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Az Ágaboga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 

Közhasznúsági jelentése 

a 2016-es esztendőről 

 

1. Adatok 

 

Az egyesület neve: "Ága-Boga" Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 

Székhelye: 2030 Érd, Kádár u. 15. 

Levélcíme: 2031 Érd, Pf. 204.  

Alapítás éve: 2007. 

Adószám: 18718489-1-13 

Bírósági határozat száma: 1400/Pk60483/2007/4 

 

Korábbi elnökök: 
 

Kardosné Gyurkó Katalin - 2007-2010 

Isépyné Badics Gyöngyi - 2010-2012 

Wolf Richárd – 2012-2015 

 

Elnökségi tagok: 
 

Elnök: Tóth Andor 

Telefon: 06-30/271-3130 

E-mail.: elnok@agaboga.hu 

 

Elnökhelyettes: Hamar József  

Telefon: 06-23/377-369, Mobil: 06-30/749-5537 

E-mail: jhamar@vati.hu, jhamar55@gmail.com 

 

Gazdasági elnökhelyettes: Réti Olga 

Telefon: 06/70-328-3495 

E-mail: reconto@gmail.com 

 

Gergelyné Péter Katalin 

NOE flottás mobil: 06-70/328-5408 

Mobil: 06-20/321-9487 

E-mail: gne.peter.kati@gmail.com 

 

Molnárné Bognár Éva 

Telefon: 06-30/986-6576 

E-mail: mocieva@gmail.com 

 

Ekler Attila 

Telefon: 06-30/656-8754 

E-mail: eklerattila@gmail.com 

 

mailto:jhamar@vati.hu
mailto:jhamar55@gmail.com
mailto:gne.peter.kati@gmail.com
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Körzetvezetők: 

1. – 2. körzet - Parkváros M7-esen túl  

Gergelyné Péter Katalin 

Mobil: 06-20/321-9487 

E-mail: gne.peter.kati@gmail.com 

 

3. körzet - Parkváros M7-esen túl 

Sas Tímea 

Mobil: 06-70/394-3032 

E-mail: timeasas@gmail.com 

 

4. körzet - Parkváros M7-esen innen 

Molnárné Bognár Éva 

Mobil: 06-30/986-6576 

E-mail: mocieva@gmail.com 

 

5. körzet - Parkváros M7-esen innen 

Ekler Attiláné 

Mobil: 06-30/283 0099 

E-mail: eklerkata@gmail.com 

 

Házi Ildikó 

Mobil: 06-30/931-4853 

E-mail: haziildiko72@gmail.com 

 

 

6. körzet - Parkváros M7-esen innen 

Rácz Katalin 

Telefon: 06-23/377-346, 06-20/484-6577 

E-mail: racz.katimami@gmail.com 

 

7-8. körzet - Parkváros M7-esen innen és Érdliget 

Csicsicsné Deák Ágnes 

Telefon: 06-20/333-3252 

E-mail: cagnes@index.hu 

 

Szabóné Puzsier Katalin 

Telefon: 06-30/582-7349 

E-mail: puzsier@t-online.hu 

 

9. körzet - Tusculanum, Postástelep 

Szvetkó Istvánné 

Telefon: 06-20/219-0129 

E-mail: disztar@gmail.com 

 

10.-11.-12. körzet - Tisztviselő telep, Istvántelep 

Tóth Andorné 

Mobil: 06-30/588-0314 

E-mail: tothtimi6@gmail.com 
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Diósd 

Bódizs Éva 

Mobil: 06-30/202-1868 

E-mail: olyn@freemail.hu 

 

Fecső Katalin 

Mobil: 06-30/595-5876 

E-mail: fecsokatalin@gmail.com 

 

Tárnok 

Judák Zsuzsanna 

Mobil: 06-30/610-9545 

E-mail: judak.zsuzsa@gmail.com 

 

 

Egyesületünknek egy fő fizetett alkalmazottja volt 2016. évben augusztus végéig, Ekler 

Attiláné részmunkaidős (30 órás) munkavállalóként dolgozott egyesületünk 

adminisztratív területén. Az év további részében az adminisztratív tevékenységeket az 

önkéntes tisztviselőkre szétosztva próbáltuk megoldani. 

2. Egyesület, tagság 

Az egyesület általános céljai: 

 

 A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség 

            működtetése; 

 Az élet, az anyaság, a szülők tiszteletére nevelés, a házasságért, a családokért és a  

            gyermekekért, mint a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; 

 A nagycsaládok által képviselt értékek felmutatása a társadalom, környezetünk felé; 

 A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; 

 

Tagok nyilvántartása: tagcsaládjaink az E108 sorszámtól kezdődően kapnak tagsorszámot. 

