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Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Bizottság!  
 
 
 
 

Klubunk, a Budapest Mozaik LC, mint közhasznú szervezet, ezennel  
 

megpályázza az  
 
„ 

év jószolgálati eseménye”  
 

címet 
 
 
A pályázati kiírásnak az alábbiak szerint feleltünk meg; 
 
Klubunk 2020. február 2-án ez évben is nagysikerű jótékonysági koncertet tartott.  
A helyszín a budapesti BM Duna PalotaStefánia Palota volt, egy délután-este egymás után 
két teltházas műsort „sikerült” szerveznünk. Fő szervező Csongrádi Kata művésznő volt, aki 
klubunk tagja.  
A program S. Nagy István születésnapi emlékkoncert volt, „Azért vannak a jó barátok” 
címmel. A műsorban neves előadók énekelték a „Slágergyáros” közkedvelt, szeretett 
melódiáit. Külön örömünkre szolgált, hogy a slágereket fiatal előadók is repertoáron tartják. 
Többek között a koncerteken fellépett Poór Péter, Benkő László, Komáromi István, Balázs 
Fecó, Tabáni Istvánt Éles István Péter Sramek, valamint előadóként is az est háziasszonya- 
Csongrádi Kata, aki szívügyének tekinti a rászorulók, hátrányos helyzetűek támogatását. A 
koncert után nagy örömmel adta át a Pécs Normandia Lions Clubnak a felajánlást. 
  
Nagy örömünkre szolgált, hogy a súlyosan (és  titkoltan) beteg Benkő László a koncert 
érdekében elhalasztotta a műtétjét – hogy minket támogathasson Külön köszönet  érte.  
 
  
Az esemény innovatív jellege: 
 
A koncert tartalmát tekintve az idősebb korosztálynak szólt, de mivel fiatal és igen lelkes 
művészek is felléptek, így érdeklődést keltett ezen résztvevők körében is. Tovább vitték a 
hírét vidékre is, hiszen buszok hozták a hallgató közönséget az előadásra. Mivel a 
jótékonysági ceremónia LIONS embléma alatt történt a színpadon még emlékezetesebb és a 
LIONS népszerűsítésének is eleget tett. A TV–ben, történő reklámozása is mindenkihez 
szólt. A Sláger Rádió reklámozta, valamint műsorvezetője, D.J. Dominik riportműsort 
készített a művésznővel, ahol elhangzott az esemény jószolgálati fontossága is. 
 
Az esemény milyen aktivitást váltott ki a klubon belül?  
 
Gyakorlatilag klubunk teljes létszámban, sőt, családtagokkal együtt részt vett a 
szervezésben és a lebonyolításban. Július – február között folyamatos előkészítő, tervező, 
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promóciós munka folyt, melyben segítettük a program eredményességét.  Több budapesti 
klubból is nagy örömmel jöttek a koncertre, segítettek a szervezésben és a jegy eladásban is 
társklubjaink. A Pécs Normandia Klubtól 30 fő vett részt, de Sopronból is kiemelkedő volt az 
érdeklődés (Szeretettel köszönthettük a születésnaposokat is )  
Örömünkre szolgált, hogy a jegyekért „várólista” alakult ki. Azaz jóval  hétszáz fő fölötti volt 
az érdeklődés. 
 
  
Az esemény kedvezményezettjeinek száma: 
 
Szülőszállás – Pécs Normandia klub  
 
 
- Az esemény és a kormányzó éves programjának harmóniája: 
 
Jótékonyságra fordítandó pénzszerző, és a LIONS-t népszerűsítő országos és határon túlra 
is nyúló rendezvény volt. 
 
 
- Az esemény ismertségének eredményei (sajtó/közösségi média):  
 
Megfelelt az 350 fős színházterem egymás után kétszeri megtöltéséhez szükséges 
marketing kampány szükségleteinek, volt rádiós, újságos, televíziós, netes megjelenési 
formája is. Érdekességképpen megjegyeznénk, hogy a Facebookon is adtunk fel fizetett 
hirdetést az eseményre. (Jelentős hatás; LIONS logo-s színpad a médiákban)  
 
- Az esemény határon túl nyúló jellege (külföldi klub bevonásra került-e)? 
 
S. Nagy István és Csongrádi Kata rajongótáborához mind Felvidéki, mind Erdélyi magyarok 
is tartoznak, akik szinte minden rendezvényen jelen vannak, nem beszélve az ausztrál, a 
tengeren túli rajongókról. A közönség soraiban helyet foglaltak − a fent említetteken 
túlmenően − Németországból és Ausztriából érkezett vendégek is. 
 
 
- LEO-k bevonására sor került-e?  
I 
Leokból lett Lionok bevonása volt a cél, a jótékonysági rászervezés miatt, valamint a háttér 
munkában segítettek fiatalok is. 
 
 
- Klubok közti együttműködést eredményezett-e?  
 
Egyértelműen, hisz a Pécs Normandia klub igen nemes célját és tevékenységét 
támogathattuk – akik igen kedves köszönőlevélben biztosítottak támogatásukról és egyben 
támogatják a pályázaton való részvételünket is. (csatolva)  
 
 
Kiemelnénk még tagtársaink,  Kiss Gabriella, Fésűs András és Fésűs Mary szerepét, akik 
szervezőként az első perctől kezdve végig menedzselték a rendezvényt, tartották a  
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kapcsolatot Csongrádi Kata művésznővel, segítettek az adminisztrációban, a szerződések 
megkötésében, a különböző engedélyek, táblázatok elkészítésében, a  fellépőruhák 
elkészítésében, a háttérmunkák intézésében, beszerzésekben, és a koncert 
lebonyolításában. 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2020. május 18. 

    
  

klubtitkár 
 Fésűs Mary Klubelnök megbízásából 
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melléklet;  

képek a rendezvényről 

 

 

 
 

 
 


