LIONS ETIKAI KÓDEX
Megmutatom, hogy hiszek a munkámban. Célom,
hogy azt szorgalmasan végezve, munkám minőségével szerezzek jó hírnevet magamnak.
Sikerre törekszem, és megkövetelek minden jogos
hasznot és ellenszolgáltatást, de nem szerzek hasznot önbecsülésem elvesztése árán, ha sikeremet kétes értékű tevékenység vagy tisztességtelen előny
biztosítaná.
Tudom, hogy üzleti tevékenységemmel nem kell másokét lerombolnom.
Lojális vagyok ügyfeleimhez, üzlettársaimhoz, és
őszinte magamhoz.
Bármikor, ha bizonytalan vagyok embertársaimmal
szembeni pozícióm igazában vagy etikájában, azt
magam ellenében oldom fel.
A barátság számomra cél és nem eszköz. Az igaz barátság önzetlen, és nem mérem azzal, hogy ki, kinek
mekkora szolgálatot tesz. A baráti kezet olyan szellemben fogadom el, ahogy azt felém nyújtják.
Állampolgári kötelességeimet mindig szem előtt tartva szóban és tettekben hűséges vagyok nemzetemhez, hazámhoz és szűkebb közösségemhez. Időmet,
munkámat és erőmet e célokra készséggel áldozom.
Segítem embertársaimat: együtt érzéssel az aggódókat, támogatással a gyengéket és anyagiakkal a
rászorulókat.
Óvatosan kritizálok és elfogulatlanul dicsérek, mert
építenem kell és nem rombolnom.
SZOLGÁLUNK!

Kedves Lions Társaim!
Kedves Támogatók, Érdeklődők!
2017 kitüntetett éve a Lions mozgalomnak, mert ebben
az évben ünnepeljük megalakításának 100. évfordulóját. E
100 év alatt a közösségekben történő önkéntes szolgálat,
az árnyékos oldalon lévő emberek szervezett segítésének
eszméje elterjedt az egész világon. Ma 200 országban működnek klubok, szolgálva a megértés, a türelem, és a jobbítás ügyét. Magyarországon 28 éve dolgoznak lionsklubok,
és erős közösségeket alkotva, jószolgálati aktivitásaikon
keresztül segítik környezetüket, és naponta oldják meg a
rászorulók támogatásának nemes feladatait. A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének felhívása alapján, miszerint
„légy része az ünnepünknek”, e kiadványban szeretnénk
felvillantani a szeretet szikráit, és bemutatatni néhány pillanatot a magyarországi lions mozgalom nagyszerű eseményekkel teli életéből. Köszöntöm mindazokat, akik érdeklődésükkel megtisztelnek bennünket, csatlakoznak hozzánk,
erősítik közösségeinket, és adományaikkal hozzájárulnak
karitatív feladataink teljesítéséhez.
Lions barátsággal,
Simon Zoltán kormányzó
2016-2017

