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Tri-Jumelage 
SOPRON  

2019. szeptember 12-15. 
 

 
 
 

Kedves LIONS barátaink! 
 
Büszkeséggel és várakozással tölt el minket, hogy idén Magyarországon kerül megrendezésre a nagy 
hagyományokkal bíró, minden évben német-francia-magyar együttműködésben megrendezésre 
kerülő program, a Tri-Jumelage.  
 
Kérünk Titeket, hogy gyertek el a találkozóra minél többen, ezzel megmutatva külföldi barátainknak 
a magyarországi Lions közösségünk összetartozásának erejét. A programok gazdagok, a hozzá 
kalkulált részvételi díj pedig nagyon baráti. 
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A találkozóknak eddig – az eszmecserén és a barátkozáson kívül – egy olyan zenei verseny volt a fő 
témája, melynél a három országból érkező, egy-egy fiatal zenész – minden évben más hangszeren – 
versengett az elsőségért. 
 
A tavalyi évben – magyar kormányzósági kezdeményezésre – arról határoztak a három ország 
szervezőbizottság tagjai, hogy teljes mértékben karitatív jelleget adnak a rendezvénynek. 
 
Kormányzósági felkérésre, idén a Sopron Lions Club rendezésében, természetesen Sopronban lesz a 
találkozó. 
 
Minket, a Sopron Lions Club tagjait örömmel tölt el, hogy meghívhatunk Titeket, kedves Lions 
barátainkat 2019 szeptemberére városunkba Sopronba, és a Tri-Jumelage keretében vendégül 
láthatunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy teljes értékű programot kínáljunk, mely mind 
azt szolgálja, hogy együtt lehessünk, megoszthassuk egymással jószolgálati tapasztalatainkat, 
megismerhessétek gyönyörű városunkat és környékét, de elsősorban szolgáljunk azzal, hogy segítjük a 
színpadi bemutatkozását a három országból érkező 1-1 látássérült énekesnek és a soproni fogyatékkal 
élő embereknek, egy gálaműsor keretében. 
 
 
 
 

A program 
 
Minden érőnkkel azon dolgoztunk, hogy egy nagyon változatos, igényes programot állítsunk össze 
annak érdekében, hogy a vendégeink minél jobban megismerjék Sopront és annak környékét. 
Szinten fontos volt, hogy úgy alakítsuk a részvételi díjakat, hogy azok a lehető legalacsonyabbak 
maradjanak, hiszen szeretnénk, ha sok magyar liont üdvözölhetnénk. Úgy gondoljuk, hogy szponzori 
segítséggel sikerült is, hiszen a magyar regisztrációs díjakat jelentősen alacsonyabbra tudtuk kalkulálni. 
 
 
 
Szeptember 12. csütörtök 
Vendégek érkezése. 
 
Délután érkezés a hotelbe. 
Pannonia Hotel   www.pannoniahotel.com 
4 csillagos hotel a történelmi belvárosban, melyben wellness részleg is várja a vendégeket. 
 
Délután  
Az idetelepített „Láthatatlan kiállítás” megtekintése, mely nagyon komoly, de szórakoztató 
érzékenyítő program. 18:00-ig van nyitva. Helye: Liszt F. Konferenciaközpont, Széchenyi tér. 
Egyénileg is megtekinthető: Jelszó: Lions Tri-Jumelage. 
 
19:00 -   A hotelben közös vacsora,  

melyen a magyar kormányzó jó magyar pálinkával  
köszönti a vendégeket. 
Zene: Csendtörők, Buczkó András soproni vak harmonikás és a társa. 
LEO játék 
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Szeptember 13. péntek 
08:30 - 11:00  Kirándulás busszal Fertődre az Eszterházy kastélyba. 
   www.eszterhaza.hu 
  
11:30 - 13:00   Ebéd visszafelé a hegykői Tornácos Étteremben. 
   www.tornacos.hu 
 
13:30 – 15:00  Pihenő a hotelben, eközben a Sopron Lions Club diabétesz szűrést tart. 
 
