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Tárgy: Az év Lions Clubja pályázat 2020-21
A Balatonlelle Lions Club 1992-ben kezdte megalapításának szervezését a Boglárlellei,
később Balatonboglári, sajnos azóta már megszűnt szponzor klub támogatásával. Klubunkat
1993 márciusában jegyezték be 20 fővel. A klub működése során többször kapott kormányzói
dicséretet, oklevelet az évek során. Taglétszáma hullámzóan alakult: volt már 30 fő feletti,
majd lecsökkent 10 főre is. Szerencsére ismét jelentős létszámnövekedést regisztrálhattunk.
Néhány napja még 3 fő alapítótag is erősítette a közösséget. Sajnos Dech Fülöp közülünk
végleg eltávozott.

A Balatonlellei Lions Club elnökeként az „Év Lions Klubja” pályázat elbírálásának
szempontrendszere szerint ismertetném a 2020-21 kormányzói évben elvégzett jószolgálati
munkánkat.

1. jószolgálati akciók programok
2. tagbővítés,részvétel új klub megalakításában
3. klub szintű aktív nemzetközi kapcsolatok
4. közösségi oldal
5. tag delegálása/részvétele a szövetség munkájába
6. részvétel a Szövetség programjaiban, vagy azok szervezési feladatainak ellátása
7. véradás szervezése és részvétel
8. nemzetközi jelentések teljesítése és akciókról jelentés küldése
9. klubélet a pandémia idején

2020. június 27-én 3 fővel vettünk részt Fertőrákoson a Kőfejtő Barlangszínházában
megtartott Konvención. Már ott láttuk, hogy a 2020-21 Lions év sem ígérkezik könnyűnek, de
tudtuk, hogy munkánkra most van a legnagyobb szükség. Nagy elszántsággal, terveinket,
segítő szándékunkat nem feladva kezdtük meg az évet, a megyénkből kilépve, több klubot és
más civil szervezeteket is összefogásra serkentve.
1./ 2020. év jótékonysági akciói
Az alakulásunkat követő években is ültettünk fákat a Balatonlellei szabad strand területén.
Ezek a fák már felnőttek, kiöregedtek. A klub tagjai is (kivéve a hölgyeket) eléggé
öregszenek. Ezért is, meg a kormányzóság felhívását is magunkévá téve telepítettünk egy
vegyes összetételű facsoportot a szabad strand egy látogatott területén, Lions -liget
elnevezéssel. Pálkövéről származó igazi, balatoni vörös kőre festettük az elnevezést. A kő és
vele együtt a liget felavatása egy ünnepélyes keretben ugyan még vissza van a pandémia
miatt, de a fák megeredtek, s a nyáron már adnak enyhe kis árnyat, hűvöset az
odalátogatóknak. A club tagságával is rendszeresen látogatjuk.

Sajnos, ezen a nyáron nem tudtuk megtartani a hagyományosnak számító jótékonysági
halászlé főzésünket, árusításunkat. Ezért helyi vállalkozók segítségével július-augusztus
hónapban adomány gyűjtést szerveztünk az iskolakezdési támogatásunkhoz. 10 rászoruló
család számára 100ezer Ft értékben nyújtottunk támogatást.
A már hosszabb ideje támogatott 2 gyermekintézményt a vírushelyzet ellenére sem hagytuk
magukra. Televíziót, bútorokat, ruhákat, tisztálkodási eszközöket (40ezer Ft értékben),
játékokat, gyümölcsöket adományoztunk többször az ősz folyamán. Szerencsére a mindig
nagy sikert arató „Bögre Bulit” is megtarthattuk a rendszeresen támogatott anyaotthonban. Az
apró kezek között gyorsan fogyó bögréket pótoltuk. A bögrékbe adott finom bio-almalé mellé
a klub tagjai által készített sütikkel leptük meg az otthon lakóit. A Borostyánvirág
Anyaotthonban fogadtuk a Fonyódi Lionokat akik nagy értékű adományaikkal segítették az
otthont.

A pandémia miatt úgy éreztük, hogy nagyobb összefogásra van szükség. A Kaposvári
Rotary Club Fonyódligeti Horgász tavon tartott rendezvényét a belépőjegyek adományként
való befizetésével támogattuk. Több civil szervezet összefogásával ruhákat, tartós
élelmiszereket ajándékoztunk közösen Kaposváron egy Cseri utcai fiatal családnak.
Somogyvárra, Vityapusztára, a „világ végére” pedig a Mozdulj Egyesülettel vittünk közösen
ruhákat, cipőket, kabátokat, játékokat.

