
„Egyedül oly keveset tehetünk,
közösen viszont rengeteget.”

Helen Keller

Koleszár Péter
II. alkormányzó jelölt 2015/2016

„Szolgálunk. Együtt. Egymástól tanulva”



Személyes háttér
42 éves vagyok, két egészséges, gyönyörű gyermek édesapja.  
Tanári és informatikusi végzettséggel rendelkezem.

Alapító ügyvezetőként 15 évig építgettem Magyarország egyik veze-
tő informatikai cégét, amelyet 2011-ben vásároltak fel. Azóta újabb 
vállalkozási ötleteket felkarolva informatikai, turisztikai és vagyon-
hasznosítási, pénzügyi területen tevékenykedő cégek működtetésé-
be kezdtem.

Feleségem – aki szintén Lion – biztosítja a stabil családi hátteret 
ahhoz, hogy az üzleti életben és az elvállalt társadalmi funkcióim-
ban eredményes munkát végezhessek.

2x3 éven keresztül egy brüsszeli székhelyű, európai uniós informa-
tikai szakmai testület tagjaként tevékenykedtem.

Angol nyelvismeretem mind üzleti, mind társadalmi szerepvállalá-
saim teljesítésében segítséget nyújt.

7 éves koromtól versenyszerűen vitorlázom és büszke vagyok arra, 
hogy egy kis bányatóról számos világversenyre eljuthattam Magyar-
országot képviselve.



Szerepvállalásom a Lions 
mozgalomban
Édesapám közel két évtizedig volt az Első Miskolc Lions Klub tagja. 
Egyrészt az ő ajánlása, másrészt a vakvezető kutyák és gazdáik 
között megtapasztalt munka motivációja okán kerültem kapcso-
latba a Lions mozgalommal.

A klubban titkárként, alelnökként, majd elnökként vállaltam szere-
pet, az idei évben a Kormányzóság felkérésére zónaelnöki felada-
tot látok el. A 2015-2017-ig Miskolcon megrendezésre kerülő Ifjú-
sági Cseretábor táborigazgatójaként tevékenykedem. Feleségem a 
családi fogadások felelőse.

Az elmúlt évben klubtársaim az Év Oroszlánjának választottak, 
Magyar László kormányzó úrtól a „Hazai Lions Mozgalom Nemzet-
közi Elismertségéért” elismerést kaptam.

Az Első Miskolci Lions Klub megújulási, fiatalítási folyamatá-
nak végrehajtásában jelentős részt vállaltam. Ennek a munkának 
köszönhetően mára újra Magyarország egyik meghatározó klub-
jává vált közösségünk.



2013-ban a nemzetközi Lions közösség figyelmét is felkeltő ese-
mény, a vakok- és gyengénlátók számára megrendezett szüret 
ötletgazdája és szervezője voltam. Szintén tavaly indult a kezdemé-
nyezésemre a vakvezető kutyák számára megrendezett tápgyűjtő 
akciónk. Az üzleti életből hozott innovatív szemléletem segít abban, 
hogy klubunk programjai ne csak hasznosak, hanem a tagok számá-
ra is élvezhetőek legyenek.

A kabinet tagjaként a szövetségi pályázati rendszer megújulásá-
ban, egységesítésében kezdeményező szerepet vállaltam, egy új 
„egy klub – egy program” nevű képzési program alapjait dolgoz-
tam ki a kabinet számára. 

A Lions oak brook-i központja által szervezett távoktatási képzé-
sek aktív és rendszeres résztvevője vagyok. Az itt szerzett tudást, 
kapcsolatokat klubunkban és a szövetségi munka során igyekszem 
hasznosítani.

Az elmúlt években fél tucat országban építettem a klub- és szövet-
ség szintű nemzetközi kapcsolatokat. 2014. januárjában – életem 
egyik legmeghatározóbb élményét átélve – Lions adományokat 
kísérve, Nyugat-Afrikában jártam. 



