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Az Év Klubja Pályázathoz 

 

A Kecskeméti Szent László Lions Club a 2019-20 lions évben, 2020. április 27-ig 6 678 000.- Ft 

összegben jótékonykodott. Tevékenységével mintegy 3 100 embertársunknak nyújtott anyagi, 

egészségügyi segítséget vagy kulturális élményt. 

Programjaink: 

2019. július 5-10. A milánói világkonvención vett részt a klub, a több mint 100 fős magyar 

delegáció részeként. A kecskeméti 28 fős delegációból a Kecskeméti Szent László LC 25 

fővel képviseltette magát: 5 klubtag és családja vett részt a közel 28 000 fős 

világrendezvényen. Fantasztikus élmény volt egy olyan mozgalom, egy olyan csapat részese 

lenni, akik a világ minden táján ugyanazért a nemes célért küzdenek. 

2019. július 27. Frenetikus hangulat, sok-sok nevetés, vastaps jellemezte a Kecskeméti Szent 

László Lions Club jótékonysági színházi estjét. A soltszentimrei Csonka Színkör „A kettő is 

néha sok(k)!” -című előadását mintegy 300 ember élvezhette végig a Hírös Agóra 

színháztermében. Így együtt nevethették végig a félreértések hálójában vergődő szereplők 

mulatságosabbnál mulatságosabb jeleneteit a Bács-Kiskun Megyei Kórház onkológiai, 

szemészeti és pszichiátriai osztályának munkatársai, az SOS Gyermekfalu, a KINCS 

Nagycsaládosok Egyesülete, a Mosolysziget Értelmi Sérültek Nappali Ellátója, a Humán- 

Rehab Egyesület megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató intézménye dolgozóival és 

gondozottaival. 

2019. augusztus 31-i ÖKO Napon - Ingyenes egészségügyi szűréssel vett részt a Kecskeméti 

Szent László Leo Club Az egészségügyi végzettségű fiatalok vérnyomás és vércukormérést 

végeztek a Vacsi közi városrészi ÖKO Napon, valamint felhívták a figyelmet korunk 

népbetegsége a magas vércukorszint kialakulásának veszélyeire. A résztvevők egy teszt 

kitöltésével megtudhatták, azt is milyen arányú náluk a diabétesz kialakulásának kockázata. 

2019. szeptember 4-én, szerdán 8.30 és 14 óra között újra ingyenes szemszűrést végzett a 

Kecskeméti Szent László Lions Club. Ezúttal értelmi sérült emberek szemét vizsgálták meg a 

Kuti Optika munkatársai segítségével a Farkas villában. Az újabb szűrésen 62 fő vett részt. A 

szűrést a kecskeméti Humán-Rehab Közhasznú Egyesület által fenntartott Fogyatékos 

Személyek Gondozóháza és Napközi Otthona ellátottai és dolgozói részére szervezték. 

Kiderült a jelen levők közel felének van szüksége új szemüvegre. 

2019. szeptember 7-én, Csapatépítő családi főzőverseny, a diabétesz jegyében. Az előző 

évektől eltérően az idén nem végzett a klub egészségügyi szűréseket, de a legdietetikusabb 

étel elkészítője a klub által felajánlott ajándékcsomagban részesült, ezzel is felhívva a 

figyelmet a cukorbetegség terjedésére és veszélyeire. A főzőverseny dobogós helyezettei és a 

különdíjasok vásárlási utalványban részesültek a szervezők jóvoltából. Az első díjat a 
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Kecskeméti Szent László Lions Club birkapörköltje nyerte el, így a nyereményt a klub teljes 

egészében jótékonysági céljaira használja fel. 

2019. szeptember 17-én A Kiskunfélegyházi Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye 

ellátottjai élvezhették a Kecskeméti Szent László Lions Club támogatásával a felsőlajosi 

MagánZoo nyugalmának, az állatok etetésének, simogatásának élményét. Az 50 fős busz 

teljesen megtelt sérült emberekkel és kísérőikkel. A klub a felsőlajosi MagánZoo 

belépőjegyeinek költségébe és az állatok etetésére vásárolt zootáp megvásárlásába segített, 

valamint a csoport helyi kalauzolását is magára vállalta. 

2019. szeptember 20-án került sor, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi 

Albert Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája aulájában az értelmi sérültek részére szervezett 

Megyei főzőversenyre. A Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye által 

szervezett megyei főzőversenyen a Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai, a leok és a 

klubot támogató önkéntesek 11 fővel vettek részt. A klub, üdítő italokkal is hozzájárult a 

nagyszabású, mintegy 150 fős középsúlyos értelmi sérültek számára szervezett dél-alföldi 

régiót érintő rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához, ahol bőven elkelt a segítő kéz. 

Ezúttal az aula előkészítésében, az italok kínálásában és a rendezvény utáni tereprendezésben 

vettek részt az oroszlánok. 

2019. szeptember 20-án, rendezték Szegeden a Dél-alföldi Lions zóna találkozót. A Szeged 

Első Lions Club meghívását elfogadva a Békéscsabai Lions Club és két kecskeméti, az Első 

Kecskeméti Lions Club és a Szent László Lions Club tagjai vettek részt az ismerkedő, 

barátkozó találkozón, mintegy 25-en.  

2019. szeptember 27-29. Országos Leo Találkozó Kecskeméten. A leok önállóan állították 

össze a 3 napos esemény programját, a vendégfogadást, a szállást, étkezést, az ünnepélyes 

avatást, a csapatépítő játékokat, az önkéntes közösségi munkát, a jelmezes estet. A klub 

anyagilag és személyes részvétellel is támogatta a rendezvényt. 

2019. szeptember 21. Mosolyklub, melyet önkéntes munkával támogat a klub és a leok. 

Kézműves foglalkozással kezdődött a szeptemberi program, őszi alapanyagokból, 

kukoricacsuhéból pillangót és szitakötőt készítettek a résztvevők.  Majd két sérült előadó 

énekét élvezhette a lelkes közönség, együtt tapsolva és dalolva velük. Többen táncra is 

perdültek, megelőlegezve az est hátra lévő részének fergeteges buli hangulatát. 

