkozásokat! Az oktatásaink
gyümölcseként hadd osszunk meg egy szívszorító beszámolót az egyik volt középiskolás IKSZ
(Iskolai Közösségi Szolgálat) elsősegély kurzuson részt vett diákunktól:
„Kedves Johannitások!
Ma egy sikeres újraélesztést csináltunk egy külföldi nővel. Leszálltam a villamosról, akkor esett
össze egy férfi. Kihívtam a mentőket, kihangosítottam a telefonomat, és megkértem egy
közelben állót, hogy kommunikáljon velük. Mi ketten a hölggyel elkezdtük a szívmasszázst
végezni.
Végig rátok gondoltam, belőletek merítettem erőt, amíg nem jöttek a mentősök.
Hálás vagyok értetek; és hogy megtanítottatok cselekedni. Bár pontosan nem tudom mi lett a
férfival, a mentők látszólag stabil állapotban szállították el.
Soli Deo Gloria!

Ma is megtapasztalhattam Isten jelenlétét.
Zászkaliczky-Iker Franciska."
dr. Gorove Kristóf

Augusztusban több elismerés is jutott a johannitáknak
PRO URBE díjat kapott a Johannita Segítő Szolgálat Mátészalkai Helyi Szervezete!
A helyi szervezetet dr. Kovács Sándor gyermekgyógyász vezetésével alakult meg 2000-ben.
Kovács doktor mellett tevékenykedett az első pillanatoktól Bojer Ilona, a mátészalkai Mária
Kertje Görögkatolikus Óvoda vezetője, aki jelenleg a segély szállítmányok kezeli.
A szervezet tevékenységét a 2000. évi nagy tiszai árvíz kapcsán
kezdte meg. Három község (Tákos, Csaroda, Hetefejércse)
gyermekeit vette pártfogásába, közvetlenül és az óvodákon
keresztül is segítette őket. Gyermeknapi és Mikulás programok
szervezésében vett részt, valamint a hamburgi JohanniterUnfall-Hilfe szervezet közreműködésével, iskolai eszközökkel,
édességgel és játékokkal rendszeresen támogatták őket.

A segélyszállítmányok intézése mellett a helyi szervezet aktívan bekapcsolódott a Johannita
Segítő Szolgálat központi akcióiba, elsősegélynyújtó tanfolyamokon és a terényi táborban
rendezett szimulációs gyakorlatokon is rendszeresen részt vettek. A központtól származó
anyagi forrásokból jelentős részt vállalt a Mátészalkai Református Iskola létrehozásában. Ezt
az intézményt, valamint 6 óvodát és egy bölcsödét rendszeresen támogat a Hamburgból érkező
iskolaszerekkel, játékokkal. Így a gyermekintézmények a Johannita Segítő Szolgálat
Mátészalkai Helyi Szervezetét egyik legfőbb támogatójukként ismerik el.
2004-ben az eddigi legnagyobb vállalkozásként saját kivitelezésben épített fel Mátészalkán egy
játszóteret, amelynek létrehozását a hamburgi Johanniter-Unfall-Hilfe, a magyarországi
Johannita Segítő Szolgálat központja, 3 jóléti alapítvány és 31 helyi vállalkozó is segített
adományaival, munkájával. Rendszeres segítséget ad a mátészalkai Területi Kórháznak is,
ahová a hamburgi szállítmányokból származó multifunkciós kórházi ágyakat (a kórház teljes
ágy cseréje), egyéb kórházi segédeszközöket, ágyneműket juttat. Karácsonyi cipősdobozajándékok osztására is sor kerül óvodáknak, rászoruló családoknak.
Mátészalka város mellett a környező falvakban lévő rászorulókat is támogatnak (családok,
intézmények). Határon túlra is eljut a segítségadásuk.
•
•
•
•
•
•

Kárpátaljai gyerekek fogadása az árvizek idején
Kárpátaljára segélyszállítmány eljuttatása
Nagykárolyi Gyermekotthon
Nagykárolyban az egyházakon keresztül családok támogatása
Erdélyi magyarok támogatása
Romániában, Gálospetriben Böjte Csaba árvaházában lévő gyermekek támogatása
dr. Kovács Sáándor - Bojer Ilona, Mátészalka

