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Bőven volt tennivaló a második negyedévben is.
Az ukrajnai háború folyamatosan ellátott feladattal, emellett az oktatások is beindultak,
közgyűlést tartottunk és számtalan egyéb dologgal foglalkoztunk, ezekről számolunk be
röviden.
Május 30-án tartottuk meg a Johannita Segítő Szolgálat rendes éves közgyűlését, melyet a
Felügyelő Bizottság minden eddiginél részletesebb ellenőrzése előzött meg. Az alaposság fő
oka, hogy költségvetési főösszegünk immár meghaladja a 100 millió forintot, így a lehető
legpontosabban kell eljárnunk. A közgyűlés elfogadta a 2021. évi beszámolókat és a 2022. évi
költségvetési tervezetet. Továbbá több olyan témát is tárgyaltunk, amelyek fontosak a további
működésünk szempontjából:
- A kárpátaljai magyarság megsegítése céljára rendkívül komoly támogatásokat kaptunk
külföldről. Ezek felhasználásáról folyamatosan egyeztetünk a segélyezésben résztvevő
személyekkel, valamint rendszeresen aktualizáljuk az erre vonatkozó pénzügyi
kimutatásokat.
- A közgyűlésen elfogadásra kerültek a Segítő Szolgálat új adatvédelmi dokumentumai. Az
Adatvédelmi Szabályzatot a honlapunkon, a „Szabályzatok” menüpont alatt lehet
megtalálni.
- A következő hónapokban frissítjük a taglistát, ami új tagok bevonását is jelenti. Ezzel
kapcsolatban írásban fogjuk tájékoztatni a tagságot és az érdeklődőket.
- A Mórahalmon található Krízis központot 8-10 fő elszállásolására tettük alkalmassá, ezért
felszereltük háztartási gépekkel, konyhai eszközökkel és egyéb szükséges használati
tárgyakkal.
A költségvetéshez szorosan hozzátartozik, hogy bevételeink jelentős részét képező
költségvetési támogatással is el kell számolni az illetékes minisztériumnál.
Az elmúlt negyedévben összeállítottuk a 2021. évre vonatkozó működési támogatás
elszámolását, ami a korábbi évekhez képest sokkal több időt igényelt, mivel a kapott
támogatás is többszöröse volt, mint a megelőző években. Hozzávetőlegesen 2000 oldalt tettek
ki az elszámoláshoz kapcsolódó számlák, szerződések és egyéb dokumentumok.
A másik elszámolási kötelezettséget az EFOP pályázat 2. éves fenntartási időszakára
vonatkozó beszámoló elkészítése jelentette. Ebben az esetben a pályázati összegből vásárolt
gépjárművek használatának igazolása, a terényi táborban folytatott karitatív jellegű szállás- és
étkezés biztosítás tanúsítása, valamint a mórahalmi krízis központ területén történő
adományozási tevékenység bemutatása volt a feladatunk.

És mivel a mórahalmi telek megvásárlásához is pályázati forrást vettünk igénybe (VCA), és
az ingatlanvásárlás végbement, így annak az elszámolását is beadtuk.
Új lovagrendi ingatlanok
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Rend és a Kormány közötti nemzetközi szerződésre
alapozva megfelelő elhelyezéshez segíti az állam a Johannita Rend Magyar Tagozatát, és
annak „kijelölt szervezetét”, a Johannita Segítő Szolgálatot. Két fővárosi ingatlant kapott a
Rend, ezeknek átvétele, a közművek átírása, a korábbi használók által ott hagyott eszközök
leltározása, a felmérési és tervezési teendők ellátása jelentős energiát igényelnek. Ezért
szorosan együttműködünk a Lovagrenddel, és megpróbáljuk átvenni mindazokat a
feladatokat, amelyek által hozzájárulhatunk a felújítási projektek sikeres megvalósításához. A
műszaki előkészítésben Fáy Dániel rendtársunk van segítségünkre, akinek ezúton is
köszönetet mondunk.
A Bartók Béla úti ingatlanban már meg is
kezdődtek a munkák: no nem a felújítással
kapcsolatosak, hanem a kárpátaljai
projekt
egy
részének
helyigényes
előkészítése. Itt csomagolják ugyanis a
johannita hölgycsoport tagjai és más
segítők – a Kárpátaljára eljuttatandó
egységcsomagokat. – a szerk.)
Nagy Tamás – operatív vezető

