
Ága-Boga közhasznúsági beszámoló – 2018 

. 

1/10 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 

 
 

Készítette: „Ága-boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 
Időszak: 2018.01.01-2018.12.31. 

 
2019. január 31. 
 

 

 

Bogatin Attila  

elnök 

 

 

Az Ágaboga Nagycsaládosok Érdi Egyesület 

Közhasznúsági jelentése 2018-as 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 

Tóth Andor – 2015-2017 

 

Elnökségi tagok: 

Elnök: Bogatin Attila 

Elnökhelyettes: Molnárné Bognár Éva   

Gazdasági elnökhelyettes: Réti Olga  

További Elnökségi tagok: 

Kovács Levente  

Kovács Enikő  

Nagy Erika  

    Körzetekért felelős elnökségi tag: 

    Riszterer Ágnes   
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Körzetvezetők: 

I.  Parkváros, M7 túl: Gergelyné Péter Katalin  
Szatmáryné Szász Anikó     

II.  Parkváros, M7 innen: Molnárné Bognár Éva     

III. Parkváros, M7 innen: Házi Ildikó     
Farkas Attiláné, Zsuzsa    

IV. Parkváros, M7 innen: Rácz Katalin    

V.  Parkváros, M7 innen  Ondrejné Novák Ildi    
+ Érdliget:  Nagy Erika     

VI. Tusculanum   Kozma Imréné, Zita     
      + Postástelep:   Szvetkó Istvánné, Angéla    

VII. Tisztviselőtelep  Tóth Andorné, Timi   

      + Istvántelep + Ófalu:  

VIII - Diósd    Fecső Katalin      

IX. - Tárnok + Martonvásár  Judák Zsuzsa     
Nemesné Sólyom Emese   

 

 
Egyesületünknek egy fő fizetett alkalmazottja volt 2018. évben március 1.-től Rába Mónika 

részmunkaidős (20 órás) munkavállalóként dolgozott egyesületünk adminisztratív területén.  

 

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 körzetvezetők az egyesület munkáját a tagfelvéte lek 

intézésében, a tagcsaládok összefogásában, kapcsolat tartásban is segítik. A tagok nyilvántar tása 
számítógépes programmal történik. 
 

Tagság létszámának alakulása:  

Nyilvántartásunk szerint egyesületünknek 2018. végére 161 családja volt. Tagcsaládjaink többsége 
érdi, de számosan a környékbeli településeken (Diósd, Tárnok, Ercsi, Százhalombatta, Martonvásár, 

Budapest) élnek. A korábbi évek taglétszám csökkenése megállt, az idei évben a tagcsaládok száma 
megegyezik a tavalyi évivel. Az elnökség és körzetvezetői csapat megújult erővel dolgozik az új 

családok beszervezésén. Ennek hatása már meglátszott a tagság cselekvési kedvén az év hátralévő 
idejében. Az idei év során is több család csatlakozott egyesültünkhöz, míg a tíz éves fennállásunk 

mailto:mocieva@gmail.com
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alatt felnőtt generáció családjai közül sokan lemondtak a tagságról. Folytatunk tagtoborzást is, több 
városi rendezvényen.. Belépő családjaink az újságból, ismerősöktől, barátoktól hallanak rólunk, egy 
részük már régebb óta ismerte a Nagycsaládosok Országos Egyesületét (NOE). 
 
 
 

2. Költségvetés 

Számviteli beszámoló 

Egyesületünk a 2018. évben, gazdálkodásáról, a számviteli törvények és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A beszámoló leadási és 
feltöltési határideje az OBH rendszerébe 2019.05.31. Alábbiakban előzetes mérleg adatokat  
közlünk: 

mérleg fő összege: 2316 e Ft,  

saját tőke: 733 e Ft 

A részletes kimutatást OBHGEPI-PK-342 Éves beszámoló tartalmazza, mely áll a mérlegből és a 
közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából valamint a közhasznúsági jelentésből. 
 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, kapott támogatás 

A 2018. évben kapott támogatások: 

Önkormányzati támogatások: 

Kulturális pályázat: 200 000 Ft 

Sport pályázat: 200 000 Ft 

Évzáró Ünnepség támogatása: 300 000 Ft 

A költségvetéstől 201.354 forint az 1% támogatások összege, melyet köszönünk, így ezzel az 
összeggel is tudtuk színesíteni programjainkat. 

