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Tisztelt Támogató Partnerünk! 
 
 
Magyarország legnépszerűbb közszolgáltató szervezete a t
közepéig nyúlnak vissza és jelenleg is több száz olyan t
alapítását több mint száz évvel ezelő

napig betölti hivatását.  

Szövetségünk tagszervezetei önként vállalt feladatként, de törvényi felhatalmazás alapján biztosítják 
Magyarország területének 20%-
években a tűz elleni védekezés mellett jelent
balesetek, az ár- és belvíz elleni védekezés, vagy a múlt évben a kolontári ipari katasztrófa 
következményeinek felszámolása. Az eredményes védekezéshez, a mentéshez, a károk 
felszámolásához a hivatásos és az önkéntes t
Az önkéntes tűzoltók köztestületekben, egyesületekben mással nem pótolható munkát végeznek. 
Önként vállalják a feladat ellátáshoz szükséges képzéseken, gyakorlatokon való részvételt, szükség 
esetén tűzoltó esküjükhöz híven segí
önkéntes szolgálatot látnak el. . 
 
Szövetségünk egyik legfontosabb célkit
önkéntes munkavégzés, a másokon segíteni akarás örömét 
Tagszervezetinknél több ezer önkéntes t
Széchenyi Ödön zászlaját.  
Idén, immár hetedik alkalommal rendezzük meg a LÖTOSZ Ifjúsági Szakmai Tábort. A tábor az 
országban egyedülálló. Közel kétszáz ifjúsági t
számot adjon az elmúlt évben tanúltakról és megszerezze a Szövetség által kidolgozott min
következő fokozatát.  A tábor ideje alatt a gyerekeket a szakmai fel
fegyelemre és tiszteletre neveljük, csapatgondolkodásra ösztönözzük és mindemellett pihenést, 
szórakozást is biztosítunk részükre. 
 
Számunkra fontos az, hogy a gyermek ne vesszen el, ne az utcán csellengjen, hanem tartozzon 
valahova. Tartozzon egy csapathoz, ahol biztonságban van, mindig számíthatnak rá és mindig 
számíthat rájuk.  
 
A táborban minden nap délelő
korosztályokba besorolt ifjúsági tű
kollégák foglalkoznak a gyerekekkel. 
Fontosnak tartjuk, hogy a 16-18 éves gyerekeket felkészítsük az életre. Ezért minél több valóságh
gyakorlati feladatokat kapnak. Rajokban dolgoznak, komplex feladatokat megoldva
életévüket betöltve akadály nélkül végzik el az alaptanfolyamot, és lesznek vonulós t
Pedagógussal egyeztetve a gyerekeket csoportgondolkodásra neveljük, különböz
„játékokat” tanítunk meg nekik. A képz
gyerekek nevelésben, csapatépítésben.
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Tisztelt Támogató Partnerünk!  

űbb közszolgáltató szervezete a tűzoltóság. A szervezet gyökerei az XI
közepéig nyúlnak vissza és jelenleg is több száz olyan tűzoltószervezet működik hazánkban, amelyek 
alapítását több mint száz évvel ezelőtt mondták ki és dacolva a történelmi megpróbáltatásoknak, a mai 

etei önként vállalt feladatként, de törvényi felhatalmazás alapján biztosítják 
-án, több mint 1,5 millió ember elsődleges tűzvédelmét. Az utóbbi 

z elleni védekezés mellett jelentős többletfeladatot jelentenek a mű
és belvíz elleni védekezés, vagy a múlt évben a kolontári ipari katasztrófa 

következményeinek felszámolása. Az eredményes védekezéshez, a mentéshez, a károk 
felszámolásához a hivatásos és az önkéntes tűzoltók szervezett együttes munkájára van szükség.

zoltók köztestületekben, egyesületekben mással nem pótolható munkát végeznek. 
Önként vállalják a feladat ellátáshoz szükséges képzéseken, gyakorlatokon való részvételt, szükség 

zoltó esküjükhöz híven segítenek bajba jutott embertársaiknak, évente több milló óra 

Szövetségünk egyik legfontosabb célkitűzése az önkéntes tűzoltók utánpótlásának biztosítása, az 
önkéntes munkavégzés, a másokon segíteni akarás örömét megismertetni a fiatalokkal. 
Tagszervezetinknél több ezer önkéntes tűzoltó jelölt képzi magát, hogy felnőve segítse továbbvinni gr. 

Idén, immár hetedik alkalommal rendezzük meg a LÖTOSZ Ifjúsági Szakmai Tábort. A tábor az 
an egyedülálló. Közel kétszáz ifjúsági tűzoltó jön az ország minden tájáról egy hétre, hogy 

számot adjon az elmúlt évben tanúltakról és megszerezze a Szövetség által kidolgozott min
 fokozatát.  A tábor ideje alatt a gyerekeket a szakmai felkészítésen, vizsgáztatáson túl 

fegyelemre és tiszteletre neveljük, csapatgondolkodásra ösztönözzük és mindemellett pihenést, 
szórakozást is biztosítunk részükre.  

