Kedves jelenlegi és leendő ismerőseim, barátaim!

"A leggyakoribb különbség a győzelem és a vereség között, hogy nem adod fel."
Walt Disney 1901-1966, rajzfilmkészítő és filmproducer
"Nem az számít, hogy mit vesznek el tőled. Hanem az, hogy mihez kezdesz azzal, ami
megmarad."
Hubert Humphrey 1911-1978, politikus
A Rotary Club Baja nevében fordulok hozzátok.
(A jótékonykodásra, barátságok ápolására szerveződött nemzetközi Rotary civil közösség bajai
klubjáról néhány információ található például itt: http://www.rcbaja.hu
továbbá a Facebookon: Rotary Club Baja néven.)
Sokan vagyunk, akiknek hasonló az értékrendünk, ezért úgy gondolom, hogy ezt az alábbi
kezdeményezést sokan fogjátok támogatni.
Jótékony célú futásommal adományokat gyűjtök az alábbi nemes cél eléréséhez.
2,5 éve kezdtem futni (akkor magamért), és büszke vagyok arra, hogy az idén tavasszal Baján
58 évesen lefutottam életem első félmaraton versenyét!
Mostantól nemcsak magamért, hanem egy másik emberért is futok.
Az adományokból befolyó összeg az idén érettségizett Péterfay Dóra 19 éves bajai lány
most megkezdett angliai új életének elkezdését támogatja.
Dóri egyedül, vakon, magyarként Angliában fog élni és tanulni. Idén nyár végén már
kiutazott Angliába, és másfél hónap alatt komoly tapasztalatokat szerzett. Talált már őt
befogadó családot is, azonban anyagi nehézségek miatt október közepétől 2015. év
közepéig itthon készül az angliai tanulmányok, a kinti önálló élet megkezdésére. 1

Nem azért segítem Dórit céljai elérésében, mert ő vak.
Hanem azért, mert az eddig eltelt 19 évében elképesztő kitartást tanúsított, óriási erőfeszítéseket
tett (és kiváló eredményeket ért már el) azért, hogy a céljait megvalósítsa!
Mert van neki egy álma!

Dóriról néhány információ a blogján is olvasható (angol nyelven):
http://doragoes2england.wordpress.com
Dóri eddigi legkiemelkedőbb eredményei, mostani tervei:
 Kiskora óta kitűnt nyelvekből, tizenkét évig a Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja diákja volt.
 2009-ban illetve 2010-ben az OÁTV német nyelvi verseny országos döntőjében
(a látókkal együtt versenyezve) második illetve első helyezést ért el.
 Számos megyei és országos vers- és prózamondó versenyen győzött.
 Ezen kívül zenében is tehetséges, megyei és országos zongoraversenyeken vett
részt, többek között 2009-ben a VIII. országos zongora négykezes és kétzongorás
versenyen – a szintén nemlátó testvérével együtt - I. díjat szerzett.
 Az országos Bartók Béla zeneiskolai zongoraversenyen 2008-ban nívódíjban,
2011-ben dicsérő oklevélben részesült, 2010-ben a XII. országos zeneiskolai
zongoraversenyen Nyíregyházán IV. díjat nyert.
 Két éve magánének szakon kezdte el magát képezni. Tanára szerint egy év alatt
többet fejlődött, mint más három év alatt. A tervezett angol diplomával
párhuzamosan az éneklést is magas szintre akarja fejleszteni.
 Három nyelvet beszél anyanyelvi szinten.
 Különösen elkötelezett az angol nyelv és az angol irodalom iránt. Az évek során
a nyelvészet és az irodalom iránti érdeklődésének és kitartó szorgalmának
köszönhetően komoly eredményeket ért el, így alkalmas lett arra, hogy angol
intézményben tanulhasson tovább.2
 A jövő évtől a Truro College-ban tanul majd, ahol az A-level vizsgát fogja
letenni, hogy utána felvételt nyerhessen egy brit egyetemre angol nyelv és
irodalom szakra.
 Doktori diplomát akar szerezni, hogy nyelvészként, tanárként és íróként
élhessen.
Neked is van egy álmod? Akkor biztosan támogatni fogod valamilyen formában ezt a
kezdeményezést. (Például ismerőseiden keresztül is.)
Azt a célt tűztem ki, hogy idén október 1-től december 31-ig lefutok 400 km-t,
és ezzel összegyűjtök 400 ezer Ft-ot Dóri javára azért, hogy életének mostani
szakaszában az elindulása biztosított legyen az új környezetében, amelyhez
neki nem könnyű akklimatizálódnia.
(Ismerve elkötelezettségét, kitartását, a későbbiekben már boldogulni fog odakint is, egyedül
is.)
Én futok, és azt kérem tisztelettel, hogy a céllal egyetértők együttesen minden 1 km futásomhoz
legalább 1000 Ft-ot adományozzanak Dóri javára.
Nem gondoltam nagy összegre egy-egy személy részéről, már 1000 Ft-tól lehet adakozni
(felső határokat persze nem szabnék). 400 ezer Ft az 400 embertől kb. fejenként 5 gombóc
fagyi ára.
Sok kicsi jó szándékból nagy dolgokat lehet megvalósítani!
Ugye van Magyarországon legalább 400 olyan ember, aki egy nemes ügy érdekében le tud
mondani 5 gombóc fagyi áráról?

