
 

A tartalomból: 

Köszöntő 2 

Beszámolók 3-5 

Közelgő események 6-7 

Toborzó 8 

20 év képei 9-10 

  

  

Közelgő események: 

 Nov. 6 Dzsembuli 

 Nov. 8 Tudás útja 

 Nov. 21 20. Születés-

nap 

 Nov. 21-22 Ifi-vezető 

képzés 

 Dec. 1. AIDS világnap 

 Dec. 4. Gundel szalag-

avató ügyelet 

 Dec. 12 NLG szabad-

egyetem 

 Dec. 30. Szilveszteri 

malacvágta  

2015 November 

 

 IFELORE = az 
egészség a jövő 
záloga! 

IFELORE hírlevél 



Egyesületünk születésnapján szeretettel köszöntjük az olvasókat. Az ünnep-

ben a legszebb és a legfontosabb az együttlét. Az, hogy ilyen sokan össze-

gyűl-tünk megadni a tiszteletet a múltnak, melyből a közösség minden tagjá-

nak van része, az emlékeknek, melyek a mieink. 

Ebből a közös tudásból, élményekből és érzésekből áll össze az Ifjúsági Első-

segélynyújtók Országos Egyesületének története. 

Az előd ifjúsági szervezet megalakulásának 43. évfordulóján, az akko-

ri vezetők (Csillebérc ár-nyas fái alatt) független egyesületet alapítottak. Csak 

a véletleneknek köszön-hető az (mert vannak), hogy a megalakított egyesületi 

név rövidítésének (IFELORE), része a mindenkori „csatakiáltásunk” az ELŐ-

RE! Önállóan, de szerény lehetőségekkel, és mindentől megfosztva kezdték 

meg az ifjúsági szervezet építését, 1995. szeptember 30-án. Az elmúlt húsz év 

alatt volt úgy, hogy 94 települési csoportja is volt az egyesületnek és évi 118 

prog-ramot szervezett, ahol több mint 148 ezer fiatal fordult meg. Több ifjúsá-

gi érdekvédelmi és korosztályt képviselő tömörülésnek is tagja volt az egyesü-

letünk. 

A mi munkánk csapatmunka. Nagyon fontos, hogy meglegyen az összhang, 

mindenki szemvillanásból értse, hogy mit kell tennie, hogy igazán, szívből 

közös legyen a cél. Ám a csapatunk nem csak a csapatszellemtől jó, hanem 

attól is, ha tagjai mindnyájan külön-külön is hivatott és avatott mesterei szak-

májuk-nak. 

Az IFELORE 20. születésnapjának alkalmából, minden volt, jelenlegi és most 

közénk álló társunknak kívánunk sok boldog évet és jó egészséget közöttünk! 

Ezt útravalónak szántuk, hogy ezt építsétek tovább és legyetek boldog része-

sei 

Ne felejtsétek jelmondatainkat: 
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nap végeztével. Remél-

jük Tata visszavár jö-

vőre, minket, ugyanitt. 

Írta: Szopori Réka  

Immár hagyománnyá 

vált, hogy az egyesület 

részt vesz az augusztu-

si Tatán megszervezés-

re kerülő 

minimaratonon. Idén 

sem történt másképp, 

egyesületünk 19 fővel 

idén is a megszokott 

módon, a táv 7 külön-

böző pontján biztosí-

tott elsősegély ügyele-

tet,pontonként 3 fővel, 

továbbá a futókat kísé-

rő dottón mozgó ügye-

letet is elláttunk.Az 

idei évben 2 ellátandó 

esetünk volt, komoly 

baj sehol sem történt, 

a páciensek a verseny 

végeztével haza is me-

hettek. Munkánkat se-

gítették iskolai közös-

ségi szolgálatot teljesí-

tő fiatalok is, termé-

szetesen ők sem ma-

radtak ki a szokásos 

ifelorés köszönésből a 

Idén is megrendezésre került (augusztus 29-én) a PERON szervezésének kö-

szönhetően az extrémsportverseny Biatorbágyon, immáron harmadik alkalom-

mal. A versenyzők 3 kategoriában indulhattak: roller junior, roller amatőr, 

valamint BMX amatőr. Egy extra kategoria is előkerült, egy "Best Trick", azaz 

egy "Legjobb Trükk" verseny. A srácok nagyon élvezték a versenyt, mindenki na-

gyon jól szerepelt. A verseny zsűrije és műsorvezetőjei is egyben két profi BMX 

rider, Katona Máté és Turányi Rómeó voltak. A verseny ideje alatt az 

IFELORE önkéntesei biztosították az elsősegély ügyeletet, név szerint Morvay 

Boglárka, Szabados Alexandra, Keszőcze Patrik, és Zemling Renáta. Az ered-

ményhirdetésre este 7 óra körül került sor, utána pedig a HoneyBeast adott 

egy fergeteges 

korncertet, amivel 

lezárult az aznapi 

program. Igazán fe-

lejthetetlen emlék, 

hiszen rengeteg trük-

köt láthattunk, nem 

csak a versenyzőktől, 

hanem a két profi 

sráctól is. Reméljük, 

jövőre is megrende-

zik, és mehetünk ügye-

letet tartani. 