Oktatások:
Lezajlottak a tavaszi középiskolai és egyetemi elsősegély tanfolyamok, ahol 6 középiskolai
és 4 egyetemi kurzuson összesen közel 200 diák sajátította el az életmentő beavatkozásokat.
Az iskolai elsősegély tanfolyamok mellett több munkahelyi elsősegély képzést is
lebonyolítottunk.
Ezen kívül július végén a német Johannita Mentőszolgálat önkénteseit látjuk vendégül és
tartunk nekik egy szimulációs bemutatót, ahol megismerkedhetnek az általunk használt
eszközökkel és eljárásrendekkel.
dr. Gorove Kristóf
A német johannitákhoz kapcsolódik az a kezdeményezés is, amely során Vivien Voigt, a
treuenbrietzeni johannita kórház igazgatónője tavaly felvette velünk a kapcsolatot, hogy
együttműködést létesítsünk. Kórházukban nővérképző is működik, és hogy vonzóbbá tegyék
a képzésre jelentkezést, szeretnének egy magyarországi 2 hetes csereprogramot is beiktatni,
amely során az itteni képzés mellett némi szabadidő is jutna a hallgatóknak.
Természetesen „cserébe” tőlünk is mehetnének tapasztalatszerzés céljából magyar orvosok,
rezidensek vagy ápolók a kórházba. (Az „agyelszívás” elkerülésére minden fél komoly
ígéretet tett, sőt ezt írásba is foglaljuk.) A tavaly őszi, négyszemközti előkészítő megbeszélés
után június 9-én jöttünk össze ismét. Magyar szakmai részről a Bethesda kórház képviselői –
dr. Velkey György főigazgató úr nem volt Budapesten –, a Szent Ferenc kórház igazgatója,

dr. Lelbach Ádám rendtársunk, egyetemi oktató vett részt. Sajnos dr. Cserháti Péter
rendtársunk az aznap délutáni özönvízszerű esőzések miatt nem tudott eljönni, de a
továbbiakban ő is részt vesz a munkában. Első lépésként ezen intézmények egy közös
javaslatot tesznek arra, milyen szakmai programmal várják a német nővérképzőseket (16-20
éves korosztály), majd megvizsgáljuk, milyen lehetőségek lennének a magyar résztvevők
számára. Fontosnak tartjuk, hogy a program a johanniták szervezésében, védnöksége alatt
maradjon, amint azt Tomcsányi István kommendátor úr a bevezetőjében hangsúlyozta. A
megbeszélés igen bíztató volt, a német csoportot – amit az igazgatónő, a nővérképző vezetője
és még egy kolléganő alkotott – nagyon bizakodóan engedtük útjára, hálásak voltak, hogy egy
ilyen kompetens csapat jött össze az együttműködéshez.
Porcsalmy László
Evangélikus Hittantábor 2022-ben Szombathelyen a Johanniták támogatásával
2022. 06. 20-25-e között a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és a Reményik Sándor
Általános Iskola területén tartották meg az evangélikus hittantábort.
A táborban több korcsoportban 62 fő gyermek és 16 fő segítő, -tanító, tanár, ifista-, vett részt
illetve segítette Steindl-Papp Judit iskolalelkészt és Torma-Hasza Mónika másodlelkészt a
napok tartalmas eltöltésében.
A délelőttök biblikus keretek között
zajlottak, délután pedig a játék jegyében
telt el.
Első alkalommal tettek látogatást a
nagyobbak a Szombathelyi Zsidó
Hitközség
imatermében
és
múzeumában, ahol a Hitközség elnöke
kalauzolta a fiatalokat.
A tábor finanszírozásában a Johannita Segítő Szolgálat is segítséget vállalt a rászoruló
gyerekek térítési díjában.
Hegedűs László – Szombathely

Az ukrajnai háborúval kapcsolatos tevékenység továbbra is zajlik. A Közgyűlésen is
központi téma volt, és a Facebookon is rendszeresen hírt adunk a munkáról.
Most néhány információt emelünk ki:
Csengeren befogadott kárpátaljai fiatalok
Dr. Arday András lovag, a csengeri helyi csoportunk aktív vezetője még márciusban
tájékoztatott minket, hogy a helyi középiskolával együttműködve, Kárpátaljáról befogadtak
40 menekült magyar fiatalt. Annak érdekében, hogy megosszuk egymással a fiatalok
ellátásának feladatát, beszereztünk 1-1 szabadidő ruhát, amelyeket már tavasszal átadtunk a
részükre. Továbbá jelentős mennyiségű tartós élelmiszert és higiéniai termékeket is
vásároltunk a számukra.

