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2008. évi tevékenység bemutatása: 

 
Március 28.Tere-Fere Gergely Róberttel 

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. 
Sajnos a rendezvénysorozat megvalósítása nem sikerült. Ennek oka a pénzforrás hiánya. 
Ebben az évben újra célul tűztük ki a programsorozat újraindítását. 
Program leírás:  
Vendégvárás: apró sütemény, tea, beszélgetés. 
Terem berendezése: kötetlen „körbefogó” terem berendezés. 

Cél: Szórakoztató program keretében az érdeklődőket bevonni egy kötetlen 
beszélgetésbe 
 Április 27. Zsigmond nap 

Pásztó 1407-ben Zsigmond királytól Budával egyenjogú kiváltságokat kapott. 
A történelmi múltat felidéző ünnepi programokat rendez a város minden évben. 
Egyesületünk társszervezőként részt vállalt ebben a programban. 
A városi egész napos program keretében a gyerekek és családok számára játékos 
foglalkozásokat szerveztünk. Célbadobó versennyel, gurítós játékokkal, ügyességi 
feladatokkal vártuk a családokat. 

Pozitív visszajelzéseket kaptunk, nagy volt az érdeklődés. 
 Április 29. Családi nap 

A televízió a számítógép egyre inkább kitöltik a gyerekek szabadidejét. A szülők 
rohannak, sokan nem figyelnek oda gyermekük egészséges testi és lelki fejlődésére. 
Egyesületünk olyan családi programsorozat szervezését kezdte el, amely a családok számára 
lehetőséget biztosít az együtt szórakozásra, a manuális, kreatív kézi munkák fontosságának 
felismerésére. Bízunk abban, hogy a közös alkotó programokon résztvevők otthon családi 
környezetben is folytatják ezt a tevékenységet. Fel szeretnénk kelteni az igényt a szabadidő 
hasznos aktív eltöltésére.   
A program anyagszükséglete nagy, ezért megfelelő anyagi forrás szükséges hozzá. 
A Családi Nap programja: 
- 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 

Nagysikerű rendezvény volt. A környező falvakból is sokan jelen voltak. 
 Május 17. Retro-Buli 

A Retro hullám végigsöpör az egész országon. Újra hallhatunk régi elfeledett 
slágereket, előkerülnek porosodó színdarabok, musicalek és mozifilmek születnek a néhány 
évtizeddel ezelőtti dalok feldolgozásával, a szekrények mélyéről előszedhetjük a sok-sok éves 
ruháinkat, amelyek ismét a legdivatosabb holmikká váltak. A pásztói női civil szervezet ennek 
a divathullámnak engedett. 
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A meghirdetés után retro őrületben forrt az egész város. A turkálókba és butikokba 
különleges békebeli göncökért mentek be a  vásárlók. 
Lépten-nyomon arról folyt a beszélgetés, hogy „te mit veszel fel?, találtál valami 
bombasztikusat?” 
Minél extravagánsabb, annál jobb:  pettyes a kockással, pulcsi nyakkendővel, tarka a 
tarkával. A retro  zenei világa és a régi idők disco-ja egy hiányt pótol. A fiatalok tombolhatnak 
a mai discokban. A nyugodtabb beszélgetős szórakozásnak a presszók adnak helyt, de a 
közép korosztály, aki már nem  szereti a mai disco-k irritáló világát, viszont szeret igényes 
zenére és kulturált körülmények között  szórakozni, a Retro-Disco-ban mindezt megtalálja. 

Cél: A középkorosztály kulturált szórakoztatása 
 Május 25.Városi Gyermeknap 

Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja. Színesebbé változatosabbá kívánjuk 
tenni ezt a napot a mi részvételünkkel. A gyerekek már jó ismerősként jönnek hozzánk, 
örülünk egymás társaságának. A családok és gyermekek számára értékes programok 
szervezése: kézműves, játszóház 
 Augusztus 1-2. Zenei Fesztivál 

Immár második alkalommal 2008. augusztus 1-2 között kerül lebonyolításra, amikor is 
két napon keresztül két zenei stílust mutatunk be, annak érdekében, hogy a kortárs magyar 
zene széles palettáját megjelenítsük. A helyszín a pásztó Kishegyi Szabadidőpark, 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 kirakodóvásárral, ifjúságvédelmi 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. 

