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Na, nézze!
HAJ NAL JÓ ZSEF

Na, nézze!
Egyszerűen nem vet-

tem észre!- magyarázko -
dik a kolléganőm. Oda -
lépett hozzám,– mondja
– talán meg is érintett. Én
olyanná váltam már, annyira átitatódtam ezekkel
az utcai rémtörténetekkel, ha valaki nyilvános
helyen, ha csupáncsak megérint, már úgy érzem,
hogy ki akarnak rabolni. Persze, tudom felesleges
így rettegni, - veti közbe. Az eset a miskolci
Villanyrendőrnél történt. A férfi azt kérdezte, merre
van a társadalombiztosítás? Én meg mondom, na,
nézze, egyenesen megy kábé ötszáz métert, ott lát-
ja a Mindszenti templomot, és attól balra már meg
is találja!

Gondolhattam volna – lamentál – de a nap
verőfényesen ragyogott, rajtam napszemüveg, nyil-
ván ezért rajta is. Abból is rájöhettem volna, ki vel
találkoztam, hogy rákérdezett, kicsit fura módon
még egyszer: akkor ötszáz méter? Mondtam neki,
körülbelül. Megköszönte, ellépett tőlem, s már
jócs kán eltávolodott, amikor visszafordultam, akkor
láttam kezében a fehér botot. Rohantam utána,
képzelheted magas sarkú cipőben: Bocsánat, bo -
csánat! Csak nevetett – jó középkorú férfi volt.

Nem vettem észre. Figyelmetlenség. Beszél-
getésünkbe bekapcsolódik egy másik kollégánk, a
hivatali kávéautomata előtt. Tőle hallom, amit
talán már tudtam is, hogy a látást meg kell tanul-
nia az ember agyának, amikor még kis csecsemő.
Hétről-hétre a mama, a papa segítségével, szép szó-
val, tapasztalattal, „családi” információkkal,
színekkel, tárgyakkal, érintéssel – és akkor jön a
világ. Ám, még valamit meg kell tanulnia az agy-
nak, és meg kellene jegyeznie egy életen át, még-
pedig azt, hogy a látó ember a világtalanokkal
együtt létezik. Olyanokkal, akik rosszul vagy még
rosszabbul vagy egyáltalán nem látnak. Ebben a
furcsa földi berendezkedésben, az a feladat-
megosztás alakult ki, hogy a látók dolga, fogal-
mazzunk úgy, kötelessége és felelőssége gondos -
kodni azokról, akik hallással és tapintással szerzik
a létezéshez kellő információkat.

Nekik kell a közlekedési lámpákat úgymond
hallhatóvá tenni, olvashatóvá tapintással a felira-
tokat, már ahol lehet, és nekik kell olyan
eszközökkel ellátni őket, – ma az elektronika
korában nem számítanának drága dolgoknak –
amik segítik a boldogulásukat.

Ami mindezen túl van, az elsődleges kötelesség
után, az valahol a tisztességhez, a józan
viselkedéshez, nevezzük, úgy az emberséges hoz-
záálláshoz tartozik. Élményhez, olyasfajta
lehetőségekhez juttatni a vakokat, a látássérülteket,
legyen az egy koncert élménye, egy kirándulás
felejt hetetlen napja, vagy „csak” egy jó beszélgetés
felejthetetlen órája.

Ahogyan kolléganőm bevezette az útbaigazítást:
Na, nézze!- úgy fejeződjék be ez a gondolatsor.
Világosan látnunk kell, ez a viszonyulás nem
pusztán pénz kérdése, helyzetenként persze az is,
hanem elsősorban az akaraté.

A Lions-újságban, ezeken a hasábokon most
olvasható hírek, cikkek, fotók és beszámolók erről
beszélnek. A jóakaratról.

„Ez inkább egyfajta szolgálat”
Az or szágos I I .  a lkor mányzó a  miskolci  klub t agja ,  Is tv án Zsolt

Bár a LIONS mozgalom talán
a legkevésbé hierarchikus szervezet
a világon, mégis van vezetési struk-
túrája. A nemzeti szövetségeket
(így a magyart is) kormányzó és
két alkormányzó irányítja.
Utóbbiak egyike az Első Miskolci
Lions Klub tagja, István Zsolt: őt
kérdeztük megtisztelő meg-
bízásáról.

ISTVÁN ZSOLT: A Lions világ-
mozgalomnak ma 208 tagállama
van, több mint az ENSZ-nek. Egy
tagország egy Lions District, az
európai tagországokat az európai
kormányzóság tömöríti, majd
legfelül a világszervezet áll. Ezeket
a szinteket mindenhol egy kor-
mányzó, és két alkormányzó fog-
ja össze. Van I. és II. alkormányzó
(utóbbivá választottak engem az
idén), a sorszám azt jelzi, hogy egy,
illetve két év múlva ők lesznek a
kormányzók. A vezető e séma
lapján évente rotálódnak szerte a
világon.

Mit jelent ez a megbízatás?