A nemzetközi LIONS Magazin oak brook-i szerkesztőségével 
jó kapcsolatot építettem ki, amelynek köszönhetően számos ma-
gyar klubszintű esemény megjelent a nyomtatott és online Lions 
sajtóban.

Alkormányzói felkérés
Az alkormányzói szolgálatra való felkérés megtisztelő, de elválla-
lása felelősséget és terhet ró családomra és klubomra is. Elfogadása 
melletti döntésem elsődleges feltétele a családi támogatás meg-
léte volt, amelyet a várható terhek egyeztetése után megkaptam.  
Az anyaklubom támogatása szintén segített abban, hogy a szolgá-
lat mellett döntsek. 

Az elkövetkezendő évek családunkat érintő tervei valamint üzleti, 
társadalmi jellegű elfoglaltságaim lehetővé teszik, hogy a megbí-
zást tisztességgel teljesíteni tudjam. 



Választott jelmondatom

Választott mottóm:
„Szolgálunk. Együtt. Egymástól tanulva.”

„We serve. Together. Learning from each other.”

A mottó az elkövetkezendő négy év különböző feladatkörei-
hez való hozzáállásomat szimbolizálja. A választott jelmondattal  
összhangban az elkövetkezendő évek tisztségviselőivel együtt, 
partnerségben, az ő kezdeményezéseiket folytatva szándékozom 
a szolgálatot végezni.

Tagfejlesztés fiatalokra fókuszálva

Az első olyan szövetségi tisztségviselőként, aki második generációs 
Lions tag kiemelt feladatomnak tartom, hogy a saját korosztá-
lyom számára vonzóvá tegyük a szervezetet. Ehhez a ma vélhe-
tően még nem is létező  internetes kommunikációs eszközöket kell 



segítségül hívni. Azonban a fiatalok körében népszerű, manapság 
használt eszközök újragondolása, rendszerezése is elengedhetet-
len. A tagbővítés kapcsán egy olyan program kidolgozását tűzöm ki  
célként, amellyel a jelenlegi tagok gyerekei, rokonai szerepet vállal-
janak a hazai Lions mozgalomban.

Költségvetés, pénzügyek

A Szövetség pénzügyeit – a gazdasági életben tanult módon – 
tisztességesen, felelősséggel az elődök fegyelmezettségével 
kell megtervezni és végrehajtani.
A tagságra háruló terhek (tagdíj, egyéb kötelezettségek) növelése 
előnytelenül hathat a tagfejlesztési folyamatokra, ezért ilyen irányú 
változást nem tervezek.

1917-2017

A Centenáriumi emlékév jelentős felelősséget ró a 2017/2018-as 
év tisztségviselőire. Az elkövetkezendő kettő évnek – a szokásos 
feladatokon túl – a harmadik év előkészítését is kell szolgálnia.



Tanácsadó Testület

Az Első Miskolci Lions Klub 25. évének megünnepléséhez egy  
tanácsadó testületet hozott létre, amely beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Ennek mintájára a centenáriumi év lebonyolításá-
hoz egy hasonló testület felállítását javaslom. A létrehozása nem 
igényel alapszabály változtatást.

Egymás megismerése

Fontosnak tartom, hogy a klubok ne szigetekként tevékenyked-
jenek, hanem programjaik, aktivitásaik más klubokat bevonva, 
közösen kerüljenek megrendezésre. A Szövetség – és tisztségvi-
selői – ezt nem erőltethetik a klubokra, azonban ennek katalizáto-
raként szerepet vállalhatnak.

Képzések

Klubjaink jelentős tudás-, és kapcsolati bázisra támaszkodva tevé-
kenykednek. Meggyőződésem, hogy egy-egy klub által kijárt út, 
probléma egymás közötti megosztásával egyrészt a közösségben 
rejlő erő növelhető, másrészt egyszerűsíthetőek a folyamatok.  
Ehhez egy új alapokra helyezett oktatási program valamint informa-
tikai fejlesztések (tudástár létrehozása) szükséges.



