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„Hagyomány és modernitás”

Tisztelt Konvenció, kedves Barátaim!

Az alapvető szándékom és a kabinettagok szándéka az volt, hogy a 2018-2019-es Lions év
elején elfogadott és bevezetett hároméves stratégiát - mint annak második évét - folytassuk.
Azt erősítsük, fejlesszük, tegyünk meg mindent annak sikeressége érdekében.
Természetesen az első évben tapasztalatokat szereztünk az elképzelésünk megvalósításában,
így a most vázolt program finomodott és új elemekkel egészült ki, de mindez maradt a
stratégia keretén belül.
Két alapvető részre bontottuk a programot:
1.) Elkövettünk mindent annak érdekében, hogy valamennyi tag, klub és tisztségviselő
átérezze annak a felelősségét, hogy a tagfejlesztés mennyire fontos.
2.) Alapvetésünk volt, hogy a szövetségi munkát alárendeljük a klubok kiszolgálásának. Ezt
hívjuk mi szolgáltató szövetségnek. Nagyon igyekeztünk, hogy abban segítsük a klubokat,
amelyben leginkább igénylik.
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Tagfejlesztés

A folyamatos tagfejlesztési koncepciónk széles körű megismertetése okán már szinte
mindenki számára megértett és elfogadott tény, hogy kiemelten kell törődnünk a létszám
fejlesztésével. Szükséges, hogy a klubok új tagokat nyerjenek meg maguk számára. Az aktív
klubtagok és a szövetségi tisztségviselők kiemelt feladata, hogy mindent tegyenek meg annak
érdekében, hogy új klubok jöjjenek létre, akár fiókklubként, akár önálló csapatként.
Koratavasszal azzal a ténnyel kellett szembesülnünk, hogy életünkben megjelent egy eddig
soha át nem élt probléma, a koronavírus járvány. Ez nagyon sok problémát okozott és újfajta,
még meg nem megtapasztalt ügymenetet kívánt meg.
A járványügyi helyzet nem akadályozta meg a hazai tagság természetes fogyását, de
ellehetetlenítette új klubok létrejöttét, hiszen azok megalakulásához személyes jelenlét
szükséges. Olyanokét is, akik már csak egy lépésre voltak a megalakulástól.
Év végére sajnos elbúcsúzott tőlünk két nagy hagyományokkal, de már nagyon csekély
létszámmal bíró klub.
A Budapest Royal LC tagjai más klubokba léptek át, a Kecskemét Szent István tagjai
pedig elköszöntek.
Sajnos a nemrég szerveződött Budapest New Generation is elhagyott minket. Ott
meggyőződésem, hogy a túl fiatal tagsági életkor és az ezzel járó állandó családi és
munkahelyi elfoglaltság volt a fő ok.
Hasonló okok miatt nem működött tovább a még tavaly ősszel feloszlott
pécsi Kismama klub.
Viszont megerősödött a tavalyi két új klubunk a Balatonfüred és a Sopron Lady.
Új klubokat mutathatnék be a konvenciónak, de azok létrejötte csak később lehetséges, hiszen
nem lehetett személyes találkozókkal véglegesre erősíteni és avatni.
Ebben az évben kilépett 108 fő, belépett 89 fő.
Most 863 tagunk van.
Sosem gondoltam, hogy kimondom, de ebben a helyzetben ez a 19 fős csökkenés most kvázi
győzelem. Ahogy fentebb említettem, sok tagfélvétel és sok új tag belépése nem tudott
létrejönni, Ők ősszel majd érkeznek, ha nyugalom lesz.
Viszont elkezdte a munkát Jánossomorja, Eger és egy újabb kecskeméti klub, de őket még nem
tudom, mint hivatalos klub bemutatni. Ősszel biztosan sor kerülhet rá. Továbbra is nagy a
szervezkedés a Campus klubok ügyében, de az iskolai élet leállása ezt a folyamatot is
elakasztotta.
Köszönöm azon klubok munkáját, akik megértve a létszám fontosságát, új tagokat avattak
klubjaikban.
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Szolgáltató központ

