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KINDNESS MATTERS – „A kedvesség mégis számít”
Judge Haynes H. Townsend emlékére

„Férjemmel Joe-val 20 évvel ezelőtt köteleztük el magunkat a Lions Klub mellett.
Elhivatottságunkat mi sem tükrözi jobban, mint az, hogy 24 éves lányunk,
Aisling, 6 éve belépett a Lionok közé, követve ezáltal a jó példánkat.”

A kezdetek. Nélkülözés időszaka. Meghatározó élmények.
Pécsett születtem 1954-ben, a Kasza család harmadik gyermekeként. Édesapám Dr. Kasza György
ügyvéd, édesanyám főnővér volt a Pécsi Idegklinikán. Legidősebb testvérem, György szülésznőgyógyász lett, Éva nővérem pedig közgazdász diplomát szerzett, annak dacára, hogy szüleinket
korán elveszítettük.
Bátyám 23 évesen az orvosi egyetem padjaiban csak harmadéves volt, Éva nővérem 21 évesen
már dolgozott és tanult. Én akkor 13 éves voltam. Testvéreim vállalták, hogy felneveljenek engem,
mindketten kedden és csütörtökön éjszakánként lottót válogattak. Télen Bátyám éjjelente havat
lapátolt, hogy meg tudják venni a könyveimet és füzeteimet. Még tánciskolába is eljuthattam 16 évesen.

„Kora gyermekkoromban megismertem a nélkülözést. Megismertem azt az érzést,
hogy nincs és mit jelent az, ha valaki vagy valakik melléd állnak.”
„Máriát már 1985 óta ismerem. 1985-ben elsőként hoztuk létre a pedagógiai területen azt a mentálhigiénés kutatócsoportot, amelyben a gyermekek érdekében jogász, logopédus, pszichológus,
pedagógus együttesen, teamben dolgozott. Ennek a szervező és kreatív kezdeményező munkának
a kapcsán ismertem meg mélyebben Máriát, akinek felismertem vezetői talentumait, szervező
tehetségét és különösen empátiás személyiségét. Ő kész a rászorulókért, hátrányos helyzetű
gyermekekért a tehetséges, de támasz nélküli fiatalokért áldozatokat is hozni, felkarolni őket,
segíteni sokféle módon az életüket. Mária szervezni, vezetni és fegyelmezetten dolgozni egyaránt képes.
Sokoldalú, szeretettel teli és munkabíró. Mária személyisége, szervező talentuma és ügyszeretete
maximálisan alkalmassá teszi felelős tiszt betöltésére. Biztos vagyok abban, hogy aktivitása és szociális
kapcsolati talentumai jelentősen előmozdítják a Lions Club tevékenységét és szervezeti életét.”
Prof. Dr. Bagdy Emőke, emeritus egyetemi tanár
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„A legkiválóbb Lionok egyike Keys Mária. Élete a We serve jegyében zajlik. Szeretete, hite, munkabírása
a jószolgálati munkában példaértékű. Évekre visszamenőleg aktívan vesz részt Lions Szövetségünk
kabinetmunkájában, kormányzóink támogatásában. Tudásával, kedves egyéniségével sok új tagot nyert
meg, új klubot alapított. További töretlen Lions munkájához, Szövetségünk legmagasabb
posztjának betöltéséhez sok sikert kívánok.”
Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona, PDG,GMT

Napjainkig dióhéjban
20 évig tanítottam Zánkán, Pécsett és Budapesten. 1994-ben a Coloradói Trinidad városban
találkoztam álmaim férfijával, Joseph P. Keys, azaz Joe-val, akivel 1995. augusztus 6-án összeházasodtunk. 1996. augusztus 27-én született meg lányunk, Aisling.
2000-ben birtokot vásároltunk a Balatonon, és azóta szívesen töltjük ott a nyári hónapokat. 2011-ben
eladtuk az 50 lakásból álló ingatlan üzletünket, és hazaköltöztünk Magyarországra, Budapestre
a Lövölde térre. Most is itt élünk, otthonunk egy 150 m2-es gyönyörű nagypolgári lakás. Lányunk
Aisling 18 évesen belépett a Lionok közé. Ő most Londonban , a King’s Collegeban végzi a mesterképzőt a nemzetközi kapcsolatok szakon. Reméli, hogy diplomata lesz belőle. Amerikai, magyar és
ír állampolgár egyben.