Tartós élelmiszert több módon is szállítunk a menekülteknek és a Kárpátalján maradottaknak:
mikrobuszunkkal illetve kisteherautónkkal, de határ mentén letelepedett kárpátaljai barátaink
személygépkocsikkal kistételben háztól-házig juttatják el a csomagokat, kikerülve a „nagy”
elosztóközpontokat, és megpróbálva megkeresni a leginkább rászorultakat.

A Beregszászi Máltai Szeretetszolgálattal, a Pető Intézet beregszászi „tagozatával” és a Csilla
von Böselager alapítvánnyal összefogva részt vettünk kárpátaljai mozgássérültek különleges
terápiájának biztosításában a budapesti Pető Intézetben. Az Intézetnek segítettünk a befogadó
hely kialakításában műszaki eszközökkel (hűtőszekrény, …) a sérülteknek pedig
kisbuszunkkal – Szemerey Tamás rendtársunk mikrobuszával is kiegészítve – a Budapestre,
majd hazaszállításukban, illetve az itt töltött idejük alatt különböző programok
lebonyolításában. Mindezeket Avar Gábor rendtársunk szervezte és fáradhatatlanul végre is
hajtotta. A következőkben Kovács Katalin beregszászi máltai segítő levelét olvashatják:
Június 10-én utazott haza Budapestről a Semmelweis Egyetem Pető András karának
Kútvölgyi intézményéből a harmadik Kárpátaljai csoport, akik, mint az előző csoportok is
teljes ellátással háromhetes fejlesztési programon vehettek részt.
A program az első csoporttal március 26-án indult 6 gyerekkel, majd április 23-tól következett
a második, amit május 23-tól a harmadik csoport követett. Bár az intézmény keretein belül
véget ért az intenzív konduktív fejlesztési program, a feladatok, amit mindenki személyre
szabottan útravalóként kapott, otthoni környezetbe folyamatos kidolgozás alatt van, és a
mindennapok részét képezi.
A szülőktől számos pozitív visszajelzés érkezik. A program alatt elért eredmények és a tanult
gyakorlatok, technikák hatással vannak a mindennapjaikra, ami hatalmas segítség az önálló
élet felé vezető úton. Végtelenül hálásak, hogy egy igen nehéz időszakban kaphattak
lehetőséget gyermekük fejlesztésére. Várják és remélik a folytatást.
Az ukrajnai háborús helyzet, számos tragédiát, krízis helyzetet, és megszámlálhatatlan
nehézséget hozott a Kárpátaljai családokra. A kilátástalan helyzetben a résztvevő családok
számára, mint egy mentőövként szolgált a Petős program Budapesten. A szomorú időszakban
mégis volt miért örvendeni. Ha nincs a háború, a családok nagy része talán sohasem jutott
volna el Budapestre, és talán sohasem jutottak volna olyan lehetőségekhez, amit a program
magával hordozott.
Sokkal többet kaptak, mint egyszerű fejlesztés: segítő kezet, jó tanácsot, kedves szót,
barátokat, szakorvosi véleményt, speciális cipőt, ortézist, számos ajándékot és felejthetetlen

