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2012-es év tevékenységének a bemutatása. 

Február 7. Éves közgyűlés. 
Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2011-es évről. A 2012-es év feladatainak meghatározása. 
Február 17-18. Kultúrházak éjszakája. 
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2 napos programjában 
közreműködtünk. 
Február 18. Farsangi Buli 
A rendezvény fő célja a csapatépítés. 
A Kultúrházak éjszakája program keretében táncos szórakoztató mulatság az egyesület 
minden tagjának a részvételével. Férjek és gyerekek társaságában. 
Március 8.  Nőnapi program 
Az Athéné Alkotó Kör és egyesületünk közös nőnapi rendezvénye. 
Vers és próza felolvasás beszélgetés, tánc és szórakozás keretében ünnepeljük a nőket. 
Március 25. Hóvirág túra. 
A tavasz közeledtével egy gyalogtúra keretében bebarangoltuk a Mátra egy területét. 
A cél: közösség erősítése csapatépítés 
Március 27. Író olvasó találkozó. 
Csitári Hock Tamás, író volt a vendégünk. 
Április 15. TIÉD A PÁLYA. 
címmel retró DJ tehetségkutató versenyt hirdettünk meg, melynek győztese zenélhetett a 
májusi Retró Bulin. Ezen a napon a 6 jelentkezőt meghallgattuk és értékeltük, majd győztest 
hirdettünk. 
Április 29. Zsigmond nap a Boldog békeidők jegyében. 
A szabadtéri főzőversenybe egyesületünk is benevezett, melyen különdíjban részesültünk. 
Korhű ruhákat kölcsönöztünk az Operett színházból és részt vettünk a városi felvonuláson.  
Május 12. Retró buli a Rock and Roll jegyében.  
A retro rendezvénysorozat újabb állomása a rock and roll jegyében megrendezett Retro  
Buli. A város és a kistérség lakossága már jól ismeri ezeket a rendezvényeket, amelyeket a 
felszabadult légkör a jó hangulat jellemez. 
Május 27. 5 évesek lettünk. 
Az Al Rabló étteremben megünnepeltük az egyesület 5 éves évfordulóját. 
Június 3. 2. Guruló Derby. 
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap. Az idei Gyermeknapon 2. alkalommal egy újszerű 
programot kínáltunk a város lakossága számára. A Guruló Derby-n a gyermekek és a 
felnőttek is vetélkedhettek, játszhattak és jól szórakozhattak. 
A rendezvényen a nagyszámú érdeklődő és a sok versenyző nagyon kellemesen 
szórakozhatott. 
Június 30. 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 került a program, amiben mi is szerepet vállaltunk.. 
Elsősorban a Pásztóhoz közeli helyszíneken koordináló háziasszonyi teendőket láttunk el, 
segítettük a zavartalan és zökkenőmentes lebonyolítást 
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Július 12. Tuzsonnyi kirándulás. 
A cél: közösség erősítése csapatépítés 
Augusztus 20. 
A városi rendezvényen közösen vettünk részt. 
Augusztus 24-25. Gárdonyi nyaralás 
A két napos kirándulás aktív pihenéssel telt el. Sokat kirándultunk, fürödtünk. 
A cél: közösség erősítése csapatépítés. 
Szeptember 14. Gyöngyösi Bornapok 
A 2 napos rendezvényen közösen vettünk részt. 
A cél: közösség erősítése csapatépítés 
Szeptember 23. Szőlő és borünnep 
Egyesületünk tagjai népviseletben részt vettek a szüreti kavalkádban. 
November 6 - december 20-ig Ajándékozz Karácsonyt. 
A Mikulásgyár a Special Broker szervezésében segítettünk az ajándékgyűjtési akcióban. 
November 8  A Hetvenkedő katona. 
című előadást néztük meg együtt a salgótarjáni Zenthe Ferenc színtársulat előadásában. 
December 9-én   Adventi koncert. 
A Nők a Szebb Jövőért Egyesület volt a kedvezményezettje az adventi koncertnek. A koncert 
bevétele a 2013-ban megrendezésre kerülő 3. Guruló Derby programot támogatja. 
December 13.  Jótékonysági ruhaosztás. 
Az idén ötödik 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. 
December 18.   A mi karácsonyunk. 
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 21.   Beteglátogatás a Kórházban. 
Egyesületünk 4. 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 program tervvel indulunk az 
új esztendőnek. 
 


