
„Az első oroszlán a kollekciómban”

Az ÉMÁSZ adományozási
stratégiájában is kiemelt hely jut az
ünnepeknek, hogy mennyire, azt
mi sem bizonyítja jobban, minth-
ogy dr. Marie-Theres Thiell, az
igazgatóság elnöke is rendre részt
vesz ezeken az eseményeken. Így

volt ez a közelmúltban, a miskol-
ci bábszínházban is, ahol a
bábelőadás mellett ajándékokkal
lepték meg a szociális és gyer-
mekvédelmi központ lakóit. Ez
alkalommal azonban ő maga is
kapott ajándékot, mégpedig az

Első Miskolci Lions Klubtól. A
szervezet vezetői egy oroszlán szob -
rocskával ismerték el dr. Marie-
Theres Thiell társadalmi szerepvál-
lalását és tiszteletbeli Lions-taggá
fogadták. 

Amint elmondta, a hazai
adományozási szokások eltérnek a
németországiaktól: itt kisebb
összegekkel is nagyobb célokat
lehet elérni, ugyanakkor Magyar -
országon sokkal nagyobb az
adományozási kedv, tapasztalata
szerint a magyar társadalom sokkal
inkább törődik a rászorulókkal. Az
adományozásban kevéssé járatos
cégeknek azt tanácsolta, hogy
fókuszáljanak egy célra, különben
elaprózodik az adományozás és
nem lesz hatékony. Célszerű egy
partnert keresniük a szeretetszol-
gálatok közül: nekik nagy gyakor-
latuk van ezen a területen.

Az Első Miskolci Lions Klub
elismerése meglepte és örömmel
töltötte el: „Ez az első oroszlán a
kollekciómban!”

A vakok által használt fehér bot
bevezetése a Lions mozgalomhoz
kötődik. 

A Lions mozgalom az első nem
kormányzati szervezet, amely hiva -
talosan is az ENSZ partnereként
működik.

A világ Lions klubjai évente
összesen közel 100 millió órában
végeznek karitatív tevékenységet.

Világszerte sok ismert, befolyá-
sos ember, közöttük Jimmy Car -
ter, Ronald Reagan és Bill Clinton
amerikai elnökök is csatlakoztak a
Lions Mozgalomhoz.

A Lions Mozgalom a világ leg-
nagyobb nem vallási alapokon
szerveződő civil közössége.

Világszerte több, mint 4 millió
gyerek vett részt eddig a szervezet
egyik legismertebb akciójában, a
Békeposzter Pályázaton, amely
keretében gyerekek rajzai méretnek
meg évről-évre.

A tagok felavatásuk során esküt
tesznek a világméretű szervezet
Etikai Kódexének betartására.
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Lions-kódex
Meg mu ta tom, hogy hi szek a mun kám ban. Cé -

lom, hogy azt szor gal ma san vé gez ve, mun kám mi -
nõ sé gé vel sze rez zek jó hír ne vet ma gam nak.

Si ker re tö rek szem, és meg kö ve te lek min den jo -
gos hasz not és el len szol gál ta tást, de nem szer zek
hasz not ön be csü lé sem el vesz té se árán, ha si ke re -
met ké tes ér té kû te vé keny ség vagy tisz tes ség te len
elõny biz to sí ta ná.

Tu dom, hogy üz le ti te vé keny sé gem mel nem kell
má so két le rom bol nom. Lo já lis va gyok ügy fe le im -
hez, üz let tár sa im hoz és õszin te ma gam hoz.

Bár mi kor, ha bi zony ta lan va gyok em ber tár sa im -
mal szem be ni po zí ci óm iga zá ban vagy eti ká já ban,
azt ma gam el le né ben ol dom fel.

A ba rát ság szá mom ra cél és nem esz köz. Az igaz
ba rát ság ön zet len, és nem mé rem az zal, hogy ki,
ki nek, mek ko ra szol gá la tot tesz. A ba rá ti ke zet
olyan szel lem ben fo ga dom el, ahogy azt fe lém nyújt -
ják.

Ál lam pol gá ri kö te les sé ge i met min dig szem elõtt
tart va, szó ban és tet tek ben hû sé ges va gyok nem ze -
tem hez, ha zám hoz és szû kebb kö zös sé gem hez. Idõ -
met, mun ká mat és erõ met e cé lok ra kész ség gel ál -
do zom.

Se gí tem em ber tár sa i mat: együtt ér zés sel az ag -
gó dó kat, tá mo ga tás sal a gyen gé ket és anya gi ak kal
a rá szo ru ló kat.

Óva to san kri ti zá lok és el fo gu lat la nul di csé rek,
mert épí te nem kell és nem rom bol nom.

S Z O L  G Á  L U N K !

W I R  D I E N E N !

W E  S E R V E !

Ahhoz, hogy a jövőben is „Szolgálhassunk”
kérjük, hogy az 

adója 1 százalékát 
az adóbevallás készítése során 

szervezetünk számára ajánlja fel. 
Minden forintot jószolgálati célokra 

használunk fel!     