A világ legjobb civil szervezete
A nagy tekintélyű Financial Times amerikai napilap 2007ben 445 cégóriás szakembereinek szavazat alapján 34
nemzetközi jószolgálati szervezetet állított rangsorba. A
Lions Clubok Nemzetközi Szövetségének alapítványa, a
Lions Clubs International Foundation ekkor nyerte el a világ
legjobb nem állami (civil) szervezetének megtisztelő címét.
A kitüntető címet többek között azzal érdemelte ki az LCIF,
hogy a jószolgálatra összegyűjtött adományok teljes összegét, azaz az adományok 100%-át eljuttatja a rászorulókhoz.
A Lions Clubs International honlapja: www.lionsclubs.org
A 100 éves fennállás alkalmából a Magyar posta bélyeget
adott ki.
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SZEMSZŰRŐ PROGRAM
Mintegy 33 ezer vak, és több mint 218 ezer látássérült él hazánkban. Az életkor örvendetes növekedésével, a
cukorbetegség cseppet sem örvendetes terjedésével a látással kapcsolatos gondok egyre nagyobbak. Ha a
veszélyeztetett cukorbetegek időben kerülhetnének kezelésre, elkerülhetnék a látásromlás kialakulását. Talán meglepő, mégis tény, hogy Magyarországon még napjainkban is évente hatezer ember veszíti el a látását. És ami ennél is meglepőbb, hogy ennek sokszorosa lehet, azoknak a száma, akiknek komoly - ám fel nem
ismert - látáskárosodása van. Ők azok, akiknek az életminőségét, munkalehetőségét nehezíti valamilyen szemészeti betegség, csak éppen nem is tudnak róla, így azután nem is kezelik. Pedig, egy időben felismert látásprobléma megfelelő beavatkozással vagy akár csak egy szemüveggel orvosolható. Ehhez azonban el kell
jutni szemszűrő vizsgálatra, ami sok honfitársunk esetében szinte elérhetetlen.A városokban élők talán könynyebben eljutnak egy szakrendelésre vagy optikushoz, de még ezeken a településeken, sőt Budapesten is,
vannak olyan időseket, sérült felnőtteket vagy gyerekeket ápoló intézmények, amelyek lakói számára komoly
problémát jelent az eljutás egy vizsgálatra. Még súlyosabb a helyzet a kisebb településeken élők esetében. Itt a
szociális helyzet, a felvilágosítás hiánya miatt a rendszeres szemvizsgálaton való részvétel komoly anyagi és fizikai
terhet jelenthet.
Ez a felismerés vezette a Lions Clubok Magyarországi Szövetségét,
amikor elindította szemszűrő programját. 2013. október elseje óta
klubjaink fáradhatatlan szervezőmunkájának köszönhetően 65 helyszínen, több mint 3000 vizsgálatot
végeztünk el. Jártunk kistelepüléseken, idősek otthonában, fogyatékos
gyermekek otthonában, hátrányos
térségek iskoláiban, de nagyvárosi
intézményekben is. Tapasztalataink
sajnos igazolták programunk szükségességét. Voltak olyan települések, ahol a vizsgáltak 60-70%-ánál
kellett valamilyen megállapítást tennie a szűrést végző szakorvosnak. A
Lions szemszűrő busza folyamatosan járja az országot.
Amennyiben programunk felkeltette érdeklődését, kérjük, írjon nekünk
a szemszures@lions.hu címre vagy
keresse a környezetében működő
Lions klubot.
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NŐK A LIONSBAN
A Lions mozgalom kezdetben csak a férfiak társasága volt. Az első nő Helen Keller 1925-ben hirdette meg a sötétség
elleni küzdelmet, a vakok támogatását. De csak 1987-ben léphettek be hivatalosan is a klubokba nők. Azóta már
szép számban, nagyon aktívan szolgálják a mozgalom céljait. Vezetőket adnak, sajátos ötletekkel egészítik ki a Lions
arculatát. Mostanra már 30 %-a a világszervezet tagjainak nő.
Néhány érdekesség: az első női kormányzó francia volt, az első női nemzetközi igazgató pakisztáni. És 2016-ban
már a világ második Lions vezetője egy izlandi hölgy lett. Magyarországon először Láng-Miticzky Katalin volt női
kormányzó 1999-2000-ben. Aztán Petróczki Ferencné (2001-2002), Treiber Ágota (2005-2006), Solymosiné dr. Kiss
Ilona (2014-2015) folytatta a sort.
A magyarországi szövetségben a kulturális elnök tisztét is nő tölti be: Kárászy Szilvia zongoraművész személyében.
Mentorálja azokat a látássérült, fogyatékkal élő, rászoruló ifjú tehetségeket, akikről mindannyiunknak tudni kell.
A Lions-díjon kívül már sajtó díja is van a Lionsnak Magyarországon. A Wanatka Gabrielláról elnevezett díjat azzal a
céllal alapítoták, hogy a széles közvélemény számára mind ismertebb legyen a Lions mozgalom. A nagyközönség értesüljön a szövetséghez tartozó klubok önkéntes munkájáról, akcióiról. Kapjon képet az olvasó, a hallgató és a néző a
mozgalom szándékairól, a jószolgálati tevékenységről, hogy mind többen kapcsolódjanak be az önkéntes munkába.
A pályázat révén ismertté válhat a támogatott embertársaink köre, élethelyzetük, segítésük számtalan módozata.
Ugyanakkor, célja a sajtópályázat meghirdetésének, a Wanatka Gabriella Lions-díj odaítélésének, hogy ösztönözze
a magas minőségű újságírást az olyan témákról, amelyek felhívják a figyelmet a mozgalom képviselte értékekre, a
mozgalom célkitűzéseire, eredményeire.

Az első díjazottak is nők voltak,
Farkas Erika és Schweier Rita
szerkesztő riporterek, az MTVA
munkatársai. 2014-ben A hely
című riportért kapták az elismerést, amelynek a pécsi szülőszállás volt a témája.
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KIEMELKEDŐ LIONS PROGRAMOK
Szülőszállás Pécs
Kiemelkedő program a pécsi Normandia lionok szülőszállása. Itt a kórházi ápolásra szoruló kicsik szülei
találnak lehetőséget arra, hogy gyermekeik mellett
állhassanak a nehéz percekben. Karácsonykor pedig sok
helyen az országban mérik a forralt bort, forró csokit,
hogy a bevételből rászorulók ünnepét tegyék szebbé.

Vagyok
A Székesfehérvári Első Lions Club 10 éve szervezi a
Vagyok című programot, amelynek során látássérült
és hátrányos helyzetű embertársaink mutatkozhatnak
be művészeti, kulturális találkozón az esélyegyenlőség
jegyében. Ez a kiemelt Lions program egyedülálló az
országban.

Morzsabál
Kiemelkedő program a Morzsabál szervezése is. A Klauzál
Lions Klub jóvoltából minden évben zárt körű Jancsi és
Juliska meseopera-előadásra kap jegyet számos iskolából, nevelőotthonból vagy intézetből érkező gyermek,
akiket az országos társklubok ajánlanak. A program
elindulásakor évekig az Operabál másnapján tartották
ezeket az előadásokat, azért, hogy a gyerekek a nem
mindennapi pompájában láthassák az épületet, mivel ekkor még a nézőtér és színpad egységet alkot, a színészek
a gyermekek között játszva elevenítik fel az ismert mesét.
A Klauzál Lions Klub ajándékcsomaggal is kedveskedik a
6-12 év közötti gyerekeknek az előadás után.

