Laudáció Csík János

A világban 2017-ben 100 éves volt és Hazánkban 2019-ben 30 éves Lions mozgalom a világ
legnagyobb civil jószolgálati szervezete. Több mint 200 országban közel 46 ezer klubban
mintegy félmillió tag dolgozik, azaz szolgál, jelmondatunk szerint: "We serve!" A
szervezetünk politikailag neutrális, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a működésünket
kizárólagosan a tagdíjakból biztosítjuk. Minden a Szövetségünkhöz érkező, vagy általunk
gyűjtött, nekünk felajánlott adományt száz százalékosan tovább adunk a rászorultaknak.
A Lions Díj:
"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 Príma Primissima díj alapítója és mecénása nagyvállalkozó
Tolcsvay László úr Erkel Ferenc-díjas zeneszerző előadó művész a Lions himnusz szerzője
Jordán Tamás úr Kossuth díjas színművész, színigazgató
Snétberger Ferenc úr Kossuth díjas gitárművész
Dr. Decsi Tamás orvos professzor
Mága Zoltán Príma Primissima díjas zeneművész
A 2019. évi díjazott:
Első zenekarát, a Garabót még középiskolás korában alapította. Ugyanebben az időszakban
táncolt a Kecskemét Táncegyüttesben, 1987-ben 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. 2002
novemberében súlyos autóbalesetet szenvedett, melynek következtében kétszer élesztették
újra és egy hónapig eszméletlenül feküdt. Műtétek sora, majd hosszú rehabilitáció után végül
visszatérhetett a zenéléshez.
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2009-ben Magyar Örökség-, 2010-ben Prima Primissima-, 2013-ban Kossuth-díjat érdemelt ki
zenekarával.
Ez a siker adott lehetőséget adott arra, hogy egyre nagyobb számban tudjanak eleget tenni a
jótékonysági megkereséseknek. Számtalan alkalommal adott zenekarával támogatói
koncerteket beteg gyerekek gyógyításra, orvosi eszközök beszerezésére, árva, hátrányos
helyzetű gyerekek támogatásra, taníttatásra, Hazánkban és a határainkon túl, művészeti
iskolák fenntartására Kalocsán, Monoron, az orgoványi templom felújítására, vagy éppen név
és fotó felhasználásával mentálisan beteg gyerekek táboroztatására - Bátor tábor. Zenekarával
és személyesen segítséget nyújt a hajléktalanok ellátásában.
Jószolgálati missziójáról ő így nyilatkozott:
„Bízom abban, hogy a jövőben is tudok olyan munkákat végezni, olyan produkciókat
létrehozni, amely sokaknak okoz örömöt, és segíthetünk ezzel a szükséget érző elesetteknek és
az értékes, hasznos gondolatoknak, ügyeknek is.”
A 2019. lions évben a Lions Díj Bizottság egyhangú döntésével, a zenekarával Prima
Primissima és Kossuth 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 magyar népi kultúra
megőrzésével a LIONS által elismert, követett és támogatott jószolgálati célokért."
A 2019. évi díjazott: Csík János úr
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