
Összefoglaló
a Vöröskereszt Tápiószecsői Szervezetének üléséről

Dátum: 2010.09.28. kedd 1700, Védőnői Szolgálat
Jelenlévők: , 

Téma: SÜNdörgő-túra

A túrára 2010.10.02-án kerül sor. Idén nem lett meghirdetve a lakosságnak. A Civil 
Kerekasztal évi első ülésén felajánlottuk a jelenlévő vezetőknek, hogy vegyenek részt 
csapatépítő túránkon, amit egy közös szalonnasütés zár a MűvHáz udvarán, Walter Jancsiék 
felajánlásával.
Eddig egy szervezet sem jelzett vissza, hogy részt vesz a túrán, így a SÜNdörgő ismét egy 
vörökeresztes csapatépítő túra lesz. A gyülekező fél 10-től van, kevés reggelivel, valamint 
teával várjuk a tagokat.
A túraútvonalról beszéltünk. Szóba került az Istvánkereszt-dűlő, mint cél, de a végső döntés a 
hét további részében dől el.

Felhívtam a figyelmet arra, hogy Reni és Én októbertől iskolába járunk a munka mellett, ezért 
felvetettem azt, hogy a Mikulás nap, illetve a Karácsonyi gyűjtés főszervezését valaki a tagok 
közül átvállalja. Mindenben segítünk, de sajnos a jelenlegi helyzet miatt nincs már arra 
kapacitásunk, hogy mi legyünk ezeknek a programoknak a főszervezői. Ezért kérünk 
mindenkit, gondolja át, és valaki, vagy valakik vállalják át ennek a szervezését. Minden 
segítséget megkap tőlünk. A legfőbb teendők:
- gyűlés összehívása előtte 
- újságcikk megjelentetése időben
- plakátok tervezése
- ötletek keresése programokra, előadókra
- helyszín foglalás, előadók foglalása
- Mikulás-csomagok összekészítése

Természetesen nem mindent egyedül kell csinálni, de a főszervező feladata, hogy ügyeljen 
arra, hogy mindezek meglegyenek, megszervezze ennek menetét, a feladatokat kiossza, 
mindent fejbe tartson (hogy ne az utolsó hétre maradjon minden). Minden apró részletre kell 
figyelni.

Valamint ötleteket várunk a következőkre:
- milyen olcsó, egyszerű ajándékokat, díszeket készítsünk a gyűjtésnél, amíg várjuk az 
adományokat, vagy esetleg milyen programmal, játékkal készüljünk
- SZAInak ajándékcsomit készítünk, melybe olyan ajándékokat teszünk, amit vagy mi 
készítünk, vagy nem kerül sokba, vagy ők maguk készíthetnek el. Fontos, hogy ezek olyanok 
legyenek, amiket tud használni minden testileg, illetve szellemileg sérült taguk.



A Tápiószecsői Vöröskereszt utolsó negyedéves programjai:

Október 02. SÜNdörgő túra
December  05. Mikulás-nap
December 18. Gyűjtés (Mikulásgyár), majd este, vagy délután Vöröskeresztes évzáró

Berla Andrea