2019. október 10-én Kirándulás értelmi sérültekkel a szabadszállási Strázsa tanyára. Az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok 

Nappali Ellátása gondozottai számára szervezett kirándulást a klub. A sérült emberek az 

intézmény nevelőivel, családtagjaikkal és a klub tagjaival együtt vettek részt a programban. A 

házigazdák, Németh Csaba és Némethné Horváth Beáta vendégszeretete, a tanya 

állatvilágának bemutatása, a lovas kocsikázás, a kenyérlángos sütés, a kültéri ügyességi 

játékok és a sérültek számára készült játszótér mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy 

jókedvű, tartalmas napot töltsenek együtt. 
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2019. október 29-i Lions Filmzenei Gálaest. Negyedik alkalommal szerveztek nagysikerű 

gálaestet a Fehér bot hónapja tiszteletére a kecskeméti lions clubok a Hírös Agórában. A 

klubtagok által megvásárolt jegyeknek köszönhetően 250 meghívottjukat üdvözölhették a 

Gálaesten. A klubtagok és a közönség másik része, adományjegyek megváltásával járult 

hozzá a klub tevékenységéhez, a befolyt összeget, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

diákjai és az est szereplői, az M. Bodon Pál Zeneiskola növendékeinek látás szűrésére 

fordítják majd. A hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek számára szemüveg készítésével  

támogatva a fiatalok szeme világának megőrzését.  

Gálaestet megelőzően a Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai a Kuti Optika 

munkatársai segítségével és támogatásával szeptemberben a Farkas Villa lakói között 

végeztek szemszűrést. Az ott megszűrt 62 főből 25 megváltozott munkaképességű, sérült 

embernek csináltattak a szemükre készült szemüvegeket. Rajtuk kívül egy korábbi a Wojtyla 

házban történt szűrésből kiegészült hölggyel, összesen 26 főnek, mintegy 1 millió Ft értékben, 

adtak át szemüveget, az általuk kiválasztott keretben és tokokkal. 

2019. november 8-án a Hírös Agóra Hetényegyházi Közösségi Házában 3. alkalommal került 

megrendezésre a Megyei Minősítő Táncgála értelmi sérültek részére, melyen segítőként és 

támogatóként vett részt a Kecskeméti Szent László Lions Club. 

2019. novembert 23. 8. születésnapját ünnepelte a Mosoly Klub. A Kecskeméti Szent László 

Lions Club tagjai és önkéntesei, valamint fiataljai a Kecskeméti Szent László Leo Club tagjai 

3 évvel ezelőtt kapcsolódtak a rendezvényhez, önkéntes munkával és anyagi, tárgyi 

támogatással egyaránt. A szülinapi rendezvényen 6 fő segítővel vettek részt, valamint a 

tombolasorsolás díjai nagy részét is ők ajánlották fel, melyeket a társklub filléres börzéjén 

vásároltak meg.  

2019. november 29-30. Az Első Kecskeméti Lions Club filléres börzéjén segítőként vett részt 

a klubból 2 fő, valamint a Mosoly Klub és a Mosolysziget értelmi sérültjei számára vásárolt a 

klub ajándékokat, ezzel is hozzájárulva a társklub bevételeihez, melyet ők is jótékony célra 

fordítanak majd. 

2019. november 30.-án tartotta meg a 22 éves Kecskeméti Szent László Lions Club 

hagyományos Jótékonysági estélyét a Four Points by Sheraton Hotelben. A rendezvényt 

megtisztelte jelenlétével a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója 

Boronkay Gusztáv úr, és Keys Mária I. alkormányzó asszony. Az est meglepetés fellépői a 

Farkas Villa értelmi sérült lakói voltak. Az estély hangulatát a vak Sulyok Péter humoralista 

stand up comedy műsora és a BrilliArt Stúdió fergeteges Caribi Show tánc bemutatója 

színesítette, ahol a szereplők között egy majdnem teljes siketséggel élő fiatal is fellépett. Az 

estély teljes bevételét jótékonysági célra fordítja a klub. 

2019. december 7-én egyéni és közös énekléssel várta a Mikulást a mintegy 120 résztvevő a 

Mosoly klubban, aki fáradtan, de jókedvűen érkezett meg krampuszai és manói kíséretében. 

Sok-sok egyéni dallal, verssel köszöntötték a jelenlevők a Mikulást, aki ajándékkal hálálta 

meg a csodálatos produkciókat, melyek hosszan tartottak. A klubtagok és leok önkéntesként a 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/


 
Kecskeméti Szent László Lions Club 
6000 Kecskemét Csányi J. krt. 1-3. 

www.szentlaszlo-lions.eu 
 

terem és az ételek előkészítésében, a közös játékokban, táncban és az italok kiosztásában és a 

takarításban vettek részt, mintegy 6 fővel. 

2019. december 7-8. 22 éves A Lions Nemzetközi Gyermek Teremlabdarúgó Torna.  

Mikulás ap környékén a Szent László Lions Klub tagjai minden év november utolsó, vagy 

december első hétvégéjén szervezik meg a Lions Kupát amelyre a magyarországi három SOS 

gyermekfalu és a hazánkon kívüli magyarlakta területek hátrányos helyzetű gyermekein kívül, 

a kezdetektől a kecskeméti SC Hírös-Ép is csatlakozott. A 11-14 éves gyerekek számára ez az 

esemény nagy jelentőségű, egész évben készülnek rá, nagy örömmel jönnek, és élményekkel 

gazdagodva térnek haza. 21 éven keresztül a torna résztvevői voltak a magyarországi három 

SOS gyermekfalu (Orosháza, Kecskemét, Kőszeg) lakói. Az SOS falvak megszűnése miatt 

idén először nélkülük rendezték a kupát, melynek neve is változott SOS Kupáról, Lions 

Kupára. A gyermekfalvak sportolói helyett az idén a környező kis településekről, 

Nyárlőrincről és Kunszállásról hívtak 1-1 csapatot, és az idén először a házigazda II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola csapata is játszott. Az SC Hírös-Ép és a környező országok magyar 

lakta területeiről a Vajdaságból - Tótfaluból, Erdélyből - Kalotaszetkirályról, Felvidékről - 

Marcelházáról és Kárpátaljáról - Beregszászról érkezetek hátrányos helyzetű gyermekek, így 

alakult ki a 8 csapat. A külföldi gyerekek már szombat este megérkeztek, vacsorával és a 

belváros csodaszép hangulatával várták őket a kecskeméti oroszlánok. A meccsek vasárnap 

reggel 8.00 órától kezdődtek és 15.00 óráig tartottak, egy ebédszünettel. Délután 3 órától gála 

mérkőzés vette kezdetét a KTE Öregfiúk és az SC Hírös-Ép Öregfiúk csapata között, végül 

15.40-től a helyosztó döntők következtek. Valamennyi résztvevő mikuláscsomaggal térhetett 

haza.   