Tagfelvétel – Alapszabályunknak megfelelően - az elnökségi ülésen történik, havi egy 

alkalommal. A tagok adatait az egyesület adminisztrátora tartja nyilván. A 13 körzetvezető az 

egyesület munkáját a tagfelvételek intézésében, a tagcsaládok összefogásában, 

kapcsolattartásban is segíti. A tagok nyilvántartása számítógépes programmal történik. 

 

Tagság létszámának alakulása: Nyilvántartásunk szerint egyesületünknek 2016. végére 179 

családja volt.  Tagcsaládjaink többsége érdi, de számosan a környékbeli településeken (Diósd, 

Tárnok, Ercsi, Százhalombatta, Martonvásár, Százhalombatta, Budapest) élnek. Az év során a 

taglétszám csökkenése folytatódott – mérsékeltebb léptékben. Emellett a tagság mozgósítása 

sem sikerült a kívánt mértékben, amelyre folyamatosan keressük a megoldást. Ugyanakkor az 

idei év során is több család csatlakozott egyesületünkhöz. Nem folytatunk továbbra sem 

kimondott tagtoborzást, belépő családjaink az újságból, ismerősöktől, barátoktól hallanak 

rólunk, egy részük már régebb óta ismerte az Országos Egyesületet, a NOE-t. 
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Taglétszám alakulása 2016 évben: 

    

Település Család Gyerek Összlétszám 

Budapest 3 14 20 

Budaörs 1 3 5 

Érd 133 535 793 

Diósd 22 82 125 

Százhalombatta 1 3 5 

Ercsi 1 4 6 

Tárnok 13 47 73 

Martonvásár 4 13 20 

    

 
178 701 1047 

    

 

3. Számviteli beszámoló 

 

Egyesületünk a 2016. évben, gazdálkodásáról, a számviteli törvények és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 

3025 eFt, a saját tőke 2554 eFt volt. 

A részletes kimutatást OBHGEPI-PK-242 Éves beszámoló tartalmazza, mely áll a mérlegből 

és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából valamint a közhasznúsági jelentésből áll. 

 

 

4. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, kapott támogatás  

 

A 2016. évben kapott támogatások:  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 180 e Ft-tal támogatta egyesületünket. Pályázati úton 

is kaptunk támogatást, melynek összegét az alábbi felsorolás tartalmazza. 

 

2016.  évben a következő pályázati támogatásokat kaptuk: 

NEA UN-16-M-0634             1.000.000 Ft                    működési költség támogatás 

NEA UN-16-SZ 0783            1.237.500 Ft                    új nemzedékek szakmai pályázat  

 

A költségvetéstől 203.076 forint az 1% támogatások összege, melyet köszönünk, így ezzel az 

összeggel is tudtuk színesíteni programjainkat. 

Tagdíjbevételekből 1 159 eFt jött be az egyesület kasszájába. 

Tárgyévben kapott támogatást az egyesület teljes egészében felhasználta. 

 

 

 

 

5. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
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Az egyesületünk tárgyévi eredménye 1.101 eFt volt. Pályázataink eredményesek voltak. A 

Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja, 

közhasznú céljainak elérése érdekében. 

 

6. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Szervezetünk természetbeni adomány formájában nyújtott cél szerinti juttatást családjainknak. 

 

7. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról  
 

Egyesületünkben a tisztségviselők nem kaptak támogatást, csak minimális költségtérítést 

vettek igénybe. 

 

 

8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  

 

Az Ága-Boga Érdi Nagycsaládos Egyesületnek 2016 év végén 178 tagcsaládja van, Érdről és 

a környező településekről, ebből közel 1000 fő gyermek, illetve fiatal. Az egyesület célja a 

nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése.  

 

Állandó partnereink:  

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Vörösmarty Mihály Gimnázium 

- Érd Körbe Kerékpáros Egyesület 

- Parkvárosi Baptista Gyülekezet 

- Magyar Földrajzi Múzeum 

- Kertváros Magazin 

- Onézimusz Alapítvány 

- Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

 

Alkalmi támogatók: 

- Soós Pékség 

- Császári Csemege 

- Volánbusz 

- Fly-Fitt Kft 

- Kecskevilág Érd 

- VIG-BUSINESS Kft (zöldség-gyümölcs adományok) 

- IKEA 

- Rózsa Nyomda 

 

Elért eredményeink három csoportba sorolhatóak: 

 közösség építés, kulturális tevékenység, közösségi programok 

 karitatív, szociális tevékenység 

 érdekvédelem  

 

 

 

 

Megvalósult programok 2016 
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Saját rendezvények, szakmai programok 

 

A tavalyi évben is megszerveztük hagyományos rendezvényeinket, ahol a közösségépítésre 

helyeztük a fő hangsúlyt. 