Tagdíjbevételekből 1 099 114 Ft jött be az egyesület pénztárjába. 

Tárgyévben kapott támogatást az egyesület teljes egészében felhasználta a sportnapra, az évzáróra 
és a házasság hetére. 

 

Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

Az egyesületünk tárgyévi eredménye 1 056 e Ft volt. A többlet az utólagos finanszírozású 

pályázatok miatt keletkezett. Pályázataink eredményesek voltak. Mindig törekszünk arra, hogy az 
adott évben kapott bevételeket fel is használjuk, közhasznú céljainak elérése érdekében. 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása 

Szervezetünk természetbeni adomány formájában (Élelmiszerbanktól, NOE-től, egyéb 
szervezetektől kapott adomány) nyújtott cél szerinti juttatást családjainknak. 

 
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 

Egyesületünkben a tisztségviselők nem kaptak támogatást. 
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3. Megvalósult programok 2018 
 

Saját rendezvények, szakmai programok 

A tavalyi évben is megszerveztük hagyományos rendezvényeinket, ahol a közösségépítésre 
helyeztük a fő hangsúlyt. 

 Házasság hete 

Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire 
és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a 

párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. 
Párkapcsolatokkal foglalkozó könyvek, szakemberek felhívják a figyelmet, hogy rendszeresen 
töltsünk párunkkal minőségi időt. Ez idő alatt egymásra figyelünk, közös élményekben van 

részünk, együtt pihenünk, töltődünk, lazulunk. Tanulunk egymástól - egymásról.   
Nagycsaládos egyesületként fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek nevelése mellett többféle 

lehetőséget biztosítsunk a házaspároknak együtt töltődni. Ennek egyik eszköze a Házasság hete 
programban történő aktív részvételünk.   
Egyesületünk 2017-as évben szervezett először saját, Érd és környékén elérhető programokat, 

melyek sok házaspárnak nyújtottak kellemes alkalmakat. Néhány pont a Házasság hete idei 
választékából: 

 beszélgetés, egymásra figyelés egy csésze kávé és egy szelet sütemény mellett; 

 séta a környéken 

 wellness 

 tánc 

 mozi, színház, koncert 

 vacsora 

 társasjáték 

 papi, lelkész beszélgetés 

 a záró esten közös játék, évfordulós házaspárok köszöntése 

Házaspárjaink a hét programjain való részvételhez ösztönzőleg házassági hétpróba füzetet lehet 

igényelni. 
A Házasság hete szervezésénél nagy örömmel konstatáljuk, hogy a helyi vállalkozók, 

szervezetek szívesen bekapcsolódnak és támogatják programjainkat. 

 Húsvéti kézműves alkalom 

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

hagyományoknak megfelelő díszeket készíthetnek gyerekek és szülők közösen.  Ebben az 
évben az érdi katolikus plébánia biztosította a helyszínt számunkra.  A kellemes hangulatró l 

pedig az összegyűlt családok gondoskodtak. Kreatív önkéntes segítőinknek köszönhetően 
gyorsan megvalósítható, mégis mutatós, tavaszi érzéseket árasztó alkotásokat vihettek haza a 
családok és dekorálhatták fel vele otthonukat. 

 Érd Körbe 

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

tevékenyen részt vesz támogatóként az Ága-Boga.  A korábbiaknak megfelelően a mi 
„feladatunk” a kerekezők zsíros kenyérrel való megvendégelése és a hűsítő víz osztása. 
Tagcsaládjaink aktívan segédkeznek az előkészítésben és a kenyérkenésben. Idén sem történt 

ez másként.  Mindkét alkalommal szorgos kezek sokasága járult hozzá a rendezvény magas 
színvonalához. 
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 Tavaszköszöntő 

Jézus Szíve Alapítvánnyal közösen szerveztünk meg egy Pintér Béla koncertet az Epicentrum 
Rendezvényközpontban.  A rendezvényt mindenki számára elérhetővé tettük. Saját készítésű 

édes és sós sütemények, arcfestés, aszfalt kréta rajzverseny várta a családokat. Az eseményen 
nagyon sok tagcsaládunk részt vett és felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. 

