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Tisztelt Boronkay Gusztav Kormányzó Úr! 

 
A Francia, Német és Magyar Lions közösség együttműködéséből született meg az a Tri             
Jumelage névre hallgató partnerség, amely keretében a három ország lionjai segítik,           
támogatják egymás munkáját. Természeti katasztrófák esetén segítő kezet nyújtanak,         
nemzetközi kulturális seregszemlét szerveznek és 2013-tól Magyarországon üzembe helyezett         
szemszűrő busz működtetésének feltételeinek megteremtését is támogatták. 
 
A különféle kultúrájú és vallású népek közötti megértés elősegítése a LIONS mozgalom egyik             
kiemelt célja. Ehhez járulnak hozzá közösen az európai Lions-ok egy tartós, békeszerető és             
igazságos európai államokból álló erős Európa felépítéséhez. 
 
Természetesen az Ön számára is ismeretes, hogy a már többéves hagyományokkal rendelkező            
francia és német barátaink részvételével 2019.09.13-15-én Sopronban került megrendezésre,         
- a már új szellemisegben, nem versenyként aposztrofált - a kulturális fesztivál. A vendégek              
visszajelzése alapján az egyik legjobb szervezésű program volt a soproni alkalom, a korabban             
kulfoldon es belfoldon is megtartott esemény. 
 
Két német, egy francia és a magyar kormányzóság hagyományos eseménye ez, melyen most             
több mint 100 fő vett részt. A szervező a magyar kormányzóság és a Sopron LC volt. 
 

 



Kiváló bázishelynek bizonyult a belvárosi Pannonia Hotel, ahonnan minden helyszín könnyen           
elérhető volt. Ennek a találkozónak az adott különösen nagy hangsúlyt, hogy a magyar lionok              
által javasolt tematikát most tudtuk bemutatni német és francia barátainknak. 
 
A lényege az volt, hogy a négy kormányzóság által hozott Gálaműsor fellépőknek sérült             
embereknek kell lenni, mely konkrétan most vak énekeseket jelentett. A műsor másik            
részében pedig a rendező városnak kellett megmutatnia a helyben élő sérült emberek            
kulturális életét, ezzel szerezve nekik élményt. A műsor helyszíne a Soproni Színház volt és              
egészen parádésra sikerült. Színpadon és nézőtéren egyaránt könny csillogott a szemekben. 
 
A találkozót sok kirándulás tarkította. A résztvevők jártak a nagycenki Széchenyi kastélyban,            
vezetett túrán nézték végig Sopron belvárosát, a Fertő tavon pedig hajókirándulás volt            
gulyással és grillezéssel. Közben a Páneurópai Piknik helyén vidám játékban vettek részt, de             
volt diabétesz mérés, mini láthatatlan kiállítás, vércukorszint mérés is. 
 
Végig velünk voltak a német és a francia tolmácsok, de színházban és a város bemutatkozásán               
szinkrontolmácsok dolgoztak, ezzel spórolva meg a fordítási időt. A Gála utáni napon            
tanácskoztak a delegáció vezetők, ahol szintén a legnagyobb elismeréssel szóltak a           
rendezvényről. Jövőre német barátaink rendezik az eseményt, ezért elmondták, hogy ez a            
találkozó inspirációt jelent számukra. A teljes időszakról riportfilm készült, mely később kerül            
bemutatásra. A gálaműsor is rögzítésre került. 
 
Sokaknak jár köszönet a szervezésben mutatott munkájáért, de különösen sokat dolgozott a            
szövetség részéről Gyulai Krisztina, a Sopron LC részéről Kulbert Gábor. A helyszínen LEO             
csapat is tüsténkedett. 
 
Klubunk nevében úgy gondolom, hogy méltó eseménye volt a szövetség altal is támogatott             
esemény, így szándékunk szerint megmérettetjük a pályázaton.  
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