MEGHÍVÓ
a Mini 50. születésnapjára
Kedves Minis Barátunk!
A Mini Club Hungary jubileumi évének és talán az
utóbbi tíz évének legfontosabb eseménye, az Oldtimer
Expo küszöbén állunk. Klubunk itt ünnepli szeretett
kisautónk 50. születésnapját! A kiállításon ugyan
három napon keresztül lesz látható a Minik evolúciója,
de az április 18-ai, szombati nap programját úgy
állítottuk össze, hogy Te semmiből ne maradhass ki!

Programterv:
• 9:00-13:00: A kiállítás és azon belül a Minik evolúciós sorának megtekintése
• 14:30-ig: Érkezés Budapestre, a Népligetben található Planetárium parkolójába és
a beteg gyermekek számára hozott ajándékok bepakolása egy teherautóba
• 15:00-kor: Konvojban indulás a Tűzoltó Utcai Gyermekklinikához
• 15:20: Érkezés a kórháztól nem messze található, lezárt Üllői úti szakaszhoz, itt
kezdődik a beteg gyermekek „miniztetése”
• 16:30: A konvoj továbbindulása az Üllői útról
• 17:00: Érkezés a Városligeti Műjégpályára, ahol az összegyűlt új MINI-k már várnak
minket
• 17:20: 1 klasszikus-1 új Mini formációban közös továbbhaladás az Oldtimer
Sokadalom minis arculatú Sokadalom Pontjához. (Újpesti Alsórakpart északi vége)
• 17:50: A Sokadalom Ponton való áthaladás kezdete
• 18:30: Érkezés az Oldtimer Expo területére, a Vasúttörténeti Park Miniparkolójába, majd közös bevonulás egyenesen a MCH kiürített standjára
• 19:00: Klubunk jubileumi évének fővédnöke, Öexc. Greg Dorey brit Nagykövet Úr
köszöntő beszéde
• 19:15: Michael Hwezda barátunk 18 óra alatt, apró alkatrészeiből összeszerelt
Austin Cooper S, 1071 cm3-es, rendkívül ritka Minijének ünnepélyes elindítása
• 19:30: Az új MINI Cabrio hivatalos magyarországi közönségbemutatója
• 20:00: Exkluzív vendégfogadás
• 20:45: A Mini születésnapi tortájának fölszelése

Fontos információk:
A kiállítás pontos helyszíne a Magyar Vasúttörténeti Park. Budapesten, a XIII.
kerületben a Tatai út 95. szám alatt található. Az időpontja 2009. április 17-19.
A nyitvatartási rendje: pénteken 12-től 23 óráig, szombaton 9-től 23 óráig, vasárnap
pedig 9-től 18 óráig. Bővebb információt a www.oldtimerexpo.hu internetes oldalon
találsz.

Azért érdemes a kiállítást szombaton délelőtt is megtekintened, mert akkor
láthatod a Mini standot eredeti formájában. Az esti zártkörű rendezvény idejére
kénytelenek vagyunk azt részben kiüríteni, hogy minden vendég elférjen, és együtt
ünnepelhessük a Mini 50. születésnapját.
A Tűzoltó Utcai Gyermekklinikán a klub vezetősége a „miniztetéssel” egy időben
adja át az Évadzáró és az Évadnyitó Találkozókon tartott tombolasorsolásból befolyt
összeget és az általad a helyszínre hozott tárgyi adományokat.
Az Oldtimer Sokadalom a kiállítás kísérőrendezvénye. Lényegében a nagyjából egy
időben tartott veterános felvonulások összessége. Ha minden igaz a Mini-konvoj
messze a legnagyobb felvonulás lesz aznap Budapesten. Nagy Britannia
magyarországi nagykövete pedig személyesen vesz részt a konvojunkban,
méghozzá Minivel! Mindenképpen ott a Te helyed is!
A kiállításon az 1962-től napjainkig gyártott Minik típus- és karosszériavariánsainak széles palettájával ismerkedhetsz meg. Sok más mellett meglepetés
minis diorámák, minis filmek, Mini-modell kiállítás és jubileumi logóval ellátott
ereklyék is várnak.
Ha szándékozol jönni az angliai világtalálkozóra augusztusban, ne felejtsd otthon
az 50€-t a kompátkelés regisztrációjára és a személyenként 55£-ot a találkozón való
részvételre. Ezt az április 18-i, szombati nap során bármikor odaadhatod Darvas
Petrának (20/252-7109).

Nagyon fontos információk:
A kiállításra a Mini Club Hungary tagjai és egy fő kísérőjük a szombati napon
díjmentesen léphetnek be. A parkolóhoz közelebb eső „kis bejáratnál” délelőtt ott
fog szerepelni a neved a vendéglistán. Jelezd, hogy a Mini Club Hungary tagja
Vagy, és mondd be a Neved! Ha több mint ketten jönnétek, akkor az említett
kapunál szintén tudtok megfelelő számú jegyet is váltani.
Az esti partira – helyhiány miatt – sajnos csak Te mint klubtag és egy kísérőd
tudtok bejönni.
A Planetárium parkolójába (érkezés 14:30-ig) ne felejts el magaddal ajándékot
hozni a beteg gyermekek számára. A Tűzoltó Utcai Klinika szívesen fogad jó
állapotú játékokat és gyermekruhákat, de bármilyen más tárgyi adományt is.
Ez nem „csak” egy Mini Találkozó lesz. Most 50 éves a Mini, nem hagyhatod ki!

Szeretettel vár:
A Mini Club Hungary
Elnöksége

