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2000 óta vagyok lions tag,  2004-ben Ütő Ákos közreműködésével csatlakozott 
a magyar Lions Kormányzóság a német és francia már meglevő kulturális 
együttműködéshez. 2005-ben Treiber Ágota kormányzó asszony engem is 
bevont ebbe a munkába és még abban az évben a németországi Maurachban 
elkezdődött a fiatal tehetséges zenészek támogatása, amelynek első 
támogatottja az idén Kossuth dijat kapott ifj.Balázs János zongoraművész. 
Azóta minden évben sor kerül erre a versenyre, minden 3.évben 
Magyarországon.  
A zenei verseny mellett az első években nyelvtanulás céljából fiatal 
munkakezdők cseréje folyt, ennek a megszervezése is az én feladatom volt. 
Egészen 2018-ig sor került évente egy 10 napos Ifjúsági tábor megszervezésére 
is, minden kormányzóságból 10 fiatallal, rotáció szerűen minden évben másik 
országban. Ennek célja részben az adott ország egy részének a bemutatása, 
részben pedig a fiataloknak a Lions-al és a Leokkal való megismertetése volt a 
cél. A tábor programjának a megszervezése, a fiatalok fogadása(ill.kiutaztatása) 
és felügyelete is az én feladatom volt, ebben segítségemre volt éveken 
keresztül Práczky Péter, majd később a Leok, végül pedig a klubok.  
Ez a közös program 2018-ban a fiatalok érdeklődésének hiánya miatt 
abbamaradt. 
 
A zenei verseny teendőim közé tartoznak: 

- a partner kormányzóságokkal a folyamatos kapcsolattartás,  
- a kiválasztott fiatal művészről információs anyag elküldése ill. bekérése 

(ha mi szervezzük a találkozót),  
- a kötelező illetve szabadon választott mű bekérése a művészeti vezetőtől 

és elküldése a partnernek 
- a kiutazó delegáció összefogása, kiutazás, szállás megszervezése és 

biztosítása, 
- (ha mi szervezzük a találkozót, a vendégek fogadása, szállás és program, 

valamint étkezések megszervezése a magyar támogató klubbal, a 
program fordítása és kiküldése a partnereknek) 

- ottani program lefordítása, magyar/német/francia  kormányzói beszéd 
fordítása, 

- a versenyzői dijak és oklevelek itthoni megszervezése és kiszállítása, 
ottani befejezése, 

- kis figyelmességek, ajándékok kigondolása, 
- programok alatti szükséges tolmácsolások 



- felkészülés a munkaértekezletre, napirendi pontok összeállítása, illetve 
felkészülés azokra a kormányzókkal, 

- a munkaértekezleten jegyzőkönyv vezetése annak egyeztetése a 
partnerekkel,  

- év közbeni munkaértekezlet ill.videokonferencia megszervezése, 
felkészülés rá 

 
Ezen kívül akadnak év közben is Tri Jumelage partneri közös akciók, ezeknek a 
bonyolítása. Ilyen volt a szemszűrő busz megvételének bonyolítása, 
működéséről  évi beszámolóink fordítása, 2017-ben egy teljes német orvosi 
praxis átköltöztetése Kárpátaljára,  3 magyar szemorvos kiküldése 
Heidelbergbe egy szemész kongresszusra, a konvenciónkra látogató német 
kormányzók fogadása, partnereink rendszeres tájékoztatása az ujonnan 
megválasztott kormányzókról, adatok megküldése és a 2018-as év legnagyobb 
eredménye, hogy sikerült német és francia partereinket meggyőzni arról, hogy 
ezt a fiatal zenészeket támogató versenyt alakítsuk át „Látássérültek Lions 
zenei találkozójává”! Ennek „főpróbája” lesz 2019 szeptemberében Sopronban 
a soproni Lions Klub támogatásával! 
2005 óta 14 kormányzó mellett és támogatásával ápoltam ezt a 3 oldalú 
kultúrális együttműködést, amelyen sok barátság köttetett és közösen sok jót 
tettünk. 
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