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II. alkormányzó jelölt 

 

BEMUTATKOZÁS 

Örömmel tölt el, hogy foglalkozásom, munkám egyben hobbim is, így nem 

szükséges a szabadidő hasznos eltöltéséről gondolkodnom.  Jelenleg a Szent István 

Egyetem Klímagazdaságtani Elemző- és Kutatóközpontját igazgatom, melyben hazai 

és nemzetközi környezetvédelmi- és klímaprojektek vezetését, valamint hazai és 

nemzetközi diákok oktatását végezzük kollegáimmal.  

Anyai örökség, hogy szeretek segíteni az embereknek, ezért alapvetően az 

ország keleti végétől a nyugati sarkáig, sok-sok helyre elmegyek, hogy tehessek 

valamit azokért, akik erre rászorulnak. Jelenleg Gödöllőn élek, de Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyéből, pontosabban Szatmárról származom, - Fehérgyarmaton születtem 

közvetlenül a nagy Tiszai árvíz után, 1971-ben. Magyarországnak azon a vidékén, 

ahol rokonok karácsonykor három országot is bejárnak, hogy láthassák egymást. 

Ezek a gyerekkori családi élmények – lisztet, almát vinni a szatmárnémeti 

rokonoknak, ruhát beregszásziaknak, meleg cipőt ajándékozni a falubeli roma 

gyerekeknek - határozzák meg jelenleg is jószolgálati munkámat.  

Nagyon sok egyéb örömmel ajándékozott meg az élet, mert szeretem a 

művészetet, ezen belül a festészetért rajongok, de az irodalom, a versek olvasása és 

írása is kedves számomra. Eddig három verseskötetem jelent meg, sok-sok 

versbemutatóval egybekötve. A Rubik kocka megszállott rajongója vagyok, minden 

formában és méretben „fogyasztom”. Rajongásom odáig fajult, hogy a Rubik kocka 

kirakás rejtelmeiből egy külön doktori fokozatot is sikerült szereznem 2014-ben. De 

sport és focirajongásom is ragadós, mert a nagyobbik fiam Máté, már az MB1-es 

Honvéd igazolt játékosa, a hatalmas kezű kisebbik fiúgyerekem pedig kézilabda 

csillagnak készül. Támogató kisoroszlánként már ők is évek ót a Lions család lelkes 

segítői.  
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Büszke vagyok rá, hogy Lions mozgalmi munkámat a mindenki által ismert, 

volt PDG, Pázmányi Gyuri mentorsága alatt végezhetem már ötödik éve. Csak remélni 

tudom, hogy én is egy olyan dicsőséges 25 évet tölthetek el a Lions mozgalom keretein 

belül, mint amilyen mögötte van. A korábbi években zónaelnökként, majd 

régióvezetőként támogattam a hazai szövetséget. Nagyon büszke vagyok a 2017-ben 

megrendezett „LIONS DAY CENTENARY 100” programra, melynek keretében történeti 

kiállítás, bélyegkibocsátás és centenáriumi emlékünnepség lebonyolítására is sor 

került az irányításommal.  

 

Klubelnökünkkel jelenleg azon ügyködöm, hogy a hazai Lions mozgalom első 

Klubjának oroszlánjait, a First Budapest Lions-okat tartósan aktív jószolgálati életre 

ösztönözzem, illetve megteremthessük annak az üzleti kapcsolatokat is erősítő 

működési formának a feltételeit, melyek a Lions-ok kölcsönösen előnyös szakmai 

együttműködését is támogathatják. Két idei (2019) kiemelt programunkra vagyok 

igazán büszke, melyek közül az egyik keretében egy speciális kérdéssor és elemzési 

rendszer segítségével szeretnénk egy világos jövőképet adni klubtagjaink, 

oroszlánjaink számára. Ezzel kapcsolatosan legfőbb törekvésünk, hogy minden 

klubtag azt csinálja, olyan feladatokat vállaljon a különböző segítő programokon 

belül, amelyekben komfortosan, biztonságban is érzi magát. Reméljük, hogy a 

körültekintő klubépítési program segítségével klubtagjaink száma jelentősen 

növekedni a fog a következő években.  

 Kiemelten fontosnak tartom a Klubok közötti együttműködést, közös 

programok megvalósítását, mely során nagyon sokat segíthetünk egymásnak és 

tanulhatunk egymástól. Az elmúlt években a First Budapest Lions Club fiatal 

generációjának nagyon sokat jelentettek azok a Wesselényi Lions Clubbal megélt 

közös rendezvények, amelyeket a Gödöllői Szociális Otthon és Demens Központ 

lakóinak segítésétével töltöttünk. Soha nem feledjük azokat az örömöket és boldog 
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mosolyokat, amelyek egy-egy sérült barátunk arcán pillanthattunk meg egy 

simogatás, vagy megértő beszélgetés után.  