2019. december 18.-án az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Mosolysziget 

Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátása karácsonyi rendezvényére kapott meghívást a 

Kecskeméti Szent László Lions Club. Az ünnepségre hónapok óta készültek a szereplők, 

nagyon megható, kedves műsorral lepték meg a közönséget, akik egész évben önkéntes 

munkájukkal vagy anyagi segítséggel álltak az intézményben gondozottak mellé. A lions klub 

tagjai természetesen, mint évek óta, most sem mentek üres kézzel, egy szobabiciklit 

ajándékoztak a sérülteknek. 
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2019. december 19-én a klub adventi gyermek színházzal ajándékozta meg a Kecskeméti 

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar utcai Tagintézményében nevelkedő sérült 

gyerekeket. A Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai, több mint 17 éve, hagyományosan, 

minden évben advent idején vidám élménnyel lepik meg a Juhar utcai iskola kis növendékeit, 

bábelőadás vagy filmvetítés formájában. Természetesen a közös szórakozáson túl ajándékokat 

is visznek. Az idén a közel 150 kisgyereket december 19-én 11 órától örvendeztették meg a 

közös programmal, melyen a szegedi Grimm-Busz Színház előadását élvezhették a kicsik. A 

előadásba bekapcsolódó gyermekhangok, nevetések, tapsok, a közös éneklés, a karácsonyi 

dalok, a résztvevő klubtagok számára mindig lelki feltöltődést jelentenek. Az ajándék 

gyümölcsöt és szaloncukrot, már előző nap átadták, hogy könnyebb legyen szétosztani.  

2019. advent folyamán 2 látássérült embert ajándékozott meg a klub. A nagykőrösi nehéz 

körülmények között élő férfi, tartós élelmiszereket, míg a lakiteleki vak hölgy hangos 

vércukor mérőt kapott. 

 

2019. december 21.-én a Kecskeméti Szent László Lions Club és a Kecskeméti Szent László 

Leo Club fiataljai tartós élelmiszer és édesség adományokat adtak át az egyszülős 

családoknak. A Bács-Kiskun Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház játék és 

ruhanemű gyűjtési akciójához kapcsolódva, 15 család karácsonyát tudták kicsit még jobban 

kiteljesíteni az 5 000 Ft-os élelmiszer csomagokkal. Az ünnepségen, melyet az Önkéntes Ház 

szervezett, a leos fiatalok is részt vettek, a saját maguk által készített ajándékaik átadásával.  

2020. Január 8. Szemszűrés Rákóczi Isk. (alsó tagozat 1-2 osztály, kimaradt 4. oszt.)  A 

Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai újra ingyenes szemszűrést végeztek, ezúttal 

gyerekek körében. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába települtek ki a Kuti Optika 

munkatársaival és felszerelésével. A 2019. márciusi szűrést folytatva, az akkor kimaradó 

osztályokkal, a teljes alsó tagozat gyermekeit megvizsgálták, akkor 140, ezúttal pedig 135 főt. 

A klub és az optika magas kedvezményt ajánl a szülőknek a készülő szemüvegekhez. Csak 

úgy, mint tavasszal, most is az osztályfőnökök bevonásával kiválasztott 15 hátrányos helyzetű 

gyermek új szemüvegét pedig teljesen megfinanszírozza majd a lions klub. 

2020. Január 9. Klubülés Láthatatlan vacsora  A Kecskeméti Szent László Lions Club 

tagjai 2020. január 9-én érzékenyítő "láthatatlan" vacsorán tapasztalták meg nem látó 

embertársaink hétköznapjainak nehézségeit. A vacsorának a Veyron Ebédlő és 

Rendezvényház adott otthont.  

2020. Január 13. Ételosztás Wojtyla ház A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság 

Központtal való együttműködés keretében 2020. január 13-án a Kecskeméti Szent László 

Lions Club újra megvendégelte a népkonyha elesettjeit. A közös ima után, a lions tagok 
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100 adag ebédet szolgáltak fel a fél 12 és 13 óra között folyamatosan érkező 

mélyszegénységben élőknek.  

2020. Január 23. Érzékenyítő nap és szemüveg átadás Rákóczi Isk.  2020. január 23-án 

délután 13.30 és 15.30 között a Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai, az iskola egész 

alsó tagozata, közel 300 gyerek számára játékos érzékenyítő délutánt szervezett, elsősorban a 

látássérültek életének megismerésére, átélésére. 

A feladatok lebonyolításába bevonták fiataljaikat a Kecskeméti Szent László Leo Club tagjait 

is, akik, főleg középiskolások, valamint a klub önkénteseit és az iskola pedagógusait. A 

játékos feladatok összeállításában kikérték a Bács-Kiskun megyei Vakok és Gyengén látók 

Szövetségének tanácsait, akik az egyik állomáson segítőként is részt vettek.  

A január 23-án megtartott érzékenyítő délután lezárásaként 16.00 órától, a Kecskeméti Szent 

László Lions Club tagjai a Kuti Optika munkatársai segítségével a január 8-i szemszűrésük 

eredményeképpen kiszűrt, 15 hátrányos helyzetű gyerek számára szemüvegeket adtak át, több 

mint 700 000 Ft értékben. A kis ünnepségre a gyerekek szüleit is meghívták.  

2020. Január 25. Pótszilveszteri Mosolyklub 2020. január 25-én 14 órától tartotta 

Pótszilveszteri összejövetelét a Mosoly Klub, a rendezvényen ismét jelent voltak a Szent 

László Lions Club és fiataljai, a Kecskeméti Szent László Leo Club tagjai. A 

foglalkozásokon a terem díszítésében az ételek és italok előkészítésében, kínálásában, a 

közös játékokban, táncban, az italok kiosztásában és a végén a takarításban, 

teremrendezésben vesznek részt. 

2020. Január 28. Virtuális kiállítás A kecskeméti Karol Wojtyla Barátság Központtal való 

együttműködés keretében 2020. január 28-án Harsányi Zsuzsanna festőművész a 

Kecskeméti Szent László Lions Club soros elnöke virtuális kiállításon mutatta be alkotásait 

a mélyszegénységben élőknek. Beszélt az alkotás folyamatáról, örömeiről, nehézségeiről. 

A jelen lévők nagy érdeklődéssel nézték a kivetítőn bemutatott mintegy 120 alkotást, 

melyek nagy része a művész könyveiben is megtalálható. 

2020. Január 31. Szemszűrés M. Bodon Pál Zeneiskola  2020. január 31-én délután a 

Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai újra ingyenes szemszűrést végeztek, ezúttal is 

gyerekek körében. Az M. Bodon Pál Zeneiskolába települtek ki a Kuti Optika 

munkatársaival és felszerelésével.  A klub és az optika magas kedvezményt ajánlott a 

szülőknek a készülő szemüvegekhez.  A szűrést végzőknek különleges élményben volt részük, 

mert a látás vizsgálat utolsó félórájában, először zongora, majd fúvószenekari muzsika festette alá 

az egészségügyi mérést. 