 

 Húsvéti kézműveskedés 

A húsvéti ünnepek előtt hagyományosan megszervezzük a kézműves „műhelyt”, 

ahol a népi hagyományoknak megfelelő díszeket készíthetnek gyerekek és szülők 

közösen. 

 

 Érd Körbe 

Most már hagyományosnak mondható, hogy az Érd Körbe tavaszi és őszi 

megmozdulásain tevékenyen részt vesz támogatóként az Ága-Boga. A 

korábbiaknak megfelelően a mi „feladatunk” volt a kerekezők zsíros kenyérrel 

való megvendégelése és a hűsítő víz osztása. Tagcsaládjaink aktívan segédkeztek 

az előkészítésben és a kenyérkenésben, valamint fiatalabbak gondoskodtak a 

folyamatos friss vízellátásról. 

 

 Te Szedd 

Az április utolsó szombatján megtartott, országos szervezésű hulladékgyűjtésben 

ismét sok nagycsaládos vett részt jelezve, hogy fontos a környezetünk tisztasága, 

az élhető jövő biztosítása gyermekeink és unokánk számára. Kiemelten fontos a 

családi részvétel a fiatalabb generációk felé történő példamutatás szempontjából, 

amely sokkal erősebb nevelő hatással rendelkezik, mint az elmélet. Bár évről 

évre elkeseredünk a tapasztalt állapotoktól, de ez inkább csak növeli a 

felelősségteljesen gondolkodó tagjainkban az elszántságot, hogy rendszeresen 

tegyünk valamit a tiszta környezetért. Érd és Törökbálint határán szedtünk össze 

rengeteg hulladékot.. 

 

 Gyereknap 

Az Ága-Boga több éves hagyományához híven, 2016-ban is színvonalas 

programokkal várta a Földrajzi Múzeum kertjében a szórakozni vágyó családokat 

és természetesen elsősorban a gyerekeket. Egy kis szervezési probléma miatt a 

városi ünneptől egy héttel eltolva tartottuk meg rendezvényünket, így aztán az 

érdi gyerekek jártak igazán jól.  

Kézműves foglalkozással (karkötő készítése, gyöngyvasalás, só-liszt gyurmázás, 

színezők, ragasztott képek készítése,…), futóbiciklis akadálypályával, célba 

dobással, ügyességi játékokkal, festékpörgetős kép készítésével, arcfestéssel 

vártuk a kilátogatókat, így minden gyerek megtalálta a neki megfelelő 

elfoglaltságot. Eközben a színpadon az Ága-Boga zenekar, a Tranzit zenekar, 

mesemondó, bábelőadás váltották egymást színvonalas műsorokkal szórakoztatva 

a jelenlévőket. Emellett a diósdi Naprózsafa táncegyüttes tartott táncházat, 

éneklést, közös táncolást kicsiknek, nagyoknak. 

Aki közben megéhezett, zsíros kenyeret és gyümölcsöket talált asztalainknál, 

illetve minden arra járó gyereket megajándékozhattunk egy kis gabonapehellyel, 

melyet támogatónk ajánlott fel. 

 

 Családi nap 

Tagcsaládok 2016. június 11-ére szerveztünk egy családi napot az Érd és 

Törökbálint határán található Kecskevilágba, amely egy főként 
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kecsketenyésztéssel foglalkozó családi vállalkozás. Ahogy egy jó tanyához illik, 

nem csak egy féle állat található itt, mert a „farm” szinte teljesen önellátó, így 

sertésekkel, szárnyasokkal, lóval, nyulakkal is találkozhatnak az ide látogatók, 

ráadásul a házi jellegű húsfeldolgozás és sajtkülönlegességek készítése is az itteni 

tevékenységekhez tartozik. A tanyához tartozó nagy zöld területre szerveztünk 

sportolási lehetőségeket (röplabda, foci, íj), ügyességi játékokat és kézműves 

foglalkozásokat. Lehetőség volt kiscsoportokban meglátogatni az állatokat, 

illetve a délután folyamán a sajtkészítés folyamatát figyelhették meg az 

érdeklődők. Ebédre bográcsban készült pörkölt volt a fejedelmi menü, ami 

alkalmat adott egy jó beszélgetésre, személyes kapcsolatok ápolására olyanokkal, 

akikkel ritkán találkozunk vagy nincs is máskor lehetőségünk szót váltani. Friss 

levegő, mozgás, vidám játék, állatokkal való ismerkedés, egy jó beszélgetés a 

friss levegőn: nagyszerű közösségi program volt. 

