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2009. évi tevékenység bemutatása: 

 

A Nők a Szebb Jövőért Egyesület 2009-ben is aktív és eredményes 

munkát végzett. 
  

  

Január 23. Pótszilveszter 
  

A rendezvény fő célja a csapatépítés. 

Táncos szórakoztató mulatság az egyesület minden tagjának a részvételével. Férjek és 

gyerekek társaságában. 

  

Március 7. Nőnapi Retro- Buli 
 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából megrendezésre kerülő városi nőnapi mulatságnak egy 

sajnálatos esemény adott újabb aktualitást. 

Babják Bertold leukémiás pásztói kisfiú gyógyíttatása a rendezvény teljes nyereségét 

felajánlottuk a család számára a bécsi gyógykezelés sikere érdekében. 

 

Április 3 – május 23. Civil képzés 
  

Egyesületünk 5 tagja részt vett a NCA-ÖNSZ 08-A-P-0111 számú pályázati program által 

támogatott Civilek a sikeres vidékfejlesztés útján című képzési programban és a 

követelményeket sikeresen teljesítették. 

  

Április 23.24.25. Nógrád megyei civil szervezetek tapasztalatcseréje 
 

Nógrád megyei civil szervezetek tapasztalatcseréje a Dél-alföldi régióban 

A találkozó célja: A nagyobb tapasztalatokkal rendelkező Dél-alföldi szervezetekkel, a jól 

működő civil hálózati központok tevékenységével és modellértékű projektjeikkel képviselői 

és tagsági szinten is megismerkedhessünk A 3 napos program nagyon hasznos volt 

számunkra. Új ismereteket, tapasztalatokat és kapcsolatokat szereztünk. 

  

Június 27. Country Retro-Buli 

 

Újabb Retro-Buli szervezésével ismét óriási sikert arattunk. 

Egyre nagyobb az érdeklődés a programjaink iránt. A country jegyében rendezendő 

programon az egyesületünk 12 tagja country tánccal kedveskedett a vendégeknek. Ennek a 

táncnak a betanulása sok időt és energiát vett igénybe, de a közös cél mindenkinek erőt adott 

és nagy sikert arattunk. 
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Július 11. Muzsikál az erdő 

 

Mai felgyorsult világunkban nap, mint nap érezzük a lélek és a természet pusztítását. 

Az aggasztó társadalmi, természeti folyamatokat egyre többen próbálják megállítani. 

Művészek küzdenek a lelki sivárság ellen, az erdészek, természetvédők az erdők, a természet 

megőrzéséért. Most létrejött egy összefogás művészek, erdészek és az ország kulturális életét, 

az erdőt féltő és felemelni akaró emberek között. 

A cél egy olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, 

turistáinak, gyermekeinek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz. 

Hangoljuk rá magunkat a rendezvényekre! Szívjuk magunkba az erdő friss levegőjét, 

gyönyörködjünk szépségeiben, és közben hagyjuk szabadon szárnyalni lelkünket. A 

résztvevők közelebb kerülnek a művészetekhez és az erdőhöz egyaránt. A zene segít a 

környezetkultúra terjesztésében, az erdő pedig abban, hogy a művészetek valóban 

megérintsék az embereket. 

A mátrakeresztesi programban aktív segítséget nyújtottunk a vendéglátásban az ajándékok 

kiosztásában a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában. 

  

Július 25.  3. Zenei Fesztivál Rockfesztivál 
 

Átfogó célok 

-         hagyományteremtés, a rendezvény évenkénti megismétlése által 

-         a kortárs zene minél szélesebb körű bemutatása, a jelenben lévő 

művészeti áramlatok felmutatása 

-         ifjúsági közösség aktivitásának növelése 

-         közösségépítés, közösségi csoportos élmények megtapasztalása 

Közvetlen célok 

-         a fiatalok kulturális programokkal történő ellátása 

-         szabadidő eltöltésének, a kulturált szórakozás  lehetőségének biztosítása 

-         Bemutatkozási, megmérettetési lehetőség biztosítása, a megyében 

működő amatőr ifjúsági zenekarok, zenészek számára egyrészt a közönség, 

másrészt a szakértő zsűri előtt 

-         4000 - 5000 fő részvétele a rendezvényen 

Hatások: 

Project szervezésében résztvevőkre gyakorolt hatások: 

-         közösségépítő, csapatépítő képességek fejlesztése 

-         tapasztalatszerzés egy kistérségi rendezvény megszervezésében, 

lebonyolításában 

-         kommunikációs, együttműködési készségek fejlesztése 

Project célcsoportjához tartozó fiatalokra gyakorolt hatások: 

-        Pásztó, és Pásztó kistérségében élők számára minőségi, kulturális 

programok megvalósítása, melyek kielégítik érdeklődési körüket, és díjtalanul 

vehetik igénybe őket. 

A rendezvény ebben az évben  július 25-én került lebonyolításra. Annak érdekében, hogy a 

kortárs magyar zene széles palettáját megjelenítsük, régiós szinten tehetségkutató versenyt 

hirdetünk, s a jelentkezőkből válogatjuk ki a fesztivál előadóit. 