„Életem missziója másokon segíteni, visszaadni azt, amit mi másoktól kaptunk gyermekként.”

Szakmai életút
1976-ban végeztem a Pécsi Tanárképző Főiskolán, orosz-pedagógia szakos tanárként. 1975 nyarán
meghívást kaptam a Zánkai Gyermekváros főigazgatójától, Nádházi Lajostól, hogy segítsem
a munkájukat. A főiskola utolsó évét magántanulóként fejezhettem be, így fiatalon már vezetői
pozícióba kerültem. 1999-ben Pécsett indult svéd minta alapján a Nevelési Központ. A központ
2. számú iskolájában igazgató-helyettesként dolgoztam.
1985-ben a Budapesten hasonló elveken működő intézmény igazgatójától Ágainé Julikától meghívást
kaptam, és igy kerültem Budapestre. Ebben az intézményben igazgató-helyettesként feladatom volt
a hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető és veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozás. Dr. Bagdy
Emőke professzorasszony szakmai segítségével Magyarország első mentálhigiénés kutatócsoportját
hoztuk létre. Ezzel a programmal lehetőségem nyílt a Magyar Tudományos Akadémián előadást tartani.
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Találkozások
A szocializmus bukása után az orosz nyelv tanításának megszűnésével egyidőben az angol nyelvet
kezdtem tanulni és tanítani. A vizsgáim előtt elnyertem egy hat hónapos továbbképzést a Trinidadi
Junior College-be, ahol az angol mellett a számitógép tudományát is megismerhettem. A sors úgy
hozta, hogy Amerikába kellett eljutnom, hogy találkozhassam későbbi igaz társammal, Joe-val.
Keys Enterprises
1995-ben férjemmel létrehoztuk a Keys Enterprisest. Tevékenységi körhöz tartozott, a frekventált
helyen, de rossz állapotban lévő hotelek megvásárlása és felújítása, valamint értékesítése.
Ebben a munkában irodai menedzserként tevékenykedtem, ahol megtanultam a könyvelést,
bérelszámolást és az általános menedzsment feladatokat is.
További sikerek
• Négy évig dolgoztam a Holy Trinity katolikus, magán iskolaszékében.
•	Az Amerikai Üzleti Kamarában nagykövetként tevékenykedtem.
• Tagja voltam a Hoehne általános iskolának az oktatásért felelős bizottságának is.
• Texas, Shamrock-ban, a híres 66-os út mentén megvásároltunk egy 44 szobás motelt, aminek
egy részét öregek otthonává alakítottuk át, és így lehetőségem nyílt idős emberekkel való foglalkozásra is.
• 2000-ben a Balaton északi partján, a Tepécsi dűlőben, Balatonrendesen megvásároltunk egy
20 hektáros birtokot. Mivel ebben az időben a fél hektárnál nagyobb föld megvásárlásához,
aranykalászos gazda tanfolyam elvégzésére is szükség volt, ezt is megszereztem. Így tanárnőből,
majd üzletasszonyból, őstermelő is lettem.
• Trinidad CO városába visszatérve 50 lakásból álló apartment komplexum tulajdonosai lettünk,
melynek menedzselése során nehéz sorsú embereken tudtunk segíteni.

