Lions Clubok Magyarországi Szövetsége D119
„A jövő most kezdődik újra”

Kedves Klub Elnökök!
Ismét eltelt egy év és újfent kiírásra kerül a Lions Díj, Szövetségünk
legmagasabb elismerése. Jelölés joga illeti meg a Lions Díj Bizottság
Tagjai és a soros kormányzó és alkormányzók mellett a klubokat is.
Kérlek, fontoljátok meg, hogy van-e olyan jelöltetek, aki megfelel az
odaítélés követelményeinek.
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."
Kérlek, valamennyi feltételt olvassátok figyelmesen és lépjetek ki a
szűkebben vett klubból és földrajzi régióból. Jól átgondoltan, méltó
személyt jelöljetek. Nem megfelelés esetén a Lions Díj Bizottságnak nem
lesz lehetősége a jelölést befogadni. Gondolatébresztőnek idézem az eddigi
díjazottakat:
*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
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*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
*Kiss János *Kossuth díjas balettművész
Kedves Barátaim!
Az esetleges jelöléseket részletes és alapos indoklással, méltatással legyetek
kedves előterjeszteni. Szintén gondoljatok arra is, hogy a Lions Díj Bizottság által
hozott döntéssel kiválasztott díjazottnak a díjátadón való személyes
részvételének megszervezésében az előterjesztőnek komoly szervezési feladata
van. Tehát a báli részvételt így szükséges biztosítani. Természetesen a hivatalos
értesítést és kapcsolatfelvételt a Lions Díj Bizottság intézi.
A jelöléseket, bizalmasan kezelve, hivatalosan, legyetek kedvesek hozzám
e-mailen a buzasidr@gmail.com címre
2021. december 10-ig
megküldeni. A jelöléseket bizalmasan kezeljük.

Budapest, 2021. november 22.

Lions Barátsággal:
Dr. Buzási Gábor
LIons Díj Bizottság Elnöke
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