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IFELORE 
HÍRLEVÉL 

 

BEKÖSZÖNTÖTT AZ ÚJ 
TANÉV 

 

 

 

ALAPFOKÚ ELSőSEGÉLY-TANFOLYAM INDUL: 

2008. október 1 - november 12. (szerdánként) 17:00 - 18:45 
Helyszín: KÖSZI (Bp., X. Előd u. 1.) 

Szervező: Horváth Péter (70/409-9301) és a többiek 

Részletek: hat alkalommal elméleti foglalkozások lesznek 

szerdánként, hetedik alkalommal gyakorlati összefoglaló, 

valamint ezután a vizsga.  

Jegyzetfüzet és íróeszköz szükséges! 

A tanfolyam költsége: a tagsági díj megfizetése 

(ez jelenleg: 1 000,- Ft/fő/év). 

További tájékoztatást az első foglalkozáson, 2008. október 1-

én, szerdán adunk! 

 
 
 

Az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének hírlevele Alapítva: 1998.
2008. szeptember 30. XI. évf. 5.szám
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Vica rovata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodies – A kiállítás 
Ideje: 2008. október 19-én (vasárnap): délelőtt (a pontos időpontot még egyeztetjük, ez függ a 
múzeummal való egyeztetéstől) 
Helye: Budapest, találkozó a Király utca előtti KFC-étterem előtt 
Szervező: Mezősi Éva  
Mobil: 20/356-44-45, e-mail cím: vicamezosi@freemail.hu 
 
Bizonyára sokan gondolkodtak már azon, hogy milyen is az emberi test. Nos, igen, nem csak mi 
tettük fel ezt a kérdést, hanem már sokan mások is! Ráadásul ennek hangot is adtak, és már jó 
ideje Budapesten is megtekinthető a világszerte nagyon népszerű, néhol elég nagy port kavart 
kiállítás. 
 
Ha kedvet érzel arra, hogy megnézd, milyen is az emberi test, és mindezt ismerősök között 
szeretnéd megtenni, akkor gyere el Te is, és töltsük el együtt kellemesen és tartalmasan az 
október 19-ei vasárnapot. 
 
Érdemes tudni, hogy csoportoknak (tíz fő felett) kedvezményesebb a jegyár, de előre be is kell 
jelentkezni, így mindenképp fontos lenne, hogy megfelelő számú érdeklődő jelentkezzen!  
Csoportosan, hétvégén: 3 000,- Ft / fő (ha minimum 10 fős a csoport) 
Diákoknak diákigazolvánnyal is ennyibe kerül, a felnőtt jegy pedig 3 900,- Ft. 

Tudom, kicsit borsos a jegyár, de minden bizonnyal megérni majd! ☺ 
 
Minél hamarabb jelentkezzek a két megadott elérhetőségen, hogy összeálljon a kis csapatunk! 
 
Találkozzunk október 19-én vasárnap! 

 
Mezősi Vica 

 
 



IFELORE HÍRLEVÉL 3. oldal 2008. szeptember 30
 

IFELORE = elsősegélynyújtók együtt egy jó csapatban! 

Szakmai csoport rovata 
 
A Művészetek Palotájában is jártunk, ahol meg lett rendezve a VII. Nevelésügyi Kongresszus 
2008. augusztus 25-én, hétfőn. 
 

Gyakorlati bemutatónk mellett elsősegély-
oktatási totó kitöltésére is lehetőség volt. A 
kirakodóvásáron a kongresszushoz kapcsolódó 
szervezetek és intézmények mutatkoztak be és 
állították ki "portékáikat", így mi is 
megmutathattuk oktatási lehetőségeinket, 
gyakorlati bemutatóval tarkítva! 
Beszélgetéseket kezdeményeztünk nevelési 
céljainkról (lehetőségek az ifjúsági 
szervezetben, valamint az elsősegély-oktatás 
kereteiben).  