Az első napot a családok szórakoztatására szántuk. Itt együtt tölthette el kellemesen 
az időt a pici gyermek a nagyobb tesó, a szülő és nagyszülő egyaránt. Mindenki kipróbálhatta 
a számára leginkább érdekes eszközöket, tájékoztatást kaphatott polgárvédelmi rendészeti 
egészségügyi kérdésekről. 
A szervezők sátrában ingyenes vércukorszint mérést, testzsír mérést vehetett  igénybe az 
odalátogató. A Művelődési Központ dolgozói kézműves foglalkozásokkal kedveskedtek 
szülőnek és gyereknek egyaránt. A tikkasztó hőségben leginkább az esti órákban gyűltek 
össze az érdeklődők. 

A II. Rock fesztivál szombaton várta az érdeklődőket. 
A fesztivál gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott, ám megvalósítására csak 2007  
tavaszán a fiatalok kezdeményezésére és kérésére indult el a Nők a Szebb Jövőért Egyesület 
és a Városi Művelődési Központ együttműködése révén. Az önkormányzat ez évi 
rendezvénykeretéből erre a célra biztosított  összeg pedig  alapjául szolgált a további anyagi 
forrás megteremtésének. Pásztón és térségében több rock zenekar bontogatja szárnyait. A 
barátság, a közös zenélés öröme és a siker lehetősége tartja össze őket. 
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Nagyon kevés az olyan alkalom és lehetőség, ahol megmutathatják magukat, tudásukat, 
hogy előbbre léphessenek az ismertség felé. A fellépő bandáktól saját szerzeményeket és 
tribute-okat hallhattunk. 
Zenekarok neve a fellépés sorrendjében:  New Wawe Riot, Béke tér, PygmalionYucky Staff, 
Gutenberg halott, S3mt-X, P.Mobil, Fűre lépni tilos, Wings 
Sztárvendég : P-Mobil 
Közel 4.000-en látogattak el a rendezvényre. 

Cél: A város és a régió igényes szórakoztatása. Családi és felvilágosító programok 
szervezése. Könnyűzenei programok szervezése. A fiatal tehetséges hátrányos helyzetű 
fiatalok felkarolása. Fiatalok bemutatkozási lehetőségének megteremtése. 
 Október 11.- 2.Retró-Buli 

 A 2. Retro-Buli célja megegyezik az első Retro-Buli céljaival. Ez a rendezvény is 
nagyon sikeres volt. 

Cél: A középkorosztály igényes szórakoztatása. 
 Október 25.- Egri kirándulás 

Az egyesület közös kiránduláson vett részt. Eger város szépségeivel és látnivalóival 
ismerkedtünk meg. 

Cél: Csapatépítés a közös programok segítségével. 
 December 16-17  - Jótékonysági ruhaosztás 

Már harmadik 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. 
 December 20. - Táncsics Karácsony 

A karácsonyi nyüzsgés és rohanás közben volt időnk arra, hogy a pásztói iskolák által 
javasolt diákokat egy autóbuszos kirándulásra vigyük. A Táncsics Alapítvány 2008. december 
20-án, szombaton az országból több mint 8000, pásztóról 44 felső tagozatos, gyermeknek 
nyújtott  lehetőséget egy budapesti utazásra, amelyben kulturális és szórakoztató 
programokban vehettek részt. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Cél: Rászoruló tehetséges és szorgalmas gyerekek élményhez juttatása. 
  
December 21.- NSZJ karácsony 
Az egyesület tagjainak meghitt bensőséges jó hangulatú karácsonyi ünnepe 
December 22.- Kórházi beteglátogatás 

Egyesületünk az év utolsó hónapjában a  Pásztói Kórház krónikus osztályán fekvő 
betegeket  látogatta meg,  olyanokat  akik az ünnepeket nem tölthetik otthon meleg családi 
környezetben, akiket nem vár feldíszített karácsonyfa ajándék, finom ünnepi ételek és 
sütemények illata. A magányos és beteg embereknek az együtt érző kedves szó  egy kis 
odafigyelés is megszépítheti napjaikat. Nekik kedveskedtünk ajándékkal, meleg emberi 
szavakkal. 

Cél: A magányos beteg emberek meglátogatása, megajándékozása, lelki támasz 
nyújtása. 
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 December 31.- Batyus Szilveszter 
Már két alkalommal rendeztük meg a Retró-Bulit, amelyeknek a vártnál is nagyobb 

sikerük volt. Kéréseknek eleget téve és a sikeren felbuzdulva batyus Szilveszteri bulit 
rendeztünk. Teltház és óriási hangulat jellemezte ezt az éjszakát is. 

Cél: A város és a kistérség számára igényes szórakozás biztosítása. 
 


