
Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép, örömteli estén, amelynek 
létrejöttéhez valamennyien hozzájárultunk. 
Éppen ezért szeretném, ha a mai este a köszönet, a hála és a zene jegyében telne 
el. 
Lehet-e egy karitatív klubnak nagyobb öröme, mint amikor az elhatározását 
siker koronázza? Azt hiszem nem. Mi Lions klubosok nagyon örülünk és 
köszönjük ezt az érzést Önöknek. 
  
Bizonyára tudják, hogy Klubunk a Monor Hegyessy Lions Klub egy 
világmérető jótékonysági szervezet tagja, melynek célja a hátrányos helyzetőek 
segítése. 
  
Jótékonysági rendezvényeinken befolyt összegeket a fenti célnak megfelelıen 
igyekeztünk és igyekszünk felhasználni. 
  
2007-ben a szélesebb körő segítségnyújtás reményében gondoltunk arra, hogy a 
felújított Vigadó kiváló akusztikájú ezen terme alkalmas lehetne jótékonysági 
koncertek zenei esték rendezésére, melynek bevétele a rászorulók  megsegítését 
szolgálná. 
  
Ehhez azonban hangszer kell. Egy Zongora! De nem akármilyen .Egy 
versenyzongora amelynek az ára kb. használtan is 7-10 millió forint közötti. 
  
Akkor ez megdöbbentı összegnek tőnt. 
  
Ennek ismeretében indítottuk el „ Zongorát a Városnak ” adománygyőjtı 
mozgalmunkat. A legmerészebb álmainkban sem gondoltuk, hogy 
elhatározásunkat ilyen rövid idı alatt siker koronázza. 
  
Ezért a nagyszerő összefogásért, egyet akarásért szeretnék köszönetet mondani 
mindenekelıtt. Dr. Burzuk Valikának aki a mozgalom ötletgazdája, majd 
mindvégig az élharcosa is. 
  
Köszönet a Lions Klub tagjainak, akik idıt energiát nem kímélve győjtötték az 
adományokat. 
  
Köszönet illeti Mocsári Károly zongoramővészt, aki megtalálta nekünk a 
legalkalmasabb zongorát és ami ennél is fontosabb, hogy meggyızte a zongora 
tulajdonosát arról, hogy az adománygyőjtés sikeres lesz és a vételár elfogadható 
idın belül a rendelkezésünkre áll. 
  



Köszönet és hála Monor város polgárainak, gazdasági társaságoknak, civil 
szervezeteknek, Monoron kívül élıknek és mindenkinek akik velünk együtt 
hittek abban , hogy adományukkal jó célt szolgálnak. 
  
És végül de nem utolsó sorban sok köszönet és még több hála  Monor Város 
Önkormányzatának, Pogácsás Tibor polgármester Úrnak, hogy mozgalmunk 
mellé állt és a hiányzó összeggel hozzájárult a zongora mielıbbi 
megvásárlásához. 
  
A zongora a városé! 
  
A Lions Klub évi 2 alkalommal kölcsön veszi jótékonysági koncert rendezése 
céljából. 
  
Az adományok győjtésérıl elszámolást készítünk, amelyrıl a monori Strázsa 
újság részletes tájékoztatást ad. 
  
Az adományozók nevét egy táblácska megırzi az utókornak. 
  
Kívánjuk, hogy ez a szép és értékes hangszer mindenki örömére szolgáljon. 
  
A Lions Klub nevében kellemes örömteli estét kívánok mindenkinek. 
 

Gál Valéria                                                                                                          
Monor Hegyessy Lions Club elnöke 


