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2013-as év tevékenységének a bemutatása. 
 
Február 08. Kultúrházak éjszakája. 
A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2 napos programjában 
közreműködtünk. 
Február 09. 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. 
Február 19. Éves közgyűlés. 
Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2013-as évről. A 2014-es év feladatainak meghatározása. 
Március 8.  Nőnapi buli. 
A rendezvény fő célja a csapatépítés. 
Március 11. Színházlátogatás. 
A rendezvény fő célja a csapatépítés. 
Április 11. Költészet Napja - Emlékezés Márai Sándorra     
Az egyesület közösen vett részt a városi rendezvényen a pásztói Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központban. 
Április 25.  Bátorság - NŐ a neved  
című program keretében vendégünk volt Lévai Katalin. 
A Városi Könyvtár nagytermében megtartott eseményre szép számú érdeklődő volt kíváncsi. 
Egy nő hogyan tudja megvalósítani álmait, mik a lehetőségei? Az anyaság, a család, a munka, 
a karrier, a boldogság és boldogtalanság témakörökben meghallgattuk Lévai Katalint, és a 
jelen lévők kellemes beszélgetés keretében megosztották egymással véleményüket. 
Április 28. Zsigmond nap - a Honfoglalás jegyében....   
Korhű öltözékeket béreltünk az Operett színházból és a városi felvonulásban, valamint a 
rendezvényeken részt vettünk. 
A szabadtéri főzőversenybe egyesületünk is benevezett, melyen különdíjban részesültünk. 
Május 5. Színházlátogatás. 
A Viktória c. operettet közösen tekintettük meg. 
A rendezvény fő célja a csapatépítés. 
Május 7. Tisztújító közgyűlés 
Egyesületünk alapszabálya értelmében a tisztségviselőket 3 évre választja meg. 
Június  9. Guruló Derby -  gyereknapi program. 
Az idei Gyermeknapon 3. 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 21-22-23. Sarudi nyaralás. 
A két napos kirándulás aktív pihenéssel telt el. Sokat kirándultunk, fürödtünk. 
A cél: közösség erősítése csapatépítés. 
Június  22.  Múzeumok éjszakája. 
A városi programban egyesületünk aktívan részt vett. 
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Július  6. 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. 
Október 10. Színházlátogatás 
" Ez volt-ez van "  helyszín: Pásztó Teleki László Művelődési Központ. 
Október 19. Retró discó Mátrakeresztesen. 
A szilveszteri retró buliba új diszkósokat kerestünk. 
November 8.  Névváltoztatás. 
Egyesületünk elnöksége, majd a tagságának döntése értelmében nevünket megváltoztattuk. 
Az egyesület új neve: Nők Civilben Egyesület. 
November 16.  100 x Szép Világunk  " Ép testben-ép lélek"  
A rendezvénysorozat keretében 3 meghívott vendég tartott előadást:   
Dr. Sirkó Éva pszichiáter, Dr. Nagy Edith háziorvos, sebész szakorvos és Alapi Éva gyógytorna 
oktató. Az előadások után közösen megbeszéltük a felmerült kérdéseket, észrevételeket, 
véleményeket, majd Katona Zsuzsa: Változó korban című filmjét néztük meg. 
A film szereplőivel közösen beszélgettünk a filmről és annak a jelenlévők számára fontos 
mondanivalójáról. 
December 9.  A Pásztói Járási Értéktár bemutatója. 
Közkincs Kerekasztalok 2009-ben indult munkája annyira sikeres volt éveken át, hogy a 
pályázati ciklus elteltével tovább folytatták a közös munkát a pásztói járás települései, amely 
munkába egyesületünk is részt vett. A 2013 őszén induló értékfeltáró munkában 
közreműködő települések  megismerték egymás településeit, értékeit, és ennek eredménye 
többek közt az a kiállítás is, amelyet egyesületünk megtekintett. 
December 14.  Muzsla Gála 
A pásztó Muzsla Néptáncegyüttes immár országos és országhatáron túli ismertséggel 
büszkélkedhető,  magas elismerésben részesülő tánccsoport. Az évzáró rendezvényen részt 
vettünk. 
December 16.  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 17.  Beteglátogatás a pásztói kórházban. 
Egyesületünk 5. 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. 
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December 21.  Adventi koncert. 
Egyesületünk ebben az évben is részt vett az adventi koncerten, és adományaival támogatta 
a rendezvény kedvezményezettjét. 
December 22. Jótékonysági csomagosztás. 
Feltáró munkát végeztünk a környezetünkben szegény sorban élő, rászoruló családok 
körében. Ajándékcsomagokat készítettünk, amelyek tartós élelmiszerekből álltak, és 
eljutattuk a rászoruló családokhoz. 
December 31.  Szilveszteri Retró 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  
 


