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Másodszor tölti be a Miskolci
Lions Klub elnöki tisztjét: hasonlóak
a tennivalók, vagy megváltozott azó-
ta a helyzet?

DR. BARKÓCZI ISTVÁN: Végig -
kísérhettem az Első Miskolci
Lions Klub elmúlt két évtizedét,
hiszen a klub alapítói közé tarto-
zom. Én sorrendben a 4. klubel-
nök voltam akkor, most újra rám
esett a választás. Azóta alapvetően
meg változott a helyzet. Az
alapításkor a jótékonykodás e for-
mája vonzó, szinte „forradalmi
újdonságnak” számított, sokkal
könnyebb volt követőket és támo-
gatókat találni.

Megváltozott a támogatók hoz-
záállása?

DR. BARKÓCZI ISTVÁN: Azt hi -
szem, minden megváltozott, a
jótékonyságnak valahogy ma nincs
akkora súlya, mint a kezdetekben.
Akkoriban egészen kis akciókkal
fel tudtuk hívni a figyelmet cél-
jainkra, és nagyon sok magáncég,
állami vállalat támogatott ben-
nünket rendszeresen. Mára a céges
tá mo gatók jószerivel eltűntek, kis
összegeket is nagyon nehéz meg -
szerezni tőlük. 

Pedig – ezt cégtulajdonosként
mondhatom – a kedvezőtlen gaz-
dasági helyzet ellenére ma sem
igazán komoly nehézség egy
cégnek 150-200 ezer forintot
jótékony célra elkölteni. Az
elzárkózás egyik oka talán az is
lehet, hogy mára nagyon megnőtt
a rászorulók, kérelmezők száma,
különösen a jól menő cégek
komoly ostromnak vannak kitéve
e téren. Legalább ilyen fontos
tényező, hogy a karitatív tevé -
kenység valahogyan (nincs rá jobb
kifejezés) kiment a divatból.

Ez észak-magyarországi, esetleg
magyar jelenség?

DR. BARKÓCZI ISTVÁN: Nem.
Olyannyira nem, hogy a mi
klubunk alakulásánál bábáskodó
finnországi (vammalai) Lions klub
is hasonló cipőben jár. Nagyon jó
kapcsolat alakult ki akkor közöt-
tünk, azóta is tartjuk/tartom velük
a személyes kapcsolatot, így első
kézből ismerem a miénkhez nagy-
on hasonló nehézségeiket. Ezek a
nehézségek elég különösnek
tűnnek, ha összehasonlítjuk a finn
és a hazai gazdasági helyzetet, a
finn és a hazai potenciális tá -
mogatók anyagi lehetőségeit.

De az oroszlánok most sem adják
fel…

DR. BARKÓCZI ISTVÁN: Ter-
mészetesen nem! Az adott hely -
zetben kell helytállnunk és
megvalósítani alapvető céljainkat,
hiszen most talán még nagyobb
szükség van ránk, mint régebben.
Meg kell újulnunk minden te -
kintetben. Új típusú akciókra van

szükség. Jó példa erre a rendkívül
nagy sikerű, vakok számára
szervezett szüret. Természetesen
ehhez is szükség volt némi pénzre,
de a dolog alapvetően nem a
pénzről szólt: maga az akció
hihetetlen „nagyot szólt”, nagyon
sok visszajelzést kaptunk és – ami
nem kevésbé fontos – számunkra
is nagyon sokat jelentett. Mint
köztudott, a Lions mozgalom
elsősorban a vakok megsegítésén
fáradozik. A vakok életének
megkönnyítésére számos tárgyi,
anyagi segítség alkalmas, de
legalább ennyire fontos, hogy
átérezzük a helyzetüket, amennyire
lehetséges bele tudjuk képzelni
magunkat a helyükbe.

Lehetséges ez?

DR. BARKÓCZI ISTVÁN: Szerin-
tem igen, például olyan pro-
gramokkal, mint a vak szüret. Szá-
momra életre szóló tanulságot

adott az a nap azzal a felállással,
hogy egy látó segített egy nem
látót. Egyfelől megdöbbentett,
milyen nehézségekkel kell nekik
megküzdeniük a legegyszerűbb,
hétköznapi feladatok ellátása során
is, másfelől legalább ennyire
meglepett, mennyire életvidám,
kiegyensúlyozott emberek. Nem
mindegyikük persze, tehát éppen
olyanok, mint mi, látók.

Egy okos ember mondta egy szer:
„Nehéz méltósággal hálásnak lenni”,
ezért egy kissé elkerülhetetlenül feszé -
lyezett mindenki az adományozások
alkalmával. Az ilyen kötetlenebb
alkalmak talán ebben is segíthetnek…

DR. BARKÓCZI ISTVÁN: Persze!
Ez teljesen felszabadult légkörben
zajlott, jól éreztük magunkat min-
dannyian, még „üzlet is köttetett”.
Megtudtam, hogy egyikük zenész,
aki szívesen játszana újra, ha vol-
na hol: azóta rendszeresen fellép
nálunk a City Hotelben. Nyilván
van helye nála a fellépti díjnak, de
azt hiszem, legalább ennyire jól
jött az értelmes elfoglaltság –
vendégeinknek pedig tetszik a játé-
ka: így mindenki jól járt.

A közeljövő tervei?

