


VII. HASZNOSI RÉTESFESZTIVÁL 
ÉS MAGDOLNA NAPI BÚCSÚ 

2014. július 19. szombat a helyi Sportpályán (3065 Pásztó - Hasznos, Vidróczki 
utca - a Mátrakapu Kaland- és Ökoturisztikai élménypark leendő helyszínén 
(melynek beruházása hamarosan indul) 
 
14.30 – 15.30 

Kerékpáros ügyességi verseny (korosztálytól független) a helyi rendőrség 
támogatásával, középiskolás közösségi szolgálatos fiatalok segítségével 

 Látvány rétes-készítés a VERZSÓ vendégházban  
 (3065 Hasznos, Alkotmány út 99.) 
 
15.30 Színpadon a pitypangosok! (A hasznosi Pitypang Tagóvodások műsora) 
 MINI- TINIK Tánccsoport (10-12 éves lányok modern tánca) 

Rézsó Brigitta társa break/freestyle stílus (2013.03.24. Magyar 
Látványtánc Sportszövetség, "A" kategória -  szóló, break/freestyle -  
Rézsó Brigitta 1. helyezés) 

 Rozmaring Népdalkör (Pásztói 30 éves múlttal rendelkező) 
 Sisák Imre polgármester köszöntője 
 A „Falu legtakarosabb portája” vándordíj átadása 

Fejes Sándor Hasznoson lakó nótaénekes  – Dudás András Pásztón 
született és itt is élő harmonikaművész 
 

17.00 Fourtissimo Zenekar (príma díjas) 
  
18.00 Sztárvendég: Szekeres Adrienn 
 
19.00 Aba Sámuel Történelmi Daloskör Abasárról 
 
19.30 Retro-disco, amit a korábban születettek is „díjaznak” 
 
A rendezvény ideje alatt már 10 órától: 
 
 kirakodóvásár, főzőcskézés (baráti csoportoknak, munkahelyi 

kollektíváknak, friss diplomát ünneplőknek),  rétes és töltöttkáposzta, 
büfé, mini vidámpark, „Veterán motorok és motoros veteránok”, 
break/freestyle „oktatás” Rézsó Brigivel, sétarepülés a Gombás-tetőről, 
helyi termékek bemutatója és egyéb érdekes programok 

 

2014. július 20. vasárnap a helyi katolikus templomban és a mellette lévő 
közösségi házban (3065 Pásztó – Hasznos, Dobó utca) 
 
11.30 Ünnepi Szentmise a hasznosi templomban (agapéval) 
 
A  helyi Szent Mária Magdolna római katolikus templom védőszentjének ünnepén 
(július 22-én) 14 évvel ezelőtt az akkori helyi képviselő kezdeményezésére 
szerveződött első alkalommal falunap. 2 évvel később alakult meg a Hasznosi 
Szabadidő Egyesület (HASZE), melynek tagjai évről-évre nagy lelkesedéssel és 
folyamatosan gyarapodó tapasztalattal látnak neki a munkának.  
 
A jó cél érdekében történő együttműködés szép példája a rendezvény, hiszen a helyi 
Önkormányzat és a szakmai hátteret biztosító Művelődési Központ nélkül sokkal 
nehezebb helyzetben lenne a szervező csapat. 2012-ben LEADER pályázat útján, a 
többi évben – így idén is – önkormányzati keretből, helyi vállalkozók, cégek 
adományából áll össze a program finanszírozása. 
 
Helyi sajátosság a közelmúltban „nógrádikumnak” nyilvánított hasznosi rétes 
(kelesztett, kézzel nyújtott tészta, túrós, répás, grízes, almás, diós, mákos, szedres, 
meggyes. mazsolás, barackos, …. stb ízesítéssel), melyet profi módon készít el a 
városrész 50-80 éves korosztályát képviselő néhány aranykezű asszonya.  
 
Ugyancsak kuriózum a hasznosi töltött káposzta, mely arról híres, hogy minden 
hozzávalóban bővelkedik (főleg a húsban) és amilyen kicsi, olyan finom (olyan 
nagyon eteti magát). Jó példa volt erre legutóbb a „Muzsikál az erdő” 
mátrakeresztesi programrésze, ahol a fazék aljáról is elkérték a maradékot a kóstoló 
vendégek.  
 
Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők: 
 

o Hasznosi Szabadidő Egyesület HASZE,  
o Pásztó Városi Önkormányzat,  
o Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ  
o Gömbiczné Kanyó Beatrix ( a HASZE vezetője) 
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