20 éve a Lions szolgálatában
20 évvel ezelőtt ismerkedtem meg a Lions missziójával egy shamrocki pap révén, aki Joe-t
invitálta be az ottani Lions klubba. Nagyon megtetszett az az elkötelezettség, ahogy a
rászorultakat segítették, így nemsokára engem is Lion taggá avattak. Shamrockban a fő projektjeink
a szemszűrések voltak, illetve a Lion tábor, ahol a fogyatékkal élő gyermekeknek tanítottuk meg,
hogyan tudnak önállóbb életet élni.

„Ez a munka igazán lelket melengető volt.”
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2003-ben visszaköltöztünk Trinidadba. Az ottani elöregedett Lions klubban már csak néhányan
tevékenykedtek, amikor meghívtuk barátainkat, felerősítettük a klubbot új tagokkal és ezért
kitüntetést is kaptunk.
Szemszűrés és jótékonyság
Fő tevékenységünk elsősorban a szemszűrés volt. Ennek jelentősége azért nagyon nagy, mert
az egészségügyi ellátás ott egészen más, a rászorultak számára csak nehezen elérhető.
A jótékonysági eseményeken keresztül befolyt összegekből sikerült megvásárolnunk egy 7000
dolláros speciális kamerát, amellyel hét különböző szemproblémát tudtunk kiszűrni. Nemcsak
Coloradóból, hanem New Mexikóból is hívtak bennünket, hogy az egészségnapokon több száz
gyermek és felnőtt szemét megvizsgálva szűrhessünk ki betegségeket a mobil kamera segítségével.
A Lions klub vásárolt egy öreg kisteherautót, amivel az ottani élelmiszer boltokból elhoztuk az
előző napi, de még fog yasztható élelmiszereket. Naponta szállítottuk és osztottuk ki a
rászorulóknak, valamint hajléktalanoknak. Mivel ez mindennapi tevékenység volt, igy a klubtagoknak rendszeres elfoglaltságot jelentett.
Cosmopolitan Lions Klub
2011-ben, amikor hazaköltöztünk Budapestre, azonnal átigazoltunk az All Nations budapesti
Lions klubba, ahol négy évig tagfejlesztési felelősként szolgáltam. 2015-ben négy másik
barátommal megalakítottuk a Cosmopolitan Lions klubot 24 fővel, ahol társaim két évre alapitó
elnöknek választottak meg.

Zóna, régiómunkák és szövetségi nemzetközi megbízatások
•

2014. február
Budapesten tartotta a Nemzetközi Szövetség az Advanced Lions Leadership Institute
európai konferenciáját, aminek a szervező bizottságában jelentős munkát végeztünk Joe-val.

•

2015. október
A nemzetközi igazgatói tanács megbeszélést tartott Budapesten, amelynek az előkészítésében
és lebonyolításában szintén részt vettünk. Annak az évnek a nemzetközi elnökétől
Mr. Yamadától megkaptuk az ebben a szövetségben megkapható legmagasabb kitüntetést,
az International Leadership Medalt.
4

•
Klubok látogatása
2015-2016-os évben, mint zónaelnök, 2017-2018-as évben, mint Budapest régióelnöke
feladatul tűztem ki magamnak a klubok látogatását, az eseményeken való személyes részvételt
és a személyes jó barátságok kialakítását, ezzel is erősítve a szövetség együvé tartozását.
•

100 éves évforduló
2016 és 2018 között a 100 éves Évforduló Megünneplésének Bizottsági tagja lettem. Zóna
és régióelnöki feladataimból következően, valamint a Wanatka Központ háziasszonyaként
nem csak belekóstolhattam a kabinet munkájába, hanem a kormányzók munkáját kézzel
foghatóan segítettem. Így ezen a területen is nagy tapasztalatot szereztem.