2020. Február 7. Oroszlán kupa Sportverseny sérülteknek Rákóczi Isk. 18, hat fős 

csapatot hívtak meg, kísérőikkel és szurkoló táborukkal együtt. A versenybe és a 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/


 
Kecskeméti Szent László Lions Club 
6000 Kecskemét Csányi J. krt. 1-3. 

www.szentlaszlo-lions.eu 
 

lebonyolításba, csak úgy, mint tavaly a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek 

Közgazdasági Szakgimnáziuma és a Református Gimnázium diákjait is bevonták. Minden 

6 fős sérültekből álló versenyző csapathoz + 2 fővel csatlakoztak, valamint a lebonyolítási 

feladatokba is besegítettek. Ez a nap szemléletváltó nap is volt számukra. A gondozókkal, a 

lions ifjúsági tagozata a Leo klub tagjaival, akik főleg a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi 

Szakközépiskola tanulói, a szervező Kecskeméti Szent László Lions Club tagjaival önkénteseivel 

együtt, közel 300-an vettek részt a rendezvényen. 

2020. Február 14. Szemüveg átadás M. Bodon Pál Zeneiskola  A 2020. január 31-

ingyenes szemszűrés eredménye képen az elkészült szemüvegek átadására február 14-én 

került sor. Az M. Bodon Pál Zeneiskola 8 legtehetségesebb, legszorgalmasabb diákja 

szeme világának megőrzését támogatták 1-1 szemüveggel a klub tagjai, mintegy 360 000 

Ft értékben. Az ünnepélyes szemüveg átadásra egy az iskola életében már hagyományossá 

vált koncert keretében, azt megelőzve került sor.  

2020. Február 15. Rotary Bál tombola Ajándék tárgy felajánlásával is támogattuk a 

társklub rendezvényét, mintegy 75 000.- Ft értékben.   

2020. Február 22. Juhar utcai jótékonysági bál  A Kecskeméti Szent László Lions Club 

elnöke az EGYMI - Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 

Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Juhar utcai Tagintézménye Jótékonysági bálja 

tombolájának fődíjaként egy festményt ajánlott fel. A díj nagyon jó helyre került egy fiatal 

házaspár otthonába, ahol a férj, rokkant nyugdíjas tűzoltó, a feleség pedig az iskola 

növendéke volt. 

2020. Február 25. Zorán Koncert Agóra A Kecskeméti Szent László Lions Club 2020. 

február 25-én jótékonysági Zorán koncertet rendezett a Hírös Agórában, melynek bevételét 

az ÉRZÉKELÉSEK KERTJE létrehozására fordítja. A klub egy különleges célt tűzött 

maga elé. Szeretne létrehozni egy kertet, mellyel felhívja a város lakói, elsősorban a 

fiatalok figyelmét nem látó embertársaink életének nehézségeire. A liget többféle 

funkcióval rendelkezik majd. Nem csak sérült emberek pihenését, szórakozását szolgálja, 

hanem a lakókörnyezetben élő családoknak és a közelében lévő gyermekintézmények 

nebulóinak is kikapcsolódási lehetőséget biztosít.   

2020. Február 29. Farsangi Mosolyklub  A Kecskeméti Szent László Lions Club tagjai és 

fiataljai a Szent László Leo Club tagjai, valamint a klub önkéntesei segítőként vesznek 

részt a felnőtt fogyatékosok nappali foglalkoztatójának, havonta megrendezett klub 

délutánján, a Mosoly Klubon. A jelmezes felvonulást és a farsangi fánkevést követően 

tombolasorsolás színesítette a vidám télbúcsúztató programot. Ez utóbbi ajándékait 

nagyrészt a Kecskeméti Szent László Lions Club ajánlotta fel, a tombolából befolyó 

összeggel támogatva a havi rendszerességű klubot. 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
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2020. Március 6. Megváltozott munkaképességűek munkába állása – rendezvényen 

képviseltük klubunkat a másik kecskeméti klubokkal együtt.   

2020. Március 11. Szkenner állvány adományozása  A Kecskeméti Szent László Lions 

Club a Bács-Kiskun Megyei Vakok és Gyengén látók Szövetsége ajánlására és elnökének 

társaságában egy szkenner állványt adományozott a szövetség egy tagjának. Az állvány és 

az okos telefon applikációja segítségével, a látássérült felhasználó bármilyen A/4 méretű 

levelet, iratot pillanatok alatt hangosan be tud olvastatni, minden külső segítség nélkül. 

2020. Március 16. Szemüveg készíttetés Balanyi Marcell autista fiatal (28 éves) részére   

2020. Április 03. Koronavírus miatt kórház támogatása A Kecskeméti Szent László LC 

klubtagsága úgy döntött, ebben az embert próbáló időszakban segítséget nyújt a 

veszélyhelyzetnek leginkább kitett emberek, az egészségügyi dolgozók részére. Első 

körben 2020. április 03-án 1 000 db szájmaszkot adományozott a Bács-Kiskun Megyei 

Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának, mintegy 650 000 Ft értékben. 

2020. Április 15-16. Koronavírus miatt kórház támogatása Folytatva a segítségnyújtást, a 

kórházzal egyeztetve, két ütemben újabb adományok átadására kerül sor, április 15-én és 

16-án, 1 000 000 Ft értékben.   

2020. Április 16. On-line klubülés 

Új klubot az idén nem alakítottunk, de az általunk támogatott Szent László Leo Clubbal 

folyamatosan együtt dolgozunk. 

Külföldi társklubunk nincs, de a kecskeméti másik 2 klubbal több közös programot is 

szerveztünk. Lions Kupánk pedig már 22 éve határon túli magyar gyerekek bevonásával 

kerül megrendezésre. 

A médiával folyamatos a kapcsolatunk, (média megjelenéseink listáját alább mellékelem, 

weblapunk naprakész. 

Klubunkból 2 tag is folyamatos munkát végez a kabinetben, Koncsik István és Bus Gábor 

személyében. Az országos lions bál szervezésében és a szövetség kommunikációjában 

klubtagjaink pótolhatatlan szerepet vállaltak. 

A nemzetközi jelentéseket és legnagyobb aktivitásainkat folyamatosan tölti fel klubunk 

egy tagja, akit ezzel a feladattal bíztunk meg. 

Tagdíjtartozásunk nincs.  
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Média megjelenések - 2019-20-as lions év 

Média megjelenéseink honlapunkon is megtekinthetők. Az eseményeinkről készült TV és 

rádió riportok a https://szentlaszlo-lions.hu/tv-ben-radioban-jartunk fejezetnél. 

KTV 

Kiemelő 2019. június 14. 