"Már régen megtanultam, hogy azok a legboldogabbak, akik a legtöbbet teszik másokért."
Booker T. Washington 1856-1915, oktató és szerző
Adakozni tudsz a
Rotary Club Baja
10700354-26209302-51100005
számlaszámára történő befizetéssel.
Megkérlek, az átutalási közlemény rovatba írd be, hogy
pl.: 400 km Dóriért 3 000 Ft Kiss Pál (Baja) részéről
Ha hozzájárulsz a neved és az adományod nyilvánosságához, akkor légy szíves a
siposbaja@gmail.com e-mail címemre jelezni, hogy:
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem megjelenjen a támogatók között a Facebookon.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam felajánlott összeg megjelenjen a nevem mellett.
Már azzal is jelentősen támogatod az ügy szélesebb körben történő megismertetését
(és ezen keresztül azt, hogy gyorsabban összegyűljön a fenti összegű támogatás), ha megosztod
ezt az információt a Facebook oldaladon! Köszönöm előre is!
Nincs kétségem afelől, hogy ez a 400 000 Ft pár hónap alatt összegyűlik!
Gondolj bele! Kb. 2000 ismerősöm van a Facebookon. Ha közülük csak minden tizedik osztja
meg ezt a hírt, akkor is októberben több tízezren – sőt lehet, hogy százezres nagyságrendben –
fognak tudni erről a kihívásról!
Ha minden, az üggyel egyetértő ember csak 1000 Ft-tal (ami kb. 5 gombóc fagyi ára) támogatja
ezt a kezdeményezést, akkor is elég a célom eléréshez 400 ilyen nemes lelkű ember.
(Persze jó helyre kerül az ennél nagyobb összegű egyéni támogatás is!)
Én meg persze teszem közben a dolgomat, amit vállaltam. Futok Baján hetente
30-40 km-t, hogy október elsejétől számítva december 31-re biztosan elérjem a
400 km-t. 58 évesen. Magamért is, Dóriért is.
Jelezni fogom a Facebook oldalamon (János Sipos Baja) hetente frissítve az addig lefutott távot
és az addig befolyt támogatás mértékét.
Hát akkor induljon az ezresek és a lefutott km-ek versenye!
Baja, 2014. október 1.
(A tájékoztató az aktuális helyzetnek megfelelően a fenti
kiegészült október 24-én.)
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bekezdéssel módosult, illetve

Tisztelettel és köszönettel Péterfay Dóra nevében is:
Sipos János
Rotary Club Baja
siposbaja@gmail.com
70 / 777 52 65