   

 Gyereknap 

2018-as évben a Gyereknapot Érd várossal együtt rendeztük meg. A helyszín nagyon jó 

megválasztása mellett egyesületünk a már eddig is megszokott magas színvona lú 
programokkal várta a szórakozni vágyó családokat. Programunkból ízelítő: kézműves 

foglalkozás (ékszerkészítés, papírkép készítés), sport (íjászattal, foci, ügyességi játékok). 
Eközben a színpadon az Ága-Boga zenekar és a Tranzit zenekar szórakoztatta a jelenlévőket, 
valamint tagcsaládjaink tehetséges gyerekei léptek fel műsorukkal. 

Aki közben megéhezett, zsíros kenyeret és gyümölcsöket talált asztalainknál. 
Érd várossal egybekötött rendezvényünkön nagyon sok nagycsaládos látogatott el hozzánk, 

melynek köszönhetően kölcsönösen megismerhettük egymást. 
 

 Szülők iskolája  

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy a családok hasznos ismeretekhez jussanak a mai kor 
problémaival, nehézségeivel kapcsolatban.  Ez évi előadásaink a modern kori rabszolgaságró l 

és a családok pénzügyi háztartásáról szóltak. 
Ezen kívül részt vettünk a NOE által országosan szervezett mini konferencián, melynek fő 
témája az Édesanya volt.   

A Szülők iskolája programsorozatunk alkalmaival nagyon sok pozitív gondolatot kaptak a 
résztvevő családok.  

 

 Közösségi Ház  

A Kutyavári úton található családi ház egyesületünk egyik fontos találkozó helye.  Itt tároljuk, 

szortírozzuk és osztjuk a különböző helyről érkező adományokat.  Az udvaron lehetőséget 
biztosítunk zöldség és gyümölcs termelőknek kiosztani a termékeiket családok részére.  

Valamint rengeteg ruhanemű, használati tárgy és játék cserél gazdát.  Egyesületünk az év 
folyamán többször tartott nyitott raktárt, amikor nem csak tagcsaládjaink jöhetnek válogatni a 
felhalmozódott holmik között, hanem más érdi családok is.  Célunk, hogy Közösségi Házunkat 

nem elsősorban „raktárként” üzemeljük, hanem egy olyan közösségi teret tudjunk kialakítani, 
hogy a családok szívesen töltsenek el időt itt együtt. 

 
 Őszi Tatai Családi Nap 

Szeptember 15-én tartotta a NOE az Őszi Családi Napot Tatán, melyre egyesületünk egész 

napos buszkirándulást szervezett.  A buszos utazások remek alkalmat adnak, hogy a családok 
több időt tölthessenek együtt, jókat beszélgessenek, jobban megismerjék egymást. Ezen a 

napon is a családokkal közösen utaztunk le Tatára, ahol színes programok vártak ránk.  A NOE 
köszöntést és műsort követően lehetett sárkány hajókázni, várost nézni kisvonattal vagy a tatai 
tanösvényt meglátogatni. A kézműves asztaloknál sok szép dolgot készíthettünk.  Előre 

megszervezett ebéd menüt három helyszínen lehetett elfogyasztani. Nagyon tartalmas nap 
után, kellemesen elfáradva, több kilométert téve a lábunkba, sok szép élménnyel feltöltődve 

indultunk haza.   
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 Sportnap 

Szeptember 29-én tartottuk Sportnapunkat a focipályánál.  Az elmúlt évekhez hasonlóan most 
is számtalan sportlehetőséggel vártuk a családokat. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt 

lehetőségük volt jógázni, tízpróbázni, focizni, speciális városi bringát kipróbálni, valamint a 
Bikepatika közreműködésével egy mobil bicikli javító műhelyet is felfedezhettünk.  A nap 

fénypontja mégis a családi kötélhúzás volt. Aki megéhezett, a büféasztalnál zsíros kenyér és 
meleg tea várta. Minden résztvevő gyerek, aki teljesítette a tízpróbát, ajándékot kapott.   