2019. július 7. Tanabata piknik 

https://hiros.hu/hirek/tanabata-piknik-az-aomori-parkban 

https://hiros.hu/tanabata-piknik 

https://kecskemetilapok.hu/programok/i_kecskemeti-tanabata-piknik-es-japan-nap-lesz-

szombaton-az-aomori-parkban 

https://www.facebook.com/events/iir%C3%A1k%C3%B3czi-ferenc-

%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskola-kecskem%C3%A9t/tanabata-piknik-az-aomori-

parkban/2311462689095884/ 

https://aoianime.hu/index.php?hir=1269 

2019. július 27. Színházi est 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-jotekonysagi-szinhazi-

estet-szervez 

https://hiros.hu/kultura/a-szent-laszlo-lions-club-jotekonysagi-szinhazi-estet-szervez 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/frenetikus-hangulat-a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-

jotekonysagi-szinhazi-estjen 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/komediaval-segitettek 

2019. aug. 31. Ökofeszt Vércukor mérés –Leo program 

https://kecskemetilapok.hu/programok/komposzt---nem-kunszt---igy-telt-az-i_-vacsikozi-oko-

feszt 

https://hiros.hu/hirek/okofesztival-a-vacsikozben 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/hi-kecskemet-vacsikozi-oko-feszt 

https://www.facebook.com/events/n%C3%A1dasdy-k%C3%A1lm%C3%A1n-utca-

kecskem%C3%A9t-6000-magyarorsz%C3%A1g/vacsik%C3%B6zi-%C3%B6ko-

feszt/1723928461247263/ 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
https://szentlaszlo-lions.hu/tv-ben-radioban-jartunk
https://hiros.hu/hirek/tanabata-piknik-az-aomori-parkban
https://hiros.hu/tanabata-piknik
https://kecskemetilapok.hu/programok/i_kecskemeti-tanabata-piknik-es-japan-nap-lesz-szombaton-az-aomori-parkban
https://kecskemetilapok.hu/programok/i_kecskemeti-tanabata-piknik-es-japan-nap-lesz-szombaton-az-aomori-parkban
https://www.facebook.com/events/iir%C3%A1k%C3%B3czi-ferenc-%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskola-kecskem%C3%A9t/tanabata-piknik-az-aomori-parkban/2311462689095884/
https://www.facebook.com/events/iir%C3%A1k%C3%B3czi-ferenc-%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskola-kecskem%C3%A9t/tanabata-piknik-az-aomori-parkban/2311462689095884/
https://www.facebook.com/events/iir%C3%A1k%C3%B3czi-ferenc-%C3%A1ltal%C3%A1nos-iskola-kecskem%C3%A9t/tanabata-piknik-az-aomori-parkban/2311462689095884/
https://aoianime.hu/index.php?hir=1269
https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-jotekonysagi-szinhazi-estet-szervez
https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-jotekonysagi-szinhazi-estet-szervez
https://hiros.hu/kultura/a-szent-laszlo-lions-club-jotekonysagi-szinhazi-estet-szervez
https://keol.hu/kecskemet-bacs/frenetikus-hangulat-a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-jotekonysagi-szinhazi-estjen
https://keol.hu/kecskemet-bacs/frenetikus-hangulat-a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-jotekonysagi-szinhazi-estjen
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/komediaval-segitettek
https://kecskemetilapok.hu/programok/komposzt---nem-kunszt---igy-telt-az-i_-vacsikozi-oko-feszt
https://kecskemetilapok.hu/programok/komposzt---nem-kunszt---igy-telt-az-i_-vacsikozi-oko-feszt
https://hiros.hu/hirek/okofesztival-a-vacsikozben
https://keol.hu/kecskemet-bacs/hi-kecskemet-vacsikozi-oko-feszt
https://www.facebook.com/events/n%C3%A1dasdy-k%C3%A1lm%C3%A1n-utca-kecskem%C3%A9t-6000-magyarorsz%C3%A1g/vacsik%C3%B6zi-%C3%B6ko-feszt/1723928461247263/
https://www.facebook.com/events/n%C3%A1dasdy-k%C3%A1lm%C3%A1n-utca-kecskem%C3%A9t-6000-magyarorsz%C3%A1g/vacsik%C3%B6zi-%C3%B6ko-feszt/1723928461247263/
https://www.facebook.com/events/n%C3%A1dasdy-k%C3%A1lm%C3%A1n-utca-kecskem%C3%A9t-6000-magyarorsz%C3%A1g/vacsik%C3%B6zi-%C3%B6ko-feszt/1723928461247263/
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http://trendalelke.hu/index.php/bestof-blog/item/3207-mutassuk-meg-mennyire-zold-varos-

kecskemet-hetvegen-irany-a-vacsikozi-oko-feszt 

https://kecskemetitv.hu/hirora/hirora-300 Híróra 2019. szept 2. 

2019. szept. 4. Ingyenes szemszűrés Farkas Villa 

http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/09/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ingyenes-

szemszurese-a-kecskemeti-human-rehab-kozhasznu-egyesulet-altal-fenntartott-fogyatekos-

szemelyek-gondozohaza-es-napkozi-otthona-ellatottai-es-dolgozoi-resz/ 

2019. szeptember 27-29 OLT- Leo program 

https://hiros.hu/orszagos-leo-talalkozo-kecskemeten 

https://hiros.hu/cimke/orszagos-leo-talalkozo 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/orszagos-leo-talalkozo-kecskemeten 

https://keszin.hu/2019/09/30/fellenduloben-az-onkentesseg/ 

2019. október 29. Lions Gálaest 

https://kecskemetilapok.hu/programok/lions-galaest-a-feher-fot-honapja-tiszteletere 

https://hiros.hu/programok/lions-galaest-a-feher-fot-honapja-tiszteletere 

https://www.facebook.com/events/510643443089851/ 

https://keszin.hu/2019/10/18/lions-galaest/ 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/lions-galaest-harom-kecskemeti-lions-klub-osszefogasaban 

http://gong.hu/aktualis/kozelet/255867-jotekonysagi-filmzenei-estet-rendeznek-a-kecskemeti-

lions-clubok 

 https://www.hirosagora.hu/film-zene-est 

 https://hiros.hu/hirek/kecskemet/hogy-ne-csak-a-szivukkel-lassanak-jol 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban 

https://hiros.hu/hirek/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban 

https://hiros.hu/lions-galaest 

https://kecskemetilapok.hu/hirek/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban 

http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/10/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban/ 

