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Az Ágaboga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete
Közhasznúsági jelentése
a 201s-es esztendőről

l. Adatok

AZ egyesúlet neve| "Ága-Boga" Nagycsatádosok Érü Egyesúlete
Székhelye: 2030 EId, KádáI u. i5,
Lcvélcíme: 2031 Erd, Pt 204,
Alapítás éve: 2007.
Adószám: l8718489-1-13
Birósági határozat száma: 1 4o0lPk60483 1200'7 l 4

korábbi elnökökI

Kardosnó G}urkó KatalÁ - 200'7-2010
Isépl,rré Badics Gyöngyi - 2010-2012
wolf Richárd - 2012-2015

Elnókségi tagokl

Elnök: Tóth Andor
l elcíbn: 06-j0"2]l -] l ]l]
E,nral l, : elnok|rriagaboga,hu

E]nökhe]}ettes: Hamar JóZsef
Telelbn| 0ó-23i3]7-369. Níobil: 06-_]t ti7.19,553l
E-lnnjl : rülj]liji!!i]l||. ]h!]llll.iitii!t1l]a1l.corrr

(iazdasági clniikhcll,cttcs: Rét] o]ga
l'cletan: 06,7(]-,1()8835()

B-meil: reconto(agmail,com

Gcrg.l}né Pétel Katalin
\oE tlottás mobi]: ()6 ]0]3]s-5,108
\4obi1: 0ó-20"32 1 -948]
E+naiil :;rr,lleter,,lielirrr' grnail,cori

\íolnánó Bognrir Ér,a
Tc]ctbn| 06-]0i9Eó-657a]
E-mail: lnocleva|4gmail,conl

Lkler Attila
Tclctbni 06-30,ó56-875.1
E nail: cklcrattilaírrElajl.ctllll

1r
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Körzctlezetők:
l, ]. kórzet - Parkláros \{7-esen tú]

Gergel},né Péter Katalin
\{obili 06-20,j2] -9,137

E-lnail : gne.pet.r,kati(@gnrail,cclnr

], kijlzct - Park\,áros N,í7 esen tú]

Sas Tínea
l\{obil: 06-70"]9.1-30]2
E-mai1 : ti!neasas('.]Enail,com

.]l, körzel - Park\áros ]!l7-escn inien
\,íolnámé Bognár Ér,a
Nlobill ()(1-3019Eó-65 j6
E-lnai1: mocjcr,ala, gnl ai l, ccrn:t

5. kól7et - Park\,áros \'I7-esen innei1

Ekler Afiilánó
\Iobj]:06-70'62G0]2]
E-nar] : ekleíkltaa.r8]r1aii,co l

Ilázi Ildikó
N{obil: 0ó-j0'93 1-.+853

E,m ai1 : h az1 ilcliko i2 l41 gn ai l, com

6. kijlZet - Park\,atlos N,í]-esen innen
Rác7 Katalin
Tclclbnl 06-]3, 3 j7-].1ó. 06-201,18,1-657i

E-nT ai1: racz,katirrranriliiglail,c,lm

--ó, ljllc| ,P.rrkr,,",,- \1- <.Ln ll, l(n <, l -.Illecl

Csicsicsné Deák Ágrres
Telelbn: ()ó-20,]33-3252

E-mai1l cagnes|rriinder,lru

szabóné pu7sjer katalin
Tclc1()ni 06-30,582-7349
E-mai1: puzsier'r4;t<lnline,hu

9, kóvct -'Iuscu]anum. Postástclep
szletkó lstr,ánnó
'Ielelbn: 06-20,2 l 9-0l 29
E-rnai1 : c1 isztal(q,grnaj1, com

I0,- 1 l ,- l2, körzet - Tjszt\ is.lij telcp. Istvántelep

Tóth Andomé
Mobil: 06-](],588-03 I,1

E-rnail: tothtimi6(.1glnajl.com

"l
í,
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Diósd
Bódizs Eva
Mobil:06-30/202-1868
E-mail: olyrr@aeemail.hu

Fecső Katalin
Mobi1: 06-30/595_5876
E-mail : fecsokatalin@grnail.com

Támok
Judák zsuzsanna
Mobi1: 06-30/6l0-9545
E-mail : judak.zsuzsa@gnail.com

E§/esülotiiíinek egy fő íizetett alkalmazottja volt 2015. évben, Eklcr Attiláné
részmunkaidős (30 órás) munkavállalóként dolgozott egyesületiink admini§ztratív
terű|etén_