•

Lions Szövetségi Központ
Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona kormányzóasszony évében megvételre került a Lions Szövetség
központja, a felújítástól kezdődően, kormányzóasszony felkérésére, aktívan bekapcsolódtunk
a központ munkájába. István Zsolt kormányzó úr megbízott a központ vezetésével, ami
óriási idő befektetéssel jár. Elmondható, hogy természetesen szívesen tesszük, hiszen igy is
szolgálunk. Közben rengeteg jóbarátra tettem szert e munkám során. Ezekért a barátságokért
szeretnék ezúton is köszönetet mondani.

•

2018-2019 II. Alkormányzóként Dr. Chrabák László Kormányzó megbízásából látogattam a klubokat.

•

2019–2020 I. Alkormányzóként Boronkay Gusztáv Kormányzó megbízásából látogattam a klubokat.

•

István Zsolt 2015-ben megbízott a Wanatka Központ vezetésével, a megbízást
dr. Chrabák László Kormányzó 2023-ig meghosszabbította.

•

Budapesti Cosmopolitan Lions Club elindítása, melynek szerb és görög tagjai is vannak.

Eredmények, kitüntetések
2014:
2015:
2015:

5

2015:

All Nations Lions Club az Év Lion-ja kitüntetés
Nemzetközi kitüntetés 9 új tag szponzorálásáért
Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona köszönetét és elismerését fejezte ki a Cosmopolitan
Lions Club minden tagjának, Jánoki Márió ifjú vak művész életkörülményeinek javítása
érdekében végzett kiemelkedő és példamutató munkáért
Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona kormányzói dicséretben részesített kiváló tagfejlesztő munkáért

2015:
2016:
2016:
2017:

2017:
2018:
2018:
2019:
2019:
2019:
2020:

Mr. Yamada – International Leadership Medal
István Zsolt kormányzó kiváló elnöki munkámért kormányzói dicséretben részesített
István Zsolt kormányzó az év Lionja kitüntetést adományozta Joe-nak és Máriának
Simon Zoltán kormányzó köszönetét fejezte ki és kormányzói dicséretben részesített
a Wanatka Lions Központ működtetésében végzett kiemelkedő, önzetlen és
példamutató munkáért
100. évforduló alkalmával a Nemzetközi Szövetség kitüntetésben részesített négy
új tag felvételéért
Advanced Lions Institute Diploma
A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének Konvenciója II. Alkormányzó
A Nemzetközi Elnök köszönetét fejezte ki a New Generation , branch klub létrehozásáért
FVDG /DGE Boronkay Gusztáv I. Alkormányzó tolmácsaként részt vettem az
LCI kormányzói felkészítésen
Nemzetközi Konvenció Milánó, az eseményen Boronkay Gusztáv Kormányzó
tolmácsaként részt vettem.
Kormányzói felkészítés Oak Brook IL FVDG /DGE

„A jó vezető nem uralkodik,hanem szolgál és motivál.”

Kiemelt, megvalósult projektek Magyarországon
Az alábbi projektek kiváló példák a hatékony Lions klub működésre és a minőségi jószolgálati
tevékenységre. Ezek a projektek nem csak Lions szervezeten belül, hanem a kívülállók szemében
is méltán kivívták az elismerést.
•

Budapesti Cosmopolitan LIONS Club elindítása
A Cosmopolitan Lions Club a kozmopolita szellemiség jegyében kelt életre.
Különlegessége, hogy nem pusztán a magyar tagokból épül fel, hanem ír, amerikai,
szerb és görög tagjai is vannak, hiszen az egész Föld az otthonunk.

•

Jánoki Márió álma megvalósulhatott
A látássérült fiú és családja új otthont kapott. A XVI. kerületben, a Diófa utca 73. szám
alatti ház felújítása Lions segítséggel történt. Penészes lakás, fűtés nélküli helyiségek,
akadályoztatott közlekedés után a család egy 15 milliós, gyönyörűen felújított házat kapott
vissza. A projektben részt vett a TV2 Falforgatók című népszerű műsora is.
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•

New Generation fiókklub
Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona kormányzóasszony által megálmodott, a kormányzók
gyermekeiből álló, fiókklub létrejötte nagy előrelépés. Anyaklubját mi képviseljük:
a Cosmopolitan Lions klub. A fiókklub segítségével a fiataloknak is van lehetőségük arra,
hogy megismerhessék a jótékonyság örömét. Saját programoknak köszönhetően most már
önálló klubként aktívan hozzájárulhatnak a Lionok sikereihez.