9

9

10

OROSZLÁNOK A KÖZÖSSÉGÉRT
A Lions tagok önzetlen és nagylelkű emberek, akik ott segítenek, ahol tudnak. Ezért olyan tevékenységekkel is
foglalkozunk, amely javítja lakóhelyünk közösségét és környezetét. Sokszor kézzel fogható szolgálatot („hands on
service”) is folytatnak a helyi közösségek életében, pl. felújítanak, lefestenek épületeket, játszóteret vagy egy óvoda
parkját teszik rendbe.
A Lionok világszerte demonstrálják elhivatottságukat a környezet védelme iránt, pl. fát ültetnek, tisztítják a természeti helyeket (patakokat), és oktatják a fiatalokat. A magyar Lions klubok is kitüntetett figyelemmel kisérik szűken
vett közösségük fejlődését, környezetük védelmét különböző tevékenységeik során.

Példák:
Faültetés, jótékony séta
Például előtetőt készítettek a Tóth András Idősek Otthonában az Első Nyíregyházi Lions Club tagjai, a Kecskeméti
Szent László Lions Club 35 japán cseresznyefát ültetett el Kecskeméten a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti
téren. Az így kialakított park bekerülési költségéhez mintegy félmillió forinttal járultak hozzá. Ugyancsak fát ültettek Sopronban és még sok helyen, ezzel csatlakozva az egyik év nemzetközi felhívásához: ültessünk egy millió fát!
Árvízkor ételt gyűjtöttek, homokzsákokat töltöttek a lionok, Pannonhalmi sétát szervez minden évben az Arrabona
Lions Club, amelynek bevétele jótékony célra megy, vagy éppen az Első Győri Lions támogatta ösztöndíjprogrammal, pszichológussal a devecseri iskolásokat a vörösiszap katasztrófa után. Karácsonykor pedig sok helyen az
országban mérik a forralt bort, forró csokit, hogy rászorulók ünnepét tegyék szebbé.

Különleges programot szerveztek a miskolci Lionok,
vakokkal és gyengén látókkal ismertették meg a szüret
hangulatát, ízeit. A vakszüret eredménye finom tokaji
bor lett, aminek a bevételéből a vakok számára fontos
segítő eszközöket adományoztak.
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SZORGOSKODÓ „KISOROSZLÁNOK”: A LEO
De mi is az a LEO és kik is vagyunk mi?
A LEO olyan fiatalok nemzetközi szervezete, akik a szabadidejük egy részében a közösségük számára hasznos tevékenységet
végeznek, a Lions ifjúsági programja, amely a 12-30 év közötti fiatalokat szólítja fel a jótékonyságra. Egy dinamikus, fiatalos, területi, országos és nemzetközi szinten is működő jószolgálati szervezet vagyunk. Hátrányos helyzetű embertársainknak, főként
gyermekeknek adunk személyes törődést és élményt szervezett programjaink által. Mindegyik klubunk rendszeresen látogat
különböző hátrányos helyzetű intézményeket, ahol a gyerekekkel együtt tanulunk, játszunk, törődünk velük. Fontosnak tartjuk
a személyes kapcsolatot. Rólunk még több információ és érdekesség olvasható weboldalunkon (www.leo.hu).

Egy eseménydús, tevékeny év
Egy LEO év példázza, mit is tehet, aki tag lesz. Országos LEO Találkozót szervez minden évben a fiatal csapat. 2016-ban a Pest-Buda LEO Klub szervezésében, Budapesten tartottuk. A találkozó charity-programjának keretein belül ellátogattunk a MOME segítségével megvalósult vakoknak és gyengénlátóknak megnyílt kiállításra. Áprilisban a Salvia LEO Klub egy újabb, nagysikerű
Jótékonysági Kosárlabda-bajnokságot rendezett, főképp multicégek dolgozóinak csapatai játszottak egymás ellen, a befolyt
összegből a Salvia a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola legjobb tanulóit, körülbelül 70-80 gyermeket vitt el egy egynapos
kirándulásra. Győri klubunk tavasszal szintén sporteseményt rendezett. Az első Győri LEO Futáson civilek futhattak adomány
fejében, az adományokból a környéken élő, hátrányos helyzetű családokat és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és
Gyermekotthont támogatták, ahová a szükséges eszközök beszerzéséhez nyújtott anyagi támogatást a Győr LEO Klub. A nyár
folyamán a LEO tovább népszerűsítette tevékenységét, például az EFOTT Fesztiválon, Velencén. Októberben a Győr LEO Klub által megszervezett OLT jótékonysági programjaként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthonból néhány
gyermekkel a Xantus János Állatkertbe látogattunk el.
A karácsonyt megelőző időszakban különös figyelmet fordítottunk a jótékonykodásra, itt kiemelendő a Plüssmaci gyűjtő akció:
a kezdeményezés célja az, hogy minden mentőautóban legyen plüssmaci, hiszen tudományosan bizonyított tény, hogy a traumán átesett gyermekek gyógyulását nagyban felgyorsíthatja az ölelnivaló, kedves játék. Mi is rengeteg mackót gyűjtöttünk az
ország különböző pontjain: Kaposvárott, Nyíregyházán és Győrött.
Ahogy minden évben, 2016 decemberében is sok, különféle Mikulás és karácsonyi programokat szerveztünk szerte az országban: Budapesten, Győrött, Kaposvárott, Kecskeméten, valamint Nyíregyházán. Összegezve tehát sikeres és élményekben gazdag 2016-os évet zárhattunk, és biztos, hogy a továbbiakban is újult erővel fogjuk folytatni jószolgálati munkánkat. Focikupa,
jótékonysági farsangi bulit szervezünk, lesz futás, ezúttal autistákért. Számunkra kulcsfontosságú a Lions-szokkal való jó kapcsolat ápolása, és fenntartása, ezért közös napot rendezünk LEO-Lions Day elnevezéssel. (Szerző: Szalagyi Dorina)