 A helyszín a pásztói Kishegyi Szabadidőpark, mely terület alkalmas nagyobb tömeg 

befogadására, és a zenekarok, énekesek bemutatkozására. Sajnos a viharos idő a szabadtéri 

lebonyolítást meghiúsította. Ám a városban működő Rock klub helyet adott a programnak. 
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Augusztus 1. Nógrádi ízek kavalkádja 
 

A Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál keretein belül rendezték meg- szűkebb 

pátriánkban másodízben- a Nógrádi Ízek Kavalkádját és a versengeni vágyóknak a II. 

Palócgulyás Főzőversenyt. A 2009. július 31. és augusztus 1. között megrendezett 

gasztronómiai eseménysorozatnak a Pásztói történelmi hangulatú múzeum és romkertje ad 

otthont, ahol kóstolással egybekötött termékbemutatók, zenés nosztalgia-sörsátor, színes 

programok, családi játékok, nyeremények, ínyenceknek való élvezetek és egy valóban 

„léremenő” küzdelem várta a tisztelt nagyérdeműt. Az odalátogatóknak nem kellett 

csalódniuk, hiszen az égiek verőfényes napsütéssel, a szervezők pedig változatos programok 

színes palettájával fogadták majd a több száz fellépőt és a rengeteg kíváncsi érdeklődőt. 

A palócgulyás főző versenybe egyesületünk is benevezett. Saját hozott alapanyagokkal és 

eszközökkel dolgoztunk. 

Óriási sikert aratott az elkészített étel saját örömünkre és az odalátogatók megelégedésére. 

  

Szeptember 6-8. Siófoki kirándulás: 
  

Egyesületünk három napra elutazott Siófokra pihenés aktív időtöltés céljából. Az utazást saját 

gépkocsikkal oldottuk meg. Három felejthetetlen napot töltöttünk együtt, wellness 

programokkal kirándulásokkal beszélgetésekkel. 

  

Szeptember 20. Szőlő és Bor Ünnepe, Szüreti felvonulás 
 

Pásztó város leglátványosabb hagyományőrző rendezvénye a hagyományos helyi szüreti 

népszokások megőrzése és bemutatása. Az öntevékeny csoportok szakmai kapcsolatainak 

bővítése. 

Az érdeklődő közönség számára bepillantást nyújt a kézművesség, a borkultúra, a 

hagyományőrzés világába úgy, hogy a színpadi,  és a felvonulás keretében bemutatott 

műsorszámok  mellett részese lehet egy tartalmas, igényes szórakoztató programnak. 

Pásztó város közművelődési tevékenységében mindenkor megkülönböztetett figyelem és 

támogatás kísérte a hagyományőrző csoportok munkáját. 

A népdalkörök, a néptánc-, és a színjátszó csoportok feldolgoztak és bemutattak számos a 

palóc vidékre jellemző néphagyományt éltető eseményt (húsvéti ünnepkör, aratási ünnep, az 

adventi időszak szokásrendszere...) s természetesen az őszi betakarítási munkákhoz, 

elsősorban a szőlő szürethez kapcsolódó ünnepi formákat, jeleneteket. 

A felvonuláson egyesületünk is részt vett. 
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Október 17.         100 X Szép Világunk 

 

Szervezetünk olyan programok megrendezését tűzte ki célul, melyek minden korosztályt meg 

tudnak szólítani. Ahol a kisiskolások, a felsősök, a középiskolás fiatalok és a felnőttek is 

megtalálják azt a témát, ami érdekli őket. A gyerekek pedagógusok, szülők segítségével 

csoportosan vehetnek részt a különböző helyszíneken, majd a közös programokon 

beszélgethetnek a hallottakról és látottakról, illetve kötetlen formában, ám hasznosan tölthetik 

el az időt. Felhívtuk a közvélemény figyelmét az egyéni felelősségre, tudatosítva az 

emberekben azt, hogy mindenki tehet a társadalom javáért, tekintet nélkül nemi 

hovatartozására, faji vagy etnikai származására, vallására vagy meggyőződésére, esetleges 

fogyatékosságára, életkorára vagy szexuális irányultságára. Törekedjünk egy toleráns és 

összetartó társadalom megteremtésére. 

A civil szféra eredményes és hatékony működésének elengedhetetlen feltétele az 

együttműködés, egymás munkájának, tevékenységének a megismerése. Ennek érdekében a 

művelődési központ előterében a térség civil szervezetei bemutatkozási lehetőséget kaptak. 

  

Programok: 

  

Több helyszínen, forgószínpad szerűen különböző témájú előadások, bemutatók, illetve 

közös, interaktív programok. A csoportok és az érdeklődők szabadon döntenek, hogy 

melyiket látogatják meg. 

  

Előzetes tevékenységek: 

Szeptemberben az iskolakezdés után 100 x Szép Világunk címmel rajzpályázatot hirdettünk, 

melyre 420 pályamunka érkezett be. Az eredményhirdetés a program keretében történt.  