Szövetségi koordinátor munkába állítása
A klubok - mint korábban -, most is kiválóan elvégzik a jószolgálati feladataikat, kreatívok és
aktívak.
A szövetség érzékelte, hogy a kluboknak a különféle adminisztratív munkában van a
legnagyobb segítségre szüksége. Jelentések, határidők, stb. Ezért állítottuk munkába a titkári
koordinátort.
Most már biztosan állíthatjuk, hogy a napi átlagban 2 órában foglalkoztatott munkatárs,
Németh Ráchel munkába állítása búsásan meghozta az eredményt. Nagyban javult minden
klubjelentési kötelezettség határidőre való elvégzése és végre a nemzetközi Lions Központban
is láthatóak lettünk azáltal, hogy megindultak az aktivitási jelentések a nemzetközi felületre.
Annyira sikeresnek véljük ezt, hogy a következő kormányzó figyelmébe is ajánlom nemcsak a
folytatását, de a fejlesztését is. Sokkal jobbak lettünk, tapasztalataim alapján jóval átlag felé
emelkedtünk a munka ezen részében. Ráchel nemcsak a kormányzói szereplők, de a klubok
vezetőinek is kedvence lett, akire mindig lehet számítani.
Kommunikáció
Egy éve nagy kommunikációs megújulásba kezdünk, melyet mindenki ismer már.
Belső kommunikáció:
Itt folyamatosan erősödik a klubaktivitás. De még tovább kell folytatni a képzéseken a munkát,
mert sok klub még nem vezette be az oroszlanok.hu oldal figyelését, használatát.
Külső kommunikáció:
Itt komoly előrelépés történt azáltal, hogy a klubok – valahol kinevezett krónikással –
elkezdték aktivitásaikat feltölteni a szövetség által létrehozott saját klubhonlapjukra, mely így
felkerül a lions.hu oldalra és a szövetség facebook oldalára is. Ezt a munkát érdemes folytatni.
Ebben az évben megkezdtük a külső kommunikáció átgondolását, kidolgozását és
bevezetését.
Épp most kezdődik a Respect nevű program, amely a Lions nevet pozitív összefüggésben nagy
mennyiségben viszi majd a közösségi médiába. Hamarosan mindenki szeme elé kerül.
A lions.hu honlapunk - mely a külső kommunikációt szolgálja – is folyamatosan működik, de
azért itt is van még tennivaló.
A kommunikációs felületek működtetését továbbra is Koncsik István tagtársunk koordinálja
saját erőforrásból, amiért nagy köszönet jár neki.
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Egységes arculat kialakítása és terjesztése
Itt folyamatosan terveztük a grafikáját azoknak a klubok zászlóihoz, kiadványaikhoz, stb., akik
igényelték ezt tőlünk. Továbbá gyakran elláttuk a klubokat különféle események forgatókönyv
javaslataival, zenékkel, videókkal. Egyre többen használják a szövetség oldalára feltöltött
grafikai elemeket, hang- és videoanyagokat saját rendezvényeikhez.
Kölcsönözhető eszközök bővítése
Itt sajnos nem történt előrelépés, mert ez tavaszi program lett volna, de a járványügyi
intézkedések miatt leállt minden ilyesmi gyártása.
Fejlődő Wanatka Központ
A központunkat szeretjük és elég jól használjuk is.
Beléptető rendszer kiépítése:
Ennek tavaszi megépítését is megakasztotta a vírus, de hamarosan megépítjük, támogatói
segítséggel.
Informatikai berendezések beszerzése:
Nem történt beszerzés. Amennyiben a titkári koordinátor szerepe szélesedik, akkor
mindenképp szükség lesz erre, mert sok minden más mellett kívánatos lenne, ha a
levelezésünk saját gépen/felhőn menne keresztül.
Vizuális eszközök fejlesztése:
Telepítésre került egy jó helyre függesztett nagyméretű vászon, melyre a megfelelő fényerejű
projektor jó minőségben tud képet adni.