 

 Ága-Boga évzáró 

Ebben az évben is korábbra, november 24-re tettük ezt a rendezvényt. Azt szerettük volna, 

hogy minél többen együtt legyünk a karácsonyi családi készülődés előtt. 
Egyesületünk az érdi városi Színházat bérelte ki, amit meg is töltöttünk.  A kis teremben a 
gazdagon terített büféasztal kapott helyet, és a kézműves asztalok. Elkészültek a szebbnél-

szebb adventi koszorúk. Sok szép karácsonyi ajándék és dísztárgy készítés mellett arcfestéssel 
kedveskedünk a gyerekeknek. 

Az aulában köszöntöttük az idén született babákat (ez már hagyomány), oklevélle l 
jutalmaztuk egyesületünk önkénteseit, meghallgattuk egyik tagcsaládunk fiának gyönyörű 
harmonika játékát. A Naprózsafa táncegyüttes Ludas Matyi meséje teljesen elvarázsolta a 

kicsiket és a nagyokat. A nap csúcspontja a látványos Bűvész-show fergeteges műsora volt. 
A távozó vendégeket az év végi élelmiszergyűjtésnek köszönhetően, valamint az IKEA 

jóvoltából ajándékcsomaggal engedtük útjukra. 
 

Részvétel NOE programokon, tapasztalatok 

Egyesületünk több alkalommal vesz részt NOE által szervezett programokon, illetve képviselte t i 
magát választmányi ülésen és közgyűlésen. Aktív részvételünknek köszönhetően két tagtársuk is 

magas szintű elismerésben részesült a NOE által kiosztott díjakból. 

A 2018-as évben is sok családunk vett részt a NOE programjain: 

 Házasság hete  

Sok házaspárunk csatlakozott a NOE által szervezett, rendkívül kedvezményes programokhoz 
(elsősorban Budapesten).  Ezekre a rendezvényekre az ország több pontjáról érkeztek 

házaspárok, akiket lehetőség van ilyenkor megismerni. Neves előadó házaspárok tartottak 
előadásokat, melyből erőt meríthettünk és tanulhattunk, hogyan lehet megélni örömmel a 

házasságot.  

 Közgyűlés 

Minden évben részt vesz egyesületünk a NOE éves közgyűlésén.  Nagy taglétszámú 

egyesületként még fontosabb, hogy képviseljük a tagcsaládok érdekeit.  A közgyűlésen 
lehetőség van találkozni a NOE más tagegyesületeinek, csoportjainak tagjaival, akiktől 

közvetlen információt kaphatunk eredményeikről, működésük sikereiről, esetleges negatív 
tapasztalataikról. 

 Adománygyűjtés Időseknek  

Április utolsó hétvégéjén egyesülünk lehetőséget kapott a közelben lévő CBA, illetve Príma 
bolthálózatban az egyesület környezetében élő idősek számára gyűjtést szervezni.  A gyűjtés 

eredménye, hogy sok rászoruló idős embernek okoztunk kellemes pillanatokat és adhattunk 
számukra hasznos élelmiszereket, valamint ízelítőt kaphattak gyermekeink az adakozás 
szépségéről. 
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 Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán  

Évek óta június harmadik hétvégéjén tartják ezt a rendezvényt, melyre a NOE tagcsaládjai 

részére előzetes regisztrációt követően ingyenes belépést biztosít.  Az ingyenes belépési 
lehetőség mind a rászoruló családoknak mind minden nagycsaládnak egy fantaszt ikus 

lehetőség, hiszen így tud sok család eljutni a rendezvényre és vehet részt különböző 
programokon.     

 Családkongresszus – Veszprém 

Júliusra szervezte a NOE ezt a kongresszust, amely sok családunk számára lehetőséget nyújtott 
egy teljes családi nyaralásra, de egy-egy napra is lehetőség volt regisztrálni.  Résztvevő 

családjaink a kongresszus hetében nagyon sok kedvezményes programon vehettek részt és 
nagyon jó alkalmak nyíltak más szervezetektől érkező családokat megismerni.  Egy igazi nagy 
család érzését élhette meg, aki ellátogatott erre a rendezvényre. 