 

 
 
 
 

Itt ismerkedtünk meg – többek közt – a barlangászással, a barlangi mentőkkel együtt 
dolgozó G. Dorkával és M. Péterrel is, akik gyerekeket visznek rendszeresen barlangi túrákra. 
Lehet jelentkezni! Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály aktuális Mátyáshegyi-barlang 
túraidőpontjai a weboldalon is elérhetőek: http://mozgaselmeny.hu/ 

október 2. csütörtök, 17.30  
október 5. vasárnap, 12.00  
október 7. kedd, 17.30  
október 16. csütörtök, 17.30  
október 21. kedd, 17.30  
október 30. csütörtök, 17.30  
november 6. csütörtök, 17.30  
november 13. csütörtök, 17.30  
november 20. csütörtök, 17.00  
november 27. csütörtök, 17.30 

 
Jelentkezés és érdeklődés: Göröcs Dorka 70/7707-290 

gorocsdorka@gmail.com vagy az IFELORE Ügyeleti számán: 
20/373-7373 
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Ismételten ott voltunk az év egyik legnagyobb ingyenes buliján, a 
Sláger Rádió Megapartyn 2008. augusztus 30-án, szombaton  

 
Már harmadik alkalommal sikerül részt 
vennünk a Slágerrádió Megapartyján, ami az 
egyik legnagyobb ingyenes buli az 
országunkban (a közönség becsült létszáma 
kb. 20-30 ezer fő). A buli biztosításában a 
Máltai Mentőszolgálat 12 fős csapatával (1 
roham-, 1 eset- és 1 szállító kocsival), az 
IFELORE 35 fővel vett részt a Johanniták 5 
fős csapatával kiegészítve. Az évek óta 
rendszeresen elkészített Mentési Terv 
ismételten sikert aratott. Egyeztetéseink 
alapján 13 helyen kellene mozgóőrséget 
adnunk 5 fős csapatokkal. Ehhez képest 35 fővel 6-8 csapattal nagyon jól helyt állt a csapatunk! 
Köszönöm! 

Nem állítottunk fel Ambulanciát, mert 
fix ellátó helyeink voltak a mentők, így nem 
indokolt… Célunk, hogy ahol szükség van ránk, 
ott tudjunk lenni, és ez eddig általában sikerült 
is.  

Célunk, hogy partnereinkkel közösen, 
közös célokért - mások segítése – tegyünk meg 
mindent.  
„Fej-fej” mellett a Máltai Mentőszolgálat 
csapatával is, az ellátások során a rendezvényen 
részt vevők biztonságát tartottuk szem előtt. 

 
Jó lenne, ha az önkéntes segítőink váltása megoldhatóvá válna, csak kérdem én, hogyan, amikor 
a rendezvényeink többségére „lasszóval fogjuk” az embereket?! Néhány számadat: szervezők 50 
fő, fellépők 200 fő, biztonsági szolgálat 72 fő, + a műszaki stáb és hostess csapat volt jelen a 30 
ezres mega rendezvényen. 

Mindenkinek köszönöm a részvételt, a helytállást az egyik 
legnehezebb ügyeletünkön! 

Kesző 
 

Megemlékezésre is meghívtak bennünket: 
2008. szeptember 13.  

A Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett 
emléktúra. Tatabányáról gyalogtúra 
Várgesztesre, a tervezett táv kb. 20 km volt.  
M. Péter barátunk fantasztikus fotóit 
weboldalunkon megnézhetitek. 
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Aktuális programjaink: 
 
Jelentkezési határidő a programokra minden esetben a program 
kezdete előtt 10 nappal! 

IFELORE-rendezvényre tagoknak kötelező az IFELORE-feliratú 
sapka és póló, de minimum az egyszínű, minta nélküli fehér póló. 

A vezetőség a változtatás jogát fenntartja! 
 