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan több johannitát állami kitüntetésben
részesítettek.
A járvány miatt idén augusztus 20-án adták át a március 15-én megítélt állami kitüntetéseket
is. A két alkalom kapcsán ki tudományos kutató munkájáért, ki közéleti tevékenységéért és

egyházi feladatvállalásáért, kik pedig a rend jelmondatában szereplő diakóniai munkáért és a
hit védelmében folytatott tevékenységért kaptak elismerést.
➢ Széchenyi-díjat kapott dr. Mesterházy Ákos Magyarország számára kivételesen
értékes tudományos pályafutása során a növénypatológia és -nemesítés területén elért
kiemelkedő, nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint a búzában, illetve a
kukoricában felhalmozódó mikotoxin méreganyag mennyiségének csökkentését célzó
védekezési stratégia kidolgozójaként végzett kimagasló színvonalú munkája
elismeréseként
➢ A Magyar Érdemrend Középkeresztjét: Pröhle Gergely, Magyarország képviselete
iránt elkötelezett, kiemelkedő színvonalú diplomáciai és közéleti tevékenysége,
valamint Habsburg Ottó szellemi örökségének és tárgyi hagyatékának megőrzése
érdekében végzett munkája elismeréseként
➢ A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét: Tomcsányi István és Porcsalmy László, a
betegek, elesettek, rászorulók és a diakónia támogatásában vállalt szerepe, valamint a
keresztény hit védelmét szolgáló kimagasló munkája elismeréseként
➢ A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét: Gömbös Lóránd különböző jótékonysági
szervezeteknél végzett több évtizedes karitatív tevékenysége elismeréseként és
Gregersen-Labossa György, különböző jótékonysági szervezeteknél végzett több
évtizedes karitatív tevékenysége elismeréseként
➢ A Magyar Arany Érdemkeresztet: dr. Ballai Zoltán az erdélyi magyar református
óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési
Program keretében végzett munkája elismeréseként és Gergely Balázs a kolozsvári
kulturális élet fellendítésében betöltött szerepe, valamint a Kolozsvári Magyar Napok
megrendezése során végzett szervezőmunkája elismeréseként
Köszönet az elismerésért, ami további motivációt jelent annak teljesítésére, amit a
kitüntetéseket átadó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes így fogalmazott meg: „minden
magyar feladata az, hogy a saját helyén országépítő legyen”

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Több szempontból is örömünkre szolgál, hogy a Johannita Segítő Szolgálat a szeptemberben
megtartott Eucharisztikus Kongresszus két programján is jelen lehetett. Büszkék vagyunk
egyrészt arra, hogy protestáns szervezetként részt vállalhattunk a keresztény hit hirdetésében,
másrészt pedig arra, hogy a johannita mentővel részt vehettünk az elmúlt évtizedek legnagyobb
rendezvényének zökkenőmentes egészségügyi biztosításában.

Szeptember 11-én a NEK családi napján lehetőséget kaptunk, hogy a nagyszínpad melletti
sátorban bemutathassuk tevékenységeinket.
Ezeket fényképekkel, szórólapokkal tettük meg, valamint minden felmerülő kérdésre
igyekeztünk válaszolni.

A Johanniter International elsősegély-nyújtás füzetét, és a frissen megjelent, 5-7 éves
gyermekeknek szóló elsősegély-nyújtási mesét is kivittük az érdeklődők számára.
Ezeken felül természetesen az elmaradhatatlan BLS-bemutatókra is sor került, mindenki
kipróbálhatta magát benne.
Porcsalmy Zsófia
Emellett bárki megtekinthette a johannita mentőautót is, amely mindeközben önkéntes
egészségügyi szolgálatot teljesített a szigeten, majd a Kossuth térről induló gyertyás
felvonuláson is. Felemelő érzés volt látni, hogy az Andrássy úton nem csak a hagyományos
konzervatív értékek sárba tiprását kajánul ujjongva éltető erők tudják magukat mutogatni,
hanem Krisztus élő egyháza is jelen tud lenni, mégpedig igencsak tekintélyes létszámban. A
többszázezres tömeg tömött sorokban vonult az Andrássy utat teljes szélességében lefoglalva,
és mikor az eleje már a Hősök terén volt, a vége még csak a Lánchíd pesti hídfőjénél tartott.
Büszkén álltunk ott keresztény mentősként a bajtársak mellett!