Számunkra fontos az, hogy a gyermek ne vesszen el, ne az utcán csellengjen, hanem tartozzon 
valahova. Tartozzon egy csapathoz, ahol biztonságban van, mindig számíthatnak rá és mindig 

A táborban minden nap délelőtt a tematikának megfelelő emlékeztető oktatásokat tartunk a 
korosztályokba besorolt ifjúsági tűzoltóknak. A táborban közép- és felsőfokú tű
kollégák foglalkoznak a gyerekekkel.  

18 éves gyerekeket felkészítsük az életre. Ezért minél több valóságh
gyakorlati feladatokat kapnak. Rajokban dolgoznak, komplex feladatokat megoldva
életévüket betöltve akadály nélkül végzik el az alaptanfolyamot, és lesznek vonulós t
Pedagógussal egyeztetve a gyerekeket csoportgondolkodásra neveljük, különböz
„játékokat” tanítunk meg nekik. A képzőket pedagógus segíti a gyerekekkel való kapcsolattartásban, 
gyerekek nevelésben, csapatépítésben. 

RSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
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zoltóság. A szervezet gyökerei az XIX.sz. 
űködik hazánkban, amelyek 

tt mondták ki és dacolva a történelmi megpróbáltatásoknak, a mai 

etei önként vállalt feladatként, de törvényi felhatalmazás alapján biztosítják 
űzvédelmét. Az utóbbi 

s többletfeladatot jelentenek a műszaki mentések, a 
és belvíz elleni védekezés, vagy a múlt évben a kolontári ipari katasztrófa 

következményeinek felszámolása. Az eredményes védekezéshez, a mentéshez, a károk 
üttes munkájára van szükség. 

zoltók köztestületekben, egyesületekben mással nem pótolható munkát végeznek. 
Önként vállalják a feladat ellátáshoz szükséges képzéseken, gyakorlatokon való részvételt, szükség 

tenek bajba jutott embertársaiknak, évente több milló óra 

zoltók utánpótlásának biztosítása, az 
megismertetni a fiatalokkal. 

őve segítse továbbvinni gr. 

Idén, immár hetedik alkalommal rendezzük meg a LÖTOSZ Ifjúsági Szakmai Tábort. A tábor az 
zoltó jön az ország minden tájáról egy hétre, hogy 

számot adjon az elmúlt évben tanúltakról és megszerezze a Szövetség által kidolgozott minősítés 
készítésen, vizsgáztatáson túl 

fegyelemre és tiszteletre neveljük, csapatgondolkodásra ösztönözzük és mindemellett pihenést, 

Számunkra fontos az, hogy a gyermek ne vesszen el, ne az utcán csellengjen, hanem tartozzon 
valahova. Tartozzon egy csapathoz, ahol biztonságban van, mindig számíthatnak rá és mindig 

ő oktatásokat tartunk a 
őfokú tűzoltó végzettségű 

18 éves gyerekeket felkészítsük az életre. Ezért minél több valósághű 
gyakorlati feladatokat kapnak. Rajokban dolgoznak, komplex feladatokat megoldva. Így a 18. 
életévüket betöltve akadály nélkül végzik el az alaptanfolyamot, és lesznek vonulós tűzoltók.  
Pedagógussal egyeztetve a gyerekeket csoportgondolkodásra neveljük, különböző csapatépő 

gyerekekkel való kapcsolattartásban, 



Bankszámla szám: 11742135-20082264 
Adószám: 18685231-1-13 

2007, a rendszer bevezetése óta, 405 ifjúsági tűzoltó vizsgázott a különböző szinteken. Közülük 
mintegy 45 Ifjúsági tűzoltó elérte a 18. életévét és állt be a felnőttek soraiba önkéntes tűzoltónak.    
 
A cél az egész országban egy: a gyerekeket összefogva csapatban való gondolkodásra nevelni, és 
megszerettetni e fontos hivatást miközben felnő. 
 
Szövetségünk szeretné az idei évben is megrendezni a szakmai ifjúsági tábort, 2012. július 9-15-e 
között. 
 
Ehhez kérjük most az Ön segítségét! 
 
Szövetségünk minden ifjúsági táborozásának a költségét 50%-al támogatja. Sajnos még így is sok 
szülő nem tudja megfizetni a fennmaradó költséget és ezért nem vesznek részt a táborban.  

Kérjük, hogy a lehetőségéhez mérten szponzorálja a tábor megvalósulását!  

Amennyiben reprezentációs anyaggal, vagy az Ön által gyártott vagy forgalmazott termékkel  
(baseball sapka, póló, édesség, toll, stb.) tudja támogatni a tábort, amit a csapatjátékok résztvevőinek, 
nyerteseinek tudunk kiosztani, azt is szívesen vesszük.  

A tábor területén, amely Csopakon a Balaton parttól mintegy 100 méterre lesz, a támogatók zászlóit, 
molinóját, céglogóját szívesen megjelentetjük, weblapunkon közzétesszük. A tábor webcíme: 
http://www.tabor.lotosz.hu/ 

 

A tábor szervezésével Molnár Attila urat bíztam meg. Elérhető a 06-209-514-421-es telefonszámon. 
Kérdéseire készséggel ad felvilágosítást.  

 
Kérjük, támogassa Ön is az ifjúság tűzvédelmi nevelését! 
 
 
 
 
Pomáz, 2012. február 7. 
 
 
 
   Tisztelettel és köszönettel: 
 
 
 
 

                                                                           
  Balog László 

elnök 