Támogatói fal:
Nem tudott megépülni tavasszal, de a támogatókat és kitüntetett tagokat bemutató és
valamennyi klubnak bemutatkozást biztosító igényes létrehozása valószínűleg hamarosan
megépül, szponzori segítséggel.
A Wanatka Központ időnkét felújításra szorul. Elromlik a kazán, meg kell javítani a redőnyt,
egy széket, stb. Ennek fedezeti segítésére bevezettük, hogy nem Lions eseményre fizetni kell
a használatért. Ősszel volt is folyamatos bevétel, de tavasszal minden elmaradt. Javaslom,
hogy ezt továbbra is tegyük meg.
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Képzés
Az éves nagyképzés november elején került megrendezésre, az elmúlt két évben tapasztalt
érdeklődés mellett
A tematikája hasonló volt mint előtte, azaz a plenáris mondanivalók mellett szekciókban
előadott tematikus témák kerültek terítékre, de a motivációs képzés is nagy sikert aratott.
Külön képzés volt januárban a zónaelnököknek, melyhez nemzetközi Lions támogatást is
kaptunk.
Az összetartozás növelése
Lions nap / hónap:
Sajnos ezt is elmosta járvány. Nem volt lehetőség olyan programok megtartására, amelyet
terveztünk.
De újszerű, a járványügyi előírásokhoz és a kialakult élethelyzethez igazodó programok
születtek
• A Wanatka Központ működésének, használatának veszélyhelyzet idejére szóló
működési rendjének elkészítése, életbeléptetése
• Az egészségügyi program kiegészítése, újragondolása
• Egészségügyi védőfelszereléseket (maszkok, kesztyűk, fertőtlenítőszerek) vásárlására,
amelyeket igény szerint a klubok rendelkezésére bocsátunk
• A koronavírus miatt kialakult speciális helyzet speciális kommunikációs indítása
• A klubok önzetlen aktivitásainak támogatására pályázat, (a jószolgálati alap terhére
elkülönített keretet terhére), amelyre a klubok kizárólag a koronavírussal összefüggő
aktivitásaikkal pályázhattak
• A megváltozott körülményekhez igazítva a LCMSZ konvenciójának terve
• A szeretet karanténja” néven nemzetközi fotó pályázat
• „Lion karantén” néven versíró pályázat, a hazai illetve a határon túli általános, illetve
középiskolás tanulók részére
• Respect nevű program, mely a generációs jobb megértését segíti, főleg a közösségi
médiában
Szorosabb zónamunka:
Nagy örömömre szolgál, hogy ősszel valamennyi zónában találkoztak a klubok vezetői. Az
északnyugati zónában nagyon újszerű, inspiráló találkozó zajlott. Sajnos a tavaszi
zónatalálkozók elmaradtak, pedig szép tervek születtek.
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Lions pályázatok kezelése
Nem Lions tagoknak:
• Békeposzter – ez nagyon sikeres volt idén is. Az eredmények megszülettek, az
eredményhirdetés őszre lett halasztva.
• Wanatka díj – Itt is az történt, hogy a tavaszra szervezett nagy média anyagok
elkészülése elmaradt. De így is voltak szép pályázatok.
Csak Lions tagoknak, kluboknak:
• Fotópályázat. Idén nem volt nemzetközi kiírás, de mi megszerveztük az országosat.
Sokan pályáztak, eredményhirdetés a konvención lesz.
• Az év klubja. Eredményhirdetés a konvención lesz.
• Az év jószolgálati eseménye. Eredményhirdetés a konvención lesz.
Kormányzói döntés alapján:
• Az év lionja. Eredményhirdetés a konvención lesz.
Mérhető teljesítmény alapján:
• Az év tagfejlesztő klubja. Eredményhirdetés a konvención lesz.
• Az év legfejlesztője. Eredményhirdetés a konvención lesz.
• Az év legjobb médiafelülethasználó klubja
A Konvenció után valamennyi pályázat elérhető lesz a lions.hu honlapunkon.
