Lions Díj 2020

A 2017-ben 100 születésnapját ünnepelt, Hazánkban 2019-ben 30 éves Lions
mozgalom a világ legnagyobb jószolgálati szervezete. Több mint 200 országban
közel 46 ezer klubban mintegy másfélmillió 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 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 előadóművész a Lions himnusz
szerzője
Jordán Tamás úr Kossuth díjas színművész, színigazgató
Snétberger Ferenc úr Kossuth díjas gitárművész
Dr. Decsi Tamás orvosprofesszor
Mága Zoltán Príma Primissima díjas zeneművész
Csík János Kossuth-, Magyar Örökség és Prima Primissima díjas zenész
Katona Klári „Pro Caritate” és számtalan szakmai díjjal kitüntetett énekes

Két családja van a saját a társulat. Művészi munkája szempontjából három fontos
dátum van az életében. 1979 november 1. a társulat születése, egy megvalósult

álom, az első előadás és 1991, amikor, ahogy ő mondja „összepakolt a családfő”
és „nullán maradtak”. Nemcsak anyagi és erkölcsi kár érte az együttest, hanem a
helyzet mentálisan is borzasztóan megviselt mindenkit. Demcsák Ottóval és
Tárnoki Tamással úgy döntöttek, hogy talpon maradnak. Sikerült. Mindig
próbálta azt a hagyományt megőrizni, amit a mestereitől, Lőrincz Györgytől,
választott művészeti vezetőjétől, az atyától Markó Ivántól és anyánktól Gombár
Judittól tanult. Ezt a szellemiséget akarta és tudta tovább vinni. Egy számított, a
hihetetlenül erős csapatmunka.
Társulatával járja a világot. Eleinte, mint csodára néznek rájuk, hiszen a
vasfüggöny mögül érkeztek, de az előadások minősége azonnal a legnagyobbak
közé emeli őket és ez így tart a mai napig.
És természetesen mennek, ha hívják őket és maguktól is, ha segíteni kell, akár
országos, akár helyi ügyről van szó. A teljesség igénye nélkül
• 1998. május 9. A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének Nemzeti
Konvenciója alkalmából a Carmen előadása
• 2000-ben a tiszai árvízkárosultak megsegítésére Budapesten a
Vígszínházban telt házas jótékonysági előadás
• 2001-ben jótékonysági balettgála a Győri Nemzeti Színházban a
csarodai árvízkárokat szenvedett óvoda és iskola újjáépítésére
• 2010-ben jótékonysági balettelőadás devecseri iszapkárosultak javára.
(Előadás címe: Queen)
• 2014-ben Gödöllőn, a Magyarországi Lions Clubok
konvencióján jótékonysági előadás (Kodály, Bolero)

évközi

Győr város és a helyi Lions klubok kulturális rendezvényeinek,
sporteseményeinek rendszeres támogatói, rendszeres fellépői az általa vezetett
Győri Balett táncosai.
Hölgyeim és Uraim! A Lions Díj Bizottság döntése alapján a Lions Díj 2020. évi
kitüntetettje a Győri balett alapítótagja és három évtizeden át igazgatója
Kiss János Kossuth díjas balettművész