15:30 - 16:30   Polgármesteri fogadás a városháza dísztermében. 

Sopron története, jelene, jövője előadás, vetítés 
Magyar-francia és magyar-német szinkrontolmácsolás 

     
17:00 - 19:00   Zenei Gála a színházban. 
    Protokoll 
    Látássérült énekesek fellépése 

VAGYOK három fellépője 
           szünet 
    Helyi sérült emberek, gyermekek gálaműsora 
    Sztárfellépő Agárdy Szilvia, látássérült énekes 

Közös éneklés 
     Magyar-francia és magyar-német szinkrontolmácsolással 
    
20:00 -   Közös vacsora, kormányzói beszédek. 
 
 
Szeptember 14. szombat 
09:00 - 11:00   Tri-Jumelage munkaértekezlet. 
 
09:00 - 11:00   Városnéző gyalogtúra magyar, német és francia nyelven. 
 
11:00 - 16:30  Kirándulás busszal 
    11:30 – 13:00 Népi játékok a Páneurópai Piknik helyszínén. 

13:30 – 16:00 Hajótúra a magyar-osztrák közös Fertő tavon 
rajta grillezés és gulyásparty a nádasban,  
élőzenével. 

     
17:00 - 18:00  Pihenő a hotelben. 
 
18:30 -   Magyaros est a Solo Étteremben és annak udvarán. 
    Hideg magyaros gazdag fatányéros, jó soproni borokkal, 
    magyar pálinka kormányzói kínálással, 
    néptáncbemutató zenekarral. 
    Végén nosztalgia DISCO 
 
 
Szeptember 15. vasárnap 
Reggeli után hazaindulás 
 
 
A teljes időszak alatt biztosítjuk a magyar-francia és a magyar-német tolmácsot. 
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Jószolgálat a soproni látássérültekért 
2018 őszén szüretet szerveztünk a soproni vakoknak és látássérülteknek. Az általuk szedett szőlőt 
kipréselték, mi pedig bort készítettünk belőle. 
Ebből a kékfrankos borból lehet majd vásárolni. A bevétel a soproni láttássérültek életét segíti. 
 
Film 
A 4 napos eseményről készül egy riportfilm. 
A gálaműsorról készül egy többkamerás felvétel. 
Mindkét anyag elérhető lesz a résztvevők számára. 
 
Regisztrációs díjak 
A magyar regisztrációs díjat nagyon igyekeztünk a lehető legalacsonyabbra kalkulálni annak 
érdekében, hogy vonzó legyen az ár és minél több magyar lion vendégünk lehessen. Ehhez találtunk 
támogatókat, így sikerült is lejjebb szorítani. 
 
Külföldi vendégeinknek csak komplett szolgáltatást, vagyis egy árat adtunk meg, de a magyar lionok 
számára külön adjuk meg a szállás és a programokon való részvétel árát azért, hogy aki esetleg tud 
Sopronban barátoknál aludni, annak ne kelljen megfizetni a hotelszoba díjait. Persze az az ideális, ha 
mindenki egy helyen, a Pannonia Hotelben alszik. 
 
Hotelszoba reggelivel, kétágyas szobában:    18.000,-Ft/fő/3éj 
Hotelszoba reggelivel, egyágyas szobában:    31.000,-Ft/fő/3éj 
 
Valamennyi étkezés, kirándulás és programon való részvétel: 59.000,-Ft/fő/3nap 
 
 
Azok számára, akik nem tudnak minden nap részt venni a programokon, az alábbi napi árakat ajánljuk: 
 
Csütörtök: 
Program            6.500,-/fő 
Program, szállás (ketten egy szobában)   15.500,-/fő 
Program, szállás egyedül egy szobában   20.500,-/fő 
 
Péntek: 
Teljes program         30.000,-/fő 
Teljes program, szállás (ketten egy szobában)  39.000,-/fő 
Teljes program, szállás egyedül egy szobában  44.000,-/fő 
 
Szombat: 
Teljes program         22.500,-/fő 
Teljes program, szállás (ketten egy szobában)  31.500,-/fő 
Teljes program, szállás egyedül egy szobában  36.500,-/fő 
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Nagy megtiszteltetésnek vennénk, nagyon örülnénk neki, ha minél többen ellátogatnátok hozzánk. 
Biztosak lehettek benne, hogy mindent megteszünk a színvonalas programokért és barátságos 
fogadásért. 
 
