Lions Díj 2020
A világban 2017-ben volt 100 éves, hazánkban 2019-ben 30 éves Lions
közösség, a világ legnagyobb klubalapon szerveződő 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 nem lions tag 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 díjazottak:
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
Csík János Kossuth-, Magyar Örökség és Prima Primissima díjas zenész.
A 2019. évi díjazott:
Azon kevesek közül való, akik nem alkusznak.
Azon kevesek közül, akik megmutatkozásainak miértje, célja van.

Így épített országos ismertséget és kapott elismeréseket.
Legendássá lett dalaihoz, személyéhez generációk kötődnek.
Az évtizedek haladtával egyre újabb területeket hódított meg. Ez ezen a pályán
annyira szokatlan, amennyire tőle egyáltalán nem meglepő.
Mindig is saját határainak tágíthatóságában hitt.
Zenei életének sikereit három jelentős korszak fémjelzi: Demjén, Presser és a
saját szerzőiségé.
A harmadik korszakkal párhuzamosan indult társadalmi szerepvállalásának
időszaka is. Néhány évvel később – zenész létére –, máig egyedüliként lett
kitüntetettje a
Pro Caritate díjnak.
Rádiós–televíziós műsorvezetései mellett, formabontó, a zenei oktatást segítő
anyagot készített gyermeknek.
Új könyve a KÖZELSÉG méltó folytatása gazdag életútjának. Lapjain az élet, a
mindennapok, az igazi férfi-nő kapcsolat, az egymásra figyelés, az érzések,
gyermekéletek s apró csodák világába vezet minket, azok észrevételére hív. Írói
bravúrja, hogy miközben sorain keresztül felfedezéseket hoz,
együttgondolkodást kínál, nem válik tanítóvá.
Inkább átjárhatóságot nyit az élet mozgatói és az alkotás között, s eközben
gazdagító párbeszédben marad olvasójával.
Azóta ír, amióta a fesztiváldíjak, elismerések, kitüntetések után lemezre
énekelte első saját zenéit, dalszövegeit és azt írták róla: új zenés költő született.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim 2020-ban a Lions díjat közösségünktől kapja
Katona Klári művésznő.