A Ki-Látás Közhasznú Alapítványtól, Kopa Adrien felkérésére vállaltuk, hogy a „Van élet
ez után is” novellagyűjteményüket és plakátjaikat elhelyezzük olyan helyekre, ahol
feltételezhető, hogy megfordulnak azok az emberek-sorstársak, akik valaha egészségesek
voltak, s fogyatékossá váltak. Mindenkinek javasoljuk a könyv olvasását. Erősíti lelkünket,

„belülről”mutat utat, hogyan tudunk jobban segíteni. Kaposváron kapott könyvet a Vadvirág
Alapítvány (2), a Katolikus Caritas (3), a Center Lions Club Egyesület (1) és a Napsugár
Rehabilitációs és Habilitációs Központ Intézménycsoportja, akinek több telephelye is van,
még Nagyatádon is (5), a Mosdósi Kórház (2), a Székesfehérvár Lions Club (1). Egy példányt
kapott a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Budapesten a Wanatka Központban.

Érzékenyítő programként októberben „Láthatatlan vacsora”-t szerveztünk. Rendezvényünk
nagyon sikeresnek bizonyult. Meghívott vendégeinkkel remek hangulatban töltöttük el az
estét. A bevétel egy részéből egy vak, többszörösen sérült egyetemistát támogattunk iphon
készülékkel és feltöltő kártyával. Ezenkívül Karácsonyra speciális diétájának megfelelő
élelmiszercsomaggal is megleptük családját.

A hideg beálltával a hajléktalan szálló vezetőjének kérésére meleg takarókat és
férfinadrágokat gyűjtöttünk, adományoztunk.

Decemberben, a Karácsony közeledtével a Vakok és Gyengénlátok Somogy Megyei
Egyesületének 2 részletben juttattuk el a bőséges élelmiszercsomagokat. Így a két nap alatt
mindenki biztonságosan átvehette az adományokat. 30 látássérültnek és családjának tettük
boldogabbá a Karácsonyát 230 000 Ft értékben. Balatonlellén, a karácsonyi tartós élelmiszer
csomagokat 10 rászoruló családnak adtuk át, egyenként 5.000 Ft értékben.

Az év végi utolsó aktivitásunk Karácsonyi élményajándék, ÓRIÁSKERÉK-UTAZÁS volt
a Borostyánvirág Anyaotthon lakói számára 60 ezer Ft értékben.

1./2021. év jótékonysági akciói
2020. december végén súlyos természeti csapás érte déli szomszédjainkat. "Kétszer ad, aki
gyorsan ad!" Így már január 5-én a City Red Cross Society Zágreben keresztül 1.904.030 Ft
értékben tartós élelmiszereket szállítottunk gyorssegélyként a lakosoknak, a Szövetségünk
felhívására pedig 50.000 Ft felajánlást fizettünk be a Szövetség számlájára, a horvátországi
földrengés károsultak javára.

Januárban "Vidd el, ha fázol!" kabát, meleg pulóver akciót indítottunk Balatonlellén. A Fő
utcán elhelyezett akasztós állványról bárki elvihette a számára szükséges ruházatot. Így
juttattunk 60 rászorult részére meleg ruhákat. Ebben az évben is fontosnak tartjuk a
hajléktalan embertársaink támogatását. Felfrissítettük a gyorsan elhasználódó, elfogyó
ruhakészletüket.

Jutába, egy rendkívül kedvezőtlen körülmények között élő, özvegy, gyermekét egyedül
nevelő édesanyának szállítottunk tűzifát, valamint Húsvétra bevásárló kártyát ajándékoztunk
10 ezer Ft értékben.

A Vakok és Gyengénlátok Somogy Megyei Egyesületének tagjai számára Húsvét
alkalmából 1000 tojást és tartós élelmiszereket adományoztunk. Meglepetésként mind az 50
család kürtös kalácsot is kapott. Ugyancsak a Somogyi Vakok részére gyűjtöttünk,
vásároltunk számítástechnikai eszközöket, hogy a már ingyenesen megkapható felolvasó
programot tudják használni megkönnyítve ezzel mindennapi életüket. A laptopok,
gépek átadását kis ünnepség keretében szeretnénk lebonyolítani, de sajnos ezzel a
vírushelyzet korlátozásai miatt még várnunk kell.

http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2021-04-13/laptopokkal_segitenek.html

Megrendeltünk 2 "kupakgyűjtő szívecskét", melyeket Kaposvár városának adományoztunk.
Több óvoda fogadta a kupakgyűjtő ládikáinkat. Ezzel klubunk is csatlakozott a
környezetvédelemhez, a jövő útjához, a fenntarthatóságra való neveléshez. Sajnos szintén a
vírushelyzet miatt a kihelyezésük egyelőre késik.