 

 Lovasnap 

2016. október 1-re egy lovas napot szerveztünk a tagcsaládok gyerekeinek. A 

programban elsősorban az állatokkal való megfelelő bánás, lóápolás és 

természetesen a lovaglás megismertetése, megkedveltetése volt a cél. Emellett 

lehetőség volt bálagörgetésben összemérni a kiscsoportok erejét, illetve egy 

kistraktor segítségével a major és gyümölcsös területén egy kis kocsikázás várta a 

gyerekeket. Közben, akik megéheztek vagy megszomjaztak, azok a szülők által 

elkészített zsíros kenyeret, gyümölcsöt ehettek, illetve szörppel, vízzel 

frissíthették magukat. Aki éppen pihenni szeretett volna, annak lehetősége volt 

egy 30 éves felvételről megnézni egy hagyományos patkolást. 

A boldog és elégedett gyerekeket látva szinte biztosra vehető, hogy a jövőben 

kell még ilyen programot szerveznünk. 

 

 Ága-Boga karácsony 

Szintén hagyományos rendezvényünk a karácsonyi ünnepség, ahol mindig nagy 

hangsúlyt kap a valódi értékek - úgymint család, emberi kapcsolatok, gyerekek – 

és a minőségi szórakozás. 

Egy hosszabb betlehemes játék megtekintése mellett természetesen nem 

maradhatott el az elmúlt évben született „új tagjaink” köszöntése, és a már 

szokásosnak mondható Ága-Boga Zenekar előadása. 

Közös játék és a Vörösmarty Gimnáziumban található kis állatház megtekintése 

színesítette a programot. 

Minden korosztály megtalálta a neki tetsző elfoglaltságot: kézműveskedés, 

amelyet még a felnőttek közül is többen kipróbáltak, játék vagy egy jó 

beszélgetés a rég látott ismerősökkel. 

Támogatóknak köszönhetően a jelenlévő családoknak egy nagy karácsonyi 

csomaggal kedveskedhettünk. 

Az elmúlt években már bevált rendszer szerint minden család hozott egy 

cipősdoboznyi ajándékot és helyette vitt egy másikat, így izgalmas meglepetés 

zárta ünnepségünket. 

 

 

 

Közösségi fórumok 

 Facebook jelenlét 

o Ága-Boga facebook oldal 
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o Szavazz a Családra 

o Magyar Sikerek 

o Ága - Boga Zöld program 

 

 

Részvétel NOE programokon, tapasztalatok  

 

A 2016-as évben is sok családunk vett részt a NOE programjain: 

 - régiós találkozó – A tagszervezetek közötti együttműködést és kommunikációt  

 segítette. 

 - Házasság hete 

            - Régiós gyereknap – Biatorbágy 

            - Őszi Nagycsaládos Fesztivál – Budapest Vasúttörténeti Park 

 

 

Civil együttműködés - Partnerek és közös ügyek 

 

Minden évben több alkalmunk nyílik együttműködni helyi és országos szervezetekkel, 

kezdeményezésekkel, melyek az egyesület egyéni céljain felül a társadalmi felelősségvállalást 

és tágabb közösség építését hívatottak szolgálni.  

- Te Szedd  – Ebben az évben is részt vettünk az országos akcióban, ahol Érd egy  

kijelölt szakaszát varázsoltuk tisztává, adtuk vissza a természetnek.  

- Érd Körbe – Évről-évre egyre több családunk vállalkozik, nem csak segítőként, de  

résztvevőként is az előírt távok teljesítésére, bizonyítva a sport szeretetét.  

-  Érdi Esélyegyenlőségi Kerekasztal – Egyesületünk küldötte rendszeresen részt vesz 

a kerekasztal „Gyermekek Munkacsoport” ülésein. 

- Érd Önkormányzat Szociális Bizottsága – Egyesületünk egy taggal képviselteti 

magát a bizottság munkájában. 

-  KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – Egyesületünk tagja részt vesz a Fórum 

munkájában. 

 

 

Közhasznú tevékenységek – karitatív és szociális szerepvállalás  

 

Egyesületünk kiemelt fontossággal kezeli mind a szervezetünkön belüli, mind azon kívüli 

karitatív és szociális tevékenységeket, amelynek több módját, formáját beépítettük 

mindennapi működésünkbe. 

