
Bcszámoló a Nőklub 2015-ös évéről,

Klubunk a 2015-ös évben 120.000 F't-ot kért és kapott, A felhasznált összegei számláklial

ipazoltuk,
iiri"",,t ottottiint _ ,ere.u., sokféle színú filcanyag, patcbwork anyag, szövéshez

alkalDas fona1 és egyéb kjegészítők különféle varíási technikákhoz,

iiil"aore., IsmerÉdés m;gyénk látnivalói,al közösen a Ho.ismereti körrel, Egynapos

Í.i.-a.á"Ú. Bra"p*oe: V,árkJrt bazár, örökségünk útjain, SziklakóIház, Nemzeti Galéria,

Hévizi kirándrrlás,
Amiyel foglalkoztuík:
Egy mini patchu,ork házi tanfo}yam keretében többen

szövés tanulása. szövés különféle keleteken,

A vitrinbe húsvéti témábaD figurák, egyéb díszek készítése,

vitrin elkészítése: megalkottunt egy 24 darabos betlehemet

tájat.
Siüreti felvonulás egyik helyszínének berendezése,

vitrinkiállítások az év folyamán:
1. Magyar Kultúra Napja Ingek, blúzok, csecsebecsék,

ismelkedtek ezze] a technikával.

Nagy mun]ra volt a karácsonyj
és, egy sok alakos, nesés, téli

2, Húsvéti vitrin
3. Kötények anno és ma,

;. iiJ;; .;ii*"lők, BéIess}né Sólyom Olga családi fényképgyííjteménye, Régi itókák

Paulin GyöIgyné gyűjteménye
5. Betlehem, Meseerdö téli varazs

Terveink 20l6-ban

Kömyezetiinkben élő és alkotó iparmúvészekkel való ismerkedés,

iiieiaure. Budapestre. Milel a Nemzeti Galériában nem tudtunk sok időt tölteni, ezért

i.-Jii".r"^"t oda egy kirándulást. Aügusztusban rendezik Budapesten a Várban a népi

Úr.".t"..eg"t tinnepei, Ezt is tervezziik-felkeresni, Hévízi kirándulás- Közös kjrándulás a

Honismereti körel,
vá.á"lá., ,rugyon bevált a filc anyag, a patchwork anyag, 

_Eg5éb _kel]ékekel 
kívánunk még

t*r"."r^r. ,,Ű,rrr"rlrnket" tovabb-kívanjuk fejlesáeni az alkotni kiváno no.k elképzeléseinek

;;gf"Ú";. Klubunk alkotó jellegú, rninc|ig adódik elóre nem látható,\,, beteryezhető

icr-ikenység, Ottet, ami megvalósítást kíván, Így a vásárlások ehhcz igazodnak,

vítrinkiállítások, szívesen vesszük, ha más klubok is bekapcsolódnak olykor olykor ebbe a

t"r!i""y."eb", é. trázi ,,kölcsönveszik" a vitrint, Ez most 2016 januárjában meg is történt a

Nlugdíj as klub részéről.
Szüreti felvonulás egyik helyszinének berendezése,

i"retti p."s"."ti"n mis klubokkal közös tevékenység: majális, Tájházi program,

kirándulás, stb,

ilszonjüt az Önkormányzat hathatós segítségét és kérjük, hogy ebberr az évben is segítse

programjaink megva!ósítását l50 000 Ft erejéig,

iovabbá köszönjük a Faluház dolgozóinak segítségét,

Taglétszámunk ebben az evben23 fő.
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