2./ tagbővítés, részvétel új klub megalakításában
Míg 2019-ben 30%-kal (3 fővel), ebben a kormányzói évben eddig 16 ÚJ LIONNAL
gyarapítottuk Szövetségünk, s megdupláztuk clubunk létszámát. 2020. szeptember 30-án
Kaposváron megalakítottuk és részt vettünk fiók klubunk a Kaposvár Center Lions Club
Egyesület alakuló ülésén. Így klubunk 14 fővel gyarapodott. Valamint 2 tagot szerveztünk a
Székesfehérvár I. Lions Club Siófokon alakuló branch klubjához.

3./ klub szintű aktív nemzetközi kapcsolatok
Támogató testvér klubunk volt több éven keresztül az osztrák Badeni, s a Güssingi Lions
klubok. Sajnos a tagságunk fogyásával a kapcsolatunk lassan inaktívvá vált. Márciusban a
Horvátországból a Zrinski Cakovec Lions Clubbal vettük fel a kapcsolatot, testvér klub
felkérésre, melyet örömmel fogadtak. Első személyes találkozásunk májusban esedékes,
Csákváron. a klub ünnepi rendezvényén, ha kiutazásunk nem lesz korlátozva.
4./ közösségi oldal
A Balatonlelle Lions Club és fiókklubunk a Kaposvár Center Lions Club Egyesület is
rendelkezik saját face-book oldallal, ahol követhetőek jószolgálati akcióink. Ezen kívül
rendszeresen küldünk a Szövetségi honlapra, esetenként pedig a Nemzetközi Igazgatóság
részére is tájékoztatókat tevékenységünkről, aktivitásunkról.

5./ tag delegálása/részvétele a szövetség munkájába
A klub tagjai közül eddig négyen voltak kabinettagok zóna elnökként. Dr. Balázs Lajosné,
Németh István, Zolnai Tibor, Dr. Liszovszki Ágnes. (1996-97, 2005-6, 2006-7, 2020-21).
6./ részvétel a Szövetség programjaiban, vagy azok szervezési feladatainak ellátása
2020.09. 26. Zónaértekezlet Balatonlelle. Klubunk adott helyet a zónaértekezletnek,
amelyen a Zalaegerszeg-Göcsej klub kivételével a zóna minden klubja képviseltette magát.
Az értekezletünket jelenlétével megtisztelte Keys Mária Hermina Kormányzó asszony és
kedves párja, Joe, valamint Ságiné Farkas Gyöngyi régió elnökünk is. A saját aktivitások,
tervek bemutatása mellett ötleteket adtunk egymásnak a jószolgálati munkához. Klubunk és
klubtagunk, a jelenlegi zóna elnökünk részt vesz az anyaotthonokban, családok átmeneti
otthonaiban tartandó egészségügyi program szervezésében, előkészítésében,
megvalósításában. A szűrést végző orvosok, asszisztensek, klubtagok számára biztosítottuk
szponzorok bevonásával a védőfelszerelést kb. 1millió Ft értékben. Szponzorként támogatja a
Hoya a szemészeti szűréseket otthononként 3 gyermek, összesen 270 kap ingyen
szemüveglencsét. Klubunk 400 ezer Ft –l járul hozzá a szemüvegkeretek árához, melyet a
szemüvegkereteket biztosító Opticnet üzletet kap. Így a kluboknak egy-egy keret
megvásárlása csak 3000 Ft-ba kerül.
2020.10. 01-n Kaposváron a Borostyánvirág Anyaotthonban elvégeztük az első
szűrővizsgálatot, mellyel országos projektet indítottunk el, s amely ma is folytatódik.
Fogászati-szemészeti szűrést, és vérnyomás mérést végeztünk, több mint hatvan résztvevővel.
Novemberben átadtuk az első szemüvegeket 2 gyermeknek,
kedves ajándékokkal kísérve.(a 2 szemüveg összértéke 136 600 Ft + 5000 ajándék). Egy
gyermek fogászati kezelését biztosítottuk. Decemberben a Pécs I. Lions Club anyaotthonban
végzett egészségügyi szűréseit is támogattuk szájhigiénés eszközökkel, kis ajándékokkal,
40ezer Ft értékben. Pécs Normandia Lions Clubnak fogkrémeket ajándékoztunk a
szülőszállásra.

