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Mannheim Viktória:
Az elmúl közel két hét eseményeit foglalja össze.
2013. december 5-én Rotary Mikulás-futás Miskolc belvárosában
2013. december 9-én Rotary Zene-Mikulás a Miskolci Színészmúzeumban
2013. december 13-én Rotary Karácsony az értelmi fogyatékosokkal

A részletekről:
Kovács Attila barátunk beszámol a Rotary Mikulás-futás eseményeiről, és
eredményeiről.
A rendezvényen 10 miskolci középiskola, közel 700 diákja vett részt.
Az időjárás -- szokásos módon – kegyes volt hozzánk és a résztvevőkhöz.
Attila elmondja, hogy a nagyon szűk előkészítési idő ellenére sikerült a rendezvényt a
szokásos módon, és eredményességgel megrendezni.
Egy jóval korábban elkezdett felkészülés esetén még sikeresebb lehetett volna a rendezvény.
A támogatásokról: a CHINOIN Csanyikvölgyi Gyáregysége 100.000 Ft-al támogatta a
programok. Katona Ferenc barátunk képviselői alapjából 60.000 Ft-ot adományozott a
klubnak, és a DECATLON 50.000 Ft vásárlási utalvánnyal, és tárgyjutalmakkal járult hozzá a
rendezvényhez, a Duparec Kft 12.000 Ft támogatást adott. Ezen felül jelentős számú
tárgyjutalom állt még rendelkezésre a tombola sorsoláshoz.
A program lebonyolításában a klub tagjai is kivették részüket.
Személyesen jelentek meg a rendezvényen és segítették a lebonyolítást:
Kovács Attila
Dr.Mannheim Viktória
Huszti Gábor
Dr.Tóth Gergely
Dr.Jámbor Igor
Dr.Molnár Imre
Juhász József
Szigeti László
Hargitai Pál
Á.Tóth József
Amelia Motbey
Lais Santana
Kelsey Day-Graham
A rendevény megfelelő sajtóvisszhangot kapott a médiában
(Észak, MIKOM, Miskolci TV, TV2).
Külön köszönet a cserediákoknak, akik aktív részvételükkel színesítették az eseményt.

http://www.rotarymiskolc.hu/hirek-esemenyek/

2013-12-16_RC Miskolc jegyzőkönyv

2. oldal, összesen: 6

Dr.Manheim Viktória beszámol a december 9-i Rotary Zene-Mikulás programról.
Cserediákjaink már hetek óta készültek egy meglepetés koncertre, Kékes Zsuzsa barátunk
támogatásával, és felkészítésével, melynek napja érkezett el december 9-én.
A szokásos helyszín helyett a klubülést a miskolci Színháztörténet és Színészmúzeumban
tartottuk ezen a napon. A családi rendezvényre hivatalosak voltak cserediákjaink fogadó szülei
is.
A koncertet a diákoknak szánt Mikulás-csomagok átadása, és a közös vacsora zárta.
Az eseményről fotókat és videó beszámolót nézhettek meg a Rotary Miskolc honlapján:

http://www.rotarymiskolc.hu/hirek-esemenyek/
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Rotary Karácsony az értelmi fogyatékosok egyesületénél.
December 13-a eseménye volt a részvétel a B.-A.-Z.-megyei Értelmi Fogyatékosok
Egyesülete karácsonyi rendezvényén.
A rendezvényen (Fehér János barátunk szponzorálásával) 80 db Mikulás-csomag került
kiosztásra a fogyatékos barátainknak.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjaiból álló vonósnégyes meglepetés koncertet adott a
hálás közönségnek.
A Mikulás csomagok átadásában két önkéntes segítőnk is akadt, akik a Mikulás és Krampusz
szerepében segédkeztek a csomagok szétosztásában, és okoztak örömöt és meglepetést
fogyatékkal élő barátainknak. Köszönet nékik!

A csomagok kiosztása után a Paramuzsikusok adtak egy kis műsort a jelenlévőknek.
A fogyatékosoknak Manheim Viktória elnökünk házi süteménnyel kedveskedett.
A rendezvényen a Klubot Dr.Manhei Viktóri elnök és Á.Tóth József titkár képviselte.
Fehér János barátunk helyett --elfoglaltsága miatt-- lánya, Fehér Viktória vett részt az
eseményen.