Hol vannak LEO Klubok Magyarországon?
Itt találod meg a LEO Klubok listáját. http://leo.hu/leo-klubok/

Hogyan lehetek Leo tag?
Jelentkezz a Leo szeretnék lenni menüpont alatt és meghívunk néhány programunkra.
http://leo.hu/leo-szeretnek-lenni/

Ifjúsági cseretábor a fiataloknak – Youth Exchange
A lionok és a lions clubok jószolgálati munkájában kiemelt szerep jut a gyermekeknek és a fiataloknak. Kiemelt programunk a
külföldi diáktábori programban (Youth Exchange) való részvétel megszervezése, kivételes esetekben a kiutazás támogatása.
A Lions Club minden évben több ezer, 16 és 22 év közötti fiatal számára teszi lehetővé, hogy külföldi útja során más kultúrákat
ismerhessen meg. A program részeként a táborozók:
• A világ összes tájékáról érkező fiatalokkal ismerkedhetnek meg és köthetnek barátságot
• Elmerülhetnek a fogadó ország kultúrájában
• A tábor előtt és/vagy után helyi családoknál is eltölthetnek néhány napot/hetet
Hogyan? A részletekről a honlapon tájékozódhat az érdeklődő. http://www.lions.hu/lions-cseretabor-kiutazas.html
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CSÖRGŐLABDA
A Lions mozgalom és a csörgőlabda találkozása és későbbi együttműködése Győrben kezdődött. Az Első Győri Lions
Club és a Kisalföld napilap 2010. márciusában kétnapos csörgőlabda gálát szervezett Győrújbaráton. A torna apropóját az adta, hogy a magyar csörgőlabda válogatott akkor vívta ki először a világbajnokságon való részvétel jogát.
A gála megszervezésének több célja volt.
• A szlovák csörgőlabda válogatott meghívásával megfelelő edzőpartnert kívántunk biztosítani a világversenyre
készülő magyar válogatottnak,
• szerettük volna felhívni embertársaink figyelmét a látássérültek mindennapos nehézségeire,
• helyi gazdasági társaságok csapatai számára kiírt kupa nevezési díjaiból látássérültek támogatása,
• illetve a győri látássérültek megismertetése a csörgőlabda sporttal.
A sikeres torna valamint a résztvevő amatőr csapatok visszajelzései arra ösztönözték a szervezőket, hogy a következő
években is megrendezzék ezt a látó emberek számára óriási koncentrációt igénylő sport kupáját.
A győri siekereken felbuzdulva hasonló kupát szerveztek a székesfehérvári lionok is. Számos bemutató mérkőzésre
került sor Mosonmagyaróváron, Gödöllőn, Budapesten, Pécsen, Szombathelyen. A helyi látássérülteken túl általános- és középiskolák tanulói is megismerkedhettek a sportággal a Lions klubok szervezésében megtartott érzékenyítő foglalkozások alkalmával. A program kiszélesítésének okán a Magyar Kézilabda Szövetség Parasport Albizottságának elnöke Szappanos István Pál és Spissák István Lions Kormányzó 2012. decemberében együttműködési
megállapodást írt alá a sportág magyarországi jelenlétének erősítésére illetve az utánpótlás bázis erősítésére. Az
együttműködés elősegíti a Lions klubok látóterében lévő látássérültek sportolását, egészségmegőrzését és életminőségének javítását.

SPORT ÉS TÁMOGATÁS
Gyönyörű idő, barátságos pillanatok, heves küzdelmek,
megejtő találkozások. Címszavakban így lehetne jellemezni a sporteseményeket, a tenisz és vitorlás versenyeket, amelyek nevezési díjai szintén jótékony célt szolgálnak. Miután a Lions egy közösség, a szereteté benne a
főszerep, kicsit olyan, mint egy nagy család. És ebben
fontos, hogy jól érezzék magukat a családtagok. Ilyen
alkalmak azok a jótékony versenyek, amelyek során állami gondozott gyermekek vitorlázhatnak a felnőttek
mellett, ahol kupát lehet nyerni, vidám perceket tölteni
együtt. Ez a rendezvény is ékes példája annak: úgy is tudunk jótékonykodni, hogy közben mi is jól érezzük magunkat,és erősítjük együvé tartozásunkat.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A Francia, Német és Magyar Lions közösség együttműködéséből született meg az a TriJumelage névre hallgató
partnerség, amely keretében a három ország lionjai segítik, támogatják egymás munkáját. Természeti katasztrófák
esetén segítő kezet nyújtanak, nemzetközi kulturális seregszemlét szerveznek és 2013-tól Magyarországon üzembe
helyezett szemszűrő busz működtetési feltételeinek előteremtésére szövetkeztek.
Több mint 2 évtizede, hogy az olaszországi Portogruaro oroszlánjai megalapították az Első Győri Lions Clubot. A
győri Arrabona Lions Club alapította a beregszászit. Jelképe ez annak, hogyan terjed, gyarapodik a jótékony mozgalom. Egy éves a budapesti Centrál és a pármai Colorno la Reggia Lions klubjainak együttműködése. Tavaly olasz
barátaik látogattak Budapestre: számukra parlamenti látogatást szerveztek, ünnepélyes vacsora keretében írták alá
a partnerségről szóló szándéknyilatkozatot. Pármából 5 csomag új és használt ruhával egészítették ki a péceli Egymást Segítő Egyesület idős tagjainak összerakott karácsonyi ajándékcsomagjukat. Az ilyen együttműködéseken túl
is számos nemzetközi partnerség alaklult ki az elmúlt negyed évszázad során. A klubok gyakorta rendeznek közös
jószolgálati eseményeket, szerveznek programokat. Látássérült tandemesek jutottak el úgy a londoni paralimpiára,
hogy 14 európai Lions klub várta őket, segítette az útjukat. Kiragadottak a példák, számos ilyen gyümölcsöző együttműködéssel büszkélkedhet a Lions mozgalom.
A különféle kultúrájú és vallású népek közötti megértés elősegítése a LIONS mozgalom egyik kiemelt célja. Ehhez
járulnak hozzá közösen az európai Lions-ok egy tartós, békeszerető és igazságos európai államokból álló erős Európa
felépítéséhez.