 

Katica és jegygyűrűje 

Nem felejthetem el Katica végtelen örömét, amikor elmondhatta nekem, hogy 

ő már menyasszony (és ezt rajtam kívül senki sem tudja az otthonban). Itt, ezen 

alkalmakkal vezethettük be igazán magunkat és saját gyermekeinket a jószolgálati 

munka rejtelmeibe, nehézségeibe, melyekből „együtt” mindig mosolyogva, lelkünket 

feltöltve köszöntük meg mentorainknak a lehetőséget. 

A bemutatkozó anyagom összeállítása során arra törekedtem, illetve arra 

szeretnék törekedni, hogy inkább azt a szeretet és azokat a különleges érzéseket 

sikerüljön bemutatnom, amit az elmúlt években a Lions jószolgálati programoknak 

köszönhettem, köszönhetek. Természetesen sorolhatnám azokat a jelentősebb 

eseményeket (jótékonysági mozi, defibrillátor program, koncertek, bálok, kiállítások), 

amelyeket sikeresen megszerveztünk, de ezeknek nem a száma, mennyisége a fontos, 

hanem azok az emberek, akikkel ez megtörtént, akiknek örömet, szépséget 

szereztünk - csupán csak a Lions létünkön keresztül.  

Ennek tükrében had meséljem el egyik történetem, amely örökre meg fogja 

határozni jószolgálati elkötelezettségemet, és mindig erőt ad, bármilyen nehéz feladat 

elé állít a sors a jövőben.   

De talán ezzel a két rövid hírrel, amelyek a Facebookon jelentek, meg, el is 

mondhatok mindent:  

„Történelmi eseményt ünnepelhettünk 2016. március 5-én, szombaton este Gödöllőn a Művészetek 

Házában (MUZA)! A First Budapest Lions Club szervezésében zajlott Kardos Péter ALIGLÁTÓ festőművész 

kiállításának megnyitója, illetve a következő három hétben szervezük egy karitatív aukciós online árverést is a 

művész javára! Hasonló jószolgálat még nem volt korábban a klub életében... A Rendezvényt megtisztelte közel 80 

vendég, illetve István Zsolt kormányzó urunk nyitotta meg a nemzetközi Lions mozgalmat méltató beszédével! Nagy 

köszönetet szeretnék mondani a szervezésben nyújtott segítségért a MUZA vezetőségének és azoknak a 

Lionsoknak, akik hozzájárultak az esemény páratlan sikeréhez! (titkos információ, de elmondom, hogy a 

megnyitón már 7 db kép "elkelt") "We serve!" – Szolgálunk.” 
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Kardos Péter látássérült festőművész utolsó kiállításának meghívója 

„Tegnap reggel ELHUNYT KARDOS Péter látássérült festőművész Barátunk - a First Budapest-

Gödöllő oroszlánjai által szervezett kiállítás volt élete utolsó, és talán egyik legszebb 

kiállítása! - mondta telefonon lánya, Kardos Lidi! Nagyon szerettük volna Péter barátunkkal együtt megünnepelni 

a sok-sok csodálatos festményének gazdára találását, azt a nagy sikert, amelyet a gödöllői kiállítás megszervezése 

is hozott a művésznek, de sajnos erre már nem kerülhetett sor! A kiállítás összes képe két nap alatt elkelt!” (2016. 

március 07.) 

Az élet soha nem múlhat el, hogy nem maradna mögötte mégis valami fontos!  

Ezért a jövőben kiemelt figyelmet szeretné szentelni az egyetemi ifjúság, illetve az 

egyetemi értelmiségi, kutató közösség Lions mozgalmi tevékenységének 

elindításában.  Munkahelyemen, amely jelenleg a gödöllői Szent István Egyetemi 

(SZIE) kampusz kötelékéhez tartozik, az elmúlt évek során rendkívül nagyszámú 

nemzetközi hallgató oktatását kezdtük el, amely nem csak a nemzetközi kultúra 

izgalmas megismerésére adott lehetőséget, hanem a nemzetközi kutatók, tudósok 

lakóhelyükön, anyaegyetemükön gyakorolt jószolgálati munkájának megismerésére 

és támogatására is. Nagy örömmel vettem a külföldi doktorandusz kollégák 

érdeklődését az Első Budapest-Gödöllő Lions Club rendezvényei iránt, mert így 

lehetőségem nyílt megismerni, hogy milyen motivációkon, milyen tevékenységeken 

keresztül működnek a jószolgálati programok Kínában, Indiában, Afrikában és volt 

szocialista reláció utódállamaiban. Szép dolog látni, hogy akár a legszegényebb 

országokból érkező tudóspalánták is önzetlenül osztják meg azokat a dolgaikat, 

amelyekkel mások segítségére lehet akár Magyarországon is.  