Másnap a Johannita Mentőszolgálat önkéntesei a Pápai mise egészségügyi biztosításában
vállaltak feladatot. Ahogy aznap a reggeli eligazításon elhangzott, az Országos Mentőszolgálat
eddigi legnagyobb rendezvény biztosítása volt ez, melyben mintegy 60 mentőegység vett részt.
Hálásak vagyunk, hogy mi is ott lehettünk.
dr. Gorove Kristóf – Frigyesi Tamás

A Segítő Szolgálat önkéntesei már hagyományosan részt vesznek a rendi programokon is,
nagyobb rendezvényeken akár elsősegélynyújtóként, de sokszor a rendezvény lebonyolításának

segítőiként. Idén szombathelyi fiatalok segítették a rendi közgyűlést, ezzel is erősítve és
kifejezve a két szervezet összetartozását. Így számol be erről az egyik érintett:

Lovagi napok
2021. szeptember 24-én az egész hetes fáradalmaink után érkeztünk meg Budapestre, hogy rész
vehessünk az évente megrendezett johannita lovagi napon és programsorozaton. A
segítőtársaim Kőhalmi Rebeka, Paksa Luca és természetesen Porcsalmy Zsófia - aki nélkül
valószínűleg elvesztünk volna a hétvége folyamán - voltak.
24-én egy üdvözlő vacsorát vettünk részt, ami rendkívül jó hangulatban telt. A Mercure hotel
adott otthon ennek a rendezvénynek, ami szerintem tökéletes választás volt. Sok emberrel
ismerkedhettünk meg itt a johanniták közül, akik mind közvetlenek és kedvesek voltak velünk,
ami nagyon jól esett.
25-én kezdődtek az igazi kötelezettségeink. Reggel korán felkeltünk, hogy kiérjünk a lovaggá
avatásnak, és a szertartásnak helyszínt adó Szilágyi Dezső téri református templomba. Itt
háromfelé osztottak minket, hogy aztán mind a hárman ugyanaz a feladatot teljesítsük csak
különböző helyszíneken. Mi segítettük az érkezőket a gyülekezési helyet megtalálni.
Az aznapi második, és már sokkal komolyabb feladatunk a zászló kísérése volt. Mi voltunk a
menet vezetői a zászlóvivő után.
Ezután vettünk részt magán az Istentiszteleten, ami igazán szép volt. Több lovag
elkötelezésének is szemtanúi lehettünk, és gyönyörködhettünk a nemrég felújított templomban.
Amikor az Istentisztelet véget ért, következett az állófogadás, ahová szintén segítettünk
eljuttatni az embereket. Ez nem tartott soká, mert a férfiaknak a közgyűlés következett, a
hölgyeknek a hölgyprogram. Mi inkább elmentünk pihenni egy kicsit és felkészülni az esti
díszvacsorára.
A vacsorának ugyanúgy a Mercure hotel adott otthont. Mi ide hamarabb érkeztünk, mert az
eredetileg nekünk kellett volna intézni az ültetőkártyákat, de már készen várt minket az
asztalokon. A vacsora fantasztikus volt! A hangulatot jól megalapozták az ültetési rendek, így
kerültünk mi a fiatalok asztalához, ahol mindenkivel nagyon jól elbeszélgettünk.
A mi feladataink pedig ezzel be is fejeződtek.

Vasárnap együtt mentünk Istentiszteletre a Deák
térre, majd onnan a Margitszigeti ifjúsági program
várt ránk: piknik a már tapasztalt ifjúsági
önkéntesekkel.

A hétvége összességében jó hangulatban és élményekben gazdagon telt. Nagyon köszönjük a
meghívást és a lehetőséget!
Ádám Júlia - Szombathely

Idén nyáron mentőautóink a szokásos hétfői szolgálaton kívül rengeteg kisebb-nagyobb
rendezvény egészségügyi biztosítását látták el. Immáron rendszeresnek mondható, hogy
vízilabda, thai-boksz és főleg amerikai futball mérkőzéseken vigyázzuk a játékosok és a nézők
egészségét. Részt vettünk zenei fesztiválon, szervátültetettek konferenciáján és egyéb
egészségnapokon, céges rendezvényeken és az Eucharisztikus Kongresszus több programján
(családi nap, körmenet, pápai mise). Idén is vállaltuk a Református Szeretetszolgálat orvosaival
karöltve a nagyszabású Csillagpont fesztivál teljes egészségügyi ellátását. Mentőseinknek a
legnagyobb örömet – és sokszor a legkomolyabb kihívást – azok a rendezvények jelentik, ahol
sok, a mentőautó izgalmas világa után érdeklődő kisgyerekkel találkozhatunk. Idén bőven volt
részünk ilyen eseményeken is jelen lenni: céges családi programokon, a veszprémi Kabóciádé
Bábfesztiválon vagy az Eucharisztikus Kongresszus szervezésében a Margitszigetre
meghirdetett családi napon.

