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Titkári beszámoló 

a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének (D-119) 

2018-2019 évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Kormányzó Úr, Tisztelt Küldöttek, Kedves Vendégek! 

 

Mint az Első Nyíregyházi Lions Club elnöke, és ezzel egy időben a LCMSZ kabinet titkára, 

szertettel köszöntöm városunkban, Nyíregyházán, a Konvención résztvevőket. A 2001-ben 

alakult nyíregyházi Lions klub másodszor ad otthont a szövetség konvenciójának.  

Megtiszteltetés számunkra, hogy ebben a Lions évben klubunk tagja, dr. Chrabák László 

töltheti be a kormányzói tisztséget, és örömmel vállaltuk a konvenció megrendezését. 

A kabinet titkári feladat lehetőséget adott a szövetség munkájának és a klubok tevékenységének 

alaposabb megismerésére, az emberi kapcsolatok bővítésére, ápolására. 

A kabinet 2018-2019 évi munkája: 

A szövetség sokrétű tevékenységét programozottan végezte. Ehhez iránymutatást, sorvezetőt 

az éves Lions naptár adott. Örömmel jelenthetem, a Lions év tervezett programjai 

megvalósultak, a Milánóban megrendezésre kerülő 2019. évi nemzetközi konvenció pedig 

időben még előttünk van. 

Lions naptár: 

2018 Tevékenység Helyszín Felelős 

június 08. 13.oo Kormányzói egyeztetés Balatonföldvár Kormányzók 

június 08. 16.oo LCMSZ alakuló kabinetülés Balatonföldvár Kormányzó- Titkár 

június 08-10. Országos tenisz és regatta verseny, 

piknik 

Balatonföldvár Kormányzó-Boronkay Gusztáv 

június 07-09 LCMSZ vezető képzés, téma felelősök   Balatonföldvár Kormányzó-Molnár Gábor 

június 09. 13.oo Témafelelősök találkozója Balatonföldvár Kormányzó-témafelelősök 

június 26- júl.4. Nemzetközi konvenció, Las Vegas (USA) Kormányzó- Fésüs András 

július 08-15 Cserediák fogadása Magyarország Kormányzó- Iván György 

július 15-27 YEC tábor Győr Ko.-.dr Kis Ilona-Kende László 

augusztus 25. 13.oo Kormányzói egyeztetés Wanatka Központ Kormányzók 

augusztus 25. 15.oo Kabinetülés / kibővített /  Wanatka Központ Kormányzó - Titkár 

augusztus 25-szept 01 LEO Európa-Fórum Visegrád Lipka Boglárka LEO elnök 

szeptember 01-08-15 Régió értekezletek 

éIII. régió éértértekezlet 

2.  

3. értekezlete 

Bp,Kecskemét, Sz.feh Régió elnökök 
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szeptember 20-23 Tri Jumelage, Nevers  Zenei verseny Franciaország (D) Kormányzó –Gyulai Krisztina 

október 06 Országos Vakszüret Zónánként Régióvezetők 

október 15 Fehérbot napja /Tehetségnapi válogató Zónánként Régióvezetők 

október 20 RLLI képzés Wanatka Központ Kormányzó-Molnár Gábor 

október 25-27 Skopje Lions Európafórum Skopje Kormányzók 

november 09. 13.oo Kormányzói ülés Wanatka Kormányzók 

november 09. 15:00 Kabinetülés Wanatka központ Kormányzó - Titkár 

november 11 Jótékonysági koncert 

 

Budapest Kormányzó-Németh Bálint 

december 08 Kárpátaljai segélyprogram Országos-Beregszász Kormányzó- Cidor Mihály 

2019    

január 12 Országos Lions Bál/Lions díj átadás Budapest Stefánia 

PppalPalota 

Kormányzó - Buzási Gábor 

február 15 LIONS síelés Gerlitzen (A) Kormányzó- Koleszár Péter 

február 22 13.oo 

 

Kormányzói ülés Wanatka központ Kormányzók 

február 22 14.oo Megújított Wanatka Központ átadása Wanatka központ Kormányzó 

február 22. 15.oo  Kabinetülés Wanatka központ Kormányzó-Titkár 

március 22. 14.oo Béke poszter kiállítás Wanatka Központ  Kormányzó- Ottmár Tímea 