KTV https://www.youtube.com/watch?v=yiENrQAQxAQ 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
http://trendalelke.hu/index.php/bestof-blog/item/3207-mutassuk-meg-mennyire-zold-varos-kecskemet-hetvegen-irany-a-vacsikozi-oko-feszt
http://trendalelke.hu/index.php/bestof-blog/item/3207-mutassuk-meg-mennyire-zold-varos-kecskemet-hetvegen-irany-a-vacsikozi-oko-feszt
https://kecskemetitv.hu/hirora/hirora-300%20Híróra%202019.%20szept%202
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/09/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ingyenes-szemszurese-a-kecskemeti-human-rehab-kozhasznu-egyesulet-altal-fenntartott-fogyatekos-szemelyek-gondozohaza-es-napkozi-otthona-ellatottai-es-dolgozoi-resz/
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/09/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ingyenes-szemszurese-a-kecskemeti-human-rehab-kozhasznu-egyesulet-altal-fenntartott-fogyatekos-szemelyek-gondozohaza-es-napkozi-otthona-ellatottai-es-dolgozoi-resz/
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/09/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ingyenes-szemszurese-a-kecskemeti-human-rehab-kozhasznu-egyesulet-altal-fenntartott-fogyatekos-szemelyek-gondozohaza-es-napkozi-otthona-ellatottai-es-dolgozoi-resz/
https://hiros.hu/orszagos-leo-talalkozo-kecskemeten
https://hiros.hu/cimke/orszagos-leo-talalkozo
https://keol.hu/kecskemet-bacs/orszagos-leo-talalkozo-kecskemeten
https://keszin.hu/2019/09/30/fellenduloben-az-onkentesseg/
https://kecskemetilapok.hu/programok/lions-galaest-a-feher-fot-honapja-tiszteletere
https://hiros.hu/programok/lions-galaest-a-feher-fot-honapja-tiszteletere
https://www.facebook.com/events/510643443089851/
https://keszin.hu/2019/10/18/lions-galaest/
https://keol.hu/kecskemet-bacs/lions-galaest-harom-kecskemeti-lions-klub-osszefogasaban
http://gong.hu/aktualis/kozelet/255867-jotekonysagi-filmzenei-estet-rendeznek-a-kecskemeti-lions-clubok
http://gong.hu/aktualis/kozelet/255867-jotekonysagi-filmzenei-estet-rendeznek-a-kecskemeti-lions-clubok
https://www.hirosagora.hu/film-zene-est
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/hogy-ne-csak-a-szivukkel-lassanak-jol
https://keol.hu/kecskemet-bacs/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban
https://hiros.hu/hirek/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban
https://hiros.hu/lions-galaest
https://kecskemetilapok.hu/hirek/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/10/varazslatos-lions-galaest-a-hiros-agoraban/
https://www.youtube.com/watch?v=yiENrQAQxAQ
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Gong rádió! 10 25 LionsJótékonyEste-okt29(3).mp3
 

2019. november 30. Lions Estély 

beharangozó: 

http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/11/jotekonysagi-lions-estely/ 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/jokedvu-balbol-lesz-szemuveg 

estély utáni 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/lions-estelybol---szemuveg 

http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/lions-estelybol-szemuveg/ 

https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/lions-estelybol---szemuveg 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/lions-estelybol-szemuveg 

2019. december 7-8. - 22. Lions Kupa 

https://hiros.hu/sport/labdarugas/nehez-sorsu-magyarajku-gyerekek-merkoztek-meg-a-xxii-

lions-kupan 

https://hiros.hu/22-lions-kupa-2 

http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/22-eves-a-lions-nemzetkozi-gyermek-teremlabdarugo-

torna/ 

KTV: https://www.youtube.com/watch?v=bxose_YkVOE 

2019. december 19. Gyermekszínházi előadás Juhar utca 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/karacsonyi-moka-es-kacagas--serult-gyerekeknek 

https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/karacsonyi-moka-es-kacagas-%E2%80%93-serult-

gyerekeknek 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/adventi-gyermekszinhaz-serult-gyerekeknek 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/11/jotekonysagi-lions-estely/
https://keol.hu/kecskemet-bacs/jokedvu-balbol-lesz-szemuveg
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/lions-estelybol---szemuveg
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/lions-estelybol-szemuveg/
https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/lions-estelybol---szemuveg
https://keol.hu/kecskemet-bacs/lions-estelybol-szemuveg
https://hiros.hu/sport/labdarugas/nehez-sorsu-magyarajku-gyerekek-merkoztek-meg-a-xxii-lions-kupan
https://hiros.hu/sport/labdarugas/nehez-sorsu-magyarajku-gyerekek-merkoztek-meg-a-xxii-lions-kupan
https://hiros.hu/22-lions-kupa-2
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/22-eves-a-lions-nemzetkozi-gyermek-teremlabdarugo-torna/
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/22-eves-a-lions-nemzetkozi-gyermek-teremlabdarugo-torna/
https://www.youtube.com/watch?v=bxose_YkVOE
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/karacsonyi-moka-es-kacagas--serult-gyerekeknek
https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/karacsonyi-moka-es-kacagas-%E2%80%93-serult-gyerekeknek
https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/karacsonyi-moka-es-kacagas-%E2%80%93-serult-gyerekeknek
https://keol.hu/kecskemet-bacs/adventi-gyermekszinhaz-serult-gyerekeknek
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http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/%ef%bb%bf-karacsonyi-moka-es-kacagas-serult-

gyerekeknek/ 

 

Szemszűrés a II. Rákóczi F. Isk. 2020.01.08 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/ingyenes-szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban 

https://hiros.hu/ingyenes-szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban 

https://www.kecskemetihir.hu/index.php/halasi-cikkek/942-szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-

altalanos-iskolaban 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban-2020 

https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/01/szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban-3/ 

Ebédosztás a Karol Wojtyla Barátság Központ ellátottainak 2020.01.13. 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-szent-laszlo-lions-club-jotekonykodott-a-wojtyla-baratsag-

kozpontban 

Érzékenyítő nap és szemüveg átadás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 01.23 

https://hiros.hu/hirek/a-gyengenlatok-hetkoznapi-kihivasaival-ismerkedtek-a-rakocziban 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-latasserultek-nehezsegeit-tapasztalhattak-meg-a-

diakok-kecskemeten-2427564/ 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/erzekenyito-delutan-es-szemuvegatadas-a-rakoczi-iskolaban 

https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1322-erzekenyito-delutan-es-

szemuevegatadas-a-rakoczi-iskolaban 

http://www.rakoczi-kecskemet.hu/index.php/component/content/article/2-hirek/941-lions-

