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Gyermeknap 2008’ 
 
Városligeti Gyermeknap: 
2008. május 24-25 (szombat-vasárnap) 
Budapest, XIV. kerület  
Városliget; Petőfi csarnok környéke 
 

Gyereknap Csillebércen 
2008. május 31.(szombat) 
Csillebérci Szabadidő és Ifjúsági Központ 
Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 21. 

 
Idén is, mint minden évben, meg lesz rendezve május utolsó hétvégéjén a 

gyermeknapi rendezvénysorozat. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén 18. 
alkalommal rendezi meg a Városligeti Gyermeknapot. 
 Mint már tudjátok, az IFELORE minden évben jelen van a programon, nem lesz ez 
másképp most sem. 
 Remélhetően már kaptatok e-mailt a tudnivalókkal kapcsolatban, de hogy biztosan 
senki se maradjon ki, most mindent leírunk, elküldünk még egyszer.  
 
2008. május 24-25-én. Ifjúságvédelmi járőrök és elsősegélynyújtók jelentkezését várjuk!  
 
Gyertek ki a ligetbe segíteni, szórakozni vagy csak találkozni velünk! Az IFELORE 
elsősorban az ifjúságvédelmi feladatokért, az elsősegély-ügyeletért, valamint a 
keresőszolgálatért (elveszett szülő/gyermek) lesz felelős a kétnapos nagy rendezvényen.  
 
Gyülekezés: a PeCsa bejáratánál: 
Szombaton 24-én 09:00 óráig - eligazítás 9:30-kor 
Vasárnap 25-én 08:00 óráig - eligazítás 8:30-kor 
 
Programok: csokitőzsde; aszfaltrajzverseny; számítógépes sátor; a tűzoltóság, a rendőrség, a 
mentők bemutatói; kalandpark; óriási mászófal; focikupa; futóverseny; hőlégballon; 
ugrálóvárak; vízifoci; lovasbemutató; Harley Davidson motorosbemutató; tűzijáték; híres 
fellépők: Oláh Ibolya, Lola stb. 
 
Jelentkezés: az ifelore@t-email.hu címen (név, szül. időpont és elérhetőség megadásával) 
május 20-ig. Info: 20/373-7373. 
 
Aki volt már valaha gyermeknapon, annak már bizonyára nem kell elmondani, hogy miért 
jöjjön idén is, aki viszont még eddig egyszer sem volt kint a Városligetben, annak csak annyit 
elöljáróban, hogy egy nagyon jókedvű, vidám, ám mégis tartalmas két nap elé nézünk. 
 
Terveink szerint tartunk majd elsősegély-bemutatót, lesz totózás, és természetesen osztunk 
Hírlevelet, próbáljuk népszerűsíteni az egyesületet, tagot toborozni. 
 
Gyere Te is, hogy részese lehess ennek a csapatnak, és Te is elmondhasd, hogy milyen jó egy 
ifjúsági szervezet tagjaként ilyen programon részt venni. 
 
Ha messzebbről érkezel, és a szállás megszervezése problémát jelentene, jelezd felénk (a 
megadott telefonszámon minél előbb), és mindenképpen megoldjuk. Ez ne legyen akadálya 
annak, hogy ott lehess a Gyermeknapon! 

 
Gyere, és töltsük együtt ezt a hétvégét! 
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Vezetőink beszámolója - Április 

 
Szabadidős csoport 

Március 29-én lett megrendezve a Tápiószelei Kincsem Túra. Bár a szervezők biztosítottak 
számunkra (IFELORE-megjelenés, totóztatás, bemutató, népszerűsítés) lehetőséget a 
Kincsem Parkban, nem tudtunk élni a lehetőséggel, mert több, mint tíz ember közül, aki 
általam meg lett keresve, egy sem jelent meg a rendezvényen.  

Sajnos hasonló volt a helyzet a Gerecse 50 Teljesítménytúra esetében is (április 19.). 

Számtalanszor elmondtuk, hogy jelenleg nincs ember, nincs tag, akinek programot 
szervezhetnénk. Nincs értelme a programoknak, ha nincs kiket hívni rájuk, mert nincs az 
egyesületnek tagsága - AKTÍV TAGSÁGA! 