ISTVÁN ZSOLT: Természetesen
megtisztelő feladat, és igyekszem
legjobb tudásom szerint a funk ció -
nak eleget tenni. Némi „elő -
képzettségem” már van, hiszen
miskolci klubunknak már voltam
az elnöke (2009-ben), majd
voltam zóna elnök, végül a
Dunától keletre eső 12 klub tar-
tozott hozzám. Ez már hasonló
tevékenységet és feladatkört jelen-
tett a mostanihoz, amikor hárman
(a kormányzó és a két alkor-
mányzó) a 47 hazai klub munkáját
fogjuk össze.

Ez irányítási-vezetési feladatkör?

ISTVÁN ZSOLT: Nem, sokkal
inkább egyfajta szolgálat, szerve zési,
információszerzési és-továbbítási
feladat. Talán a Lions mozgalom
világsikere is részben annak
köszönhető, hogy a klubok klub -
szerűen, önállóan működnek, nincs
merev hierarchia. Egyik fontos
feladatom például a nemzetközi
kapcsolattartás közvet len szom-
szédjainkkal, de a világszervezettel
is. Alkormányzóként benne tudok
lenni az országos nagy akciókban
is, ez számomra nagyon vonzó.

Profán kérdés: jelent előnyt a
miskolci klubnak, hogy egyik tagja
éppen alkormányzó?

ISTVÁN ZSOLT: Feltétlenül, és ez
egyáltalán nem baj. Nem kell
rosszízű lobbizásra gondolni,
mindössze annyiról van szó, hogy
én alkormányzói munkám során
értesülök sok lehetőségről,
pályázat ról, és nagyobb nyil-
vánosságot tudok biztosítani
klubunk akcióinak a mozgalmon
belül. 

A Lions nem tud mindent
megoldani, de struktúrájából
következően nagyon hatékony és
gyors tud lenni: az emlékezetes
Sajó árvíz során a Lions alap az
első között tudott adni 10.000
dollár gyorssegélyt a rászorulók-
nak. Ugyancsak a nemzetközi

kapcsolatoknak kö szön hető a
szemszűrő busz létrejötte: a német
és francia szövetség támogatott
bennünket 10.000 euróval, így
busz októbertől járja az országot
(lásd sajóecsegi szűrőakciónkat). A
busz tavasszal újra körútra indul:
a helyi kluboknak csak a szakor-
vost, az érintett önkormányzatok-
nak pedig helyiséget kell biztosí-
taniuk.

Hallhatnánk a II. alkormányzó
terveiről?

ISTVÁN ZSOLT: A magyar Lions
szövetségnek egyelőre nincs sem-
miféle helyisége. Szeretnénk a
közeljövőben pályázni egy
budapesti központra, amely
állandó szemészeti szűrőközpont -
ként működhetne, és helyet biz-
tosíthatna a szövetség admin-
isztrációjának is. 

A másik nagy terv bekap -
csolódni a Lions-Quest prog -
ramba. Ez a program pedagógu-
sokat képez egy igen nehéz fela-
datra: a „legrosszabb korban lévő”,
10-14 éves fiatalok fejlődésének
segítése pozitív társadalmi
készségeik kialakításában, és
segíteni az olyan csapdák elke -
rülésében is, mint a droghasználat. 

Ez külföldön jól működő,
kipróbált rendszer, bevált oktatási
anyagokkal. A pedagógusok
képzéséhez a nemzetközi Lions
szövetség 75% támogatást adna,
a 25%-ot kell „csak” előte rem -
tenünk. Végül: az országos szövet -
ség évente egy közgyűlést tart,
ennek színhelye 2016-ban Miskolc
lesz. Ennek megszervezését időben
el kell kezdenünk, hogy
vendégeink jó emlékeket vigyenek
magukkal Miskolcról…

István Zsolt: „feladatom a nemzetközi kapcsolattartás”
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A Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit
Kft. Logisztikai és Gyártástech-
nikai Intézete (BAY-LOGI) részt
vesz az Európai Unió Intelligens
Energia Európa program támo-
gatásával megvalósuló OILECO
(OILECO Value Chains:Foster-
ing Public-Private Partnerships for
local bio-business value chains of
used cooking oils) elnevezésű pro-
jektben. 

Ebben a hat EU-s ország (Bel-
gium, Olaszország, Ausztria, Mag-
yarország, Spanyolország és Bul -
gária) együttműködésében zajló
projektben, 6 szervezet képvisel-
teti magát.

A projekt 2011-ben indult és a
30 hónapos időtartama alatt több
tanulmány is elkészült, amelyek
célja a lakosságnál keletkező

használt sütőolaj begyűjtés és
hasznosítás megvalósulása az adott
országokban az érdekeltek
bevonásával. Minden országban
elkészült egy elemzés a használt
sütőolaj (HSO) keletkezéssel,
gyűjtéssel, feldolgozással és hasz -
nosítással kapcsolatban, a tanul-
mányokban elemzésre került a
helyzet mind a HORECA (hotel,
étterem), mind a lakossági szek-
torokban. 