Írta: Zemling Renáta 
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III PERON Extrémsportverseny, Biatorbágy  

Tatai minimaraton  
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NATO futás:  
 

 

Sérült gyermekek napja:  

 
Huszonharmadik alkalom-

mal került megrendezésre a 

Sérült gyermekek napja az 

ÉFOÉSZ által, ahol az 

IFELORE is közreműkö-

dött. A számos remek prog-

ram mellett a gyerekek tesz-

telhették tudásukat a totóval 

valamint rengeteg gyermek-

nek és felnőttnek tanítottuk 

meg az újraélesztést és a 

biztonságos kerékpározás 

mikéntjeit a Budapesti Állat és Növénykert szívében.   

Írta: Szikszay Tünde  

Idén szeptemberben ismét megrendezésre került a NATO futás, ahol 

sok nemzetiségből sok ezer ember vett részt. A résztvevők nem csak 

a testüket, de a szellemüket is próbára tehették az elsősegély totóval. 

A városligeti hangulathoz elengedhetetlen volt a perec és a látványos 

katonai bemutató.  

 

Írta: Szikszay Tünde 
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Pecsa záróbuli  

 
Az első nap folyamán 

tetszett a kis csapa-

tunknak, hogy szaba-

don mozoghattunk a 

backstage-ben, sőt a 

fesztivál egész terüle-

tén. A szervezők átla-

gosan 400 és 1000 

ember közötti tömegre 

számítottak, ami meg 

is valósult. Maga az 

ügyelet eseménytelenül telt, de a fesztivál maga élvezetes volt. Egy kicsit 

kevesen voltunk, de szerencsésen megbirkóztunk az elénk háruló akadályok-

kal.  

Írta: Keszőcze Patrik 

 

Kerékpáros nap  Tatabányán 

 
2015-ben is megrendezésre került az Európai Mobilitási Hét rendezvényso-

rozat. Szeptember 20-án vasárnap a izgalmas feladatok várták az óvodásokat 

és iskolásokat! Az érdek-

lődök totókat tölthettek, 

ki, próbára tehették első-

segély nyújtási ismeretei-

ket.  Természetesen a már 

hagyományos kerékpáros 

felvonulás sem maradha-

tott el. 

 Írta: Mondok Lilián  
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2015. november 6. (péntek) 17:00 - 22:00 

Dzsembuli - éjszakai sport elsősegély-ügyelete 

Helyszín: Közgazdasági Politechnikum (IX., Vendel u. 3.) 

Szervezők: IX. PMH (Rapi István); IFELORE (Szopori Réka 30/493-

5101) 

Részletek: Önkéntes elsősegélynyújtók és érdeklődők jelentkezését várjuk!  

Találkozás: 6-án 17:00 órakor a bejáratnál. Egészségi állapotfelméréssel és 

elsősegély totókkal készülünk, érdeklődj! 

2015. november 21. (szombat) 14:00 - 16:00 

20. születésnapi találkozó 

Helyszín: Kőbánya, Körösi KKK 

Szervezők: Kovács Kálmán (20 935-9853) Mihályi László (20/973-7373) 

Részletek: az elmúlt két évtizedben ismertté vált IFELORE tagok, veze-

tők és támogatók jönnek össze egy teára és élménybeszámolóra a volt 

Pataky (ma Körösi) Műv. Házban. Lesz lehetőségük a mai legifjabb ve-

zetőkkel találkozni! 

2015. november 21-22. (szombat-vasárnap) 

9:30- 

Ifi-vezetőképzés (2 napos) 

Helyszín: Kőbánya, Körösi KKK 

Szervezők: Szikszay Tünde (30 449-0101) Mihályi László (20/973-7373) 

Részletek: az érintett fiatalok személyes meghívót kapnak a képzésünkre, 

melynek költségét egyesületünk biztosítja részükre! 

2015. november 8. (vasárnap) 10:00-13:30 

Tudás útja - futások (Félmaraton és Akadémiai 6-os) 

Helyszín: Budapest, Nagyvárad tértől a Dráva utca és vissza 

Szervező: MEFS, BASZ, SE, IFELORE 

Részletek: a rajtban állapotfelméréssel, az útvonalon elsősegély-

ügyelettel veszünk részt. Tájékoztatás olvasha-

tó: http://www.tudasutja.hu. Egyesületünk nyolc helyen fix elsősegély-

helyet szervez. Várjuk jelentkezésedet önkéntes segítőnek, elsősegély-

nyújtónak (ifelore@ifelore.hu), illetve eljöhetsz futóként vagy látogató-

ként is. Tervezett rajtidő: 11:00  

2015. november 14. (szombat) 

Túra a Börzsöny-hegységben 

Helyszín: Nagymaros-Kóspallag (18km) 

Szervező: szabadidős csoport, túravezető: masszőr Gábor lesz 

Részletek: indulás/találkozó: 7:30, Nyugati pályaudvar, a pénztáraknál.  

http://www.tudasutja.hu/
mailto:ifelore@ifelore.hu
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2015. december 1. (kedd) 8:00 - 13:00 

AIDS-világnapi események 

Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (Budapest IX., Haller utca 

27.) 