erzekenyit-delutan 

https://www.youtube.com/watch?v=Ft0wWxEkjmE#action=share 

https://kecskemetitv.hu/musorok/eselyes/eselyes-10 

Virtuális Képzőművészeti Kiállítás mélyszegénységben élőknek 01.28 

https://hiros.hu/kultura/virtualis-kepkiallitas-a-wojtylaban 

 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/%ef%bb%bf-karacsonyi-moka-es-kacagas-serult-gyerekeknek/
http://alfoldiregiomagazin.hu/2019/12/%ef%bb%bf-karacsonyi-moka-es-kacagas-serult-gyerekeknek/
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/ingyenes-szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban
https://hiros.hu/ingyenes-szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/halasi-cikkek/942-szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/halasi-cikkek/942-szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban
https://keol.hu/kecskemet-bacs/szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban-2020
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/01/szemszures-a-ii-rakoczi-ferenc-altalanos-iskolaban-3/
https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-szent-laszlo-lions-club-jotekonykodott-a-wojtyla-baratsag-kozpontban
https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-szent-laszlo-lions-club-jotekonykodott-a-wojtyla-baratsag-kozpontban
https://hiros.hu/hirek/a-gyengenlatok-hetkoznapi-kihivasaival-ismerkedtek-a-rakocziban
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-latasserultek-nehezsegeit-tapasztalhattak-meg-a-diakok-kecskemeten-2427564/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-latasserultek-nehezsegeit-tapasztalhattak-meg-a-diakok-kecskemeten-2427564/
https://keol.hu/kecskemet-bacs/erzekenyito-delutan-es-szemuvegatadas-a-rakoczi-iskolaban
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1322-erzekenyito-delutan-es-szemuevegatadas-a-rakoczi-iskolaban
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1322-erzekenyito-delutan-es-szemuevegatadas-a-rakoczi-iskolaban
http://www.rakoczi-kecskemet.hu/index.php/component/content/article/2-hirek/941-lions-erzekenyit-delutan
http://www.rakoczi-kecskemet.hu/index.php/component/content/article/2-hirek/941-lions-erzekenyit-delutan
https://www.youtube.com/watch?v=Ft0wWxEkjmE#action=share
https://kecskemetitv.hu/musorok/eselyes/eselyes-10
https://hiros.hu/kultura/virtualis-kepkiallitas-a-wojtylaban
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https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1453-virtualis-kepkiallitas-a-

wojtylaban 

  

http://wojtyla.hu/s_!news/i_szegenyek_akademiaja_94/i_virtualis_kepkiallitas_a_wojtylaban_

30219/t_SZEG%C3%89NYEK%20AKAD%C3%89MI%C3%81JA%20-

%20Virtu%C3%A1lis%20k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20a%20Wojtyl

%C3%A1ban/index.html#prettyPhoto 

 

Szemszűrés M. Bodon Pál Zeneiskolában 01.31 

 

https://hiros.hu/hirek/szemszures-muzsikaval 

 

https://kecskemetilapok.hu/hirek/szemszures-muzsikaval 

 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/szemszures-az-m-bodon-pal-zeneiskolaban 

 

 

III. Oroszlán Kupa 02.07 

 

beharangozó: 

https://felegyhazikozlony.eu/hirek/19608/oroszlan-kupa-iii-lions-megyei-sportverseny 

https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/01/oroszlan-kupa/ 

Beszámoló 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/csupa-mosolyos-arcot-lehetett-latni-a-

sportversenyen-2458773/ 

https://hiros.hu/hirek/serultek-es-egeszsegesek-alkottak-egy-csapatot-a-lions-sportversenyen 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/harmadszor-rendeztek-meg-az-oroszlan-kupat 

 

https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1758-harmadszor-rendeztek-

meg-az-oroszlan-kupat 

 

Petőfi Népe 2020.02.08. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJuwr8enO2Y#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=LX59NbOeQWI#action=share 

 

Szemüveg átadás az M. Bodon Pál Zeneiskolában 02.14. 

 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1453-virtualis-kepkiallitas-a-wojtylaban
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1453-virtualis-kepkiallitas-a-wojtylaban
http://wojtyla.hu/s_!news/i_szegenyek_akademiaja_94/i_virtualis_kepkiallitas_a_wojtylaban_30219/t_SZEG%C3%89NYEK%20AKAD%C3%89MI%C3%81JA%20-%20Virtu%C3%A1lis%20k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20a%20Wojtyl%C3%A1ban/index.html#prettyPhoto
http://wojtyla.hu/s_!news/i_szegenyek_akademiaja_94/i_virtualis_kepkiallitas_a_wojtylaban_30219/t_SZEG%C3%89NYEK%20AKAD%C3%89MI%C3%81JA%20-%20Virtu%C3%A1lis%20k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20a%20Wojtyl%C3%A1ban/index.html#prettyPhoto
http://wojtyla.hu/s_!news/i_szegenyek_akademiaja_94/i_virtualis_kepkiallitas_a_wojtylaban_30219/t_SZEG%C3%89NYEK%20AKAD%C3%89MI%C3%81JA%20-%20Virtu%C3%A1lis%20k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20a%20Wojtyl%C3%A1ban/index.html#prettyPhoto
http://wojtyla.hu/s_!news/i_szegenyek_akademiaja_94/i_virtualis_kepkiallitas_a_wojtylaban_30219/t_SZEG%C3%89NYEK%20AKAD%C3%89MI%C3%81JA%20-%20Virtu%C3%A1lis%20k%C3%A9pki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20a%20Wojtyl%C3%A1ban/index.html#prettyPhoto
https://hiros.hu/hirek/szemszures-muzsikaval
https://kecskemetilapok.hu/hirek/szemszures-muzsikaval
https://keol.hu/kecskemet-bacs/szemszures-az-m-bodon-pal-zeneiskolaban
https://felegyhazikozlony.eu/hirek/19608/oroszlan-kupa-iii-lions-megyei-sportverseny
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/01/oroszlan-kupa/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/csupa-mosolyos-arcot-lehetett-latni-a-sportversenyen-2458773/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/csupa-mosolyos-arcot-lehetett-latni-a-sportversenyen-2458773/
https://hiros.hu/hirek/serultek-es-egeszsegesek-alkottak-egy-csapatot-a-lions-sportversenyen
https://keol.hu/kecskemet-bacs/harmadszor-rendeztek-meg-az-oroszlan-kupat
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1758-harmadszor-rendeztek-meg-az-oroszlan-kupat
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1758-harmadszor-rendeztek-meg-az-oroszlan-kupat
https://www.youtube.com/watch?v=RJuwr8enO2Y#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=LX59NbOeQWI#action=share
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https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/szemuveg-atadas-az-m_-bodon-pal-zeneiskola-

tehetseges-novendekeinek 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/szemuvegatadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-

novendekeinek 

https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1948-szemuevegatadas-az-m-

bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-noevendekeinek 

https://kena.hu/ 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/szemuveg-atadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-

novendekeinek 

Kárász Tamás –adomány 02.18. 