 Egyesületen belüli akciók 

o Tagcsaládjaink közt külön figyelmet fordítunk a rászorulók rendszeres 

megsegítésére élelmiszer és egyéb adományok, illetve más, rászorultságtól 

függő segítséggel. 

o Komatál rendszert indítottunk, amelynek keretein belül azon tagcsaládot 

segítjük kb. 3 héten keresztül napi étel szállításával, ahol újszülött baba 

érkezett. 

o Több alkalommal, rendszeresen sikerül olcsóbb termékek beszerzését 

megszervezni, ami a rászoruló családoknak segítséget jelentett. (háztartási 

papíráru, mosó- és mosogatószerek,…) 

o Rendszeressé vált a környéken termelő gazdáktól való zöldség/gyümölcs 

beszerzése kedvezményes áron. Ez nem csak a tagcsaládok számára segítség, 



Ága-Boga közhasznúsági  beszámoló – 2016.    10/11 

de a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdálkodók tevékenységét is 

támogatja. 

o Közösségi házunkban rendszeres lehetőséget biztosítunk a használt, de még jó 

állapotban lévő ruhák, gyerekjátékok, babafelszerelések cseréjére, 

hozzájutására. 

o 2016-os év során többször kaptunk kisebb-nagyobb könyvadományokat, 

amelyből iskolai ajánlott és kötelező irodalmi művekhez, de egyéb érdekes 

olvasmányokhoz is hozzáférhettek tagcsaládjaink. 

 Egyesületen kívüli, társadalmi szerepvállalások 

o Hasonlóan rendszeres támogatást nyújtunk a családok átmeneti otthonának, 

ahol az év végi élelmiszer és gyerekjáték adományok biztosítása mellett 

esetenkénti akciókat is szervezünk, amennyiben valamelyik bent lakó család 

nagyon szorult helyzetbe kerül. Az intézmény vezetőjével folyamatos a 

kapcsolattartás. 

o A Katolikus Karitász helyi és tárnoki képviselőjével is tartjuk a kapcsolatot és 

több esetben nyújtottunk segítséget rászoruló családoknak élelmiszer vagy 

ruhaadomány formájában. 

o Évente szervezünk a Közösségi Házunkban nyílt raktári napot, melynek 

keretén belül a nem tagcsaládok is bátran jöhetnek és válogathatnak a ruhák és 

cipők között. Az információt megpróbáljuk a rendelkezésre álló csatornáinkon 

keresztül a rászorulókhoz eljuttatni. 

o A Topoly utcai idősek otthonába is tudtunk ruhaadományt szállítani. 

o Személyes kapcsolatoknak köszönhetően rendszeresen tudtunk magyar nyelvű, 

szépirodalmi műveket eljuttatni kárpátaljai és erdélyi magyar közösségeknek. 

o A vésztői ELJÁDA alapítványt tudtuk segíteni több alkalommal bútor és 

ruhanemű adományokkal, amelyeket a békésmegyei és erdélyi halmozottan 

hátrányos helyzetű családokat támogatják, valamint rendszeresen végeznek 

cigánypasztorációt. 

o Tagságunk szociális érzékenysége és kapcsolatrendszere eredményeképpen 

rendszeresen kerülnek látókörünkbe szorult helyzetbe került családok, akiket 

alkalmanként vagy hosszabb-rövidebb ideig támogatunk nem csak eseti 

adományokkal, de egyéb természetbeni segítségnyújtással. 

o 2016 végén egy nehéz helyzetbe kerülő vidéki 3 gyerekes család kért 

segítséget tőlünk. Egy széles összefogás eredményeképpen a gyerekeknek 

játékokat, tanszereket, valamint élelmiszert adhattunk át nekik. Ezen felül – az 

pénzbeli felajánlásoknak köszönhetően – a megcsúszott rezsiszámlák 

kiegyenlítésében segíthettük még a családot. 

 

Egyesületünk vezetősége a jövőben is kiemelten szeretné kezelni szervezetünk szociális és 

karitatív tevékenységét, ezáltal a tagcsaládjaink és gyermekeink ilyen irányú érzékenységének 

fejlesztését, aktivitásának növelését. 

 

 

 

 

Nyilvánosság biztosítása 

 Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete tevékenységéről folyamatosan 

tájékoztatja a közvéleményt honlapján keresztül (www.agaboga.hu).  

 Az Egyesület rendszeresen és aktívan vesz részt Érd város közéletében, 

rendezvényein, képviselteti magát a városi ünnepségeken. 

http://www.agaboga.hu/
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 Az Egyesület által szervezett rendezvények nyitottak a még nem tag, érdeklődő 

nagycsaládok számára. 

 

 

 

 

 

 

Tóth Andor 

    elnök 

 

 