Barlangászatra, barlangkutatásra is lehet jelentkezni: 20/373-7373, 
ifelore@t-email.hu 
 
 
2008. november 4. (kedd) 10.00 a Magyar Nemzeti Ifjúsági Tanács vízionáló fóruma 
Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.) 
Szervező: FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
Részletek: Jelentkezés és további info: http://www.nonprofit.hu/esemenyek/egy/627443.html 
 
 
2008. november 8. (szombat) 18:30 - Broadway Musical 
Helyszín: Tatabánya, Városi Sportcsarnok (Tatabánya, Ságvári Endre út) 
 
 
2008. december 6. (szombat) 18:30 – Szuperbuli Lajcsival 
Helyszín: Tatabánya, Városi Sportcsarnok (Tatabánya, Ságvári Endre út) 
 
Ifivezető-képzés 

 
Folytatva a hagyományokat idén is meg lesz rendezve az ifivezető-képzés. 
Ennek célja, hogy megfelelő képzettségű és hozzáértésű ifik vezessék a fiatalok csoportjait az 
egyesület programjain (mind a szabadidős, mind a szakmai programokat tekintve). 
 
Idén a küldöttgyűlést követően tartjuk a képzést, szombat délutántól vasárnap délutánig. 
Ennek keretében sort kerítünk az egyesülettel kapcsolatos tudnivalók ismertetésére, 
programszervezésre, pályázatírásra és játékvezetésre. 
 
Azok, akik kedvet éreznek arra, hogy részt vegyenek a képzésen, illetve alkalmasnak érzik 
magukat erre a feladatra, azokat arra kérném, hogy jelezzenek telefonon vagy e-mailben minél 
hamarabb. 
 
További információ a képzésről weboldalunkon is olvasható lesz! 
Ideje: 2008. november 8. (szombat) 15:00 – 19:00 és november 9. (vasárnap) 10:00 – 15:00 
Jelentkezni és érdeklődni lehet: Mezősi Évánál 
Mobil: 20/356-44-45 
E-mailcím: vicamezosi@freemail.hu 
  Várjuk jelentkezéseteket!  
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Közeleg a Küldöttgyűlés 
 

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008. november 8. (szombat) 10:00 - 14:00 Küldöttgyűlés: 
 - az egyesület legfőbb döntéshozó testülete 

Helyszín: KÖSZI (Budapest, X. Előd u. 1.) 

Szervező: IFELORE OVBP 

Részletek: éves vezetői beszámolók (OVBP, TVCS), gazdasági beszámoló, felelős 

tisztségviselők elszámolása, pénzügyi zárás előkészítése. Az IFELORE Országos Vezetősége 

2008. november 08-án, 10:00 órára a KÖSZI-be hívta össze az egyesület legmagasabb 

döntéshozó testületének ülését. Minden felelős tisztségviselőnek és Települési Vezetőségi 

küldöttnek a megjelenés kötelező. Nevezett személyeknek beszámolóval kell készülniük!  

A meghirdetés ideje: Budapest, 2008. szeptember 10.  

Minden tisztségviselőt, küldöttet és érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
 

Elsősegélynyújtás = ÉLETMENTÉS! 
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Az IFELORE minden működő helyi szervezetének vezetője, 
ifivezetője és tagja részére! 

 
Tisztelt Vezetőtársam! 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 
 

Közhasznú egyesületünk Alapszabályzatának és hagyományainak értelmében ez évben is 
megrendezzük a Küldöttgyűlésünket, amely az ifjúsági szervezetünk legfőbb tanácskozó és 
döntéshozó szerveként működik. Utoljára Kőbányán, 2007. november 10-én volt ilyen 
rendezvényünk. Az alakuló gyűlésünk 1995. szeptember 30-án volt Csillebércen. 

 
Az elmúlt egy év programjai és feladatai sok élményt és sikert jelentett a számotokra és a 

számunkra is (vezetőség). Számítunk arra, hogy mindezekről beszámolsz, illetve beszámoltok 
majd a találkozásunkkor (ahogy mi is) a küldöttgyűlésen.  
 

Következő soraimban hivatalosan is összehívom a küldöttgyűlést. 
 

Alulírott, az IFELORE Országos Vezetője – ezúton az országos vezetőség nevében 
az egyesület küldöttgyűlését 2008. november 8-ra összehívom. 
 