 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/egymillio-forintot-adomanyozott-karasz-tamas-a-kecskemeti-

korhaz-stroke-osztalyanak-fejlesztesere 

 

Zorán koncert az érzékelések kertjéért 02.25. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HeGD6qvP3c 

Beharangozó: 

https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/02/februar-25-kedd-19-orakor-zoran-jotekonysagi-

koncert-az-erzekelesek-kertjeert-kecskemeten/ 

https://www.hirosagora.hu/zoran-jotekonysagi-koncert-az-erzekelesek-kertjeert-kecskemeten 

https://kecskemetilapok.hu/programok/zoran-jotekonysagi-koncert-lesz-kecskemeten 

https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/2005-zoran-jotekonysagi-

koncert-lesz-kecskemeten 

https://hiros.hu/programok/zoran-jotekonysagi-koncert-lesz-kecskemeten 

https://kecsup.hu/2020/01/jotekonysagi-zoran-koncert-kecskemeten/ 

https://montazsmagazin.hu/pec-events/zoran-jotekonysagi-koncert-

kecskemeten/1582657200/?fbclid=IwAR30-n5aBjak4iIcIG8RqQBCyht-

CZrdK8K173PzfQjgJE-8RKcXCDD8oms 

https://gong.hu/egyeb/hangtar/256812-februar-24-en-vendegunk-harsanyi-zsuzsanna-volt  

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/szemuveg-atadas-az-m_-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-novendekeinek
https://kecskemetilapok.hu/kecskemet/szemuveg-atadas-az-m_-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-novendekeinek
https://keol.hu/kecskemet-bacs/szemuvegatadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-novendekeinek
https://keol.hu/kecskemet-bacs/szemuvegatadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-novendekeinek
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1948-szemuevegatadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-noevendekeinek
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/1948-szemuevegatadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-noevendekeinek
https://kena.hu/
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/szemuveg-atadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-novendekeinek
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/szemuveg-atadas-az-m-bodon-pal-zeneiskola-tehetseges-novendekeinek
https://keol.hu/kecskemet-bacs/egymillio-forintot-adomanyozott-karasz-tamas-a-kecskemeti-korhaz-stroke-osztalyanak-fejlesztesere
https://keol.hu/kecskemet-bacs/egymillio-forintot-adomanyozott-karasz-tamas-a-kecskemeti-korhaz-stroke-osztalyanak-fejlesztesere
https://www.youtube.com/watch?v=5HeGD6qvP3c
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/02/februar-25-kedd-19-orakor-zoran-jotekonysagi-koncert-az-erzekelesek-kertjeert-kecskemeten/
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/02/februar-25-kedd-19-orakor-zoran-jotekonysagi-koncert-az-erzekelesek-kertjeert-kecskemeten/
https://www.hirosagora.hu/zoran-jotekonysagi-koncert-az-erzekelesek-kertjeert-kecskemeten
https://kecskemetilapok.hu/programok/zoran-jotekonysagi-koncert-lesz-kecskemeten
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/2005-zoran-jotekonysagi-koncert-lesz-kecskemeten
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/2005-zoran-jotekonysagi-koncert-lesz-kecskemeten
https://hiros.hu/programok/zoran-jotekonysagi-koncert-lesz-kecskemeten
https://kecsup.hu/2020/01/jotekonysagi-zoran-koncert-kecskemeten/
https://montazsmagazin.hu/pec-events/zoran-jotekonysagi-koncert-kecskemeten/1582657200/?fbclid=IwAR30-n5aBjak4iIcIG8RqQBCyht-CZrdK8K173PzfQjgJE-8RKcXCDD8oms
https://montazsmagazin.hu/pec-events/zoran-jotekonysagi-koncert-kecskemeten/1582657200/?fbclid=IwAR30-n5aBjak4iIcIG8RqQBCyht-CZrdK8K173PzfQjgJE-8RKcXCDD8oms
https://montazsmagazin.hu/pec-events/zoran-jotekonysagi-koncert-kecskemeten/1582657200/?fbclid=IwAR30-n5aBjak4iIcIG8RqQBCyht-CZrdK8K173PzfQjgJE-8RKcXCDD8oms
https://gong.hu/egyeb/hangtar/256812-februar-24-en-vendegunk-harsanyi-zsuzsanna-volt
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Kecskeméti lapok 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5HeGD6qvP3c&feature=emb_title 

Adomány kórháznak ápr. 3. 

https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/04/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-1-000-db-

szajmaszkot-adomanyozott-a-bacs-kiskun-megyei-korhaz-surgossegi-beteg-ellato-

osztalyanak/ 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/maszkot-adomanyozott-a-korhaznak-a-lions-club 

https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/3594-maszkot-adomanyozott-a-

korhaznak-a-lions-club 

ápr. 15. 

https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/04/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ujabb-

adomanya-a-bacs-kiskun-megyei-korhaz-reszere/ 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ujabb-adomanya-a-

bacs-kiskun-megyei-korhaz-reszere 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ujabb-adomanya-a-

kecskemeti-korhaznak 

https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/3937-a-kecskemeti-szent-laszlo-

lions-club-ujabb-adomanya-a-kecskemeti-korhaznak 

https://www.gongradio.hu/aktualis/kozelet/257034-a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-

ujabb-adomanya-a-korhaz-reszere 

https://keszin.hu/2020/04/16/ismet-adomanyozott-a-korhaznak-a-szent-laszlo-lions-club/ 

 

 

 

http://www.szentlaszlo-lions.eu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5HeGD6qvP3c&feature=emb_title
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/04/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-1-000-db-szajmaszkot-adomanyozott-a-bacs-kiskun-megyei-korhaz-surgossegi-beteg-ellato-osztalyanak/
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/04/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-1-000-db-szajmaszkot-adomanyozott-a-bacs-kiskun-megyei-korhaz-surgossegi-beteg-ellato-osztalyanak/
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/04/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-1-000-db-szajmaszkot-adomanyozott-a-bacs-kiskun-megyei-korhaz-surgossegi-beteg-ellato-osztalyanak/
https://keol.hu/kecskemet-bacs/maszkot-adomanyozott-a-korhaznak-a-lions-club
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/3594-maszkot-adomanyozott-a-korhaznak-a-lions-club
https://www.kecskemetihir.hu/index.php/kecskemeti-cikkek/3594-maszkot-adomanyozott-a-korhaznak-a-lions-club
https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/04/a-kecskemeti-szent-laszlo-lions-club-ujabb-adomanya-a-bacs-kiskun-megyei-korhaz-reszere/
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