
 
Tisztelt Barátunk! 
 
 
 
 
A Monori Hegyessy Lions Club örömmel üdvözli, hogy Monor kulturális élete a Vigadó 
felújítását követően jelentősen fejlődik. A változatos és színes műsorok közé nehezen 
illeszthetők be olyan produkciók amelyek zongorát igényelnek, holott Városunk szülöttei 
között többen is vannak akik nevet szereztek ezen hangszeren maguknak itthon és szerte a 
világban.  
Úgy gondoljuk, hogy a lehetséges előadókhoz méltó, a hely akusztikájának megfelelő 
hangversenyzongora lényegesen kitágítaná a Vigadóban előadható művek és a válaszható 
művészek körét. Egy-egy előadás során eddigiekben a zongorát Budapestről kellett bérelni és 
szállítani, melynek költsége előadásonként 150-200 eFt. volt. Ezen költség soha nem térül 
meg és a jótékonysági koncertek bevételéből kell finanszírozni. Ez magában rejti azt a 
bizonytalanságot is, hogy nem minden esetben sikerül a meghívott művészhez méltó 
hangszert biztosítani, ezen túl a zongora bérlésre fordított összeg is megmaradna újabb 
koncertek és előadások szervezésére 
 
A Monori Hegyessy Lions Club tagsága elhatározta, hogy a kibontakozott fejlődéshez hozzá 
kíván járulni, így elindítottunk egy mozgalmat „Zongorát a Városnak” névvel. Célunk, 
hogy közösségi összefogással közadakozásból, Önkormányzatunk támogatásával 
előteremtsük a pénzt a hangversenyzongora megvásárlására, amelyet a Városnak kívánunk 
adományozni. Indulási tőkének 800000- azaz nyolcszázezer Ft.-ot ajánlunk fel, amely a 2007 
decemberében megtartott jótékonysági bál eredményéből és a Clubbunk tagsága által 
adományozott összegekből adódik össze. 
Az adományozást szimbolikusan a Vigadó székeihez kötjük, egy szék ára 25.000 Ft. Az 
adományozók nevét egy dísztáblán tüntetjük fel, amelyet a Vigadó épületében helyezünk el. 
 
Az adományokat az alábbiakban felsorolt személyek gyűjtik, az adományozott összeg 
befizetéséről kiemelten közhasznú szervezet  által kiállított igazolást adunk ki. A cégek a 
törvényben meghatározott mértékben adományukat költségként tudják elszámolni, 
magánszemélyek szintén a törvény által meghatározott mértékben leírhatják azt adójukból. 
Amennyiben adományát banki átutalással szeretné teljesíteni azt megteheti az erre célra 
nyitott 10103843-59869900-01001002  bankszámlára a „Zongorát a Városnak” jelszó 
megjelölésével. 
 
Nevek: Dr. Burzuk Valéria, Kovács Béla, Kugel György 
 
Kérjük Önt illetve Önöket, hogy csatlakozzanak mozgalmunkhoz, hogy a Vigadó Kulturális 
Központ mielőbb birtokba vehesse a hangszert mindnyájunk örömére és szórakoztatására. 
 
 
Előre is köszönve támogatásukat.     Monor 2008-02-26 
 
 
……………………………………………..   …………………………………… 
  Kafka István      Dr. Burzuk Valéria 
      elnök      gyüjtés szervezője 