 

Első helyszín:                        Nincs két egyforma ember 

                                               Berki Judit előadása - cigányság és egyéb kisebbségek     

 

Második helyszín:                 Civil összefogás civil társadalom. 

                                               Esélyek Háza – Salgótarján 

 

Harmadik helyszín:               Átváltoztatjuk Ilyen voltam ilyen lettem. 

                                                           Smink és frizura tanácsadás 

                                                   helyi vállalkozók közreműködésével 

                                               Aranysellő Szépségszalon, Szépségstúdió  

 

Negyedik helyszín:                 Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 

                          a NANE  közreműködésével     

 

Ötödik helyszín:                     Mit tudsz erről? 

                                               Telek Ervin addiktológus előadása. 

 

 Nyolcadik helyszín:               Csak természetesen 

                                               Környezetvédelem - Szabó Lajos előadása, filmvetítés 

 

Kilencedik helyszín:           : Balkezesség jobbkezesség 

                                               Magyarországi Balkezesek Egyesülete 

   

Berta Gabriella amatőr fotós fotókiállítása a nagyteremben.  – egyesületünk tagja. 
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December 15-16. Jótékonysági ruhaosztás 
 

Az idén negyedik alakommal rendeztük meg ezt a programot. A lakosság körében 

meghirdetett jótékonysági akciónk felhívására óriási mennyiségű használt ruhanemű cipő és 

játék került szétosztásra a rászorulók részére. Az akció 2 napon keresztül zajlott. 

  

December 16-20. Máltai szeretetszolgálattal közös jótékonysági gyűjtés: 
 

A Szeretetszolgálat megalakulása óta vallja, hogy a másik emberen való segítés nem csupán a 

karitatív szervezetek dolga. A társadalom minden tagjának felelőssége a közös boldogulás. 

Munkánk során mindig kerestük azokat az alkalmakat, amelyek segítségével sok embert 

bevonhatunk ebbe a közösségi segítő munkába. 

  

Talán a legnagyobb tömegeket megmozgató és megszólító máltai akció az 1997-ben indított, s 

a Magyar Rádió Napközben című műsorával közösen kezdeményezett élelmiszeradomány 

gyűjtés. 

  

A program lényege, hogy karácsony előtt pár nappal - 2009. december 15-20. között 6 napon 

keresztül - országszerte az Interspar, a Kaiser's és a Spar kijelölt üzleteiben máltai önkéntesek 

szólítják meg a vásárlókat, és azt kérik, hogy aki teheti, karácsonyra vásároljon valamit egy 

számukra ismeretlen, de a Szeretetszolgálattól segítséget kérő idős ember vagy nagycsalád 

ünnepi csomagjába. 

  

174 helyszínen gyűjtünk országszerte. Az ajándékozott élelmiszerekből, édességből sok ezer 

szeretetcsomag készül. A csomagok egy részét az önkormányzatok kapják a területükön élő 

rászorulók támogatására, a többi adomány saját gondozottjaink és a hozzánk segítségért 

fordulók ünnepét teszik szebbé és könnyebbé. 

  

Természetesen a Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei nemcsak a nagy tömegű 

adománynak örülnek, hanem azoknak a találkozásoknak is, amelyekben részük lehet a gyűjtés 

napjai alatt. Minden évben vannak olyan szép, lelket emelő élményeink, amelyek az emberi 

szolidaritás és az áldozatvállalás bizonyítékai, és amelyek erőt adnak munkánk további 

végzéséhez. 

  

A Máltai Szeretetszolgálat által elindított országos kampányba bekapcsolódtunk. Az idén 

harmadik alakommal rendeztük meg ezt a programot. A lakosság körében meghirdetett 

jótékonysági akciónk felhívására óriási mennyiségű hasznát ruhanemű cipő és játék került 

szétosztásra a rászorulók részére. Az akció 2 napon keresztül zajlott. 

  

 December 21. NSZJ karácsony 

 

Az egyesület tagjainak meghitt bensőséges jó hangulatú karácsonyi ünnepe 

Minden évben megemlékezünk, beszélgetünk, értékes gondolatokat osztunk meg egymással. 

Ekkor is közelebb kerülünk egymáshoz, megismerve a másik mélyebb gondolatait, problémáit 

és örömeit. 
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December 24. Karácsonyi beteglátogatás 
 

Egyesületünk 2. alkalommal 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. 

 

December 31. Szilveszteri Retro- Buli 
 

A retro rendezvénysorozat újabb állomása volt a szilveszteri mulatság. A város és a kistérség 

lakossága már jól ismeri ezeket a rendezvényeket, amelyeket a felszabadult légkör a jó 

hangulat jellemez. 

Nagyon nagy volt az érdeklődés, több igényt is vissza kellet utasítani, helyhiány miatt. 

Bebizonyosodott, hogy rendezvényeinkre igény van, szeretik az emberek. Egyesületünk egyre 

népszerűbbé és erősebbé válik, a közösségi szellem és a felelősségvállalás növekedésével 

újult erővel és egyre szélesedő programtervvel indulunk az új esztendőnek. 

  

 