Szervező: FMK (Viktória), IFELORE (Nagy Szabolcs 20/592-1841 és 

Jurák Marcell) 

Részletek: Prevenciós előadást, egészségmegőrző feladatokat, valamint 

testzsírmérést szervezünk. Önkéntesek és iksz feladatvállalók jelentkezé-

sét várjuk! 
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2015. december 4. (péntek) 15:00 - 20:30 

Szalagavató elsősegély ügyelete 

Helyszín: Sportkastély, Bp. XVIII., Kisfaludy u. 33/c. 

Szervező: Gundel Iskola (Tyoma) és IFELORE (Floszmann Anna, 70/427-

2008, elsősegély) 

Részletek: Elsősegély-ügyeletre jelentkezőknek találkozás 14:45-kor a főbejá-

ratnál. 

2015. december 12. (szombat/ munkanap) 

8:00 - 13:00 

Szabadegyetem 
Helyszín: Nagy László Gimnázium, Bp. XX., János u. 2-4. 

Szervező: Tünde (NLG DÖK, 30/449-0101) 

Részletek: előadásaink tervezett témái: Kamaszkor kérdései, Speciális 

2015. december 1-20. 
Mosolygószeműek karácsonya 

Helyszín: országszerte gyűjtések-csomagolások a jelentkezések alapján, ki-

osztás: Ukrajna (Kárpátalja) 

Szervező: Mihályi László (20/973-7373) 

Részletek: ajándékgyűjtést szervezünk árvaházi gyerekeknek; karácsonyi 

ajándékcsomagolás (csak új ruha, játék, írószer stb.); ünnep előtti és alatti ki-

osztás. Jelentkezni lehet önkéntesnek: ifelore@ifelore.eu 

2015. december 30. (szerda) 9:30-14:00 

Szilveszteri malacvágta (futóverseny) 

Helyszín: Pestszentlőrinc, Bókay kert 

Szervező: Eszes János (futás), Floszmann Anna (70/427-2008, elsősegély-

ügyelet) 

Részletek: Önkéntes elsősegélynyújtók és futók jelentkezését várjuk december 

23-ig. A program részletes ismertetője az alábbi linken keresztül érhető el-

:http://www.bp18.hu.  

mailto:ifelore@ifelore.eu
http://www.bp18.hu/
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Az IFELORE tagja vagy? Érdekel az el-
sősegélynyújtás? 
Androidos telefonod van? 
Szeretnél naprakész információt kapni 
az eseményeinkről? 
Töltsd le az Google Playről az üzenet-
küldő applikációnkat és regisztráld 
magadat! 

https://play.google.com/store/search?q=ifelore  

Kapcsolódj be Te is munkánkba! Az új programok, ifjúsági találko-
zók, elsősegély-oktatások és továbbképzések megszervezése folyik, 

 légy részese (ismét) közérdekű oktatós és életmentő munkánknak! 

Egyesületünk az iskolai közösségi szolgálatokhoz szükséges tájé-
koztatókat és tanfolyamokat folyamatosan tartja az önkéntes mun-
kára jelentkező fiataloknak! Az önkéntes munka az iskolai közös-
ségi szolgálatba 
(50 órás) beszá-
mítható, s az eh-
hez való szerző-
déskötésre jelent-
kezni lehet képvi-
selőnknél (Mihályi 
László: 20/973-
7373, ifelore-
@ifelore.eu), illet-
ve programjaink-
ra önkéntesnek a 

szervezőknél 

Képviselő: Mihályi László 

Hivatalos cím: 
H-1105 Budapest, Előd utca 
1. 

Adószám: 
18079052-1-42 
Számlaszám (Erste Bank): 
11991102-02155254-

00000000  

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fsearch%3Fq%3Difelore&h=rAQEIs9E0AQFVmrsV6JpaBtcHXCNRs-V1SkvipEklyHdp_w&enc=AZNjW5_KljMCAsPtd54Cr38O9NZTGFiD_B_9c_zv6ocQjGCzaudwi3gwrrsCS9-aMhvZQw1qRa6GxsvQDN2RJfETliAW5M3pDr9SrKf_J1FhAgB
mailto:ifelore@ifelore.eu
mailto:ifelore@ifelore.eu
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Köszönjük tá-
mogatóinknak, 
hogy az elmúlt 
évtizedekben 
munkájukkal, 
adományaik-
kal hozzájárul-
tak az Egyesü-
let működésé-

hez.  

Hamarosan jelentkezünk 

a következő hírlevéllel!  


