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Tisztelt Címzettek, Kedves Zoli! 

 

A Lion mozgalom 2017-ben ünnepelte alapításának 100 évfordulóját. A Lions mozgalom 

a világ legnagyobb civil jószolgálati szervezete, a világ több mint 200 országában közel 

46 ezer klubban mintegy félmillió  tag dolgozik, azaz szolgál, jelmondatunk szerint "We 

serve!" A szervezet politikailag neutrális és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a 

működését kizárólagosan a tagdíjakból biztosítja. Minden a Szövetségünkhöz érkező, 

vagy általunk gyűjtött, nekünk felajánlott adományt száz százalékosan tovább adunk a 

rászorultaknak.  

 

"A Lions díjat az a természetes személy kaphatja meg, aki kiemelkedő, országosan 

ismert, közéleti tevékenysége során, több évtizeden keresztül személyes munkájával 

mutatott példát a jószolgálatban, a másokon való önzetlen segítésben, felelt meg a 

cselekvő szolidaritás eszméjének."  

 

A díj első alkalommal 2012-ben került átadásra. Az eddigi díjazott személyek: 

 

Benkő László úr Kossuth díjas zenész az Omega együttes billentyűse 

Demján Sándor úr a Prima Primissima díj alapítója és mecenása nagyvállalkozó 

Tolcsvay László úr Erkel Ferenc-díjas zeneszerző előadó művész a Lions himnusz 

szerzője 

Jordán Tamás úr Kossuth díjas színművész úr szinigazgató  

Snétberger Ferenc úr Kossuth díjas gitárművész 

Mága Zoltán Príma Primissima díjas zeneművész 

 

A 2017. jubileumi lions évben a díj odaítélő  testület egyhangú döntésével Mága Zoltán 

úr  Prima Primissima díjas zeneművész személyében olyan ember kapja a Lions 

Clubok Magyarországi Szövetségének legmagasabb elismerését, a Lions Díjat aki a saját 

értékrendjének, hagyományainak is  megfelelve tette a legtöbbet a LIONS által 

is elismert, követett és támogatott jószolgálati célokért." 
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Első zenekarát, a Garabót még középiskolás korában alapította. Ugyanebben az időszakban a 

Kecskemét Táncegyüttesben táncolt. 1987-ben, sorkatonai szolgálata letöltése után a Békés Banda 

zenésze lett. Művészeti munkáját kulturális intézményekben, a békéscsabai Balassi 

Táncegyüttesnél, a jászberényi Jászság Táncegyüttesnél, a budapesti Honvéd Művészegyüttesnél és 

a szolnoki Tisza Táncegyüttesnél végezte főállású zenészként. 1988-ban alapította meg saját 

együttesét, a Csík zenekart.  

1991-ben megkapták a Népművészet Ifjú Mestere, 1993-ban a Kiváló Művészeti Együttes címet.  

2002 novemberében súlyos autóbalesetet szenvedett, melynek következtében kétszer élesztették 

újra és egy hónapig eszméletlenül feküdt. Végtagjai, bal karja is több helyen eltört és nem is forrt 

össze jól. Műtétek sora, majd hosszú rehabilitáció után végül visszatérhetett a zenéléshez.  

2009-ben Magyar Örökség-, 2010-ben Prima Primissima-, 2013-ban Kossuth-díjat érdemelt ki 

zenekarával..  

Munkássága elismeréseképpen Csík János 2010-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

kitüntetettje lett.  

Előadóművészi munkája mellett a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán végzett ének-zene-népzene 

szakon. Több városban is tanított alapfokú művészeti iskolákban, Kalocsán, Örkényben. 2010-ben 

a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában megalapította a népzenei tanszakot, ahol azóta is tanít.  

Az Úr 1964. évének december havának 30. napján születtem.  

A nyugati asztrológia szerint Bak jegyében, a kínai szerint a Sárkány évében születtem.  

Gyerekkoromban sokat sportoltam, de igazán a néptánccal és a népzenével egy gyermek 

tánccsoport tagjaként találkoztam. Apám, nagyon fontosnak tartotta, hogy zenei képzettségem 

legyen, így beíratott egy zeneiskolába hegedülni. Innen a kötődésem a hegedűhöz. 

 

 Művészeti munkámat először kulturális intézményekben, hivatásos táncegyütteseknél végeztem 

főállású népzenészként, majd a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán tanári diplomát szereztem ének-

zene, népzene szakon.  

Kalocsán és Örkényben tanítottam hangszeres magyar népzenét alapfokú művészeti iskolákban, 

majd 2010-ben a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megalapítottam a népzenei tanszakot, ahol az 

óta is tanítok. 

30 évvel ezelőtt megalakítottam a Csík Zenekar népzenei együttest. 

Ez idő alatt a zenekar egyre nagyobb népszerűségének köszönhetően sok helyre meghívták az 

együttest muzsikálni nemcsak az országban, hanem külföldön is.  

A közönség szeretete mellett, több kitüntetéssel és díjjal jutalmazták munkánkat. 
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