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Leo-Lions Páneurópai Piknik, Sopron
A 35. Leo Európa-fórum megrendezésére 2010. augusztus
21-28. között került sor Magyarország nyugati határán,
Sopronban. E nagyszabású rendezvénysorozat több
szempontból is kiemelkedik az eddigi fórumok közül, hiszen
ezúttal két ország – Ausztria és Magyarország – Leoklubjai szervezték-rendezték az eseményt, melyre 25 ország
képviseletében 250 ﬁatal érkezett. Az egyhetes programsorozat
egyik legrangosabb eleme pedig a 2010. augusztus 23-án
megrendezett Leo-Lions Páneurópai Piknik, mely emléket
állított a 21 évvel ezelőtti történelmi eseménynek,
a vasfüggöny lebontásának, és annak a határnyitásnak.
Az esemény rangját emelte, hogy megjelent és beszédet
mondott Eberhard Wirfs, a 2009–2010. év Lions nemzetközi
elnöke, illetve Ernst Musil és nemzetközi igazgató, a Magyar
Lions mozgalom alapítója és Horváth Miklós volt nemzetközi
igazgató. Megjelentek az osztrák tartományok kormányzói,
illetve két volt nemzetközi igazgató, hat magyarországi volt
kormányzó, Ott volt Gerhard Steier a burgenlandi parlament
elnöke, dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere, Habsburg
György, a Magyarországi Vöröskereszt elnöke, és még sok
Lions illetve közjogi méltóság.
A LEF-2010. meghirdetett célkitűzése az európai országok
közötti párbeszéd, a tolerancia erősítése. Ez a cél összecseng
a 2010-2011. évi magyarországi kormányzó, dr. Buzási Gábor
jelmondatával: „Keresd ami összeköt”.
„E helyen 21 évvel ezelőtt magyar barátaink átformálták
a 20. század történelmét” – mondta ünnepi beszédében
Eberhard Wirfs, a Lions 2009-2010. nemzetközi elnöke, és
hősnek nevezte azokat a magyar határőröket, akik az 1989es Páneurópai Piknik résztvevői előtt megnyitották a határt.
„Mert igenis óriási volt, amit tettek, annak a bizonyos 1989-

es augusztusi napnak a történései vezettek a berlini fal
lebontásához, és a keleti és nyugati országok közötti a sorompó
megnyitásához” – jegyezte meg Wrifs úr, és arra ﬁgyelmeztette
a ﬁatalokat, hogy most már az felelősségük is, hogy a jövőben
többé ne épülhessen fal az emberek közé, és inkább az összefogás
és az együttműködés legyen jellemző Európa népeire.
„Nektek, ﬁatal barátaim, a határok nélküli Európa megélt
valóság. Nekünk, idősebbeknek egy soha nem remélt csoda…”
– jegyezte meg beszédében dr. Buzási Gábor, a Magyarországi
Lions Klubok Szövetségének 2010–2011. évi kormányzója, aki
személyes élményeit is megosztotta a ﬁatalokkal.
Az osztrák és a magyar lionok 400 darab vasfüggöny-makettet
ajándékoztak a LEF szervezőinek, annak reményében, hogy
a „múlttal a jövőért” gondolat jegyében a résztvevők
ezeket adományért magukkal vigyék. A bevétellel
a LEF jószolgálati célját segítik, és azt a két ország
szövetségei a dévai árvák javára ajánlották fel.
Egyébként az árváknak juttatják annak a nagyszabású
hangversenynek a bevételét is, amit a LEF keretében két
nappal később Mága Zoltán hegedűvirtuóz adott.
Az osztrák és a magyar lionok között hagyományosan jó
az együttműködés – ezt mind a magyar, mind az osztrák
kormányzó elmondta beszédében, kiemelve, hogy több tucat
klub között működik a nemzetközi klubkapcsolat, mi több,
az osztrák lionoknak kiemelkedő szerepe van a lions-eszme
magyarországi elterjesztésében. Ezt elismerve a két ország
Lions Szövetségei 1990-ben együttműködési megállapodást
kötöttek, amit akkor Ernst A. Musil úr és Czeglédi László
úr írt alá. Most, az aláírás 20. évfordulóján, a Piknik
nyújtotta ünnepélyes alkalmat megragadva a két ország Lions
kormányzói – Ost Heinz Polke és dr. Buzási Gábor
– aláírásukkal megerősítették az együttműködési szerződést.