NEMZETKÖZI
BÉKEPOSZTER
PÁLYÁZAT
A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége minden
évben meghirdeti a nemzetközi Lions békeposzter
pályázat hazai versenyét.
A nemzetközi rajzpályázat kiírója:
Lions Clubs International
(www.lionsclubs.org)
Részvételi korhatár: 11-13 év
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LIONS DÍJASOK
2010: Benkő László
Részlet a Lions bálon elhangzott laudációból:
„ Országosan, sőt nemzetközileg ismert és kedvelt rock zenész. A koncertekről mindenki ismeri őt, együttesének dalait az egész ország kívülről fújja, zenéjük nélkül
nem múlhat el egyetlen házibuli sem. De ennek a kiváló művésznek van egy másik
élete is, amit csak kevesen ismernek, mert szerénysége nem engedi, hogy beszéljen róla vagy a médiában szerepeljen vele, pedig megtehetné, mert megérdemli. Ez a nagyszerű ember csaknem egy évtizede segíti, támogatja a Lions Clubok
Magyarországi Szövetségének, valamint klubjainak jószolgálati munkáját. Őt (Laci
barátunkat) nem lehet alkalmatlan időben zavarni, ha Lions ügyben keressük. Jön,
segít, önzetlenül, jelentős költségeket vállalva, nem ismerve földrajzi távolságokat.
Számtalan elfoglaltsága mellett ott van szinte minden megmozdulásunkon. Szabó
Andris vak énekes, zongorista - akkor még kisfiú, most már lassan fiatalember - pályafutása sem indult volna el, ha ő - a Győri Első Lions Klub támogatása mellett
- nem egyengeti a család kérésére a kisfiú zenei pályáját. Sokan tudjuk, hogy ezt
a kiváló művészt a Lions keretein kívül is nagyon sokszor viszi a segítő szándék,
szerte hazánkban és a határon túli magyarlakta területekre is. Mindezek alapján
a Lions-díj bizottság úgy döntött, hogy a Lions-díjat első alkalommal Benkő Lászlónak, az 50. éves Omega együttes tagjának, adományozza. A díj Paulikovics Iván
szobrászművész alkotása.”

2012: Demján Sándor
Részlet az ajánlásból: „Ismerjük a sikeres, nemzetközi léptékű üzletembert. Tudjuk,
hogy milyen óriási jelentőségű az általa alapított „Prima Primissima díj”. Tudjuk milyen sokat tett a magyar kultúráért, művészetekért, a tudományért, a sportért, általában a magyar szellemiség értékeinek megőrzéséért.
“A halálom után megmaradó vagyonom 95 százalékát jótékony célra fogom felajánlani. Mindig is ez volt az életcélom, mert tudom, hogy korábban milyen sokat
jelentett nekem is a segítség. Ezt nem most mondom először, a kollégáim és a családom a kezdetektől fogva tudják. A pénz a már említett célokat fogja szolgálni
- szegény gyerekek oktatása, minőségi kultúra.” - nyilatkozta Demján Sándor az Origonak. Ismerjük elkötelezettségét a hazája és országának fejlődése mellett.
Kevesen ismerik azonban a vállalkozó és közéleti személyiség mögötti embert.
Azt az embert, aki sohasem feledkezett meg arról, honnan is indult, és
büszkén vállalta fel szegény sorsú életkezdésének tanulságait.
Azt az embert, aki olyan példát mutat a társadalomnak, amelyből
mindenki meríthet és bátorítást nyerhet. A Lions-díjat az alapítói megfogalmazás
szerint az a 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.
Demján Sándor személyében olyan ember kapja a Lions Clubok
Magyarországi Szövetségének 2012. évi legmagasabb elismerését, aki a
saját értékrendjének megfelelően tette a legtöbbet a LIONS által is
elismert, követett és támogatott célokért.”
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2013: Tolcsvay László
Tolcsvay László a magyar beat hőskorának kimagasló egyénisége, a magyar zenei
élet meghatározó alakja. Gyermekkorában klasszikus zenét tanult. Nagyon korán,
13 évesen kezdett zenekarban zenélni, a Strangers nevű amatőr beategyüttesben. 16 éves korától komponálja saját dalait. 1968-ban testvérével, Bélával és Balázs Gábor bőgőssel a Tolcsvay-trió tagja és alapítója lett.
“Ma a legnehezebb szépet csinálni, hiszen könnyen giccs lesz belőle, és akkor
megette az egészet a fene, de a lényeg, hogy nem az élet depressziós oldalát kell
erősíteni, mert abból mindenkinek van elég. Nem is az a lényeg, hogy elfeledtessük az emberekkel a hétköznapokat, de szerintem a művészetnek van egy ilyen
kötelessége, hogy muszáj valahogy az életet önmagát helyeselni. A legprogresszívabb dolog most békésnek, szépnek, lassúnak lenni. Úgy érzem, hogy a koncerteken nemcsak a nosztalgia miatt akarják a Jöjj kedvesem-et hallani az emberek,
hanem mert olyanfajta érzéseket közvetít a maga egyszerű formájában, amelyek
segíthetnek a hétköznapokban. Ezért örülök az Ördögölő Józsiásnak is, mert ezt a
fajta örömöt adja annak, aki eljön megnézni, szerencsés vagyok, hogy elvállaltam.”