élményt. Épültek testileg, lelkileg. Olyan értékekre tehettek szert, amiből táplálkozhatnak, és
a jövőben akár a szürke hétköznapjaik meghatározóivá is válhatnak.
Köszönet a program megvalósításáért és kivitelezéséért a Semmelweis Egyetem Pető András
karának és a Johannita Segítő Szolgálatnak! Az együttműködésüknek köszönhetően,
biztosítva lett a családok utaztatása, ellátása, és a magas színvonalú szakmai program.
Hála és köszönet minden konduktornak, munkatársának, és a Johannita hölgyeknek, hogy
alázatos és áldozatos munkájukkal hozzájárultak a program sikereihez, segítségére voltak a
családoknak és a jóllétükért fáradoztak.
Isten áldja és jutalmazza ajándékaival mindnyájukat!
Hálás k: A Kárpátaljai csoportok résztvevői.
Mentős önkénteseink az ungvári kórházzal építettek ki kapcsolatot, és a Center of Tactical
Medicine szervezettel együtt a különleges sebesülések ellátásáról tartottak képzést a
dolgozóknak. Útközben a palágykomoróci óvodának is vittek támogatást, hiszen ott mintegy
30 belső menekültet is el kell lássanak.
Az eseményt nagy médiaérdeklődés kísérte, hírt
adott róla több TV csatorna és a Kárpátaljai Igaz Szó.
Az oktató helyiségben egy tablón a Johannita Segítő
Szolgálat bemutatkozó anyaga is látható volt.
Képanyagok közzétételével óvatosak vagyunk, mert
a Facebooktól már kétszer is kaptunk letiltást
„erőszakos tartalom” miatt. Automatizmusuk nem
tudja megkülönböztetni a művért a valóditól…

Az elhúzódó háborúba sokan belefásultak, ez az adományozásokon és a tevékenységeken is
meglátszik. Ezzel együtt továbbra is tervezünk akciókat, hiszen a helyzet egyáltalán nem
normalizálódik. Ezekről a következő Hírlevelünkben adunk számot – illetve ismételten a
Facebookot ajánlom figyelmükbe. (Nem azért, mert olyan jó facebookozni, hanem mert ez
egyik leghatékonyabb eszköz információk gyors átadására…)

S ha már Facebook: ezen a felületen tettük közzé a harmadik beteg kisfiú esetét, aki
ugyanabban a betegségben szenved, mint Zente és Barnabás. (Az ő esetükről is beszámoltunk
korábbi hírleveleinkben.) Marci a legfiatalabb, mindössze 3 hónapos volt, amikor a gyűjtést
kezdtük. Ismét volt bennem aggódás: harmadszor is össze tud jönni a műtétre a majd 20 ezer
euro? És ismét megtapasztalhattuk: amire valódi szükség van, arra a forrást is kirendeli az
Atya. A meghirdetést követően szépen megindultak az adományok, majd egyszer csak nem
akartam hinni a szememnek, amikor a számlára néztem: az előző naphoz képest kb. 8 millió
forint többletet érzékeltem. Megnézve az utalásokat, láttam, egyvalaki betette a műtéthez
szükséges teljes összeget!
Sikerült elérnem az úriembert – még egy előnye az internetnek
– aki visszahívott és
megerősítette, hogy nem elírás volt az utalás, reméli, segít vele a kisgyermeknek. Így a
gyűjtést lezárhattuk és megegyeztünk az adományozóval és a szülőkkel is, hogy ami ezután
esetleg befut még Marci nevére, azt már a következő kisbeteg javára fordítjuk.

Ő Marci.
Ezzel a betegséggel évente egy, maximum két
fiúcska születik. Magyarországi ellátásuk
még csak kifejlődőben van, így a
leghatékonyabbnak egy belgrádi specialista
által elvégzett műtét látszik. Ennek mintegy
20 ezer euros költségére gyűjtöttünk. Az
érintett szülők egy részével „intézményesített
megoldáson” gondolkozunk, a problémát
felvetettük Kövér László házelnök úrnak is.

Az immár hagyományos, margitszigeti Keresztelő János napi istentiszteletet családi nappal
kötöttük össze június 26-án, így a fiatalos, gitáros - éneklős áhítat után a miskolci Kard és
Kereszt Johannita Testvériség hagyományőrző csoport mutatta be, milyen lehetett a
lovagkorban a csata. Ezt a fák árnyékából sok arra járó is megnézte és meghallgatta a rövid
történelmi bevezetőt. Némi frissítő és szendvicsek, sütemény elfogyasztása után a gyerekek
Bringóhintón bejárhatták a szigetet, és persze a mentőautónkkal is megismerkedhettek.

Porcsalmy László

Rövid hírek:
-

Halásztelken elsősegély oktatást tartottunk a bölcsődei dadusok számára
Idén is volt Reményik-nap Szombathelyen, most sem maradhatott el a mentőautó
bemutatása – és ha már ott jártunk, még némi süteményt is juttattunk a gyerekeknek.
Rászorulókat befogadó VIII. kerületi óvodáknak vittünk süteményből és
tisztítószerből álló adományt.

