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2007. évi tevékenység bemutatása. 

 

A Nők a Szebb Jövőért Egyesület megalakulását követően nyomban óriási 
feladatokat tűzött ki maga elé, amelyeket sikerült megvalósítania. 
  
Május 26. Jótékonysági ruha osztás: 
 

Első alkalommal rendeztük meg a jótékonysági ruhaosztást. Társ szervezőkkel együtt 
működve óriási mennyiségű ruha neműt tudtunk kiosztani a rászorulók számára, 
amelyeket  a lakosság és néhány intézmény ajánlott fel. Több százan jöttek el a művelődési 
házba és boldogan vitték haza a ruha neműket, cipőket, játékokat, könyveket. Ezt a nemes 
karitatív munkát a jövőben is folytatni szeretnénk, évente akár több alkalommal is. 

Cél: Karitatív segítségnyújtás a rászorulók részére. 
 
Augusztus 4.-Első Pásztói Rock fesztivál. 
 

A frissen alakult egyesület célul tűzte ki, hogy olyan könnyűzenei programokat 
szervezzen, amelyeken a kortárs magyar zene széles palettáját megjelenítsük. 
A helyszín a pásztói Kishegyi Szabadidő park volt mely terület alkalmas nagyobb tömeg 
befogadására, és a zenekarok bemutatkozására. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatal és 
tehetséges, kezdő hazai zenészek számára is alkalmat biztosítsunk arra, hogy nagyobb 
nyilvánosság előtt bemutatkozhassanak, hiszen eddig jelentős részük nem kapott 
megnyilvánulási lehetőséget, annak ellenére, hogy vannak, akik több éves tapasztalattal 
rendelkeznek, és komoly munka áll mögöttük. Ezért gyakran tőlünk távoli városokba mennek 
el, hogy közönség előtt mutassák be zenei tudásukat.     

A fesztivál célja az, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a térségben élő 
zenészek számára, illetve, hogy minőségi hang és fénytechnika mellett, a fiatalok inspiráló 
versenyhelyzetben kipróbálhassák magukat, tapasztalatokat cserélhessenek kortársaikkal, a 
többi zenekarral. 
A zenélésen kívül kirakodó vásárral, ifjúság védelmi és felvilágosító programokkal 
egészítettük ki a kínálatot, valamint az idő kellemes és hasznos eltöltésére szolgáló 
eszközöket is biztosítottunk, hogy a rendezvényre látogatók számára még kellemesebbé 
tegyük az itt töltött időt. 
A fellépő 11 amatőr zenekar  Pásztóról és Nógrád megye más településeiről (Salgótarján, 
Miskolc, Tar, Szurdokpüspöki) érkeztek. 
Sztárvendég a  Road zenekar volt. 
Kb. 2000 látogatója volt a rendezvénynek. 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 300.000 ft-al támogatta a rendezvényt. 
  
 
Elindult a Baba-mama klub szervezése: 
  
Ahol a kismamák találkozhatnak, megbeszélhetik közös problémáikat, vendégeket hívhatnak. 
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Július 17 – Tanévzáró Baba- Börze 
  

Ruhaneműket, iskolaszereket, gyermek holmikat lehetett cserélni, vagy nagyon 
olcsón megvásárolni. A környező falvakból is sok érdeklődő volt. 
  
Szeptember 14-én „Tere-Fere” 
  

Céljaink között szerepel, hogy az eddig megszokott programoktól eltérő szokatlan, 
nem szokványos újfajta programokat szervezzünk. 
Tudjuk, hogy ez nem egyszerű feladat, hosszabb és kitartó munka szükséges ezek 
megvalósításához. 
Ezek közé tartozik a Tere- Fere  rendezvény sorozat is. Művészeket, közéleti embereket 
hívunk meg és közvetlen személyes kontaktust alakítunk ki a résztvevők között. 
Az első Tere –Fere sztárvendége: Gergely Róbert volt.- 
Megyei hatósugarú újságban és a Vár TV-ben meghirdetett program újszerűségével sikert 
aratott. Az érdeklődők távolabbi településekről is érkeztek. 
  