Lions himnusz
A magyarországi Lions Clubok az utóbbi években ünnepélyes alkalmakkor himnuszként hallgatják Tolcsvay László – Bródy János: Békét és reménységet dalát. A
dal szövege találkozik a Lions Clubok eszmeiségével. A „Lions himnuszt” klubunk
kiemelt patronáltja, a 12 éves vak kisfiú, Szabó Andris is elénekelte az alapítványunk
által kiadott három Andris CD közül az elsőn, a „Dalokban élnek a fények” címűn.

2014: Jordán Tamás
Kossuth és Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, színigazgató, egyetemi docens, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója. 2007 óta a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Főiskola színházművészeti tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A jótékonyságot rendkívül fontosnak tartja, hiszen ahogy fogalmazott, egyre szélesebbre
nyílik az olló a társadalom szélső rétegei között, és egyre több a rászoruló, segítségre váró ember. A Lions mozgalom azért vonzotta, mert azt látta: akik itt tevékenykednek, azok komolyan gondolják, hogy segíteni kell. És nem csak gondolják, hanem valóban segítenek is.

20

2015: Snétberger Ferenc
Snétberger Ferenc (Salgótarján, 1957. február 6.) Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas szintó származású magyar gitárművész. Felsőörsön elindította a Snétberger Zenei Tehetség
Központot, amelynek célja, hogy egy hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert iskola
legyen, melyben a fiatal, hátrányos helyzetű roma zenei tehetségek világszínvonalú képzést és mentorálást kapjanak. 1987-ben Dés Lászlóval és Horváth Kornéllal megalakította
a Trio Stendhal együttest, mellyel országosan is ismertté vált. A különleges összetételű, kamarazenét játszó zenekar rendkívüli népszerűségre tett szert, lemezeiket az egész világon
terjesztették. Koncertkörutakat tettek Ausztriában, Olaszországban és Spanyolországban, felléptek Európa számos országában és Indiában. 1988 óta Berlinben él. Végigkoncertezte Európát, fellépett Japánban, Koreában, Indiában és az USA-ban. 1995-ben, a holokauszt 50. évfordulójára komponálta„In Memory of my People” (Népem emlékére) című,
gitárra és nagyzenekarra írt művét, melyet népének ajánlott. A darab, melyet a hagyományos roma dallamok ihlettek, erőteljes véleménynyilvánítás az emberi szenvedés ellen.
Kamarazenekari kísérettel maga a komponista mutatta be Magyarországon, Olaszországban és Németországban, valamint 2007-ben, a Nemzetközi Holokauszt-emléknap alkalmából, az Egyesült Nemzetek New York-i székházában. Snétberger Ferencet 2002-ben
szülővárosa díszpolgárává avatták, két évvel később pedig a Magyar Köztársaság Érdemrendjével tüntették ki. 2005-ben Budapesten Liszt Ferenc-díjat kapott.