A küldöttgyűlés helyszíne:  Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidőközpont 
 Budapest, X. Előd utca 1. (KÖSZI) 
A küldöttgyűlés időpontja:  2008. november 08. szombat, 10:00-tól 14:00-ig 
 

Felhívom a vezetők, az ifivezetők és az ifjúsági szervezők figyelmét arra, hogy az 
egyesület Alapszabályzata részletesen rendelkezik a küldöttgyűlés összehívásának kötelmeiről és 
a helyi szervezetek teendőiről! Megtalálható: a www.ifelore.hu honlapunkon. 
Három dolgot feltétlenül szeretnék kiemelni belőle: 
 

1. A helyi (települési) szervezeti gyűlés jogosult a küldöttgyűlésre a küldött(ek)et 
megválasztani, úgy, hogy minden megkezdett 20 fő tag után 1 küldöttet választhat; 
2. A küldöttgyűlések szavazati joggal rendelkező tagjai: a helyi gyűlések küldöttei és a 
beszámoló elfogadásáig az országos vezetőség tagjai. 
3. Beszámolási kötelezettsége van a küldöttgyűlés előtt a vezetőségi tagoknak, a helyi 
vezetőknek, a választott tisztségviselőknek, az ifivezetőknek (a megbízást kapott 
személyeknek) és az Alapszabályzatban részletesen megnevezett személyeknek. 

Az egyesület Alapszabályzata az Interneten (www.ifelore.hu) olvasható, arra kérlek, hogy 
nagyon alaposan tanulmányozd azt. Sok tevékenységet részletesen szabályoztunk. 

 
 

Ezúton közlöm a 2008. évi küldöttgyűlés tervezett témáit (ez még általatok bővíthető): 
 
1) A Küldöttközgyűlés megnyitása 10:00 
2) Szavazóképesség megállapítása 
3) A küldöttközgyűlés idejére a tisztségek megválasztása 
     (levezető elnök, szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető) 
4) A levezető elnök megszavaztatja a további napirendi pontokat 
5) Éves beszámolók (a vezetőség tagjai egyenként, a kibővített vezetőség tagjai) 
6) Gazdasági beszámoló            
7) A vezetőség beszámolójának megvitatása 
8) A küldöttek beszámolója településenként 1-1 fő, illetve a választott tisztségviselők 
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9) Kávészünet kb.: 12:30 - 13:00 között 
 
10) Vezetőségválasztás, felelős vezetők szerződtetése 

"Az öt fős vezetőséget a küldöttközgyűlés válassza meg. Javaslatot a vezetőség tagjaira a 
helyi szervezeti gyűlések tesznek. A jelölő listára küldöttek közül bárki felkerülhet, akit a 
küldöttgyűlés 50%-a és plusz egy fő javaslattal elfogad. A bármely okból megüresedett 
vezetőségi helyre a jelölő listáról a szavazatok alapján soron következő személy kerül."  

 
11) Tervek a jövőre  

- Merre, IFELORE? – jövőformáló beszélgetés  
- Kikkel IFELORE? – célirányos beszélgetés a jövőről 
 

12) Egyebek 
- felelősök megválasztása (tagtoborzás, tagnyilvántartás, szakmai oktatásszervező stb.) és 
az egyesület további finanszírozása stb. 

- az egyesület vagyonának értékzárása és a december 31-i zárás megszervezése 
 
13) A küldöttgyűlés bezárása (legkésőbb: 14:00). 
 
Minden csoport és klub küldötteire, az egyesület teljes tagságának küldötteire/képviselőire 
számítunk a küldöttgyűlés eredményessége érdekében! 

Kérjük, hogy ötleteiteket, javaslataitokat és véleményeiteket a megválasztott küldöttel 
továbbítsátok a helyszínre. Részvételi szándékotokat október 26-ig jelezzétek vissza (e-mail-
ben, telefonon vagy SMS-ben)!  
 
Az egyesület megszűnésével kapcsolatos információkat csak a küldöttgyűlés érvényes 
határozatai után adunk! 
 

55 éve ELŐRE = IFELORE! 
 
A küldöttgyűlés levezetéséhez és a vezetőség megválasztásához sok sikert kívánok! 
 
Budapest, 2008. szeptember 22. 

Az IFELORE Vezetősége nevében: 
Üdvözlettel: 
 

Keszőcze Zoltán 
Országos Vezető 

 
 

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 

 