További képek és video a www.rotarymiskolc.hu oldalon.
EGYEBEK:
A klubülés további témái:
Ebben az évben ez volt az utolsó hivatalos klubülés. A következő soros ülés 2014.
január 6-án lesz!
A lehetőség szerint a két ünnep között szervezünk egy közös (forralt)boros találkozást.
Ezzel kapcsolatban majd telefonon és/vagy sms-ben keressük egymást.
A februári jótékonysági koncert szervezését (Hospice és értelmi fogyatékosok
számára) fel kell eleveníteni. A tervezett koncert február végén, március elején lenne
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a Miskolci Nemzeti Színházban. Az előkészítő tárgyalások megtörténtek, az operatív
tevékenységet januárban el kell kezdeni.
Huszti Gábor javasolja, hogy a klub támogatotti célcsoportját szűkítsük le, és
hanyagoljuk az ad’hoc ötletek alapján való támogatást.
Kovács Attila javasolja, hogy az egyéb (látszólag nem a célcsoportnak szóló)
programok kommunikációját (Fazola, Mikulás-futás stb.) a célcsoportok felé
irányítsuk, és kössük össze valamilyen formában a számukra szóló támogatás gyűjtési
akciókkal.
Huszti Gábor javasolja, hogy a két fő támogatott csoport továbbra is az értelmi
fogyatékosok szervezete, és a Hospice Alapítvány legyen. A tényleges
tevékenységünket, és a támogatási potenciánkat se szeleteljük tovább.
December 20-án 13-órától Rotary Karácsony, melegétel-osztás a rászorulóknak
Kovács Attila barátunk (szponzor és szervező egy személyben) beszámol a
rendezvény előkészületeiről.
Az ételosztás a szokásos módon 13-órától kezdődik az Újgyőri főtéren, a Vasas
Művelődési Ház előtt. 250-300 adag babgulyás és lekváros bukta kerül majd
kiosztásra.
Az önkéntesek jelentkezhetnek Attilánál telefonon, vagy a negromkft@negrom.hu
email címen.
December 20-án kerül sor a TV2 műsorában a „Süss fel Nap” civil segítők
eredményhirdetésre
mely nemes vetélkedésben elnökünk Dr.Manheim Viktória gyermek-egészségügyi
intézményekbe szervezet dekorációs falfestési projektje szerezte meg a legtöbb
közönségszavazatot. Mint tudjátok ezt a projektet a Rotary District is befogadta, és
Dr.Sólyom Bódog kormányzó úr országos programmá tette.
AZ eredmény közzététel után Barabás Endre district titkár barátunk az alábbi
gratulációt körözte az elnöki/titkári levelezési listán:
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Á.Tóth József titkár „közleménye”.
Kedves Barátaim. Közel két hete működik immár klubunk saját honlapja a
www.rotarymiskolc.hu címen.
A honlapon próbálok összeszedni minden olyan információt és adatot, ami önmagunk számára
fontos, és archív értékkel bír, illetve büszkén mutathatjuk meg a külvilág felé is.
Munkámhoz a segítségeteket kérem a következőkben:
Javaslatok, ötletek a honlap kialakításával kapcsolatban
Várok olyan linkeket, melyeket Ti fontosnak gondoltok itt publikálni,
Van-e valaki, aki egy-egy rovatot (menüt) szerkesztésre felvállalna?
Egyebek ☺
A legnagyobb támogatás azonban az lenne, ha olvasnátok és ajánlanátok másoknak is a
honlapot, hogy ne érezzem, hogy csak magamnak, passzióból szerkesztem. ☺
Köszönet a honlap eddigi hűséges olvasóinak:
Dr.Molnár Imrének,
Huszti Gábornak
Dr.Pauker Zsoltnak és
Gulyik Zsoltnak
Dr.Pungor Andrisnak
Szigeti Lacinak
Támogatásotokra, véleményetekre továbbra is számítok.
Mellékelek ide egy látogatási statisztikát lapunk elmúlt 4 hetes működéséről.
(A 4 hétből csak kb. 2,5 hete tekinthető meg nyilvánosan a honlap.)
Elérhetősége: www.rotarymiskolc.hu
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