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Nagyszívű oroszlánok a
Több országban vannak jelen, mint az ENSZ, politikától és vallásoktól függetlenek és egyetemes szolgálatra esküdtek fel. A két év
múlva százéves Lions Club
a világ legnagyobb, klubrendszerben működő jószolgálati civil szervezeteként huszonöt éve Magyarországon is jelen van,
központot azonban csak
májusban nyitott, éppen
Terézvárosban. A Lions
Clubok Magyarországi Szövetsége leköszönő kormányzójával, dr. Solymosiné dr. Kiss Ilonával és hamarosan hivatalba lépő vezetőjével, István Zsolttal
beszélgettünk.
– Miről ismerszik meg egy Lion?
ILONA: A Lions egy klubalapon működő jótékonysági szervezet, így természetesen vannak feltételei a tagságnak. Ajánlás révén válhat valaki taggá, ez biztosítja,
hogy egymással értékközösséget vállaló
emberek legyenek a klub tagjai. A célunk
az, hogy együttesen hatékonyabban tudjunk segíteni. Sokan fél évig, egy évig eljárnak az eseményekre, ismerkednek velünk. Olyan még nem volt, hogy valaki
ez után ne akart volna csatlakozni, részt
venni a munkában is. A Lions-tagság a
világ bármely pontján tartást ad, tisztelet
övezi és ugyanazt jelenti. Ahogy a Lion
mozaikszó is jelöli: szabadság, függetlenség, a népünk biztonsága.
ZSOLT: Visszatérve az értékközösségre, van mottónk is: We serve, azaz szolgálunk. Egy Lion leginkább erről a vállalásról ismerszik meg az élet minden területén. 2017-ben százéves lesz a Lions Club,
a centenárium mottója: ahol szükség van
rá, ott mindig van egy Lion. Világszerte
egyébként közel 1,4 millió taggal büsz-

kélkedhetünk kétszáztíz országban, etikai
kódex is rögzíti a tagság feltételeit. Ezek
többek között a politikai semlegesség, az
egyházaktól, a felekezetektől való függetlenség, illetve a közös értékek felvállalása
az üzleti életben.
– Jellemzően kikből áll a kilencszáz fős magyarországi tagság?
ZSOLT: Nincs nyilvántartásunk a korbeli, nembeli összetételről, de jellemzően
értelmiségiek a tagjaink. Mindenki számára nyitott közösség a Lions Club, aki
a saját munkáján kívül mást is akar tenni.
Országszerte negyvenhat klubunk működik, országrészenként más és más profillal, aktivitással.
ILONA: Elmondható, hogy NyugatMagyarországon erősebb a klubok gazdasági háttere. Keleten szűkösebb az anyagi bázis, de annál több a személyes segítség, az összefogás egy-egy ügyért a Lionok
részéről. A segítségnyújtás nem az anyagiakon, sokkal inkább tettre készségen,
jószándékon múlik.

– A Lions mozgalom egyik alapvető missziója a vakság, a szembetegségek elleni küzdelem. Miért alakult ez így?
ILONA: Történeti oka van. Az első világháborúban rengeteg volt a szemsérült,
és amikor az alapítónk, Melvin Jones találkozott egy kéregető vak katonával az
Egyesült Államokban, elhatározta, klubot alapít a hasonló sorsúak megsegítésére. Így alakult meg az első Lions Club
1917-ben. A mozgalom átterjedt Kanadába, majd Európába, nálunk a rendszerváltás után jött létre az első. Az alapító
eredeti vállalását hagyományosan minden klub őrzi. Magyarországon ráadásul
évente hatezer ember veszíti el a látását, a
probléma tehát aktuális. Ezért a Semmelweis Orvostudományi Egyetem szemklinikájával együttműködésben országos diabétesz- és szemszűrést végzünk százöt
településen az ötven év felettiek körében.
Szemszűrő buszunkkal járjuk a településeket, és a szűrés végén ajánlásokat teszünk a kormányzatnak a további problémák megelőzésére.
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a közösségért
A világ legnagyobb jószolgálati szervezete
A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét, a Lions Clubs Internationalt Melvin
Jones alapította 1917-ben az Egyesült Államokban. A jószolgálati célokkal alapított szervezet folyamatos fejlődésének eredményeképp a Lions mozgalom
ma kétszáztíz országban van jelen, negyvenhatezer klubban mintegy 1,4 millió tagja van, és a világ legnagyobb, klubalapon szerveződő, civil jószolgálati szervezete, amely vallásoktól és a politikától függetlenül végzi tevékenységét. A Financial Times amerikai napilap 2007-ben négyszáznegyvenöt cégóriás szakembereinek szavazata alapján harmincnégy nemzetközi jószolgálati szervezetet állított rangsorba. A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének
alapítványa, a Lions Clubs International Foundation (LCIF) ekkor nyerte el a
világ legjobb nem állami (civil) szervezetének megtisztelő címét. A kitüntető címet többek között azzal érdemelte ki, hogy a jószolgálatra összegyűjtött
adományok teljes összegét, azaz az adományok száz százalékát eljuttatja a
rászorulókhoz. A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége (LCMSZ) – a Lions
Clubs International tagjaként – 1989-ben jött létre. A Magyarországi Szövetség, ahogy a nemzetközi szövetség is, Lions Clubok szövetsége. Magyarországon jelenleg negyvenhat Lions Club közel kilencszáz tagja végzi jószolgálati munkáját. A magyar Lionok évente százötven-kétszázmillió forintnyi
adományt juttatnak el a rászorulókhoz a szövetség, illetve az egyes klubok
különböző programjain keresztül.