Nemzetközi kapcsolatok
Hivatalos találkozók:
• Fantasztikus világkonvención vettünk részt Milánóban, ahol mintegy 140 magyar Lions
lobogtatta nemzeti zászlónkat és szalmakalapjait. A finisben a hangosbemondó
bemondta, hogy nagy tagfejlesztésen van túl a magyar közösség.
• Az Európa Fórum Tallinban volt, ahol a magyar lionok szépen képviselve voltak.
Baráti Kapcsolatok:
• V4. Kisebb-nagyobb intenzitással, de egyelőre igazi nagy átütő siker nélkül működik. Át
kell gondolni, hogyan adjunk tartalmat, ennek a különben életképesnek mutatkozó
összefogásnak.
• A német-francia-magyar közös tradícionális program a Tri-Jumelage. 2019
szeptemberében sikerült egy nagyon magas színvonalú találkozót megrendezni
Sopronban, melyben tartottuk magunkhoz ahhoz az alapelvhez, hogy sérült embereket
támogatunk, állítunk színpadra. Azt mondják a sok T-J programot megjárt résztvevők,
hogy talán soha nem volt ennyire magas színvonal a rendezésben. A Sopron LC által
szervezett támogatóknak köszönhetően sikerült az előirányzott pénznél kevesebbet
felhasználni.
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Kárpátaljai segítő program
Ősszel elvittük a sok-sok segítséget, melyet a klubok ajánlottak fel. Ruhákat, tartós
élelmiszereket és pénzt. Ott most is, mint ahogy régebben is, hatalmas szükség van erre.
Együttműködő partnerünk továbbra is a Kárpátaljai Református Egyház volt.
Támogatói (szponzori) kapcsolatok
Nagyobb figyelmet szenteltünk annak a munkának, mellyel felkutatjuk a vállalkozásokat és
meggyőzzük őket, hogy támogassanak minket. A Tri-Jumelage programban is majd
hárommillió forint értékben volt támogatói forrás.
A Wanatka Központban támogató építi ki az új belépési rendszert és a megújuló tablókat is.
A most induló Respect programra is elkezdődött a támogatók segítségnyújtása.
Nemzetközi csereprogram (YEC)
Sajnos az idei programot elmosta a járvány. Az utazások ellehetetlenedése miatt a hazai győri
tábor sem nyitotta meg kapuit.
LEO együttműködés
Kértem a Leo Szövetséget, hogy mindenben segítség azon klubokat, akik szeretnének LEO
klubot létrehozni.
Továbbá arra kértem a Leokat, hogy kutassák fel az archívumukból a volt Leokat és keressék
meg őket, hogy invitálják a Lions felé. Nagyon sok megkeresést végeztek, de a konkrét
eredmény még várat magára.
Regatta - Piknik
Ezt nehéz lett volna összeszervezni a tavaly elvesztett helyszín miatt, de a járvány miatt nem
is volt esélyes.
Bál
Idén is szép és gazdaságos bált szerveztünk a Stefánia Palotában. Telt ház volt, színvonala
méltó a nevünkhöz és sok elégedett vendéget lehetett látni.
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Tisztelt Konvenció!

Bár a fenti felsorolás nem teljeskörűen szól mindarról, melyet a szövetség igyekezett a
klubokkal karöltve vagy a klubok számára elvégezni, azért a legfontosabbakat számba vettem.
De a legfontosabb mégiscsak az, hogy a klubok kiválóan végzik jószolgálati feladataikat.
Kreatívak, aktívak, méltó módon viselik a Lions nevet működési környezetükben.
A legtöbb klubban ebben az évben és előtte is, akár többször is jártam. Alig van olyan, ahová
nem jutottam el. Köszönöm éves munkájukat, sokat tanultam tőlük, sokat tanultam tőletek,
magyar lionok.
És nem utolsósorban köszönöm saját klubomnak, a Sopron LC-nek a támogatást.

2020. június 14.

Boronkay Gusztáv
kormányzó
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