 Tanszergyűjtés az Auchanban 

A NOE idén első alkalommal szervezte meg a tanszergyűjtést.  Minden NOE tagegyesület 

csatlakozhatott a gyűjtéshez, így mi is mozgósítottuk családjainkat, akik lelkesen osztották a 
szórólapot és gyűjtötték a tanszereket.  A gyűjtés mindig felér egy, az emberek sokféleségét 
megismerhető tapasztalat gyűjtéssel is. Egyesületünk ezt az akciót sikeresnek könyvelte el és 

bízunk benne, hogy lesz még hasonló alkalom.   

 Őszi Tatai Családi Nap 

Saját rendezvények menüpont alatt található. 

 Mini konferencia Édesanya és … címmel 

Nagyon sikeres rendezvénysorozatot folytatott a NOE, ahol több egyesület azonos időpontban 

tartott másfél-kétórás mini konferenciát a családról. A Családok Éve keretében Édesanya és… 
címmel, október 27-re szervezték, amely József Attila: Mama című versének megjelenés i 

előestje (1934).   

Egyesületünk Révész Szilviát, a Baptista Szeretetszolgálat egykori igazgatóját hívta meg 
előadónak, akinek előadásában arról hallhattunk, milyen kihívásokkal kell szembenézni a XXI. 

század édesanyjának a munkában, a gyermeknevelésben és a párkapcsolatban, illetve hogyan 
kell reagálni a változó környezetre. 

 Karácsonyi adománygyűjtés 

November hónapban két hétvégén is lehetőséget kaptunk a NOE által szervezett, Príma és CBA 
boltokban tartós élelmiszer gyűjtésére saját részünkre.  Családjaink szívesen csatlakoztak a 

gyűjtéshez és nagy örömünkre nagy mennyiségben tudtunk osztani karácsony előtt 
családjainknak. 

 Jótékonysági vásár 

Karácsony előtti jótékonysági vásárra az egyesület tagcsaládjai szívesen ajánlanak fel saját 
készítésű alkotásokat. Minden évben tartunk egy összejövetelt, ahol lehetőséget teremtünk 

kézműveskedni. Idén az évzáró program keretében készített adventi koszorúkból is jutott a 
vásárra. 
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4. Civil együttműködés 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

Az Ága-Boga Érdi Nagycsaládos Egyesületnek 2018 év végén 161 tagcsaládja van, Érdről és a 

környező településekről, közel 600 fő gyermek, illetve fiatal. Az egyesület célja a nagycsaládok 
egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése. 

Elért eredményeink három csoportba sorolhatóak: 

 közösség építés, kulturális tevékenység, közösségi programok 

 karitatív, szociális tevékenység 

 érdekvédelem 

 
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 mindennap i 
működésünkbe. 

 Egyesületen belüli akciók 
Tagcsaládjaink közt külön figyelmet fordítunk a rászorulók rendszeres támogatására 

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 Bogatál elnevezésű támogatásunk azon családok részére jött létre, akiknek valamilyen 

változás folytán átmeneti nehézség van az életükben. 

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, 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. 

 Egyesületen kívüli, társadalmi szerepvállalások 

o 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 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 

nemcsak a tagcsaládok 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 élelmiszeradományt szállítani. 

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. 
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Partnerek és közös ügyek 

Állandó partnereink: 
a. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

b. Vörösmarty Mihály Gimnázium 
c. Érd Körbe Kerékpáros Egyesület 

d. Parkvárosi Baptista Gyülekezet 
e. Magyar Földrajzi Múzeum 
f. Kertváros Magazin 

g. Onézimusz Alapítvány 
h. Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

i. Epicentrum Rendezvényközpont 

Alkalmi támogatók: 

j. Csokibár 
k. Volánbusz 
l. Festal étterem 

m. Bikepatika 
n. Kecskevilág Érd 

o. Vedd együtt (kedvezményes zöldség-gyümölcs vásár (bevétel 5%-a az egyesületé) 
p. IKEA 
q. Rózsa Nyomda 

 
 

5. Helyi érdekképviseletek 

Minden évben több alkalmunk nyílik együttműködni helyi és országos szervezetekke l, 
kezdeményezésekkel, melyek az egyesület egyéni céljain felül a társadalmi felelősségvállalást és 

tágabb közösség építését hívatottak szolgálni. 