– Milyen hasonló, nagyszabású akciók
fémjelzi a magyarországi Lions Clubok tevékenységét?
ILONA: Az egészség mellett a kultúra és a sport is fókuszterületünk. Már
tíz éve szervezzük meg minden évben
a Vakok és Gyengénlátók Országos Kulturális Seregszemléjét Székesfehérváron. Népszerűsítjük a csörgőlabdát, érzékenyítő programokat szervezünk látóknak. Pécsett és Szombathelyen két
csörgőlabdacsapatot is összeállítottunk,
a továbbiak szervezéséhez együttműködünk a Magyar Kézilabda-szövetséggel.
ZSOLT: Eseti segítséget is készséggel
nyújtunk. A magyar Lions-tagok elsők
közt voltak ott a gátakon a borsodi árvizek idején 2010-ben, a dunai nagy árvíznél 2013-ban és a vörösiszap-katasztrófa
idején is segítséget nyújtottunk. Fontos
terület a tehetséggondozás is. Van olyan
tehetség, akinek gyerekkora óta egyengetjük az útját támogatással, összeköttetésekkel. Meg kell említenem még nemzetközi nyári táborainkat, ezek szervezé-

sébe ifjúsági szervezetünket, a Leókat is
bevonjuk.
– A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége május 8-án nyitotta meg központját Terézvárosban, a Podmaniczky utcában. Miért Terézvárost választották székhelyül?
ILONA: Itt vagyunk a legjobb helyen. Az új irodánk tökéletes találkozási hely, alkalmas konferenciák, klubgyűlések, jótékonysági szalonestek, kulturális programok megtartására. Végre egy
helyre kerültek az irataink, emlékeink is.
– A központ névadója Wanatka Gabriella
újságíró. Róla mit érdemes tudni?
ZSOLT: Csodálatos lélek volt, neki köszönhetjük a központot. A Lions volt az
élete, a családja, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségére hagyta örökségét is.
Ebből a hagyatékból vettük meg az ingatlant a központhoz, valamint többek között
médiadíjat alapítottunk, amely szintén az
ő nevét viseli.
KLEMENTISZ RÉKA

A TER-TV
a Hatoscsatorna műsorán
Terézvárosiaknak
szóló műsoraink
a Hatoscsatorna műsorán
HÉTFŐ
18.00 Terézvárosi magazin
Benne: Ez történt a héten
Önkormányzati percek
Terézvárosi kékhírek
Nagykörút (közéleti magazin)
Terézvárosi közlemények,
programajánló
Ismétlések
hétfő: 6.00
kedd: 0.50 és 10.30
csütörtök: 7.00
szombat: 16.30
Az önkormányzati adások heti
műsorrendje előre megtekinthető
a www.terezvaros.hu
és a www.hatoscsatorna.hu weboldalon.
A Hatoscsatorna teljes műsorkínálata
a www.hatoscsatorna.hu
weboldalon található.
E-mail:
studio@hatoscsatorna.hu
Tel.: 301-0956
Fax: 301-0957
Cím: 1064 Budapest,
Vörösmarty utca 65.,
VII. em.