•

Nemadomfel Alapítvány házának felépítése - Legacy Projekt
Sajnos ez a projekt tőlünk független, külső okok miatt nem valósulhatott meg, a pályázat
megírása ugyanakkor óriási érdemnek számít.

Kettő évvel ezelőtt az LCIF-től négy személy: a férjem Joe, Gordon MacLean, Horváth Miklós
és Fésüs András egy éven keresztül dolgoztak azon a pályázaton, amit a Lions Szövetség
alapítványához adtak be. A pályázat minőségét, a cél nemességét, az alapítvány úgy ítélte
meg, hogy a legmagasabb összeget a 100.000.000 dollárt biztosít a projekthez. Nagyon büszkék
vagyunk rájuk és a budapesti klubok valamennyi tagjára, akik 100%-kal a projekt mellé álltak.
(Budapest Széchenyi, Budapest Pestszentlőrinc, Mozaik, Újpest Árpád, Centrál L. C., Cosmopolitan)
•

Mint II. és I. Alkormányzó számos eseményen, klub látogatáson vettem részt.

„…nem alszik el az én gyertyám, ha azzal más is meggyújtja a sajátját.” (Thomas Jefferson)

9 lényeges tulajdonság – aminek köszönhetem a sikereimet
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•

Önzetlen segítségnyújtás,
amivel bárhol képes vagyok szolgálni másoknak, másokért.

•

Magas színvonalú pedagógiai, nevelői tevékenység,
amivel gyerekekkel, fiatalokkal könnyen megtalálom a közös hangot.

•

Nagyfokú empátia,
amivel mindig is képes voltam megérteni és átérezni más emberek helyzetét.
Nélkülözhetetlen az emberekkel való kapcsolatban.

•

Pozitív kisugárzás,
amivel garantáltan hatni tudok másokra.

•

Hatékony közösségépítő személyiség,
amely már több közösség életében bizonyított.

•

Céltudatos, kreatív egyéniség,
íg y kreatív probléma megoldó képességem erejével könnyebben elérem a célom.

•

Stabil családi háttér,
amiből mindig erőt tudok meríteni.

•

Sikeres életem, életutam,
bárhol a világban jó példa lehet mások számára.

•

Vezetői képességgel és gyakorlattal rendelkezem,
ami kulcsfontosságú bármely vezetői beosztás sikeréhez.

Lions Klubokra nagyobb az igény, mint valaha
Sokat változott a világ az elmúlt 103 évben. De egy biztos. A Lions Klub jószolgálati munkájára
nagyobb szükség van, mint bármikor a történelemben.

Milyen kihívások elé néz a legtöbb Lions közösség?
•

Létszám csökkenés
Az elmúlt időszakban sok helyen létszám csökkenést lehet tapasztalni. Égetően fontos
feladattá vált a toborzás.

•

Aktivitás visszaesése
A mai rohanó világ nem kedvez a tettrekészségnek. Nem kérdés, hogy új ösztönzési
technikákra és friss motivációra van szükség.

•

Kiöregedés veszélye
A tagok öregedésével a közösség átlagéletkora is rohamosan nő. A fiatalok bevonása
lényeges feladat.

•

Forrás hiány
A felajánlásokon és a jótékonyságon kívül szükség van egyéb külső források bevonására is.

•

Kihívások a világjárvány miatt
A koronavírus új kihívások elé állítja a jótékonysági szervezeteket.
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„Céltudatos stratégiával és hatékony vezetéssel a kihívásokból
megoldások születhetnek!”

