Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Lions Barátaim!

A Lions-díjat 2005-ben Ütő Ákos (akkori) volt kormányzó
úr alapította, melyet Dr. Búzási Gábor kormányzó úr 2011ben hívott újra életre. A díj idén 5. alkalommal kerül
átadásra.
Az alapítók megfogalmazása szerint, a Lions díjat, olyan
természetes személy kaphatja, aki kiemelkedő, közéleti
tevékenysége
mellett,
több
évtizeden
keresztül,
személyes
emberségével,
önzetlen
jószolgálati
tevékenységével is példát mutatott. Eddigi díjazottjaink
voltak: Dr. Czeglédi László, Pártai Lúcia, Benkő László és
Demján Sándor.
A 2014-es év díjazottja, a bizottság egyöntetű döntése
alapján, egy kiemelkedő életpályával rendelkező művész
lett, aki a saját értékrendjének megfelelően tette a
legtöbbet, a Lions mozgalom által is követett, és
támogatott emberi eszmékért és célokért.
Mai díjazottunk művészi sikereinek méltatására kevés
lenne ez az este, így most nem kiemelkedő művészi
munkájáról hanem az emberről szeretnék beszélni. illetve

talán mégsem…mert, hogy Ő igazi művész és mit is jelent
valójában igazi művésznek lenni?
Művésznek lenni
egyfajta misszió.

egy

rendkívül

érzékeny

létforma,

Egy igazi művész elhivatott és szabad, mindemellett
szolgája, megbízottja, az emberiségnek. Az a dolga, hogy
mintegy az első vonalban harcolva, kifürkéssze, hogy mi
is ez az egész, hírt adjon a létezés titkáról. Médium
legyen, és szeizmográf.
Az élet legmagasabb rendű formája a művészet, mert a
művészet a legnagyobb életszeretet, ami folyamatosan
teremt, alkot, ad és ad és ad… és érzékenysége által, nem
tud elmenni a világ lényegi kérdései, nehézségei, szociális
problémái, illetve szépségei mellett.
A művészet összeesküvés, az angyalok összeesküvése a
világ feje fölött.
A kincset az idő nem őrzi - nem:
szétrágja, mint a kócjankót a gyermek.
A kincsek másként élnek, jeltelen:
a lélek belső templomán szögellnek,
mint ezer pillér, kos-szarv és perem.
A halhatatlan mű időtelen.
Weöres Sándor
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zeneszerzője, a Lions mozgalom jószolgálatának egyik
legemblematikusabb támogatója: Tolcsvay László Erkel
Ferenc díjas zeneszerző, előadóművész.
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