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F A R S A N G 
 

Március 1. szombat 18:00-24:00 
 

ZENE, TÁNC, TOMBOLA, VERSENY 
Házigazda: GdeeJay 

 
Minden évben megrendezzük az IFELORE farsangi mulatságát, nem lesz ez másként idén 

sem! Ha kedveled a fiatalok társaságát, és a téli esték egyikét szeretnéd felejthetetlenné 
tenni magad és mások számára, akár akad egy farsangi göncöd, hogy beöltözz, kíváncsi 
vagy arra, hogy milyen egy igazi fánkevő verseny, kellemes zene-tánc, na és persze az 

elmaradhatatlan tombola, akkor neked köztünk a helyed! 
 

Ne tétovázz!          

 
 

 
 
 

 
Belépő mindenkinek csak 1 000,- Ft. 
Budapest, X. kerület Ihász u. 26. /Civil Szervezetek Háza/ 
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Vezetőink írták: 
 
Januárban nem volt sok látványos dolog a szakmai csoport munkájában. Kivétel ez 
alól a Budai várban rendezett megemlékezés Hunyadi Mátyás megkoronázásának 
550. évfordulóján. A hideg szeles napon, mely nem volt túlzottan közönségcsalogató, 
a különböző lovagrendek tartottak színpompás fölvonulást, s középkori 
harcbemutatót. A színes alkalmon kicsit mindnyájan átélhettük a középkor varázsát. 
Izgalmakban sem volt hiány, hisz ismerjük a mondást ki kard által él, az kard által 
vész – na azért ennyire nem súlyos, de akadt 1-2 riasztó sérülés, melyek bár rémítően 
néztek ki, de súlyosnak - a vizsgálat után - nem voltak mondhatók. 
De lássuk mi is lesz a jövőben: 
Március 5-e szerdai kezdéssel elsősegély 
tanfolyam indul a KÖSZI-ben. Az alkalmak 
szerdánként 17-órai kezdéssel lesznek megtartva. 
A tanfolyamra jelentkezni Hegedűs Viktornál 
lehet (viktol19@freemail.hu; 06-30/444-7423).  
Fontos, hogy a tanfolyam csak akkor indul, ha 
minimum 10 fő jelentkezik! 
Terveink szerint márciusban a pesterzsébeti Nagy László Gimnáziumban is indulni 
fog elsősegély-oktatás, jelenleg szervezés alatt van. 
Remélem, hogy egyre több programon találkozunk: 

Magyar Balázs 
Kincsem túra, Ifjúsági Találkozó 
 

Idén, a megszokottól eltérően nem március közepén, hanem végén kerül 
megrendezésre a Tápiószelei Kincsem túra, mivel március első hétvégéjén 
népszavazás, másodikra esik 15-e, harmadik Húsvét, tehát maradt a negyedik hétvége 
(március 29). 
Azok, akik szeretnek túrázni, szeretnének kicsit barangolni az országban, kellemesen 
elfáradni, és közben megismerkedni fiatalokkal és már annyira nem is fiatalokkal, 
vagy csak kellemesen és tartalmasan eltölteni egy hétvégét IFELORE-sok 
környezetében, az mindenképpen jöjjön el, mert garantáltan jól fogja magát érezni. 
Aki messziről érkezik, annak számára próbálunk szállást szerezni, jelenleg ez is 
folyamatban van. 
Ahogy tudunk, folyamatosan tájékoztatunk Benneteket, figyeljétek az IFELORE 
honlapját (www.ifelore.hu) és a saját e-mailjeiteket! 

Sok szeretettel várunk benneteket, gyertek el! 
Jelentkezni és érdeklődni az alábbi számon tudsz: 06-20/356-44-45 

 
 

Vica 
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Következő programjaink országszerte: 
 

2008. március 8. (szombat) 8:00 - 18:00 
Cserkésznap Szegeden 
Helyszín: Szeged, Dóm tér 
Szervezők: Szekerczés Norbert (30/554-3584, abroxo@gmail.com),  

Fejes Imola (30/355-2970) 
Részletek: A program szervezésében veszünk részt, így elsősegély-állomással és 
egészségmegőrző programokkal (totó, bemutató). Várjuk az elsősegélynyújtásban 
jártas és az ifjúságiprogram-szervezésben gyakorlott fiatalok jelentkezését!  

Gyertek el önkéntesként, cserkészként vagy csak nézelődőként! Várunk! 
 

2008. március 14. (péntek) 08:00-12:00 
Egészségnap a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskolában 
Helyszín: 1149 Budapest, Várna utca 23. 
Szervező: Decsi Ibolya és Magyar Balázs  
Jelentkezés: magyar104@gmail.com vagy 06-20/373-7373 
Részletek: Az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, bemutatók mellett 
sportprogram is lesz. 
 

2008. március 29. (szombat) 
Kincsem-túra, Ifjúsági találkozó 
Helyszín: Tápiószele 
Szervező: Mezősi Éva (Vica), Süli Zoltán 
Részletek: lásd Vica cikke ☺ 
 

Kedves Olvasóim! 
 

Rövid és tömör, ezzel a két jellemzővel tudnám összegezni az idei második 
hírlevelünket. Sajnos, most sem tudtam semmi újat, különlegeset rakni a megszokott 
írományokhoz, ezért felkérnék minden olvasót, hogy bombázzatok ötletekkel, mik 
szeretnétek olvasni, miről szeretnétek többet tudni!  

Számítok a segítségetekre! Köszönöm! ☺ 
Elérhetőségeim: 06-30/830-0125 /nettibonzo@freemail.hu/ 

 

Köszönettel a főszerkesztő:  
Netti 

 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) 

ELÉRHETŐSÉGEINK:                                      Ügyeleti számunk: 06-20/373-7373 

Cím: 1105 Budapest, Előd u. 1. Internet: www.ifelore.hu E-mail: ifelore@t-email.hu 
Felelős kiadó: Keszőcze Zoltán országos vezető 

Felelős szerkesztő: Roubal Anett Rita (Netti) 

 