Miskolci Oroszlánok (Lions) Közhasznú
Alapítványa; adószám: 

18414989-1-05

Segítség a Segíts Élni Alapítványnak

Kétszázötven ezer – a szeptember elején megren-
dezett jótékonysági koncert kapcsán gyűjtött -
forintot adományozott az Első MiskolciLions
Klub a Segíts Élni Alapítvány számára, mely
szoros kapcsolatban áll a Koraszülött-Újszülöttpa-
tológiai Osztállyal. Az adományt a koraszülött-
újszülöttszállítás-mentés tartalék lélegeztetőgépé -
nek beszerzésére fordítják. Az adományt dr.
Barkóczi István és Koleszár Péter adta át, dr. Szűcs
Ildikónak. 

Oroszlánokkal szüreteltek
Vakok és  gyengénlát ók számár a sz er vez ett  szür et et  az  Első  Miskolci  Lions Klub

A LIONS-ról

Disznókő. „Utoljára valamikor
harminc éve szüreteltem” – mond-
ta a látássérült Lipusz László, mi -
közben boldogan próbálgatta a
kezébe vett metszőollót; látszott
rajta, már alig várja, hogy újra
bemehessen a sorok közé, és saját
kezével tapogassa ki a cukortól
ragacsos fürtöket a tőkéken. Ku -
tyája, a hétköznapokon mindig fe -
gyel mezett Blake más labrado -
rokkal kergetőzött a Disznókő
pincészet szőlőskertjében, őket
szintén szabadon engedtek lá tás -
sérült gazdáik. A kutyák azonban
rendszeresen vissza-visszatértek
emberi társukhoz, megnézni,
nincs-e szükségük a segítségükre.

A látás világnapja

Lipusz László egyike volt annak
a 25 vak vagy gyengénlátó
embernek, aki az Első Miskolci
Lions Klub által kimondottan szá-
mukra szervezett szüreten vett
részt. Október a látás hónapja,
októ ber 15-e a látás világnapja -
a miskolci „oroszlánok” ebből az

alkalomból hozták tető alá a
szüretet, ahol a klub tagjai mel-
lett az általuk rendszeresen támo -
gatott vakok és gyengénlátók is
szedték az érett fürtöket. A
gyümölcsből a Disznókő pincé -

szetben tradicionális tokaji bort
készítenek, amit a klub elárverez,
hogy a befolyó bevételből az
általuk támogatott látássérültek
számára vásároljon a nemlátók

mindennapi életvitelét megköny -
nyítő dolgokat.

Az ország öt különböző Lions
klubjából érkeztek önkéntesek a
miskolciak felkérésére, de egy
cserediákként hazánkban tartózko -

dó ausztrál kislány mellett itt
voltak a Lions klubok magyar -
országi és a szlovákiai kormányzói
is. A rendezvény központja a Sár-
ga Borház csárda volt, itt gyüle -
keztek a szüret résztvevői, és itt
készült az ebéd – vadragu leves és
szőlős rétes –, amit a szőlősze -
désben megfáradt szüretelők a
szabad ég alatt költhettek el.

Az időjárás is kedvezett; reggel
még elég csípős volt az idő ahhoz,
hogy jólessen egy kupica pálinka,
aztán elég meleg, hogy élvezze az
ember a szabadban létet. A közös
munka arra is alkalmat adott, hogy
jobban megismerjék egymást a
klub tagjai és a látásukban korlá-
tozott emberek, akik remekül
érezték magukat: barátok között
voltak, biztonságban, és olyas
valamit csináltak, amit a hétköz-
napok során nem szoktak.

„Ne csövezzél, fiam!”

– Nagyon jó ötletnek tartom a
szüretet, bár vakon egy kicsit
nehéz megtalálni a szőlőfürtöket –
mondta a látássérült Amriskó
Tamás. Hogy megkönnyítsék a
nemlátók dolgát, mindegyikük
mellett volt egy látó önkéntes,
többen az ő instrukcióik alapján

találták meg a tőkéken a mézédes,
helyenként „mazsolává” töppedt
szőlőszemeket, amelyeket aztán
vedrekbe szedtek. Természetesen
később a klubtagok hordták ki a
szőlővel teleszedett ládákat a sorok
végébe.

A vakvezető kutyák még ekkor
is kedvükre szaladgálhattak, őket
is lekötötte a számtalan friss illat,
Blake még a szőlőt is megkóstol-
ta. „Amúgy nem szokott gyümöl -
csöt enni, biztos az érdekli, mi az,
amit beleteszek a vödörbe –
mondta gazdája, Lipusz László, aki
valahányszor kutyája beleszimatolt
az edénybe – erről az eb nyakában
függő csengettyű hangjából
következtetett – , finoman meg-
dorgálta: „Blake! Ne csövezzél,
fiam!” Erre a kutya rendszerint
Lipusz Lászlóra nézett, és miután
úgy ítélte meg, hogy a rendre -
utasítás nem teljesen komoly,
eloldalgott, hogy újabb élmények
után nézzen. A nap nem csak
munkával telt, a látássérültek
megismerkedhettek a borkészítés
folyamatával is, annak minden
ízével illatával együtt. Megkós -
tolhatták a különböző szőlőfaj -
tákat, az azokból készített borokat,
s beleszippantottak a pincék sajá -
tos aromájú levegőjébe.

Minden vendégnek személyi segítője volt

A négylábú vendégek is remekül érezték magukat

Marie-Theres Thiell tiszteletbeli Lions-tag lett


