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II. alkormányzó jelölt programja
Magamról és a Lionsról
A Kecskeméti Szent László Lions Club tagja vagyok 2014-től. Jelenleg az LCMSZ kommunikációs vezetője
(2018-2021 Lions években), illetve az 5. zóna elnöke (2019-2020) vagyok. A 2017-2018 Lions évben
voltam a klub elnöke.
Lions pályafutásom időrendben
2014. április 3-tól tagja vagyok a Kecskeméti Szent László Lions Club-nak.
2017-2018 évben voltam a klub elnöke.
2018-2021 évben a LIONS Klubok Magyarországi Szövetségének kommunikációs vezetője.
2019-2020 évben a LIONS Klubok Magyarországi Szövetségének 5. zóna elnöke.
LCMSZ elismerések
2018-ban LIONS elnöki munkáért nemzetközi igazgatói díjban részesültem.
2019-ben LCMSZ kommunikációs munkájáért nemzetközi igazgatói díjban részesültem.
2019-ben "Az Év Lionja" díjban részesültem.

Társadalmi szerepvállalás és más állami elismerések
Húsz éve munkálkodom a honvédelem népszerűsítése területén, a honvédelemért tett munkámat a
Honvédelmi Miniszterek (Szabó János, dr. Szekeres Imre, dr. Hende Csaba, dr. Simicskó István) öt
esetben jutalmazták:
•
•
•
•
•

2017.05.21. Honvédelmi Miniszter (dr. Simicskó István) - I. osztályú Honvédelemért
Kitüntető Cím adományozása
2010.10.08. Honvédelmi Miniszter (dr. Hende Csaba) - Emléktárgy adományozás
2008.09.29. Honvédelmi Miniszter (dr. Szekeres Imre) - II. osztályú Honvédelemért Kitüntető
Cím adományozása
2007.10.05. Honvédelmi Miniszter (dr. Szekeres Imre) - III. osztályú Honvédelemért
Kitüntető Cím adományozása
2000.07.18. Honvédelmi Miniszter (Szabó János) - Emléktárgy adományozás

2004-től kurátora vagyok a Dongó Repülés-Hagyományőrző Alapítványnak, mely az MH 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, Dongó század (volt MiG-29) alapítványa.
2008-tól kurátora a "PHOENIX" Helikopter Repülés-hagyományőrző Közhasznú Alapítványnak, mely a
szolnoki Mi-24 Phoenix Harcihelikopter Zászlóalj alapítványa.
2010-től -egyedüli civil emberként - tiszteletbeli tagja az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Dongó
vadászrepülő századnak.

Családról
1994-ben házasodtam, feleségem Ágnes, mindketten fülöpszállási lakosok voltunk. 2001-től
Kecskeméten élünk három gyermekünkkel. Enikő, aki jelenleg a Szegedi Tudományegyetem ötöd éves
jogász hallgató, Krisztina Ágnes, aki idén végzett mint ipari formatervező mérnök, és Péter András, aki
a Szegedi Tudományegyetem első éves mérnök-informatikus hallgatója.

Munkáról
1996 óta a Silicon Dreams nevű saját cégemben dolgozom az informatika területén mint cégvezető
tulajdonos, alap végzettségem: információsrendszer programozó, illetve elektronikai műszerész. Közel
húsz alkalmazottat irányítok lassan 25 éve, a legtöbbje mérnök-informatikus, illetve villamosmérnök.
Cégünk fő profilja a vállalatirányítási rendszer (ERP) szoftver fejlesztése, illetve hírportálok
üzemeltetése. Cégem fejlesztette a két éve átadott lions.hu és az oroszlanok.hu rendszereket, illetve a
hozzá kapcsolódó közel 50 Lions klub weblapot. A fejlesztés és üzemeltetés költségét mi finanszíroztuk
és térítésmentesen adtuk át az LCMSZ részére.
2000-től saját hírportálokat üzemeltetünk a repülés- és a haditechnika területén jetfly.hu, illetve
haborumuveszete.hu címek alatt. Ezek a portálok 2000-2006 között az index.hu, 2006-2010 között az
origo.hu lapcsaládjai közé tartoztak. Több nevesebb portál műszaki fejlesztését végezték már a
kollegáink, az egyik ilyen utolsó munkánk volt az MLSZ, illetve a magyar futballválogatott rendszerének
létrehozása és üzemeltetése.