2016: Prof. Dr. Decsi Tamás
egyetemi tanár, klinikaigazgató

Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal, hogy közbenjárására az egyetem
2013 óta, a Pécs-Normandia LIONS Clubnak átengedi a normatíva szállásra jutó részét,
évi több, mint 1,5 millió forintot. Mint ismeretes, a Pécs-Normandia LIONS Club 1994 év
óta üzemeltet ingyenes szülőszállást, elsősorban a Pécsett kezelt leukémiás és tumoros
megbetegedésű gyerekek szülei számára. Az 1997. évi egészségügyi törvény előírja,
hogy ha a 14 év alatti gyereket elkíséri a szülő a kórházba, a gyermek mellett maradhat
a gyógykezelés időtartama alatt. Sajnos a Gyermekklinika nem tudja biztosítani a szülők
elhelyezését, ebben nyújt segítséget a Pécs-Normandia LIONS Club. A szállást a szülők
a kezdetektől fogva 2016. év végéig, valamivel több, mint 43.000 éjszakára vették már
igénybe. A szállás üzemeltetése igen nagy feladat volt a klub számára, hiszen a fenntartási
költségek előteremtése folyamatos munkát kívánt a klub tagjaitól. A jelenleg, mintegy 6
millió forintos költséget, a klub az 1%-ból befolyt támogatásból, pályázatokból, egyéni
és cégtámogatásokból és különböző jótékonysági rendezvények bevételéből teremti elő.
A klub 2013. január 1.-ig állami támogatást nem kapott. Ebben történt jelentős változás,
amelyben oroszlánrésze volt Dr. Decsi Tamásnak, mint a PTE Klinikai Központ akkori főigazgatójának. 2013 január óta a PTE Gyermekgyógyászati Klinika. a normatív támogatás
szállásra fordítandó részét, átadja a Pécs-Normandia LIONS Clubnak. Ez az összeg a fenntartási költség mintegy 25-30%-át teszi ki. A legnagyobb hozadéka e támogatásnak mégis az, hogy a „LIONS aktivitások holtszezonjában” / nyáron / is folyamatos bevételt jelent,
így azokat az időszakokat, amelyek korábban anyagi okok miatti bezárással fenyegették
a szülőszállást, el tudják kerülni. Dr. Decsi Tamás – mint a Gyermekklinika professzora –
hosszú ideje áll kapcsolatban a klubbal. Ünnepi rendezvényein rendszeresen részt vett és
köszöntőiben mindig kiemelte a szülőszállás fontosságát. Többször hangoztatta, hogy az
a pszichés támogatás, amit a jelenlevő szülő ad a beteg gyermekének, döntő fontosságú
a gyógyítás folyamatában.
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Wanatka Gabriella Lions Központ
A LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége alapításának negyedszázados jubileumán saját központot vehettek birtokba a mozgalom tagjai. Budapesten, a Podmaniczky utca 16. szám alatt található ez a hely, amely egy különösen nagylelkű Lions tagnak
köszönhetően szolgálja a szervezet mindennapi életét. Hivatalos elnevezése: Wanatka Gabriella Lions Központ. A LIONS Clubok
Magyarországi Szövetsége az elnevezéssel örök emléket állít Wanatka Gabriellának, aki nagy értékű hagyatékának gondozását a
Szövetségre bízta. A LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének először nyílt lehetősége arra, hogy saját tulajdonú központot
üzemeltessen és Wanatka Gabriella Lions Díjat alapítson. A Központ a Szövetség állandó székhelyeként központi iroda és irattár
funkciót lát el. A Lionok és LEO-k rendezvényeikhez térítésmentesen vehetik igénybe. Az ingatlan megvásárlása után a felújítási
munkálatokban sok segítséget kaptunk.
Tiszteletünk jeléül a támogatóink névsorát az ingatlanban elhelyezett táblán örökítettük meg.

A konferenciaszékeken kis tábla jelzi az adományozó nevét:
Leo Lindblom PDG Helsinki, Ernst Musil PID Bécs, Dr. Frank Andrea, Hegedűs Benedek, H-né Katalin, Prof. Máthé Gábor és Katalin,
†Dr. Váry László, †Pócs Attila DG 1991/92, Dr. Halász Gábor, Czeglédi László Márton, Dr. Czeglédi László DG 1989/91, Savaria Lions
Club, Tima Zoltán, Hegedűs Judit, Dr. Chrabák László és neje Valika, Széchenyi Lions Club, Kirst László és Kirst Lászlóné, Koleszár
Péter és Bánrévi Helga, Maár György, Pázmányi G yörgy DG 1996/97, István Zsolt, †Halbritter Mátyás, Nyíregyháza LC, Pécs Első
LC, Kaposvár LC, Magyar László DG 2013/2014, Győr Első LC, Dr. Solymosi Péter, Solymosiné Kiss Ilona DG 2014/15, Keys Maria
Hermina, Joseph P. Keys, Aisling M. Keys, Dr. Kökény Mihály, Stiller Mária, Pécs Normandia LC, †Csáki (Zatyurek) Imre Mozaik LC,
Fésűs Mary Mozaik LC, Horváth Miklós PID és Éva, Pestszentlőrinc LC, Mosonmagyaróvári LC, †Dr.Váry László, Fonyódi LC, Balatonlelle LC, Győr Arrabona LC, †Ablonczy Csaba, †Marton József, Székesfehérvár Első LC, Nyírbátor LC, Zalaegerszeg-Göcsej LC

