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I. 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 sarokig, 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 is a kedvencem. Eddig három verseskötetem jelent 

meg, sok-sok versbemutatóval egybekötve. A Rubik kocka fanatikus 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.  

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. 
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Az elmúlt években zónaelnökként, régióvezetőként, majd II. alkormányzóként 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.  

 

 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 Host Lions Club fiatal generációja nagyon szoros kapcsolatot 

alakított ki a Szent István Egyetem (SZIE) szociálisan érzékeny hallgatóival és oktatóval, melynek 

eredményeként az országban elsőként jöhetett létre a SZIE Campus Lions Club közösség.  A 20 és 

40 év közötti, magyar és külföldi hallgatókat/oktatókat egyaránt vonzó jószolgálati közösség 

legfontosabb feladataként a fiatalkori diabétesz és látásromlás megelőzésének programját tűzte 

zászlajára. A Campus Lions klubok alapításának országos szintre emelése alkormányzói programom 

legfontosabb eleme, melyet Keys Mária kormányzó asszony jelölt aktív támogatása és 

együttműködése révén kívánok megvalósítani.  

A bemutatkozó anyagom összeállítása során arra is törekszem, hogy azt a szeretetet és 

azokat a különleges érzéseket mutassam be, amit az elmúlt években a Lions jószolgálati 

programoknak köszönhettem, köszönhetek. Természetesen sorolhatnám 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 hadd meséljem el utolsó történetem, amely örökre meg fogja határozni 

jószolgálati elkötelezettségemet, és mindig erőt ad, bármilyen nehéz feladat elé állít a sors a jövőben!  

De talán két rövid hírrel, amelyek a Facebookon jelentek, meg, el is mondhatok mindent:  
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„Történelmi eseményt ünnepelhettünk 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.” 

 

 

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.) 

A bemutatkozás befejező gondolataként szeretném megköszönni a Lions közösségnek, 

hogy befogadtak ebbe a fantasztikus mozgalomba, mely révén olyan örömöket, és lelki szépségeket 

élhettem át, melyeket talán sehol máshol.  

I. Alkormányzóvá választásom esetén, oktatási és tréningvezetői tudásommal szeretném 

segíteni Keys Mária kormányzó asszonyt és kabinetjét, stratégiai programjának megvalósításában, 

valamint a Global Action Team csapatot céljainak elérésében. Az Első Budapest-Gödöllő LIONS 

Klubban szerzett tapasztalataim alapján remélhetőleg segíthetek kicsit a régi Klubjainknak 

megújulásában, átalakulásban, amelyekhez nagyon szívesen látogatok el a következő évben akár egy 

csapatépítő tréningre is.   

Egy társadalom általános megítélése nagyban függ attól, hogy tagjai milyen mértékben 

vállalnak önkéntes munkát, mennyire hajlandóak ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulni embertársaik 
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jobb, teljesebb életéhez! A Lions mozgalom aktív bevonásával szeretném ezt az önkéntes segítési 

folyamatot támogatni, reményeim szerint fiatal egyetemisták bevonásával, az egyes klubok 

tevékenységét, működési hatékonyságát akár meg is tudjuk ötszörözni az elkövetkező években, 

mely révén rászoruló embertársaink mindennapi életét szebbé, boldogabbá tudjuk varázsolni!    

A kormányzói években kiemelt szerepet szánok annak, hogy az egyetemi munkakörömből 

adódó lehetőségeket kihasználjam a szervezetépítésben és az önkéntesek bevonásában. A Lions 

mozgalom megismertetését és a fiatal értelmiségiek körében való népszerűsítését szeretném 

programom egyik sarokelemének tekinteni, melynek eredménye elsősorban az lehet, hogy ne 

kerüljön ki olyan egyetemista, főiskolás a felsőoktatási intézményekből, aki még nem hallott a Lions 

mozgalomról és annak tevékenységéről.   

 

Alkormányzói programom mottója:  

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

(Janne Teller) 

Budapest - Gödöllő, 2020. április 10. 

 
     Dr. Fogarassy Csaba 