április 05-06 VAGYOK  - Tehetségnap döntő Székesfehérvár Kormányzó- Ságiné Farkas Gy 

április 06. 09.oo Kormányzói ülés Székesfehérvár Kormányzók 

április 06. 10.oo Kabinetülés Székesfehérvár Kormányzó-Titkár 

április 26-27 Lions nap-országos Eü-i szűrés országos Kor-Kökény Mihály-régió-zón 

május 3-5 Regatta, piknik, LCMSZ oktatás,  Balatonkenese Kormányzó-Boronkay Gusztáv 

május 24-25-26 Konvenció  Nyíregyháza Kormányzó 

július 05-09 Nemzetközi Konvenció Milánó Kormányzó-Boronkay Gusztáv 

 

Kabinet ülések: 

A kabinet munkájában kiemelt jelentőségű események a kabinet ülések. Itt találkoznak a 

kormányzóság lions évének vezetői, témafelelősei, az állandó tagok, az állandó meghívottak és 

az alkalmankénti meghívottak. A lions év során Baltonföldváron volt 2018.06.08.-n az alakuló 

ülés, és Budapesten a Wanatka Központban a három rendes ülés. Minden alkalommal szinte 

teljes volt a létszám. A tartalmas, érdemi munka, a sok kezdeményezés, ötlet, az együtt 

gondolkodás, nagymértékben hozzájárult a Lions év zavartalan végig viteléhez. A kabinet 

ülésekről részletes jegyzőkönyvek készültek. A jegyzőkönyvek és a határozatok nyilvánosak, a 

szövetség honlapján megtalálhatók. 

Nagy feladat volt a szövetség irattárának rendezése, ami összefogással, több lépcsőben 

megvalósult. 
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A kormányzó úr kezdeményezésére titkári kabinet alakult, Süle János, Fehér Jánosné dr. és 

jómagam részvételével. Ez a szerveződés segíti a tapasztalatok megosztását, hozzájárul a 

folyamatossághoz, és növeli a munka hatékonyságát. 

Tagfejlesztés: 

A több kormányzói cikluson átívelő programok közül kiemelkedik a tagfejlesztési program. 

Sikerült megállítani a taglétszám csökkenést A tagfejlesztés folyamatos, ugyanakkor sok időt 

igénylő folyamat, amihez nem kevés adminisztráció is tartozik. A klubalapításhoz a titkári 

kabinet az adminisztráció területén tudott segítséget nyújtani. 2019. május 08.-n 909 tagja van 

a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének, 42 klubban. Egy évvel ezelőtt 820 fő volt ez a 

létszám. 

Részletesen: 

Az elmúlt időszakban 5 új klub alapítását segítettük, illetve fejeztünk be. A Szövetség tagjainak 

sorába 4 új lions klub felvételét javasoljuk  

-          Sopron Lady Lions Club / létszám: 27 fő/ szponzor klub Sopron Lions Club 

-          Debrecen Lions Club / létszám: 20 fő/ szponzor klub Első Nyíregyházi Lions Club 

-          Békéscsaba Lions Club/létszám: 24 fő/ szponzor klub Szeged Lions Club 

-          Budaörs Horizont Lions Klub / létszám: 20 fő / szponzor Klauzál Lions Klub 

  

-          A New Generacion Lions Klub /létszám várhatóan 20 fő/alapítási folyamata 

elkezdődött, de még nem fejeződött be, felvételükre reményeink szerint a következő 

konvención kerülhet majd sor. 

  

Az eltelt lions évben 5 branch klub alapítását támogattuk, amelyből már megalakult 3 branch 

klub: 

-          Pécs Kismama Klub / létszám: 14 fő / szponzor klub Pécs Normandia Lions Club 

-          Balatonfüred Lions Club / létszám:10 fő/ szponzor klub Győr Patrónus Lions Club 

-          Honvéd Lions Club / létszám 11 fő/ szponzor klub Kecskemét Szt László Lions Club 

  

-          Szent István Egyetem Campus Lions Club / 15-20 fő / szponzor Budapest-Gödöllő 

First Lins Club megalakulása napokon belül várható 

  

-          Míg a Lions Fogyi Klub alapítása folyamatban van  

 

A teljesség igénye nélkül megemlítek még néhány új, vagy nemrég kezdődött programot: 

Dr. Kökény Mihály vezetésével nagy lendületet kapott a diabétesz program. A betegség 

felismerése, kezelése a sokféle szövődménye miatt kiemelt jelentőségű és kapcsolódik a 

látásvédelemhez, a szövetség szemszűrő programjához. 

