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2010-es év tevékenységének a bemutatása: 
 
Február 12. 13. 14.  Európai Uniós pályázatírási technikák 
A TÁMOP- 5.5.3.- 08/02-2008-0022 pályázat keretein belül szervezett „Európai Uniós 
pályázatírási technikák civil szervezetek dolgozói számára” című tanfolyam. 
Három napon keresztül a pályázatírás legfontosabb ismereteiről kaptunk részletes 
tájékoztatást. 
Február 14. Pótszilveszter 
A rendezvény fő célja a csapatépítés. Táncos szórakoztató mulatság az egyesület minden 
tagjának a részvételével. Férjek és gyerekek társaságában. 
Március 6. Nőnapi program 
Az Athéné Alkotó Kör és egyesületünk közös nőnapi rendezvénye. 
Vers és próza felolvasás beszélgetés, tánc és szórakozás keretében ünnepeljük a nőket. 
Siófoki kirándulás: 2010. 05.29-30 
Egyesületünk három napra elutazott Siófokra pihenés aktív időtöltés céljából. Az utazást 
saját gépkocsikkal oldottuk meg. Három felejthetetlen napot töltöttünk együtt, wellness 
programokkal kirándulásokkal beszélgetésekkel. 
Július 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. Az idei évben ismét megrendezésre 
kerül a program, amiben mi is szerepet kívánunk vállalni. Elsősorban a Pásztóhoz közeli 
helyszíneken, koordináló háziasszonyi teendőket fogunk ellátni, segíteni fogjuk a zavartalan 
és zökkenőmentes lebonyolítást 
Október 11.-tól 15-ig  Segítsünk a bajbajutottakon! 
A Kolontár és Devecser térségét ért katasztrófa áldozatai részére gyűjtést rendezünk. 
A lakosságnak tartós élelmiszerekre és tisztítószerekre van szüksége. 
A gyűjtés helyszíne: Pásztó, Fő út 145. Dension gyáregység, hétfőtől-péntekig 15 -19 óráig. 
Várjuk minden segíteni szándékozó adományát. 
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. 
Gyermek programok: élő fa készítés, varázs paravánok, óriás puzzle, játszóház, szellemi totó. 
Az egyén Színei: szín és stílus tanácsadás, smink és illat tanácsadás, egészségsziget, 
Bojtorján zenekar koncertje. 
November Kor- Határtalanul 
Vendégünk: Endrei Judit  Kívül – belül harmonikusan középkorúan is. 
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. 
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December 22. 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. 
December 23. 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. 
Programtervezet a 2011-es évre 
A korábbi évek tapasztalatait mérlegre téve, az elnökség a következő programtervet 
javasolja elfogadásra a tagoknak. 
Január hónapban 
-  pótszilvesztert tartunk magunknak, és hozzátartozóinknak 

Február hónapban: 
-  a tavalyi sikeres Hóvirág túrát ismételjük meg. 

Március hónapban: 
- az Athéné Alkotókör által szervezett Nőnapi irodalmi rendezvényhez az idén is 
  csatlakozunk 

Április hónapban: 
- Guruló Derby Családi program. A város, illetve a kistérség családjai számára 
  ügyességi, ill. gyorsasági versenyt rendezünk. Korcsoport és kategóriák szerint. 

Május hónapban: 
-  a Magyar Dal–nak szentelt Retro Buli lesz a fő programunk, és végre megtűzdeljük 
   egy kis Karaoke betéttel. 

Június hónapban: 
- közös kirándulás az egyesület tagjainak és családtagjainak a részvételével. 

Július hónapban: 
- amennyiben ismét megrendezésre kerül a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat, úgy 
felajánljuk segítségünket a szervezőnek (Szabó Lajosnak), és a részvétel mellett, 
tevőlegesen is számíthat ránk 

Augusztus hónapban: 
- városi rendezvényeken való közreműködés. 
Szeptember hónapban: 
- Palóc Parádé Zenei program több helyszínen. 
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Október hónapban: 
-    a városi Szőlő és Borünnepen veszünk részt, majd még kitaláljuk, hogy milyen módon 

November hónapban: 
-    100XSzép Világunk az őszi családi program, ami a tavalyi évben már nagy sikert ért el. Újra 

adunk egy témát, ami köré majd megszervezzük ezt a napot. 
December hónapban: ez a hónap mindig nagyon sűrű, sok dolgot tervezünk a Karácsonyi 
ünnepek szebbé tételére. 
-    A jótékonysági ruhaosztásunknak már híre van a környékbeli településeken is, tehát ezt 

nem hagyhatjuk abba, bár voltak keserű tapasztalataink is. Gondolkodunk, hogyan tudnánk 
kiküszöbölni a harácsolást. 

-    A karácsonyt a kórházban töltő idős emberek meglátogatása, kis csomaggal való 
megajándékozásuk is már hagyomány, az idén is folytatjuk. 

-  És hogy magunkról sem feledkezzünk meg, az egyesületi karácsonyt is megrendezzük az idén 
is. Meghitt hangulatú beszélgetéssel hangoljuk rá magunkat a családi körben töltött 
ünnepekre. 

-    Az év utolsó bulija a szilveszteri, reméljük, ismét sikeres évet tudunk itt zárni. 
 