DR. BARKÓCZI ISTVÁN: Ter-
mészetesen folytatjuk a hagy-
ományos klub tevékenységünket,
hiszen az is fontos. Éppen nem-
régiben adtuk át a 250 ezer forin-
tos támogatásunkat a koraszülött
mentő műszereinek beszerzésére:
az összeg a jótékony célú Miskol-
ci Dixieland Band koncertünk
bevételéből származik. Tervezünk
újabb jótékony célú koncertet,
februárban közös bált rendezünk
a BOKIK-val, tavasszal is
szeretnénk bálozni, és természete-
sen most karácsony táján is kiny-
it a Lions teázó, ahol persze for-
ralt bor is kapható majd…

„Meg kell újulnunk”
Beszélgetés  Dr.  Barkóczi  Is tv ánnal ,  az  Első  Miskolci  Lions Klub elnökével

Az Év Oroszlánjai
1991/1992 DR. BARKÓCZI ISTVÁN, 

MOLNÁR GÖRGY
1992/1993  DR. KOTEK PÁL
1993/1994 KOVÁCS JÓZSEF
1994/1995 BEKES DEZSÕ
1995/1996 PUSKÁS PÉTER, 

FITOS ISTVÁN
1996/1997 DR. KOTEK PÁL
1998/1999 VARGA LÁSZLÓ
1999/2000 KOVÁCS BERTALAN
2000/2001 DR. BARKÓCZI ISTVÁN
2001/2002 DR. LAKATOS ÁRPÁD
2002/2003 VINNAI JÁNOS
2004/2005 BEKES DEZSÕ
2005/2006 DR. BARKÓCZI ISTVÁN
2006/2007 KISS LÁSZLÓ
2007/2008 IGLAY SZABOLCS
2008/2009 FUHRMANN GÉZA 
2009/2010 HALMAI GYULA
2010/2011 ISTVÁN ZSOLT
2011/2012 DR. NYÍRI ATTILA
2012/2013 DR. BARKÓCZI ISTVÁN

AZ AKTUÁLIS KLUBTAGNÉVSOR:

BABCSÁN NORBERT, BALABÁN PÉTER, 
DR. BALLA LÁSZLÓ, DR. BARKÓCZI ISTVÁN,

BIHALL TAMÁS, DR. DIMÉNY IMRE,  
FUHRMANN GÉZA, GRÓSZ GYÖRGY, 
HAJNAL JÓZSEF, DR. HALMAI GYULA, 

IGLAY SZABOLCS, ISTVÁN ZSOLT, 
KISS LÁSZLÓ, DR. KIGYÓSSY ANDRÁS, 

DR. KOLESZÁR LAJOS, KOLESZÁR PÉTER,
MÉSZÁROS LÁSZLÓ, NAGY GÁBOR, 
DR. NYÍRI ATTILA, PUSKÁS PÉTER,  
SÁPI RÓBERT, DR. STIPTA VIKTOR, 

TÓTH ZOLTÁN, PROF. DR. UJSZÁSZY LÁSZLÓ, 
VARGA ISTVÁN, VARGA LÁSZLÓ, 
VINNAI JÁNOS, ZARÁNDI VILMOS

TISZTELETBELI TAGOK:
BEKES DEZSÕ, KARVAJSZKY ISTVÁN, 
LAKATOS ÁRPÁD, SZILÁGYI LEVENTE, 
DR. TORNAI LÁSZLÓ, VILÁGI ISTVÁN

Dr. Barkóczi István: „a szüreti akciónk nagyot szólt”

Az Első Miskolci Lions Klub
ingyenes szemészeti szűrést szerve -
zett a közelmúltban Sajóecsegen.

Barkóczi István klubelnök: „A
Lions mozgalom fő célja az egész
világon, így Magyarországon is a
látás megőrzéséért folytatott
küzdelem, a különféle szem be -
tegségek gyógyításának elősegíté se,
a vakok és látássérültek támogatása.
Az Első Miskolci Lions Klub a
szerény eszközeivel mindig tett
ezekért a célokért itt Miskolcon:
minden évben ingye nes általános
egészségügyi szűrést szerveztünk a
vakoknak és látás sérülteknek,
számítógépeket és szoftvereket
ajándékoztunk a vakok és gyengén-
látók megyei szerve zetének és

támogatjuk a vakvezető kutyák
kiképzését is. Ez a szűrés egy új
lehetőség, amellyel szeretnénk a
jövőben még többet élni.”

– A klubok szövetsége felszerelt
egy mikrobuszt minden szükséges
vizsgálati eszközzel – tudtuk meg
István Zsolttól, a miskolci klub
tagjától, az országos Lions mozga-
lom második alkormányzójától. –
A kisbusz feladata, hogy eljusson
olyan kisebb településekre, ahol
esetleg az idősek, elesettebbek vagy
szegények számára nehéz igénybe
venni hasonló egészségügyi szol-
gáltatást. Most összesen 66 sajóe -
csegi lakost szűrtünk, és öt-hat
olyan esetre leltünk, akik nem tud -
tak a súlyos szemproblémájukról. 

Sajóecsegen járt a Lions kisbusza

A Lions kisbusza sorra járja a kistelepüléseket

A City Hotel Miskolc alatt 
Kedvező árak, helyi alapanyagok, négy csillagos színvonal

Hétfőtől-péntekig, 12:00-15:00 óra között, napi menü
A főétel bármelyik napon helyettesíthető wellness ajánlatunkkal. 

Hétvégén, háromfogásos Chef menü
Időközönként borvacsorák, zenés táncos rendezvények

DRÓT Bisztró & Restaurant – a hely, ami összeköt minket!

DRÓT Bisztró & RestaurantDRÓT Bisztró & Restaurant

3529 Miskolc, Csabai kapu 8.  Asztalfoglalás: 46/555-102  www.drótbisztro.hu   www.facebook.com/DrotBisztroRestaurant


