
 
 

Pályázat 
a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége  

által kiírt 

„Az év Lions Klubja 2014/2015” 
cím elnyerésére 

 
 
Pályázatot benyújtó klub: 

Első Miskolc Lions Klub 
 
 
Az Első Miskolc Lions Klub 25. éves évfordulójára készülve a korábbi években elkezdett jószolgálati programokat folytatva 
és új tevékenységeket felvállalva tevékenykedett 2014-ben és 2015-ben. 
 
A klub vállalásait, tevékenységeit úgy tervezte meg, hogy legalább havonta egy esemény valósuljon meg és az események 
sokszínűsége okán a nagy létszámú klub tagjainak mindegyike tudjon részt vállalni a kezdeményezésekben. 
 
Jószolgálati akciók, programok 

Szeptember 

 Egy 6 éves aliglátó kisfiú általános iskolai tanulmányainak megkezdéséhez eszközöket adományoztunk a 

fiú oktatását vállaló általános iskola számára.  

 Első alkalommal rendezte meg a Vakvezető Kutyás Tábort a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola 

Alapítvány. A továbbképzésben vakvezető kutya-kiképzők, rehabilitációs szakemberek, valamint a 

program során segítő önkéntesek vettek részt.  Többek között barlangtúrára kísérték a táborlakókat, 

kipróbálhatták a miskolci villamost, tömegközlekedést. Megismerkedhettek a Baráthegyi Majorsággal, 

kilátogattak az egyetemre, jártak Miskolctapolcán, illetve a felújított Diósgyőri várat is bejárták a vakok és 

segítő kutyáik. 

 

 



A tábor résztvevőit – az Első Miskolci Lions Klub látta vendégül egy vacsorára. Az este folyamán István 

Zsolt a magyar Lions mozgalom első alkormányzójától tudhattak meg információkat a szervezet által 

nyújtott programokról, pályázatokról, lehetőségekről. A vacsora után közösen egy boresten vettek részt a 

klub és a képzés résztvevői. 
 

Október ( a látás hónapja) 

 A klubüléseink helyszínén, a miskolci City Hotelben a Láthatatlan Kiállítás szervezőivel közösen egy 

láthatatlan vacsorát szerveztünk, amelyen teljes sötétségben összesen 70 vendég vett részt, a vacsora 

előtt- és után érzékenyítő játékokkal és feladatokkal ismerkedhettek meg a vendégek. 
 

 

 

November 

 Szemszűrő nap keretében az ország egyik legnehezebb sorsú településén végeztünk ingyenes 

szemszűrést. A 40 vizsgált személyből 36 esetben történt megállapítás, amely további szakorvosi 

beavatkozást igényel. Az ellátásra szorulók további gondozásának koordinálását egy 

partnerszervezetünk, az Abaújrakezdés Egyesület végzi, amely a további orvosi ellátáshoz gondoskodik 

a rászorulók Miskolcra történő eljutásáról. 



 

 Már 4. alkalommal a vakvezető kutyáknak gyűjtött a klub adományokat a Lady Lions Klubbal, a 

Fressnapf állateledel áruházzal közösen a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola jelenlegi és levizsgázott 

növendékei számára. A bevásárlóközpontban szervezett eseményen a látogatók kipróbálhatták a 

vakvezető kutyákat. 

 

 

 

December 

 A Velkey László Gyermek Egészségügyi Központ épületében működő iskola a hosszabb kórházi 

kezelésre szoruló gyerekek számára biztosítja a tanulás lehetőségét. Ez hazánkban egyedülálló, 

különleges oktatási intézmény. A Klubunk és az iskola között az idén indult el egy együttműködés. 

Bemutatkoztunk a gyerekeknek, bemutattuk eddigi programjainkat, kiemelten a vakok számára rendezett 

szüretünket és egy vak barátunk, Lipusz László és hűséges vakvezető kutyája, Blake is elkísért 

bennünket. A gyerekek megismerkedtek a vakvezető kutyás élet szép- és árnyékos oldalával is. 

