We Serve / Szolgálunk......
Ez a Lionok jelszava

20 évvel ezelőtt alakult a Monor Hegyessy Lions
Club.
A Lions Clubok Nemzetközi Szövetségét, a Lions Clubs Internationalt
Melvin Jones alapította 1917-ben az Egyesült Államokban.
A jószolgálat nemes eszméjének teljesítése eredményezte, hogy a
Lions mozgalom ma 206 országban van jelen, 46 000 klubban
mintegy 1,35 millió tagja van, és a világ legnagyobb klub alapon
szerveződő jószolgálati szervezete.
A Lions egyben az egyik leghatékonyabban működő jótékonysági
szervezet, hiszen célunk, hogy maradéktalanul teljesítjük
küldetésünket.
A monori Lions Club 1993-ban alakult meg.
A Clubok csakúgy,mint a Kormányzóság is minden éveben új vezetőt
választ.A Clubnak mindenki a tagja lehet aki embertársait kívánja
Szolgálni
a rászorulóknak támogatást ad anyagiakban a a saját munkája
révén!!
Néhány a munkáink nyomán megvalósult támogatás és
rendezvény a Club elmúlt 2 évtizedben végzett jószolgálati
eseményeiből.
/ a teljesség igénye nélkül /

Bevételek : Koncertek,bálok,karácsonyi vásárok,
főzőversenyek, fánksütés, egyéni befizetések útján
keletkeztek

Monor Kossuth L. Iskola nyelvi labor berendezéséhez videó, színes tv.
Vasadi Diákotthon , Gyömrői Szociális Otthon, Máltai Szeretetszolgálat,
Asztmás Gyerekek Alapítvány, Pilis Szakiskola, Jugoszláviai menekültek, /
élelmiszer, gyümölcs ,pénz /
Vakok Olimpiájához hozzájárulás
Nagycsaládosok Egyesületének buszköltség kiránduláshoz.
Dávodi család segítése pénzzel, tüzelővel, hitel kamatának csökkentése,
átütemezése, mivel összedőlt a házuk. / mellékelt levélben bővebben. /
Tiszasülyi Anyaotthon támogatása élelmiszerekkel.
- Az Erdei Kisegítő Iskola ajándékok, táboroztatás.
- Monor és Környéki daganatos beteg gyerekek és családjuk megsegítése.
- Mozgássérült kislány életminőségének javítása a Laresz Alapítványon
keresztül.
- Monori Evangélikus Egyháznak harmónium adományozása.
- Monori Katolikus Egyház orgonájának felújítása.
- Monori Könyvtár részére a vakok és gyengén látóknak speciális
számítógép és program megvásárlása.
- Cserkészcsapat nyári táboroztatásának segítése.
- Monori Öregek Otthonába videó, színes tv megvétele.
- Lengyel árvízkárosult gyerekek üdültetése.
- A monori járás területén elsőként megvásárolandó az életmenő
műszerekkel felszerelt mentő „ eset kocsihoz „ nagy összegű
hozzájárulás / 500000 ft /
- A Monori József Attila Gimnáziumban 2-3 jó tanuló, szegény diák
ösztöndíjjal történő támogatása. Diákok külföldi ifjúsági
cseretáboroztatásra küldése. Gimnáziumi Alapítványi befizetések . A
tornacsarnokba eredmény kijelző tábla megvétele.
- Rászoruló, gyengén látó gyerekek ingyen szemüveghez juttatása.
- Karácsonykor évente 50 kisiskolás tanuló támogatása alapvető
élelmiszereket tartalmazó csomaggal.
- Az általános iskolások részére kiírt nemzetközi „ Békeposzter”
rajzverseny megszervezése, a helyi első 3 helyezet jutalomba részesítése.
- Monoron a Vigadó koncerttermébe a „ Zongorát a Városnak „
felhívásunkra egy Steinway hangversenyzongorát vásároltunk, így a város
is felkerült az ország zenei térképére . Ezért évente két alkalommal
jótékonysági koncertet rendezhetünk terembér nélkül.

- A Monori Rendelőintézet részére a nagyszabású Mága koncert teljes
bevételét 1 200 000 ft,-ot átutaltunk egy ér, szív, hasi ultrahang készülék
megvásárlásához.

A Clubunk minden hónap első hétfőjén tartja
összejöveteleit a Hegyessy Nyerges Themal Hotelban.
Kérjük amennyiben érdeklődik munkánk iránt és érez
magában elszántságot rászoruló emberek és csoportok
támogatásának Szolgálatára
Keressen meg bennünket itt a facebookon vagy
tagjainkon keresztül………
Baráti Üdvözlettel,

A Monori Hegyessy Lions Club Elnöksége
valamint

Lions barátsággal : Kovács Béla volt Országos
Kormányzó
és Kecskés Péter jelenlegi Elnök