„Regényt lehetne írni az életéről…”
Gabriella egy közeli barátja szerint „regényt lehetne írni Gabi életéről, olyan sokat dolgozott, munkálkodott”. Vanatka Gabriella,
írói nevén Wanatka Gabriella, Herczeg Kata 1948. június 21-én született Budapesten. 1966-ban már másodikos gimnazistaként
gép- és gyorsírásmunkákat vállalt, írói vénája már ekkor körvonalazódott. 1970-72-ben gépíróként a Magyar Rádió Hírszerkesztőségében dolgozott, 1974-ben a Minisztertanács Titkárság Tájékoztatási Hivatalába vették fel előadóként. Kivételes írói tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott: 1974-től kezdve 1984-ig a „Gyilkosságok” című könyvsorozat társszerzőjeként dolgozott. 1975-77-re a Magyar Újságírók Országos Szövetségének oktatása keretében tanulta ki az újságírói szakmát. 1975-ben pedig
megnyerte a MÚOSZ Tehetségkutató Versenyét is.
1977-78-ban a Pest Megyei Hírlap újságírója volt. 1980-ban asztrológus szakképesítést szerzett, ettől az évtől asztrológiai publikációkkal is foglalkozott. 1988-ra az Egri Tanárképző Főiskolán népművelés, pedagógiai szakon szerzett diplomát. 1978-89 között tanulmányai mellett az Ország-Világ lap újságírója, rovatvezető főmunkatársa volt. 1989-től az Axel-Springer Kiadó TVRHét
alapító munkatársaként, főszerkesztőjeként munkálkodott, 1994-95 között a Gyöngy hetilap alapító főszerkesztője, 96-tól a Csók
és Könny főszerkesztője volt. 1996-2000 között a Vallomások című hetilap alapító főszerkesztőjeként dolgozott, 2001-ben alapító főszerkesztője lett az Astronet.hu internetes oldalnak. 2002-2005 között az Asztrolap alapító főszerkesztője, majd 2005-től
az Astronet Horoszkóp Magazin alapító főszerkesztője lett. 2004-ben megjelent „Hétköznapi bölcsességeink” című könyve, mely
aforizma gyűjteményként több tucatnyi híres gondolkodó bölcsességeit tartalmazza. Szakmai munkája mellett a jószolgálati
tevékenységet végző magyar Lions Szövetség The Lion lapjának önkéntes főszerkesztője volt és a klub honlapját is gondozta.
Gabriella 34 éven át volt a MÚOSZ tagja.
A Magyarországi Lions Mozgalom aktív tagja volt. A Prizma Lions Club tagjaként 2011-ben megkapta a tagok által adható legmagasabb kitüntetést, a Melvin Jones díjat, melyet azon tagok kaphatnak, akik kiemelkedő mértékben járulnak hozzá a Nemzetközi Szövetség jószolgálati alapítványi céljaihoz. A magyarországi Lions mozgalmat nevezte meg örököseként, így kapott
otthont Budapesten a szövetség.
Gabriella 2011. szeptember 10-én rosszul lett, kórházba került. Súlyos betegség következtében 2011. október 4-én este 9 órakor
elhunyt. 2011. október 19-én búcsúztatták a Fiumei úti temetőben barátai, ismerősei, kollégái. Hamvait október 24-én, hétfőn
helyezték végső nyugalomra Pakson, édesanyja sírjában.
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HOGYAN LEHET ÖN IS LION?
› ha érdeklődik az önkéntes jószolgálati munka iránt
› ha szeretne nemes akciókban részt venni
› ha szeretne egy nemzetközi hálózat része lenni
› ha szeretne egy nagy baráti közösség tagja lenni
› ha munkájával szeretné jobbá tenni szűkebb környezetét és
› szeretne részese lenni a világ jobbá tételének,
akkor Önnek a Lionok között helye, mert megértő, gondoskodó, elkötelezett és felelős. A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka
tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a
feladatok megoldása során. A lions klubok szűkebb és tágabb környezetük segítségre szoruló tagjai, csoportjai életkörülményeinek jobbításáért dolgoznak. A szervezet legnagyobb vállalkozása, hogy segítse
a vakokat és a gyengénlátókat az egész világon. Kiemelkedő vállalás
a fiatalokat segítő programok működtetése világszerte. A mozgalom
hitvallása, hogy a Lions Clubok révén olyan önkénteseket állítunk sorba, akik élen járnak a közösségek segítésében, készek válaszolni a humanitárius kihívásokra, és a béke, a nemzetközi megértés érdekében
munkálkodnak.
Mivel jár, ha tag leszek?
Minden Lion annyi időt áldoz a jószolgálati munkájára, amennyit
tud. A feladatok vállalása önkéntes, de a vállalt feladatokat Etikai Kódexünk szellemében, becsülettel kell végezniük a támogatásra szorulók érdekében. MIt kapunk cserébe? A jótékonyság semmivel öszsze nem hasonlítható felemelő érzését és új barátokat. A klubjaink
működési területéről honlapunkon tájékozódhat: www.lions.hu.
Kérdéseivel forduljon Spissák István tagfejlesztési felelősünkhöz az
alábbi címen: spissak.istvan@t-online.hu

Segítsen az SZJA 1%-val a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségének !
A 100 éves Lions mozgalom tagjai munkájukat, szükség esetén saját pénzüket önként és díjmentesen ajánlják fel jelszavuk: a
“we serve” azaz Szolgálunk szellemében. Ezért a támogatások teljes összegét a rászorulók kapják meg. Mint tudja, személyi jövedelemadója 1%-át felajánlhatja szervezetünk segítésére. Ezáltal még több bajba jutott embernek tudunk segíteni.
Mit kell tennie:
Adóbevallásához mellékeljen egy rendelkező nyilatkozatot a szövetség nevével
(LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége) és adószámával (19675132-1-42), tegye
egy zárt borítékba, amelyen az Ön neve, címe és adószáma van.
Egyéb pénzügyi támogatása átutalásával szövetségünk alapvető céljait, ezáltal
jószolgálati feladataink megvalósítását segítheti. Támogatását a MKB Bank ZRt-nél
vezetett alábbi számlákra utalhatja:
10300002-20333522-00003285 főszámla,
10300002-20333522-48820019 EURO számla,
10300002-20333522-40120016 USA dollár számla.
Köszönjük a segítségét!
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