A gyerekek számára egy rajzpályázatot hirdettünk, amely témája a vakok számára rendezett szüret volt. 

 



 

 

 A Tüskevár Óvoda mentálisan sérült – többségében Down-kóros és autista - lakói idén ismét a Lions által 

útba igazított Mikulással találkozhattak. Ezen programunk a klub alapításától jelen van az éves 

jószolgálati munkánkban. 

 



 

 A Kreatív-Karitatívok (Gyulai Krisztina) segítségével karácsonyi rajzórával ajándékoztuk meg a 

gyerekkórházban hosszabb kezelés alatt álló gyerekeket. Kiégetett kerámia angyalka- és harang 

figurákkal leptük meg őket, amelyet minden gyerek saját ízlése, elképzelése alapján festhetett ki és 

adhatta azt karácsonyra szüleinek, orvosainak vagy a kórház nővéreinek. A rajzolást klubtagjaink 

közreműködésével végezték a gyerekek. 

 



 

 A Tüskevár Óvoda vezetése által megfogalmazott kérésnek örömmel tettünk eleget, melyben egy egy 

fejlesztéshez szükséges korszerű kamerát kértek a Jézuskától. Ezen eszközzel rögzített felvételekkel a 

szülők számára bemutatható a gyerekek csoportbeli viselkedése, szocializációs fejlődése. 

 

 

 Az advent utolsó napjaiban évtizedek óta Miskolc belvárosának valamely forgalmas pontján forró teát, 

bort, sült almát, pogácsát adunk adományokért cserébe. 2014-ben 4 napig a város egyik 

bevásárlóközpontjának bejárata mellett, december 20-23-ig találkozhattak a miskolciak a két miskolci 

lions klub faházával és kínálatával. 

 



 

Január 

 A Lions Club International felhívásának eleget téve Melvin Jones születésnapjának hetén az éhség elleni 

küzdelem jegyében ételosztással adóztunk alapítónk emlékének.Összesen 100 adag babgulyás 

kiosztására került sor. 

 

 

 

Február  

 Az Első Miskolci Lions Klub, a Lady Lions Klubbal és a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 

közösen jótékonysági bált rendezett. A tombola bevételét a Vakok- és Gyengénlátó gyerekek számára 

rendezendő gyereknapi műsor, programok megszervezésére ajánlották fel a szervezők. 

   

 

 

Március 



 A klub jószolgálati tevékenységében meglehetősen ritka egyéni támogatás mellett döntött a klub. Egy 16 

éves látását majdnem teljesen elveszített fiatalember támogatásáról döntöttünk. A klub adománya egy 

számítógép, amelyet a fiatalember tanulásához tud használni. 

 

 

 

Április  

 Klubunk az április 10-i klubülése előtt Miskolc belvárosában egy faültetés végzett. A fa a városi temető 

közelében, abban az épületben található, ahol a klub alapítása utáni években a klubülést tartotta. A fa 

alatt szándékozunk az elhunyt – de távoli nyughelyen fekvő – tagtársaink emlékére gyertyát gyújtani. 

 



 

Április (tervezett programok) 

 A gyermekkórház lakói számára a vakvezető- és segítő kutyák világnapján (április 27.) egy kutyás napot 

tervezünk a kórház zárt udvarán. Az esemény szervezése folyamatban van. 

 

Május (tervezett programok) 

 Május 9-én, a miskolci Avas hegyen megrendezett Borangolás nevű eseményen jótékonysági pogácsa 

árusítását tervezzük. Az esemény jó alkalom arra, hogy a Lions mozgalom értékeivel 

megismerkedhessenek Miskolc lakói. 

 

 Május 16-án, a Lions Clubs International által meghirdetett „Jószolgálat hete a gyermekekért” 

akciósorozat keretében a vak- és gyengénlátó gyermekek számára szervezünk gyereknapi eseményt. 