Reméljük, pár év múlva, mint lelkes önkénteseinket látjuk őket viszont!
Frigyesi Tamás
Előző számunkban beszámoltunk egy kisfiúról, akinek külföldi műtétjéhez segítettük a
gyűjtést. A sikeres műtét után jelentkezett egy másik család is, amelyben hasonló betegség
fordult elő. Barnabás Zentének kor- és sorstársa. Ő már túl volt egy műtéten, de Zente sikeres
műtétje után ők is úgy határoztak, megpróbálják a hátralévő két műtétet eggyel kiváltani.
Ebben az esetben is a számlaszámunkkal, honlapunkkal illetve Facebook oldalunkkal
támogattuk a családot – és persze végül némi adománnyal is. Most még komolyabb kétségeim
voltak: lehet-e kétszer – viszonylag gyorsan egymás után – sikeres gyűjtést szervezni, nem lesze csalódás ez az akció?
Hála Istennek, most is időben összegyűlt a szükséges összeg, és azóta Barnabás is túl van a
műtéten. A szülőkkel pedig megpróbálunk kitalálni valamit, amivel a többi esetleges kis
betegen is rendszer-szerűen tudnánk segíteni.
Porcsalmy László

Szeptemberben megérkeztek az egészségügyi eszközök Csángóföldre (ami a Kárpátokon túl,
romániai Bákó megyét jelenti). Nagypatakon készült el az a szervíz és raktárhelyiség, ahol a
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége ezt az új segítő szolgáltatást beindítja.

Nagypatakon áll az a
fatemplom,
melynek
belső felületén XV.-XVI.
századi magyar vésetek
találhatók, amit most
magyarországi segítséggel újítanak fel.
Missura Gábor

Rövid hírek:
-

Október 1-jén aláírásra került a mórahalmi telek adás-vételi szerződése. Most már csak
azt kell megvárni, hogy a Magyar Állam lemondjon elővásárlási jogáról, és ezután a
vételár kifizetése után valóban elmondhatjuk, ismét gyarapodott szervezetünk!

-

A mentőautó sokak szemében egy csodálatos, titokzatos dolog főleg a gyerekek
számára. Ezért is kapunk meghívást különböző gyermek rendezvényekre. Nadapra is
várták a Johannínót.
A gyerekek megismerkedhettek a
mentőautónkkal, felszerelésével és
a kékfény kezelésével is. Ezen felül
a bátor és lelkes vállalkozók az
újraélesztésben is kipróbálhatták
magukat.

-

Szeptemberben egy lelkes kis ifjúsági csoport Terénybe látogatott táborhelyünkre, hogy
még szebbé varázsolja, a táborozások okozta „sebeket” begyógyítsa.
A hétvége folyamán csiszolás, festés, gazolás volt a főprogram, valamint az
elengedhetetlen jóhangulat, és Istennek hála jó idő is.

-

Csengeri helyi szervezetünk járműve megszolgálta a "nyugdíjba helyezést". Augusztus
30-án átadtuk az újabb autót. Ez sem új, de még jó állapotú, a sürgősségi betegellátásból
áthelyezett, volt mentőnk.

-

Augusztus 20-án - kihasználva, hogy osztrák testvéreink dolgoznak - sikerült elhozni
tőlük 15.000 FFP2 maszkot valamit mintegy 800 darab egészségügyi munkaruhát,
köztük sok vadonatújat. A ruhákból már került át Kárpátaljára, míg a maszkok
remélhetőleg a dobozokban maradhatnak...

-

A magyar kormány Kárpátmedencei Óvodaprogram keretén belüli együttműködés
során a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség számára 310 óvodai dohányzás elleni,
prevenciós csomag kiszállítására kaptunk felkérést az illetékes Miniszteri Biztosságtól.
A csomagokat már tavasz óta tároltuk a raktárunkban, de hol a járványhelyzet miatt, hol
a küldő hol a fogadófél elfoglaltsága miatt csak szeptember végén tudtuk elszállítani.
Nagy Tamás irodavezetőnk Nagyváradon, Szovátán és Csíkszeredán adta át a
küldeményt két napos útja során. A szállítmányt a Bethlen Gábor Alapkezelő gépkocsija
is kísérte, amelynek képviselője megbeszéléseket folytatott a RMPSZ tagjaival.

-

Kárpátalján üzemeltetett 3 mikrobuszunk műszaki vizsgáztatását intézte rendtásunk,
ami nem volt egyszerű, mert a járványhelyzet miatt korábban nem lehetett áthozni
azokat, és így forgalmijuk már lejárt. A határátlépés nehézségeit is figyelembe véve ez
komoly feladat volt, és nagy segítség a mezővári Nefelejcs otthonnak. Köszönet érte!