Mi a jövő útja?
Megoldások, amikkel a közösségi sikerek növelhetők a jövőben:

9

•

Taglétszám növekedése, tagfejlesztés
Növekedést csak jó példával lehet elérni. A jól működő közösségek vonzzák az elhivatott embereket.

•

Jelenlegi tagok aktivizálása
A meglévő tagokban újra fel kell kelteni a jótékonyságra való vágyat és a tettrekészséget.

•

Presztízs növelés
A klubok munkája kiemelkedő érték. Ezt a kívülállók számára is láthatóvá kell tenni.

•

Új generáció bevonása
A jószolgálati programokat a fiatalok előtt is vonzóvá kell tenni. Ehhez az ő kommunikációs
csatornájukat is be kell vetni.

•

Új klubok és a fiókklubok alapítása
Ha a közösségek elérték az ideális szintet, a hatékony működéshez új klubok alapítására van szükség.

•

Egységes arculat kialakítása
Az egység stabilitást sugároz. Segíteni kell a régiókat, zónákat és a különböző klubokat
abban, hogy a szövetségnek egységes, meggyőző arculata alakuljon ki.

•

Pályázati források bevonása
Pályázati lehetőségekkel új forrásokat lehet bevonni a különböző jószolgálati projektekbe.
Erre a célra szükség van egy bizottságra, ami ezt menedzseli.

•

Országos Lions bál megszervezése
Az aktív közösségi élet fenntartásához közös programokra és találkozókra van szükség.

Stratégia és elképzelések 2018–2021
3 éves stratégia megvalósítása
Dr. Chrabák László, Boronkay Gusztáv, István Zsolt és Dr. Fogarassy Csaba  által készített 3 évet
átívelő tervnek megfelelően, lényeges momentumnak tartom a stratégiai tervhez méltó és magas
minőségben történő befejezést. Fontos a szilárd alapok megvetése, hogy az utána következő
években erre tovább lehessen építkezni.
Már meglévő programok folytatása
Az elismert, bejáratott programokat továbbra is támogatni kell, és kihozni belőlük a maximumot.
Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona kormányzó Asszony munkájának elősegítésére annak idején
barátom Magyar László, volt kormányzó Úr kért meg, akit személyes példaképemnek tartok.
A kormányzóasszonnyal együtt tevékenykedünk az általa megálmodott fiókklubon, akik a New
Generation nevet kapták és a Cosmopolitan Lions klub lett az anyaklubjuk, de mára már önálló
Lions Clubként müködnek .
István Zsolttal napi szintű komoly munka fűz össze minket. Mivel ő Miskolcon volt, így nekem
jutott az a megtiszteltetés, hogy segíthettem a munkáját.
Simon Zoltán rendszeresen köszönetét fejezte ki azért a tevékenységünkért, amit nem tudott
volna megtenni Budapesten, hiszen Szombathelyről kellett Budapestre utaznia.
Dr. Chrabák László Kormányzó Úr és közöttem nagyon bensőséges barátság alakult ki.
Köszönet Boronkay Gusztáv Kormányzó Úrnak, azért , hogy engem kért meg , hogy legyek
tolmácsa a kormányzói felkészítésen és szintén Joeval elkisérhettük őt Milánóba.
Tehetséggondozás
A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége kiemelt programként kezeli a tehetséggondozást.
A jövőben elődeink jó példáját követve folytatjuk ezt a nemes feladatot.
Diabétesz elleni küzdelem
A legfrissebb információk szerint a diabétesz lesz az a népbetegség, amely ellen Lionként világméretekben fel kell venni a versenyt. Ez egy olyan jövőbeni cél, amely összehangolt kivitelezést
és hatékony megvalósítást igényel.
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Kormányzói program
2020–2021
„A múlt már történelem. A jövő pedig győzelem”