Egyedül akkor van értelme egy programnak (Tápiószele, Gerecse), ha van lehetőségünk a 
tagtoborzásra. Mindkét esetben volt, de nem éltünk vele. Sajnos egyedül nem tudok világot 
váltani úgy, hogy mindamellett valakinek az ügyeletet is biztosítania kell - mint egészségügyi 
végzettséggel rendelkező egyén (tehát, ha egész nap ügyelek, nem tudok teljes emberként 
tagot toborozni, főleg nem népszerűsíteni, totóztatni, bemutatózni, emberekkel beszélgetni a 
programokról, az egyesületről). Azok pedig, akik toborozhatnának (mert rendelkeznek azon 
tudással az IFELORE életéről, múltjáról), nincsenek sehol sem, vagy valami lényegtelen - 
fogalmam sincs, milyen konferencián - ülnek és képviselnek valamit (az egyesületet, az 
IFELORE-t), ami lassan nincs is.  

Mezősi Vica 
 
Egyszerű a képlet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…. AKKOR HOGYAN LESZ TOVÁBB  

Összegezve: az elmúlt nyolc hónapban kétszer próbáltam meg összehívni a szabadidős 
csoportot (vagy valami hasonló formációt) → SIKERTELENÜL, és háromszor beszéltem le 
adott program szervezőivel, hogy mennénk népszerűsíteni, tagot toborozni, és ez miattunk 
hiúsult meg.  

Május hónapban lesz elég sok program: Tófutás, Gyermeknapok, ami megfelelő alkalom 
lenne, hogy megjelenjünk, felkeltsük a fiatalok érdeklődését, tagot toborozzunk. 

Ha nincs tagtoborzás 

nincs tag 

nincs, aki tagdíjat fizetne  

nincs pénz, a működéshez 

nincs, aki eljöjjön programokra 

nincs, akinek tanfolyamot szervezhetnénk 

nincs, aki pályázatot írhatna 
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Még egyszer megkísérlem a csoport összehívását, és a népszerűsítést útjára indítani → 
UTOLJÁRA! Ki-ki döntse el, hogy ott lesz-e, ér-e neki annyit, ennyit az egyesület, az 
IFELORE?! Én ott leszek!!!! 

Egyébként azok, akik részt vettek a programokon, jól érezték magukat. Sajnálom, hogy csak 
8-10 fő jött el ezekre a rendezvényekre. Én azért bízom benne, hogy lesz még olyan idő, hogy 
30-40 ember jelenik meg egy IFELORE-programon. 

Mezősi Vica 
 

Szakmai csoport 
 
A hónap nagybetűs programja a Gerecse 50 volt. Hosszú szervezőmunkálatok után 
fennakadás nélkül sikerült végül lebonyolítani ezt a nagyszabású rendezvényt. A pontos 
adatok összesítése még folyamatban, eredményeit várjuk. 
Emellett háttérmunkák zajlottak:  

ˇ        Belátható távolságra került az új tematika anyagának befejezése; (Kb. egy találka 
alatt a szakmai anyag befejezett lehet, ezután már csak némi külső simítás.) 

ˇ         A szeptember második felében megrendezendő Országos Elsősegély Verseny 
helyszínének keresése folyamatban. (Hatvanban nem található kitartó keresés 
ellenére sem alkalmas helyszín, akik szállást tudnának biztosítani arra az időre. A 
különböző intézmények különböző kifogásokkal húzták ki magukat.) 

Bár nem látványos, de dolgos hónap áll mögöttünk, s remélem, hogy minimum ilyen 
tempóban fog továbbra is zajlani a munka, az élet. Hiszen már készülünk is a májusi 
programokra: TUTI-kupa, Gyermeknapok. 

Magyar Balázs 

Kedves Olvasóim! 
Várom észrevételeiteket és véleményeiteket! 
Levélben: 1105 Budapest, Előd u. 1 
Telefonon: 06-30 / 83-00-125 (Roubal Anett Rita – Netti) 
E-mail: nettibonzo@freemail.hu 
Internet: www.ifelore.hu 

Köszönettel a főszerkesztő: 
Netti   

 
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

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 

 