Lions terveim
LCMSZ kommunikációs vezetője megtisztelő beosztását Koleszár Péter, dr. Chrabák László és Boronkay
Gusztáv volt kormányzók kérésére három évre vállaltam el és ez a megbízásom még 2021-ig tart. A
kommunikációs vezető poszt a három volt kormányzó által definiált „szolgáltató szövetség” keretén
belül jöhetett létre és nem titkolt célom, hogy e három vezető munkáját szeretném majd folytatni.
Célom a „Lions” brand hazai megerősítése volt és ehhez a cégem „szürkeállományát” és a hazai piacon
(illetve többek között a honvédelem területén) megszerzett tapasztalatomat használtam fel. Az új
lions.hu (az 50 klub lappal) és oroszlanok.hu rendszer általam lett kitalálva és a cégem által lett
lefejlesztve dr. Chrabák László volt kormányzó éve alatt és az ő instrukcióival, irányításával került
bevezetésre. Ez a rendszer a mai napig is segíti a haza oroszlánok életét. Egyébként a rendszer
gördülékeny használatát egy erre a feladatra dedikált kolléganőm végzi napi nyolc órában, akit a hazai
klubok bármikor felhívhatnak oktatás, betanítás vagy kommunikáció témakörében. A rendszer
használatának ösztönzésére 2019-2020 Lions évben egy 100eFt. összdíjazású pályázatot hoztam létre
a leghatékonyabb hazai Lions klub számára. A díj átadása a konvención fog megtörténni.
A kommunikációs területen én továbbra is a belső kommunikáció megerősítését és a Lions brand
megismertetését tartom a legfontosabb feladatoknak és én ezért fogok dolgozni. Az idei COVID vírus

járvány több hónapra a számítógép mögé kényszerítette a hazai klubtagságot, de Klubjaink sikeresen
vették ezt az informatikai akadályt, szinte minden közösségben online meetingeken keresztül tartották
egymással a kapcsolatot. Ezt a helyzeti előnyt szeretném kihasználni arra, hogy a balatonkenesei
képzések szakmai anyagát részben áttenném online képzési kurzusokra, ilyen módon hatékonyabban
tudnánk megvalósítani az évről évre szükséges vezetői képzéseket, illetve a balatonkenesei képzésen
több idő juthatna a csapatépítésre.
Én és a Lions tagbővítés politikája
Nem újkeletű hír, hogy a hazai Lions társadalom elöregedett, tagság létszáma – hála a három év
elkezdett és folytatott hathatós tagbővítési politikának – stagnálni tudott és minimálisan nőtt. De
továbbra is a tagságunk 40%-a 70 év feletti, 80 %-a 60 év feletti és ez egy időzített demográfiai bomba.
Mint LCMSZ kommunikációs vezető, ezért tartottam olyan fontosnak az elmúlt két évben a Lions brand
építését, mert csak úgy tudunk tagságot bővíteni, hogy vonzóvá tesszük magunkat mások számára.
„Nem elég tudni, hogy mi milyen jó csapat vagyunk és jót csinálunk, ezt meg is kell mutatni mások
számára is. Így leszünk vonzóak másoknak és akarnak majd hozzánk csatlakozni.”
Egy új irányvonal a fiatalok bevonására
Amit lehet látni, hogy azok az általános értékek, melyre a Lions mozgalom épít, az a fiatalok
„ingerküszöbét” sajnos nem éri el, így számukra más vonzó célokat kell találni! A konvención vázolom
fel az általam létrehozandó első olyan Lions klub elvét, mely alapvetően a fiatalokra épít és belőlük
táplálkozva viszi tovább a Lions hírnevét, céljait, értékeit. Az új klubban 30 és 45 év közötti korosztály
vesz részt, melynek általános jellemzője, hogy valamennyien fiatal családosok. A klub legfőbb célja a
gyermekeink digitális függősége elleni harc, melyről már tudjuk, hogy a jövő „népbetegsége” lesz és
mindenképpen konkrét lépéseket kell tenni a digitális eszközök használatának egészséges és szükséges
szinten való tartására. Ebben látom az új irányt, az új kihívásokat a Klub életében.
Köszönöm a megtisztelő bizalmat!
Kecskemét, 2020. június 14.
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