Támogatásommal, a SZIE gödöllői karain, magyar és külföldi doktoranduszok 

együtt gondolkodtak azon, hogyan lehet segíteni a fiatalkori diabétesz 

megismerésében és elkerülésén, milyen tanácsokkal lehet ellátni a hallgatókat, 

kollégákat a betegség felismerésében és kezelésében, hogyan lehet a számítógép és 

telefonhasználat okozta látásromlást megelőzni, vagy megakadályozni. Ennek az 

együtt gondolkodásnak ez eredményeként kezdeményeztük, hogy a Lions Clubok 
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Magyarországi Szövetsége, 2019. április 05-én együttműködési megállapodás kössön 

a Szent István Egyetem rektorával, Dr. Palkovics Lászlóval, melynek eredményeként, 

egy Campus Lions Club létrehozása indult el a SZIE oktatóinak, doktorandusz 

hallgatóinak közreműködésével. A SZIE Campus Lions Club tiszteletbeli elnöki 

feladatait Dr. Palkovics László örömmel vállalta mely révén a Club népszerűsége és 

hatékony működtetése is nagyobb eséllyel biztosítható.  

Alkormányzói programok részeként, a jövőben kiemelt feladatomnak 

szeretném tekinteni a Campus Lions Clubok létrehozásának programját és segítését, 

mely révén a hazai Lions mozgalom létszáma jelentősen bővülhet.  

 

 

 

A bemutatkozás befejező gondolataként szeretném megköszönni a Lions 

közösségnek, hogy befogadtak ebbe a fantasztikus közösségbe, mely révén olyan 

örömöket, és lelki szépségeket élhettem át, melyeket talán sehol máshol.  

II. Alkormányzóvá választásom esetén, tudásommal segíteni szeretném 

Boronkay Gusztáv kormányzó urat, Keys Mária I. alkormányzó úrhölgyet és Dr. 

Chrabák László volt kormányzó urat, együtt megfogalmazott középtávú stratégiai 

programjuk megvalósításában, valamint kiemelt tagfejlesztési programjuk 
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végrehajtásában. Az Első Budapest-Gödöllő LIONS Klubban szerzett tapasztalataim 

alapján remélhetőleg segíthetek majd a nehezebb sorsú tradicionális Klubok 

átalakulásában is.  

Egy társadalom általános megítélése nagyban függ attól, hogy tagjai milyen 

mértékben vállalnak önkéntes munkát, mennyire hajlandóak ellenszolgáltatás nélkül 

hozzájárulni embertársaik jobb, teljesebb életéhez! A Lions mozgalom aktív 

közreműködése révén, szeretném ezt a folyamatot is támogatni, reményeim szerint 

önkéntesek bevonásával, az egyes klubok tevékenységét, működési hatékonyságát 

akár meg is tudjuk háromszorozni az elkövetkező három évben.    

A mindenkori kormányzó programjának támogatása mellett, alkormányzói és 

kormányzói éveimben kiemelt figyelmet szeretnék fordítok arra, hogy az egyetemi 

munkakörömből adódó lehetőségeket kihasználjam a szervezetépítésben, és a 30-50 

éves korosztályt minél nagyobb arányban a Lions mozgalomba hívjam. A Lions 

jószolgálati életforma megismertetését és fiatal értelmiségiek körében való 

népszerűsítését munkám egyik sarokelemének tekintem, melynek eredménye 

elsősorban az lehet, hogy a jövőben nem kerül ki olyan egyetemista, főiskolás a 

felsőoktatási intézményekből, aki még nem hallott a Lions mozgalomról és annak 

tevékenységéről. 

 

Ennek szellemében kormányzói programom mottója:  

„Ha az ember megnyeri a harcot a múltért, akkor az övé a jövő is.”  

(Janne Teller) 

Budapest-Gödöllő, 2019. május 07. 

 
     Dr. Fogarassy Csaba 


