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Tisztelt Keys Mária Kormányzó Asszony! 

A magyar Lions Szövetség egyik legpatinásabb, több mint 30 éves működési múlttal rendelkező soproni klubjaként 

a mindenki által érezhető vírushelyzet minket is komoly kihívások elé állított. A jószolgálati tevékenységünk két 

fontos eleme közül az egyik a támogatásokat, forrásokat fölemésztő, illetve a másik, a pénzadományok gyűjtésére 

szervezett programok, minden évben. A „Civitas Fidelissima Lionjai” rendszeres támogatásainak anyagi forrásait 

minden évben jótékonysági koncertek, hangversenyek, kulturális események szervezésével, a hagyományos Lions 

Bálunkkal, valamint kiemelt elemként, az adventi vásárban a forralt bor árusításával gyűjti. Illetve gyűjtötte volna a 

2020-2021-es évben is.  

Ebben az alattomos világjárvány okozta helyzetben elindult a „zöldlámpás” gondolkodás, ahol a klubunk tagjai 

ötletelésbe kezdtek a bevételeink más forrásokból, új ötletek megvalósításával történő gyarapításának tárgyában, 

mivel nyilvánvalóvá vált, hogy szinte minden hagyományos programunk szervezése ellehetetlenül. Mikor máskor 

fontosabb segíteni, ha nem ilyen vészterhes időkben?! A járványügyi védekezés nem tette lehetővé a személyest 

találkozást, így több olyan programunk is elmaradt, elmarad, melynek adományai segítették klubunk 

patronáltjait. Nem tudjuk, hogyan alakulnak a következő hónapok, lesz-e lehetőség programjaink megtartására, de 

mi nem adtuk fel, mert segíteni akartunk. 

 

Ekkor egy szintén aktív klub ötletét tettek követték 

Nyíregyházán és egy hagyományostól eltérő 

megoldással a virtuális térbe költöztették a rendszeresen 

megrendezendő báljukat.  

Ezen felbuzdulva – a Nyíregyháza LC bátorító 

támogatásával, köszönet nekik érte - fejünkbe vettük, 

rendezünk egy virtuális bált. Persze, nem lesz tánc és 

vacsora, de a többi, a harminc éve megtartott és szeretett 

műsorelem igen. És persze kellenek támogatók és a 

legfontosabb, hogy legyen tombola. Mert a tombola 

izgalmas, vicces, lehet nyerni, de mindenki tudja, hogy a 

lényege a segítés, az az adomány, amivel hatékony 

segítő/támogató szervezetként ebben a ciklusban is 

betöltjük vállalt szerepünket. 



 

Sok-sok fejtörés, a szokásosnál jóval gyakoribb klubülések "élőben" és online is, tervezés, szervezés, előkészítés, 

marketing, védnökök, támogatók szerzése, tombolafelajánlók keresése, saját felajánlások készítése, műszaki 

feltételek megteremtése, programok és eszközkezelések elsajátítása, bejátszások hang- és videófelvételeinek 

elkészítése, vágása, javítása, helyszínrendezés, próbák, lebonyolítás, pakolás és rohanás, ez várt ránk. De mi 

hiszünk benne, hogy a megszólítottak értik, hogy most miről van szó és segítenek. 

 

A szervezésben már az előkészítés alatt is kaptuk a bátorító visszajelzéseket, a támogatói felajánlásokat, gyorsan 

szaporodott a megvett tombolaszelvények, tombolatárgyak száma és dr. Farkas Ciprián Sopron Megyei Jogú 

Város polgármestere is első szóra mellénk állt. 

 

Ennek eredményeként 2021.január 22-én 19 órakor egy olyan színes, izgalmas és tartalmas és technikai 

értelemben is minőségi műsort tekinthettek meg a weboldalon az érdeklődők, amire méltán lehetünk büszkék. (a 

weboldalon jelenleg is megtekinthető a rögzített műsor: sopron.lions.hu/bal2021) A műsorban láthattuk Budai 

József elnök úr és dr. Farkas Ciprián polgármester úr köszöntőjét, Sulyok Péter vak humorista előadását, a 

tombolahúzást és a gyimesi csángók életéről szóló dokumentumfilmet, Kostelekről. 

A közvetítést több mint 200 néző nézte több országokból, hazai településekről bejelentkezve, és az elsődleges 

célunk, miszerint az Alpokalja Szociális Központ soproni Tómalom úti Fogyatékosok Otthona támogatására 

megfelelő összegű forrást gyűjtsünk, maximálisan teljesült.  

Az eredmény minden  várakozást felül múlt, hiszen a tombola ill. a támogatói jegyek bevételéből több mint 1,6 

millió forint bevételt realizált a Sopron LC. Ehhez a tagok aktivitása és a vállalkozások és magánszemélyek 

adakozása alapozta meg, amellett, hogy a helyszínt is díjmentesen bocsátották rendelkezésre a forgatáshoz Pataki 

András tagtársunk segítségével. Több mint 540 eladott jegy, több mint 200 db tombolatárgy. 

A program lebonyolításában a Sopron Lady LC is szerepet vállalt, mind a tombolák gyűjtésében, a jegyek 

eladásában, és a műsor lebonyolításában is segítő támogatást nyújtottak. Köszönjük nekik. 

Bátran kijelenthetjük, hogy a program a hagyományokat tartva, de attól merőben más, innovatív módon került 

megrendezésre. A klubunk alapító tagjai is kezdetben fenntartással éltek a program sikerét illetően, ennek ellenére 

a virtuális üléseket egyre nagyobb számban látogatták, „befogadták” az új technikai megoldások adta előnyöket, 

és egyre nyitottabbakká váltak a megoldás érdekében. A sikert látva elismerően méltatták a kezdeményezést is. 

Így az innováció a klub működésében is segített. A szervezésben oroszlánrészt vállalt Budai József elnök úr, a 

videó technika és vizuális élményt Boronkay Gusztávnak köszönhetjük, természetesen a többi segítő tagtársunk 

munkája mellett. 

Az eseményről itt találhat tudósítást a médiában: 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/virtualis-balt-szervez-a-lions-club-sopron 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/virtualis-balt-szervez-a-lions-club-sopron


https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/virtualis-lions-bal-sopronban-a-tamogatoi-jegyekkel-jotekonysagi-

akciokat-segitenek-10531987/ 

https://hirnavigator.hu/hir/835484-virtualis-lions-bal-sopronban-a-tamogatoi-jegyekkel-jotekonysagi-akciokat-

segitenek 

 

Kérjük a beadott pályázati anyagunk bírálatát, bízva abban, hogy a bírálók tetszését is elnyeri a program sikere és 

innovatív jellege, valamint a Sopron Lady LC bevonása is. 

 

Sopron, 2021.03.25. 
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