Demarcsek Zsuzsa vezetésével országos programmá fejlődött a Nyíregyházáról indult 

Mindannyian mások vagyunk sajátos tehetség program. 
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A Koncsik István, a szövetség kommunikáció felelőse hatalmas munkával komoly fejlesztést 

valósított meg az internetes megjelenésünk javítása területén. A www.oroszlanok.hu oldal 

fejlesztése folyamatos. Fontos megemlíteni, hogy megújult a Nemzetközi Lions Szövetség 

honlapja is, a https://www.lionsclubs.org/en. 2019 márciusától már az új felületen lehet 

dolgozni. 

Újra éledtek a Lions napok-Lions egészség napok, és sikerrel végigvitte a szövetség vezetősége 

a Tri Jumelage program megreformálását is. 

 

A klubok tevékenységei 

„Szolgálni. Hittel, szeretetben” A 2018-2019-es Lions év jelmondata híven tükrözi a klubok 

tevékenységét is. Rendkívül gazdag és változatos programok kísérték ezt a lions évet is. Ugyan 

akkor fontos a tagmegtartás és fejlesztés szempontjából is, hogy a közösségi szerepvállalás 

mellett a klubok a belső életük megszervezésére is gondot fordítsanak. 

A tagfejlesztés szempontjából nézve hosszú távú kihatással bír a Leo mozgalom és a nyári 

nemzetközi táborprogram. A klubok aktivitása ezeken a területeken igen szórt. Javaslom a  

 

 

kluboknak, segítsék Leo szervezetek alakulását, és bátran használják ki a cserediák program 

lehetőségeit. A középiskolások kötelező 50 órás közösségi szolgálata is kapcsolódási pont lehet.  

Amiben továbbra is fejlődni kell, az a kommunikáció. Egymás tevékenységéről még mindig 

nem tudunk eleget. A lions honlap minden feltételt biztosít, de ezt használni is kell. Ezért 

komoly előrelépés lenne, ha a modern technikát használni tudó klubtagokból, mint 

témafelelősökből hálózat szerveződne.  Az információ áramlás a klubok felé folyamatos volt 

az év során. A kormányzóság több csatornán tartotta a kapcsolatot. A személyes találkozók, a 

továbbképzések, a közös rendezvények, a hírlevelek, a hazai és nemzetközi honlap számos 

lehetőséget biztosított az információk továbbítására. 

Ha már információkról beszélünk, megkerülhetetlen az információ, mint a XXI. század 

„aranya” témakör. Van már Magyarországon Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság, amelynek a feladata az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az európai Unió GDPR  előírásainak 

betartatása. A (kifejezés a General Data Protection Regulation (magyarul: Általános 

Adatvédelmi Rendelet rövidítése.) A kabinet és a klubok esetében is a személyes adatok 

kezelésére, a szükséges hozzájárulások beszerzésére nagy gondot kell fordítani. Ezen a 

területen még csak az első lépéseket tettük meg. 

 

Köszönet 

http://www.oroszlanok.hu/
https://www.lionsclubs.org/en
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Köszönöm a klubok együttműködését, segítségét. Kívánom, hogy közösségi, jószolgálati 

tevékenységeiket töretlen lendülettel folytassák, hogy jobbá tehessük mindannyiunk életét. 

Köszönöm a titkári kabinet tagjainak, Süle Jánosnak és Fehér Jánosné Nellinek a segítő 

közreműködését, tanácsaikat, ötleteiket. 

És köszönöm dr. Chrabák László kormányzó úrnak az útmutatásokat, a megértését, és az egész 

éves munkáját. 

Nyíregyháza, 2019. 05. 25. 

 

       Lipták Lajos 

       kabinettitkár 

 

 

 

 

 

 

 