- 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. (Képviselő: Rába Mónika) 

- Érd Önkormányzat Szociális Bizottsága – Egyesületünk egy taggal képviselteti magát a 
bizottság munkájában. (Képviselő: Brunczvikné Máté Ildikó) 

- KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – Egyesületünk tagja részt vesz a Fórum 
munkájában. (Képviselő: Nyitrai Béla) 

 

Közösségi fórumok 

o Ága-Boga facebook oldalunkat naprakészen tartja egy lelkes tagcsaládunk. Itt aktuális 
programjaink mellett fényképeket is lehet találni az egyesület életéből. 

o Egyesületünk honlapjának modernizálására sok erőfeszítést tett az egyesület. Az új honlap 
új szerveren folyamatosan bővülő kínálattal várja az egyesület iránt érdeklődőket. 

o Az Érdi Újságban havi rendszeresen megjelennek cikkek az egyesületünk történéseive l 
kapcsolatban.  

Nyilvánosság biztosítása 

 Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja 
a közvéleményt honlapján keresztül (www.agaboga.hu). 

http://www.agaboga.hu/
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 Az Egyesület rendszeresen és aktívan vesz részt Érd város közéletében, rendezvénye in, 
képviselteti magát a városi ünnepségeken. 

 Az Egyesület által szervezett rendezvények nyitottak a még nem tag, érdeklődő 

nagycsaládok számára. 

 

 

6. Tervek, javaslatok 

Egyesületünk vezetősége a jövőben is kiemelten szeretné kezelni szervezetünk szociális és 

karitatív tevékenységét, ezáltal a tagcsaládjaink és gyermekeink ilyen irányú érzékenységének 
fejlesztését, aktivitásának növelését. 

Célja a Közösségi Ház átalakítása, hogy ne elsősorban „raktárként” üzemeljen, hanem egy olyan 

közösségi tér kialakítására törekszik, ahol a családok, fiatalok szívesen töltenek el időt itt együtt. 

Az egyesület külön figyelmet szeretne fordítani a fiatalok bevonására az egyesület életébe. 

Rendkívül fontos, hogy nyitottak legyünk a változásra, alkalmunk legyen sok-sok beszélgetésre, 
kapcsolatok építésére. 

Zöldebb jövő program elindításával az egyesület a környezettudatos szemléletet szeretné erősíteni 

a családoknál.  Környezetvédelemmel kapcsolatos programok széles választékát igyekszik 
lehetővé és elérhetővé tenni a következő években. 

2019-es év a Sport éve.  Ezt a lehetőséget megragadva, az egyesület elsősorban a nem aktív 
sportoló tagokat szeretné megmozgatni és ösztönzőleg különböző alkalmakat biztosít, valamint 
versenyt hirdet a legsportosabb családok címmel. 

Szülőkkel való foglalkozást is szeretné folytatni az egyesület a Házasság hete programmal, a 
Szülők iskolájának további szervezésével és a NOE által szervezett Mini konferencián való 

részvétellel. 

Határon túli kapcsolatépítést segíti elő, hogy idén először pályázhattunk határon túli 
társpályázóval.  Az egyesület a Munkácson tevékenykedő Család és Élet Egyesülettel pályázott 

közösen. Pályázatunkkal nyertünk, így a pályázatban leírt nyári buszkirándulás szervezését 
Munkácsra az egyesület megkezdte. 

2019/20. évben a NEA pályázaton elnyert pénzösszeg ismét lehetővé teszi, hogy közös 
kirándulásokat szervezzünk (Szentendre, Munkács, Adventi vásár). 

 

 

 

 

Bogatin Attila  

      elnök 