 
Hotelszobákat, a meglévő kapacitás függvényében tudunk biztosítani, tehát jelentkezési sorrendben 
foglaljuk be azokat. 
 
 
A jelentkezési lapokat emailen ide kérjük elküldeni és a kérdéseiket is ide írjátok meg! 

Gyulai Krisztina 
gykrisztina13@gmail.com 
+36 30 966 2124 

 
 
 
Szeretettel vár Titeket valamennyi soproni lion és az országos szervezők! 
 
 
 
 
 

Kulbert Gábor dr. Ocsák József Boronkay Gusztáv Gyulai Krisztina 
Sopron Lions Club Sopron Lions Club LCMSz LCMSz 
elnök 2018-2019 elnök 2019-2020 kormányzó 2019-2020 programfelelős 
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Jelentkezési lap 
Tri-Jumelage 

2019. szeptember 12 – 15. Sopron 
 
 
Név:   _________________________________________________________ 
 
Lions Club: _________________________________________________________ 
 
Email:  _______________________   Telefon: +36_______________________ 
 
 
 

Program Ára Részt veszek Fizetem 
 Ft/fő igen Ft/fő 
    
    
Csütörtöki program: 6.500,- ______________ ___________,-Ft 
Pénteki program: 30.000,- ______________ ___________,-Ft 
Szombati program 22.500,- ______________ ___________,-Ft 
    
Összesen fizetek:   ___________,-Ft 

 
 

Hotel Ára Kérem Fizetem 
kétágyasban Ft/fő igen Ft/fő 

    
    
Csütörtöki szállás: 9.000,- ______________ ___________,-Ft 
Pénteki szállás: 9.000,- ______________ ___________,-Ft 
Szombati szállás 9.000,- ______________ ___________,-Ft 
    
Összesen fizetek:   ___________,-Ft 
Elfogadom, hogy lesz szobatársam, vagy vele szeretnék egy szobában lakni: ___________________________ 

 
 

Hotel Ára Kérem Fizetem 
egyedül egy szobában Ft/fő igen Ft/fő 
    
    
Csütörtöki szállás: 14.000,- ______________ ___________,-Ft 
Pénteki szállás: 14.000,- ______________ ___________,-Ft 
Szombati szállás 14.000,- ______________ ___________,-Ft 
    
Összesen fizetek:   ___________,-Ft 
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Hotel Ára Kérem Fizetem 
kétágyasban Ft/fő/3nap igen Ft/fő 

 mennyiségi 
kedvezménnyel 

  

    
Minden nap minden 
programon részt veszek és 
mindhárom éjszakára kérek 
hotelszobát. 

77.000,- ______________ ___________,-Ft 

Elfogadom, hogy lesz szobatársam, vagy vele szeretnék egy szobában lakni: ___________________________ 
 
 

Hotel Ára Kérem Fizetem 
egyedül egy szobában Ft/fő/3nap igen Ft/fő 

 mennyiségi 
kedvezménnyel 

  

    
Minden nap minden 
programon részt veszek és 
mindhárom éjszakára kérek 
hotelszobát. 

90.000,- ______________ ___________,-Ft 

 
 
 
Számlaszám:  Név:  Lions Club Sopron Közhasznú Egyesület  
  Cím:  9400 Sopron, Napos utca 2/d. 

IBAN:   11737083-24680510-00000000   (OTP) 
 

Közleménybe írni:  Tri-Jum, Név: _____________________ 