Lions Quest

A Lions mozgalom egyik zászlóshajójaként emlegetett program 
magyaroszági újraindítása – a korábbi évek tapasztalatainak szem 
előtt tartásával – jó úton halad. A program indításához szükséges 
struktúra kidolgozásában a pedagógiai gyakorlatom valamint az 
anyaklubommal partnerségben működő iskolák tapasztalata fontos 
segítség lehet.

Pályázatok, források figyelése

Az Európai Unió 2014-2020 tervezési időszak pályázatainak megje-
lenése és az egyéb források (pl. LCIF) lehetőség szerinti minél telje-
sebb felhasználása, bevonása a szövetségi munkába szükségessé 
teszi azt, hogy egy pályázati referens vállaljon szerepet. 
A Szövetség egyik kiemelt feladata kell, hogy legyen a klubok pályá-
zati lehetőségekről való tájékoztatása, esetleges konzorciális együtt-
működések generálása akár országon belüli klubok, akár határon 
túli klubok esetében is.

Nemzetközi programokban való részvétel

A Lions Clubs International hónapról-hónapra újabb centenári-
umhoz kapcsolódó aktivitást, programot, pályázatot hirdet meg. 
Ezek nyomon követése és a centenáriumi év (valamint előző évek) 



szövetségi programjába történő beépítése a magyarországi Lions 
közösség vállalásai között kell, hogy szerepeljen. Dr. Solymosiné 
Dr. Kiss Ilona kormányzó asszony által felkért centenáriumi fele-
lős munkáját szövetségi szintű támogatásnak kell kísérnie. Ennek 
módját, irányát a következő két esztendő kabinetjének bevonásával 
szükséges meghatározni.
 
Nemzetközi eseményre való felkészülés

1998-ban rendezett utoljára jelentős nemzetközi eseményt Magyar-
ország. Az európai Lions közösség az egyik legsikeresebb Európa 
Fórumként tartja számon az akkori kontinens seregszemlét. 2015. 
őszén Nemzetközi Igazgatótanácsi Ülésnek ad otthont Budapest. 
Újra egy Európa Fórum esetleg egy Nemzetközi Konvenció megren-
dezésének lehetőségeit érdemes lenne megvizsgálnunk az elkövet-
kezendő évek során. Ehhez a nemzetközi kapcsolatok további 
erősítése, és a magyarországi Lions mozgalom teljes jogú szerve-
zetté történő visszaállítása elengedhetetlen.

Partnerség más jószolgálati szervezetekkel

Klub szinten számos együttműködés létezik más jószolgálati szerve-
zetekkel. Hasznos és gyümölcsöző lehet a nyitás a Lions mozgalom 
részéről, ha meghatározó hazai és nemzetközi szervezetek irányába 
partneri kapcsolatot építünk. 













„Péterrel az Első Miskolc Lions Klub elnökeként dolgoztam
együtt. Azon túlmenően, hogy ötleteivel segítette a klub
munkáját, a megvalósításban is oroszlánrészt vállalt. 

Ajánlom Őt a hazai Lions közösség figyelmébe!”

dr. Barkóczi István
2013-ban az Év Oroszlánja Magyarországon

„A Kassai és Miskolci Lions Klub partnerségének felépítésében Péternek jelentős szerepe volt. 
Örömömre szolgálna, ha ez a kapcsolat district szintűvé fejlődhetne, 

például egy közös Jumelage megalapításával.”

František Kočka
A D-122 (Szlovákia, Csehország)

2015/16-os kormányzója

„Pétert igazi „kutyás” emberként ismertem meg. Azonnal megértettük egymást. 
A miskolci Lions-szal neki köszönhetően alakult ki a fennálló, kiváló kapcsolatunk. 

Az ő jövőbeni, országos szintű szerepvállása garanciát jelent a látássérültek szolgálatára. 
Ezért támogatom a kormányzói jelölését.”

dr. Mezősi Tamás
a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola
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