Mivel az európai országok nagy
részében és Magyar országon is a
HORECA szektor ban keletkező
HSO begyűjtése és hasznosítása
megoldottnak tekint hető, ezért a
projekt főleg a lakosságnál
keletkező HSO begyűjtésre kon-
centrált. A becsléseink szerint
hazánkban a lakosságnál kb. 32
ezer tonna használt sütőolaj

keletkezik, ami csak minimális
mértékben (kb. 1-2%-ban) kerül
begyűjtésre és hasznosításra. A
sütőolaj begyűj tésének a célja
kettős, egyrészt a környezetünk
védelmének szempontjából
fontos, másrészt a biodízel
előállítás alapanyagaként jelentős
gazdasági az potenciállal is ren-
delkezik.

Az OILECO keretében két
mintaprojekt került kidolgozásra.
Az egyik mintaprojekt Budapesten
kerül bevezetésre, ahol egy
élelmiszerlánc 10 üzletében indul
el a HSO gyűjtése 2014 elején. A
másik mintaprojekt Miskolcon
kerül bevezetésre, mégpedig iskolai
gyűjtés keretében. 2013. decem-
ber 17-én az Arany János általános
iskolában a Martin-Kertvárosban,
míg december 18-án Komlóstetői

Általános Iskolában lesz HSO
gyűjtés. A mintaprojekt a papír -
hulladék gyűjtés mintájára kerül
kialakításra, ahol az iskolák
osztályai, diákjai versenyeznek
egymással. A nyertes osztályok
diákjai értékes jutalmakat kapnak
a begyűjtött HSO mennyisége
alapján. A mintaprojekt keretében
januárban és februárban is meg -
szer vezésre kerül egy-egy további
gyűjtés ugyanazon helyszaneken.

Amennyiben a miskolci két
iskolában sikeres lesz a minta -
projekt elképzelhető, hogy a
program kiterjeszthető Miskolc
összes iskolájára, valamint
országos programként kiterjeszt -
hető az iskolákban egész Mag-
yarországon. Ebben az esetben az
OILECO projekt teljes sikerrel
zárulhat.

December 3-a a fogyatékkal
élők világnapja, amelyhez kap -
csolódóan a jószolgálati tevékeny -
sé get ellátó két miskolci lions klub
közös akció keretében igyekezett
felhívni a figyelmet a látásukat
elveszített emberek egyik leg-
fontosabb „eszközeire”, a vakvezető
kutyákra. 

A Baráthegyi Vakvezető Kutya
Iskola, a Lady Lions Klub Miskolc,
az Első Miskolci Lions Klub
valamint a Fressnapf Állatfelsze -
relési és Állateledel Áruház tájékoz-
tató napot szervezett december 7-
én. A helyszínre látogatók megte -
kinthették a kiképzett és kiképzés
alatt álló vakvezető kutyákat, azok
munkáját. 

Kipróbálhatták a segítő ebek
segítségével történő közleke dést,
megismerkedhetnek a vakve zető

kutya képzés sajátosságaival, szép-
ségeivel, nehézségeivel.

Magyarországon több évet is
várnia kell egy látását elveszített
embernek, ha kiképzett vakvezető
kutyához szeretne jutni. Ennek
egyik oka a kiképzés magas költ-
sége, amely akár a 1,5 millió forin-
tot is elérheti kutyánként. Az infor-
mációs nap keretében adomány -
gyűj tési akciót is tartott a négy
szervezet. Az állateledel áruházba
betérő vásárlók adományaikkal
támogathatták a vakvezető kutyák
képzését és fenntartását. A felaján-
lásokat a vásárlók közvetlenül a
vakvezető kutyák látássérült
gazdáinak vagy a kiképzőknek
ajánlhatták fel, adhatták oda.

A rendezvény harmadik alka-
lommal kerül megrendezésre. Az
adománygyűjtő akció innovatív jel-

legére tekintettel a Lions Klubok
nemzetközi magazinja is beszámolt
a korábbi adománygyűjtésről. A
közel félmillió forint értékű

adomány összegyűjtésével végződő
miskolci eseményről másfél millió
lions tag olvashatott a világ min-
den pontján. 

Miskolcon indul a Bay Logi mintaprojektje

A négylábú segítőket segítették

Az akció világszerte ismertté váltAjándék a Tüskevárnak

A miskolci Tüskevár iskola és óvoda a sajátos
nevelési igényű gyermekek és tanulók gyógy -
pedagógiai nevelési-oktatási intézménye. Leg-
fontosabb alapelvük a gyermekközpontúság, a
gyermek életkori sajátosságainak megfelelő bánás-
mód, a tanuló autonómiájának tiszteletben tartása.
Nevelésük célja, hogy neveltjeik a társadalom védő
feltételei közepette, megfelelő irányítással kiegyen-
súlyozott emberi életet élhessenek. Az Első Miskol-
ci Lions Klub rendszeresen támogatja az itt folyó
munkát, melynek fontos része a mozgásfejlesztés,
amihez eszközök, játékok kellenek. Legutóbb
Mikulás táján keresték fel őket, és átadták a
számukra gyűjtött 150 ezer forintot.


