ÖNKÉNTESSÉGÉRT DÍJ 2011
AZ ÉV ÖNKÉNTESE 2011
Pályázati adatlap önkéntesek részére
(Jelölő szervezet, vagy magánszemély tölti ki!)
I. AZ ÖNKÉNTES
1. Név:
Kellár F. János Immánuel
2. Kérjük, mutassa be röviden az önkéntest! (max. 1000 karakter)
János irgalmatlan energiákat fektet mindenbe, amit csinál, maximalista. Az Európai
Lovagrendnél is karitatív szellemben dolgozik. A Mosolygó Kórháznál rendszeresen látogat
gitárral a kezében beteg gyermekeket, és hosszú órákat tölt bent, hogy kissé szebbé tegye
napjaikat. (Még tiszteletdíjairól is lemond mindenhol!). De említhetném, hogy
állatmenhelyeket támogat, fiatal pályakezdőket (leszervezett már komplett kiállítást saját
költségein egy fiatal tehetségnek), jelenleg a Pest Megyei Könyvtárnak ingyen szervez
gyűjtést. A Csevej nevű műsorában az összes bevételt karitatív célokra ajánlja. A munkájából
finanszírozza mindezt, aludni van hogy hónapokig 3-4 órát van ideje. Mindent elvállal
ingyen amivel segíthet. Számtalan helyen lép fel, a bevételeket felajánlva szervezeteknek. A
magánéletben is szinte hihetetlen mód emberi. A legmeglepőbb viszont nem az, hogy miként
bírja, és hogy miért, hanem hogy mindezt nem bölcs 60 évesen, hanem ilyen fiatalon teszi.
Számomra ő maga az önkéntesség!
3. Mi az a legfontosabb szempont, amiért érdemesnek tartja az önkéntest a
díjra? (max. 1000 karakter)
Az egyik legfontosabb hogy ő pont nem díjakért, vagy holmi elismerésért teszi mindezt.
Ahogy ő mondaná:”Az a nagy dolog, amikor valaki akkor is ad egy koldus vaknak némi
alamizsnát, amikor senki sincs az utcán!”
Neki hozzá tartozik ez a kultúrához, a művészethez, ahhoz a közeghez, amit ő is képvisel.
Rettentően becsülöm alázatáért, és főleg azért is, mert nem enged elveiből. Nem adja el
magát aprópénzért, nem megvehető. Nemes gondolkodó, aki nem csak elméletben akar „jó és
igaz” lenni. Ugyanakkor szerintem igen fontos, hogy visszaigazolást is kapjon a külvilágtól.
Ezzel a díjjal azt kapná válaszként hogy jó amit képvisel, erőt adna neki, nekünk pedig, ezen
korosztálynak példaképet állítana hogy igenis ilyen fiatalon is lehet, csak akarni kell!
Annyi területen tesz annyi jót, hogy az országban szerintem mindenképp egyedülálló! Mert
lehet hogy valaki sokkal több pénzt ajánl fel, (és az is fantasztikus!) de ezen fajta
sokszerűség és rengeteg energia beleadás immáron évek óta példanélküli.

1