 

 Miskolc a vakvezető kutya képzés egyik központja Magyarországon. A vakvezető kutyájának kiképzése 

miatt hosszú ideig a városban lakott Lakatos Norbert, alig 30 éves vak barátunk. A fiatalember kutyájával 

visszaköltözött Baranyába, ahol jelenleg egy sérült munkaképességűek számára létrehozott 

munkahelyen dolgozik. Családja költségvetéséhez rendezvényeken hajtogat gyerekek számára lufi 

figurákat. Klubunk felajánlotta számára, hogy honlapot készítünk tevékenysége népszerűsítéséhez. A 

honlap készítése folyamatban van. A fiatalember és kutyája fotózását a honlaphoz a Pécsi Első Lions 

Club közreműködésével felkért fotós segítségével valósíottuk meg.  

 

 

Június (tervezett programok) 

  

 Partnerszervezetünk, a látássérülteket támogató Látás-Mód Alapítvány számára adományoztuk az 

októberi, Láthatatlan vacsora bevételét. A szemléletformálást zászlajára tűző szervezet az adományból 

egy kiadvány megjelentetését tervezi. Ennek nyomdai és előkészületi munkálataiban vállalunk szerepet. 

A kiavány várhatóan a nyár folyamán készül el. 

 

Részvétel új klub megalakításában (vagy LEO klub) 

Klubunk a Debreceni Főnix Lions klub megalakulásában szponzori szerepet vállalt. Sajnálatos módon az erőfeszítéseink 
ellenére a klub működése nem indult el. 



Tagbővítés 

 

Klubunk létszáma a három fő belépésével és egy fő kilépésével két fős pozitív szaldót mutat a 2014/2015-ös Lions év 

végére. Az idei évben egy 30 év alatti és egy 35 év alatti taggal bővült klubunk. 

 

 

 

Klub szintű aktív nemzetközi kapcsolatok 

 Az Első Miskolci Lions Klub szponzor klubja a Vammalai Lions Klub, Finnországból. Alapító klubunkból 
január folyamán néhány tag látogatást tett Miskolcon. Februárban klubelnökünk járt az alapító klub 55. 
évfordulójára rendezett ünnepségen. 

 

 

 Kassai Lions Klubban tevkénykedő barátainkkal évente néhány alkalommal találkozunk. Legutóbb 
Láthatatlan vacsorára látogattak el északi szomszédaink.  



 

Tag delegálása/részvétele a szövetségi munkájába(n) 

 István Zsolt alkormányzó meghatározó szereplője a hazi Lions világának.  

 Koleszár Péter zónaelnökként  valamint a 2015-ös Ifjúsági Lions tábor igazgatójaként vállal szerepet a 
klubszintű munkában. 

 Hajnal József a Szövetség médiafelelőse a D-119 disctrict sajtóeseményeinek szervezésében vállal 
szerepet. 

 

Saját honlap, média eszköz, közösségi oldal 

 Klubunk új honlapja 2014. nyarán indult el. Folyamatosan frissített információkat tartalmaz, 
mobiltelefonról elérhető változattal rendelkezik, a legkorszerűbb trendeknek megfelelően került 
kialakításra. Címe: www.lionsmiskolc.hu 

 

 Az Első Miskolci Lions Klub önálló facebook oldallal rendelkezik. Eseményeinken túl a jószolgálati világ, 
a világ lions közösségének információit is elérik ezen keresztül az oldalhoz csatlakozott facebookozók. 
Címe: www.facebook.com/lionsmiskolc 

 Klubunk egy 4 oldalas, napilap formátumú éves kiadványt jelentet meg a megyei napilap (Észak-
Magyarország) gondozásában. A kiadvány 10000 miskolci és Miskolc környéki olvasóhoz jut el.  

 Az idei évben kivétel nélkül minden jószolgálati akciónk megjelent a megyei napilapban, az Észak-
Magyarországban. Akcióink a városi tévében, városi napilapban, megyei online kiadványban is gyakran 
szerepeltek. A teljes sajtólista megtekinthető az alábbi cimen: http://www.lionsmiskolc.hu/rolunk-irtak/ 

http://www.lionsmiskolc.hu/
http://www.lionsmiskolc.hu/rolunk-irtak/


 

 A nemzetközi Lions Magazin 2015. februári számában beszámolt a sérült gyerekek óvodásjában tartott 
mikulás ünnepségünkről. 