http://kapos.hu/hirek/egeszsegugyi_anyagok/2020-1002/eloterben_az_egeszseg.html?fbclid=IwAR1YSjV75QajnguInlUdPfcFKtHEF8NtvuJTawFB6Hx6nn4meoXu9Bz_w

7./ véradás szervezése és részvétel
2021. 02.16. A Területi Vérellátó Intézetben rendkívül sikeres, nagy létszámú résztvevővel
szerveztünk véradást. Külön örömünkre szolgált, hogy sikerült bevonnunk a középiskolásokat
és a fiatalabb korosztályt is. Tagjaink közül 2 sikeres véradó volt.

8./ nemzetközi jelentések teljesítése és akciókról jelentés küldése
A nemzetközi jelentéseket a kezdeti nehézségeket követően, a Szövetségtől kapott hathatós
segítséggel rendszeresen le tudjuk adni az előírt határidőre. Esetenként egy-egy
aktivitásunkról képes és írásos tájékoztatást is eljuttatunk.
9./ klubélet a pandémia idején
2020 tavaszi ijedtségén átlendülve nyáron, találkozó helyünkön, az Albatrosz étterem
kerthelyiségében, szabad levegőn, a higiénés rendszabályok betartásával a klubüléseket
akadálytalanul tudtuk megtartani. Szeptemberben még egy „csapatépítő kirándulást is

bevállaltunk Igalba. Megtekintettük egy, a világ minden tájáról származó madár bemutatót
Kerekiben, továbbá Zalában a Zichy Emlékmúzeumot. Jót fürödtünk, ebédeltünk közösen.

Kora őszi rendezvényeinket is sikeresen tudtuk megvalósítani „maszkban”. A járvány
súlyosbodásával a kapcsolattartást korlátoznunk kellett a telefonra, illetve meg kellett
tanulnunk az online megbeszéléseket. Ezzel párhuzamosan a jószolgálati akcióinkon
kevesebb létszámmal, beosztva vettünk részt.
A pandémia ideje alatt fiatalabb klubtársaink önkéntes munkát vállaltak az önkormányzatnál.
Részt vettek az időskorú lakosság élelmiszerrel való ellátásában, az élelmiszerek házhoz
szállításában. Ebédet készítettek és szállítottak covidos lionoknak. Páran jelenleg is
önkéntesként dolgoznak a Vöröskereszt szervezésében a Mentőállomáson. Márciusban
otthonában nagyon rossz állapotba került beteg kért tőlünk segítséget. Azonnal pulzoximetert
vittünk számára. Az oxigén szaturációja 60 volt. Mentőt hívtunk. Megmentettük az életét!

COVID- VÉDEKEZÉS A vírushelyzet fokozatos romlását, a kórházak leterheltségének
növekedését látva nagyobb mértékű segítségnyújtásról döntöttünk.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház alapítványának EGY MILLIÓ Ft
adományoztunk 2020 decemberében, melyet tápláló szondák és párásító készülékek
beszerzésére fordítanak az Intenzív osztály részére.

Pályázatunkat azzal a szándékkal nyújtjuk be, hogy munkánk, szerény eredményeink
bemutatása mellett felhívjuk a Szövetség, Társklubok figyelmét arra is, hogy a régóta
működő, elfáradó clubok létszámát, lanyhuló aktivitását egy-egy, az ügy iránt elkötelezett új
tag belépésével meg lehet újítani, sikeressé lehet tenni. Ezért, véleményünk szerint a tagépítés
több, mint a clubtagság létszámának növelése: megújulás, felfrissülés a munkában, a
szolgálatban.
Ezt a példaértékű "feléledést" a bemutatott aktivitásunk ékesen bizonyítja. Mindezek
megvalósítását csakis a régi és nagyon nagy részben az újonnan belépett tagjaink többségének
elkötelezett munkájával, önzetlen, időt nem kímélő erőfeszítésével tudtuk megvalósítani.
Szerénytelenség nélkül még azt is megjegyezném, hogy a Balatonlelle Lions Club olyan
szerencsés, hogy immár a második, országosan is kiemelkedő munkát végző kaposvári club
megalakításában működött közre.
Erre különösen büszkék vagyunk!

Tisztelt Szövetség!
Szíves figyelmetekbe ajánljuk pályázatunkat, s várjuk az érdemeink szerinti bírálatot.

Lions barátsággal: Németh István sk.
elnök
Balatonlelle Lions Club

Balatonlelle, 2021. április 09.