November  10. Családi Nap  
 

A rendezvényünk célja: A családok közös szórakozási lehetőségének biztosítása. 
Együtt legyen a szülő a nagyszülő és a gyermek. 
Mindenki találja meg a számára kellemes és hasznos időtöltést. A családokat el kell 
mozdítani a televízió és a számítógép bűvös és nagyon ártalmas bűvköréből és olyan kreatív 
szórakozást kell biztosítani, ahol ráéreznek az együtt eltöltött idő varázsára. 
Programok: 
- 13 órától - kézműves foglalkozások 
(gipsz- és üvegfestés, gyöngyfűzés) 
- mesesarok és filmvetítés 
- társasjáték 
15 órától a Habakuk Bábszínház 
„A világgá ment Csacsi és Bari” c. előadása 
Helye: Művelődési Központ 
Pásztó, Deák F. út 14. 
A résztvevők területi elosztásban:   
Pásztó:  kb. 140 fő                                                                                                                  
Tar:        kb.  55 f 
Mátraszőlős:      kb.  30 fő 
Ecseg, Csécse:    kb.  30 fő 
Mátraverebély: kb.  25 fő 
Bátonyterenye: kb.  45 fő 
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 November 19-én Zorán koncert. 
 

A nagysikerű teltházas koncert szervezésében részt vett az egyesület valamennyi 
tagja. Fő szervező a  Művelődési Központ volt. 
Egy ilyen nagy költségvetésű koncertet, ahol a jegyárak nagyon magasak, nehéz 
megszervezni. A megye egész területén hirdetések újságcikkek segítségével tettük vonzóvá a 
programot. 
Résztvevők területi eloszlása:        Pásztó és környéke:                  60% 
                                                         Salgótarján és környéke:              20%                              
                                                         Szécsény és környéke:                  10% 
                                                         Balassagyarmat és környéke:      10% 
  
November 27-Tanévkezdő  Baba-Börze. 
 

Ruhaneműket, iskolaszereket, gyermek holmikat lehetett cserélni, vagy nagyon 
olcsón megvásárolni. A környező falvakból is sok érdeklődő volt. 
  
December 10-én 15.00- 18.00 Jótékonysági ruhaosztás. 
 

Második alkalommal rendeztük meg a jótékonysági ruhaosztást. Társszervezőkkel 
együttműködve óriási mennyiségű ruhaneműt tudtunk kiosztani a rászorulók számára, 
amelyeket  a lakosság és néhány intézmény ajánlott fel. Több százan jöttek el a művelődési 
házba és boldogan vitték haza a ruhaneműket, cipőket, játékokat, könyveket. Ezt a nemes 
karitatív munkát a jövőben is folytatni szeretnénk, évente akár több alkalommal is. 
Cél: Karitatív segítségnyújtás a rászorulók részére, a pásztói művelődési központ előterében. 
Az érdeklődők több környező településről is érkeztek. 
  
Mentsük meg a férfiakat országos mozgalomhoz csatlakoztunk. 
 

Egyesületünk csatlakozott egy országos kampányhoz is, melynek címe „Mentsük meg 
a férfiakat”. Mozgalmunk célja az érintettek informálása, megoldási lehetőségek 
összegyűjtése és a társadalmi összefogás erősítése a jobb minőségű és hosszabb életévek 
reményében. Mert kutatások bizonyítják, hogy annak a valószínűsége, hogy egy férfi 
hazánkban túléli a 65. életévét, ma csupán 59%. Úgy gondoljuk, hogy mi NŐK – mint a 
családok motorjai – sokat tehetünk gyermekünk, szüleink, párunk, barátaink és a körülöttünk 
élők életminőségének javításában. 
  A Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Irodával " Esélyek Háza Salgótarján" 
felvettük a kapcsolatot és megállapodtunk abban, hogy kölcsönösen segítjük egymás 
munkáját. 
  

  
 