 

 

Nemzetközi tematikus programokhoz való csatlakozás 

 A Lions Clubs International a Centenáriumi „Lions 100” (Centennial Service Challenge) program 
keretében egy olyan, 4 tematikus lábon álló programsorozatot hirdetett meg a lions klubok részére, 
amelyben a különböző témakörökben a klubok események szervezését végzik/végezhetik.  

Mindegyik eseményről a LCI felé havonta leadásra kerülő jelentésben a kapcsolódó tematika 
megjelölésre került. 

A látás védelme, az éhség elleni küzdelem, a fiatalok bevonása és a környezetvédelem témakörök 
mindegyikében jószolgálati eseményeket szervezett és valósított meg klubunk. 

 A LCI által meghirdetett 3 tematikus hét mindegyikén csatlakoztunk a nemzetközi eseménysorozathoz.  
A látás hónapja keretében a láthatatlan vacsorát szerveztük. Januárban,az éhség elleni küzdelem, 
Melvin Jones születésnapjának hetén ételosztást végeztünk. A gyermekek érdekében végzett szolgálat 
hete (május 16-22) is visszaköszön a klubunk programjainak rendszerében, amikor gyereknapot 
szervezünk a vak gyerekek számára. 

 Mindhárom program keretében aktív részresei voltunk/leszünk a világméretű megmozdulásnak. 

 A LCI által meghirdetett kommunikációs felhívásokban (pl. facebook hashtagelés, pályázatok) 
rendszeres résztvevője klubunk. 

Adott évben elnyert (helyi) díjak 

 Klubunk a 2014/2015-ös évben nem nyert díjat. 



Szövetség programjaiban (pl. szemszűrés) részvétel vagy szervezési feladat ellátása? 

 A szemszűrő programot az Első Miskolc Lions klub nem csak saját klub szintjén valósítja meg, hanem a 
másik miskolci klub számára is jelentős segítséget nyújtott abban, hogy november első napjaiban 
szemszűrést valósíthasson meg.  

 

 A Pestszentlőrinc Lions klub zempléni térségben végzett szemszűrést. Ennek a megszervezésében is 
szintén segítséget nyújtott az Első Miskolc Lions Klub. 

 

 A magyarországi Lions közösség számára megnyíló Wanatka Központ létrehozásához tárgybeli 
felajánlással élt az Első Miskolci Lions Klub. 

 

 Klubunk kormányzósági szintű tisztségviselői a hazai események, programok rendszeres résztvevői. A 
Kormányzói Bálon, a Nemzeti Múzeumban megrendezett szövetségi napon, a gödöllői ünnepi 
eseményen jelen voltak a klub tagjai.  

 

 A Nyíregyházán megtartott Régióértekezleten klubunk jelen volt, tevékenységéről beszámolt. 
 

 A nemzetközi események közül a Birminghami Európa Fórumon, a győri TriJumelage találkozón is jelen 
volt a klubunk legalább egy tagja. 

 

 A Szövetség koordinálásában szervezett Ifjúsági cseretábor megszervezését az Első Miskolci Lions Klub 
vállalta el, amely előkészületei a tervek szerint haladnak. 

 

 A SOTE szemszűrő programjában valamint a NÖRI–vel való együttműködésben is jelezte a klub a 
partneri szándékát. 

 
 

 
Bízunk abban, hogy klubunk 2014/2015 évi tevékenységét a Tisztelt Bíráló Bizottság méltónak talája az „Év Lions Klubja” 
cím elnyerésére. 
 
 
Kérdés, észrevétel, javaslat esetén az alábbi elérhetőségeken klubelnökünk áll rendelkezésre: 
 
Koleszár Péter 
e-mail:  peter@koleszar.hu 
telefon:  30/ 9 350 695 
 
 
Miskolc, 2015. április 12. 
 

 
 
Koleszár Péter 
klubelnök 
Első Miskolci Lions Klub 
 

mailto:peter@koleszar.hu