Világjárvány - új kihívások
A világjárvány sajnálatos módon felforgatta az egész világot. Sok szektor küzd a talpon
maradásáért. A távolságtartás és az otthonmaradás megváltoztatta a jószolgálati
tevékenység formáját is. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a rászorulóknak a járványügyi helyzetben is szüksége van a Lions közösségek támogatására. Sőt jobban mint
korábban. A Lions Közösségek már eddig is bizonyították, hogy elszántak, kitartóak a jó
ügy érdekében. Most emellé az elszántság mellé még valamire szükségünk lesz.
Ez pedig az összefogás és a kreativitás. Fontos, hogy a kialakult helyzet ellenére ne
legyünk passzívak, hanem kreatív rugalmassággal nézzünk az előttünk álló időszakot.
Milyen üzenetet hordoz a karantén a számunkra?
Ezek a napok sok mindent átértékelnek az ember életében. Változik a fontossági sorrend.
Amikor az ember arra kényszerül, hogy otthon maradjon, eltávolodjon ismerőseitől,
akkor rájön arra, hogy a közösséghez való tartozás milyen nagy kincs az életében. Biztos
vagyok benne, hogy a Lions Klubok országszerte a járványügyi helyzetben meg fognak
erősödni, és elszántabb, összetartóbb közösséggé válnak, mint a korábbi években.

„Bajban ismerszik meg a jóbarát.”
Fordítsuk a javunkra a helyzetet!
A 2020-as évben a korona vírus globális elterjedése miatt legnagyobb bánatunkra több
jótékonysági program is elmaradt. De ez nem azt jelenti, hogy nem fog megvalósulni a
jövőben, hiszen nem mondunk le róla.
Azt már most tudjuk, hogy a programok átütemezése miatt rendelkezésre álló költség
keretet arra fogjuk fordítani, hogy a jövőben még felkészültebb, színvonalasabb
jószolgálati tevékenységet végezzünk.

Tervek és elképzelések
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11

10.

Tagfejlesztés
A meglévő tagság megtartása
- Klub Létszám növelése új tagok beléptetésével
- Új klubok és fiókklubok alapítása
Szolgáltató Szövetség
5 éves a Wanatka Központ
A Wanatka Központban egy új számítógép , másológép beállítása
A fizetett titkár feladatainak továbbgondolása
Dr. Chrabák László vezetésével összeállított ütemterv megvalósításának
segítése, támogatása, melynek célja a klubok segítése.
Képzési, oktatási hatékonyság növelése
Központi és Zóna képzések.
Nemzetközi kapcsolatok ápolása
A karitatív, jószolgálati tevékenység érdekében.
Visegrádi négyek 5.éves találkozója

Visszatekintés, Az elmúlt év eseményei 2018–2019
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•

Nemzetközi Konvenció , Milánó
Az eddigi legnagyobb létszámú magyar küldöttség vett részt a Milánói
világkonferencián. A magyarországi Lions csapatot Csiszár Jenő milánói
főkonzul fogadta.

•

2020 Chicago, Szeminárium, Oak Brook

•

Tallinn
2019 októberben a világ minden tájáról közel 1100 Lions Klub tag érkezett
az észt fővárosba, a Lionok éves európai fórumára.

•

ALLI, diploma Advanced Lions Leadership Institute
A vezetés felelősséggel jár. A Lions Vezetői Intézetek ezért arra törekednek,
hogy fejlesszék a lionok vezetõinek készségeit, valamint felkészítsék
őket a felelősségre régiók szintjén.

•

Chicago 21 osztály

•

Wanatka Központ

•

Vakok világnapja, 2019 október 15.
Október 15. a Fehér Bot Nemzetközi Világnapja! Az esemény célja a társadalom
figyelmének felhívása a vakok és a gyengénlátók sajátos helyzetére és
támogatására.

