Tisztelt úr, tisztelt Képviselő Testület!
2015-ben is minél több színes közösség építő programot szeretnék szervezni az Aszófőieknek
kérem szíves támogatásukat ebben az évben is.
Téli és tavaszi programok Aszófőn
2015. I. félév
Február 14.-én szombaton
GYERMEK FARSANG
szendvics,üdítő,sütemény,tea 15.000.-Ft
apró jutalom a játékosoknak 5.000.-Ft
díjak a jelmezeseknek 10.000.-Ft
Összesen: 30.000.-Ft
Február 22. vasárnap
IDŐSEK NAPJA
Ennek a rendezvénynek a költségeit nem tudom mivel én csak a program részét szervezem
Műsor:
Helyi gyermekek és fiatalok szavalatai és hangszeres bemutatója
Március 14. szombat
MOZDULJ ASZÓFŐ!
Egész napos rendezvény az egészség jegyében
Bekapcsolódunk az első ORSZÁGFUTÁS programba mely egy közösség formáló
rendezvény. Célja: Fussunk végig az országon egyetlen nap alatt. A vállalt szakaszok az
egész országon végigkanyargó,folyamatos útvonallá állnak össze. A mi vállalt és regisztrált
szakaszunk 6,9 km (Aszófő-Balatonfüred) .
Az aszófői csapathoz (mely folyamatosan bővül) csatlakozott Burján Jenő többszörös
Ironman,Baranyai Máté maratoni futó,Györgyi Gábor többszörös triatlon bajnok .
A szervezésbe szeretnénk bevonni a falu apraja-nagyját és a futókat is ezért szeretnék egy
megbeszélést tartani január 24.-én szombaton, ahol remélhetőleg minél több ötletet kapunk az
egész napos rendezvény programjait illetően.
- sorversenyek
- tornabemutató
-aerobik
- küzdő sport bemutató
- Mosolyvár Játszóház logikai játszóháza ill. polófestés
- Györgyi Gábor kerékpártúra élménybeszámoló (vetítéssel egybekötve) Alpok,Pireneusok,Kanári szigetek,Andalúzia
- ebédfőzés (virslis paprikás krumpli)
- vacsora : egészséges ételek és sütemények, gyümölcsök (batyus jellegű)
este: karaoke party és retro disco

A költségeket pontosan nem tudom még
amit szeretnék
- Emléklapok és kupák, érmek
- Mosolyvár Játszóház (3 óra kézműves+2 óra logikai játék)
- Ebéd kb 50 főre
-Üditőital,ásványvíz,gyümölcsök
- Frissitő ponton a futóknak: banán, ásványvíz ,szőlőcukor és cola
Ha a program sikeres lesz szeretném ha minden évben megismételnénk.
Március 15.
NEMZETI ÜNNEP
karton, zászló és egyéb a műsorhoz szükséges dolgok: 5.000.-Ft
Április 4. szombat
HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ ÉS SZAVALÓVERSENY
jutalom könyvek: 10.000.-Ft
apró jutalmak a játékos versenyekre: 5.000.-Ft
szendvics,üdítő,sütemény: 15.000.-Ft
Összesen: 30.000.-Ft

Május 10. vasárnap
MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Gyógynövénytúra Aszófőn Takács Feri bácsival (gyógynövényszakértő)
A tiszteletdíjat még nem tudom pontosan mennyi
Május 30. szombat
TÜNDÉRMESE musical premiere

Remélem a sok program közül minden korosztály talál majd kedvére valót.
Köszönöm támogatásukat!
Tisztelettel
Nagy Annamária
2014. január 6.

Lázár Zsombor fotós kérését is tolmácsolom
Műtermi fotózáshoz mennyiért vehetné bérbe a kultúrt (néhány lámpa és paraván)
A karácsonyi rendezvényen Zsombor fotózott 400 képet készített, én fizettem a költségeit
hiszen én kértem meg hogy jöjjön el.
Javaslatom: A termet adjuk oda ingyen (néhány alkalomról van csak szó) és ezért ő is ingyen
fotózzon a nagyobb rendezvényeken.

Sajnos a sok használatban tönkrement a Könyvtár egyetlen nyomtatója. Megjavítani már nem
érdemes mer lejárt az ideje és az alkatrész is majdnem annyi lenne mint egy új gép. Nagy
szükségem lenne egy másik készülékre hiszen a programokhoz,meghívokhoz, a heti
jelentésekhez, a játszóházak feladataihoz, és a könyvtárba látogatók nyomtatási igényének
kielégítéséhez nagy szükség van rá.
Czipri Tibor keresett egy hasonló gépet:
CANON MG 3550
az ára: 18.782.-Ft