•

Nemzetközi kapcsolatok Melinda Varga – Florido, Oak Brook
12

•

Szimpla Kert
Charity Főzés a Tűzoltó utcai leukémiás kórház játék szobájának bútor
cseréjéért.

•

Budapest Cosmopolitan Lions Club,
aki elindított II. Alkormányzói feladatok ellátására 5 éve minden december 24-én
hontalanokat látunk vendégül egy finom karácsonyi ebédre. Az eseményt
lányunk Aisling találta ki. Mivel a családunk nagy része nem Magyarországon él.
2019 karácsonyán 65 élelmiszer csomag és 45 tál étel került kiosztásra az
aluljárókban, metrómegállókban. A program során jókat beszélgettünk,
és sok kedves emberrel ismerkedtünk meg.

•

Singapore, nemzetközi konvenció, ami a lelkemben él
Felkészülés a Lionok 103. Nemzetközi Konvenciójára, melynek Singapore,
„Az oroszlán városa” ad otthont.

•

Megalakult a New Generation – a legújabbakkal
A jövő a fiatalokban van. Ezért is kiemelten fontos terület a fiatalok bevonása
a jótékonysági szolgálatba.

•

Dr. Zeller Richárd Egészségügyi Nap

•

1. helyezés
A közönség szavazatai alapján a Budapest Lions Club a 42 Lions klub közül  
1. helyen végzett.

•

Vigyél haza maci akció
Több mint 200 kismaci talált gazdára a II. számú Tűzoltó utcai
gyermekklinikán. Immár 5 éve támogatjuk az intézményt.

•

Balatonkenesei Vezetőképzés
Az esemény első napját én vezettem le, nagy öröm volt számomra, hogy a
klubok jobbnál jobb projektekről számoltak be. Óriási köszönet munkájukért.

•

2020 Újévi köszöntő, csapatépítés.
Óriási energiákkal, boldogan készülünk a kormányzói évre.
Elkészült a zászlónk.
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Bill Gates üzenete a gazdagságról.
Minden korban aktuális!
„Egyszer valaki megkérdezte Bill Gates-et, hogy szerinte van-e valaki,
aki nála is gazdagabb a világon?
Bill Gates így válaszolt:
- Igen, van olyan ember aki gazdagabb nálam. Az embereknek meg
kell érteniük, hogy nem az a gazdag ember, aki sok pénzzel, hanem
aki gazdag szívvel rendelkezik.”
Úgy gondolom, hogy pont erre a gazdag szívre van szüksége minden Lions Közösségnek,
hogy a jövőben még nagyobb összefogással és odaszánással tudjuk szolgálni azokat,
akiknek erre szükségük van.
Büszke vagyok rátok. Amikor tolmácsként részt vettem a 2019-es és 2020-as évi
kormányzói felkészítésen, azt tapasztaltam hogy Ti, mi magyar klubok kiemelten jók,
vagy jobbak, mint a világszerte szolgáló Lions klubok. Büszke vagyok Rátok!
Amennyiben a klubok és a konvenció delegáltjai méltónak találnak a 2020-2021. év
kormányzói szolgálatának  betöltésére, ígérem, hogy alázattal  és maximális
tudásommal együtt a Budapest Cosmopolitan Lions Klub elkötelezett lions tagjaival és
ugyancsak a 2020-2021 év elkötelezett kabinet tagjaival  foglak benneteket képviselni ,
szolgálni.
Továbbá tudásom és időm legjavát szentelem arra, hogy a következő évek sikeresek
legyenek.
Egy jó vezető feladata, hogy benneteket képviseljen, hiszen az érték ti vagytok, ti adjátok
a szövetséget, ti jelentitek az erőt, ti vagytok ennek a jószolgálati munkának a lelkei.

Köszönöm a megtisztelő bizalmat!

Keys Mária
Budapest I. Alkormányzó
2019-2020
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E-mail: keysenterprisesjm@gmail.com
+36 20 488 7602