2. Egyesület, tagság

Az egyc§ület általános céljai:

. A nagycsaládosok eg}mást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség
működtetése;

. A7 élet, az anyaság, a szúlők tiszteletere nevelés, a hiizasságért!€ családok&t és a
gyomekekát, mint a jövő gerrerációjáért érzett felelősség elődítése;. A nagycsaládok által képviselt értckek t'eLmutatása a társadatom, kömyezetiink felé;. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata;

Tagok nyilvántartása: tagcsaládjaiík az B l08 so.számtól kezdődően kapnak tagsorszámot.
TdglcI\ etel - AlaoszabáJl unkn.rk megrelelöen - ,r/ elnöksegi üle.cn töf1enik. ha\ i etsy
alkalommal, A tagok adatait az egyesúlet adminisztlátora tailja nyilvá# A l ] körzetvezető aZ
egyesület munl(áját a tagfelvételek intézésében, a tagcsaládok összefogásában,
kapcsolattaltásban i§ segíti, A tagok nllvántaitása szánítógépes programmal törtónik,

Tag§ág létszámának alakulása: Nyilvántartásunt szeTjnt egyesületiintnek 2015. végere 196
családja volt. Ta8családjaink többsége érdi, de szánosan a kömyékbeli telQüléseken (Diósd,
Tárnok, Ercsi, Százhalonbatta, Martonvásár, Százhalombatta, Budapest) élnek, Az év során a
tagcsaládok számának optimalizáódrisa egyberr a megrnaradt tagság áktívabbá válását is
magával hoáa, köszöíietően a2 elvát önkéntes köZösségi munkaórák elfogadásának és
teljesítési lehetőségeinek. Nem fol},tatunk továbbra sem kimondott tagtobo;ast, belépő
családjaink aZ újságból, ismerősöktől, ba.átoktól hallanák rólunlq egy résziik mfu rég;bb óta
ismefte aZ országos Bgyesiiletet, a NoB-t,

Ala Boga kóZ]Lacznúsá!j beszlrnrol(] ]|15, 4/10



Taglétszám alakulása 2015 évben:

TelepüIés család Gyerek Összlétszám
Budapest 5 27 31

Budaörs 2 6 10
Érd 744 57a 856

Diósd 25 91 140

százhalombatta 1 3 5

Ercsi 7 4 6

Tárnok 13 47 73

Martonvásár 5 16 25

196 166 L146

3. számlifeli beszámnló

Eg_vcsii]ctülk a 20l5, ór,bcn. gazdálkodásáról. a szánlviteli tijir érr),ek és a kapcso]ódó
eliiírásoknak mcgt'clclvc. cg,vszcnisítctt ér es bes7ámolót álli|ott óssze, A mór,]c8 fóösszege
j i\- <l l J.._ri"t tc\. ':1_1.1tr,,,,
]\ részletes kinlutatást OBHGEPl-PK,1.12 Eves beszano]ó tartalmazza. mel} ál] a mérlcgból
és a köz]rlrsznú szerr ezeti eredménY kitnutat'lsából vala int a közhasznúsági j e lentésbii1 á11.

,l. Központi költ§ógvctó§i §zcrvtől, cIkülönített állani péüalaptólj helyi
önkormányzattól. krpott támogatás

A 201.1. ó\,bcn kapott támogatások.
Erd \4cg),ci Jogú \'áros onkonnán\,7ata 75 c Ft-ta] támogattr egyesü]etünkct, A7
onkormánt,7attól pál),á7ati úton is kaptunk tárnogetást. l,nel}nek iissze§ét az alábbi t'clsorolás
tafia]maZZa,

201,1 élben t ki]letkezij pá]\aZati tiitnogatásokat kaptuk:
\E,\ LIN-1,1-N1-0395 700 000 |t műkijdési köLtség támogatás
\EA UN- ],1-SZ_02.1() 990 000 F1

NEA UN-]:1-5Z0065 992 5()() Ft új nenrzedékek j ö\.ijééí
CSP csN 11,1()9 j5() 0(x) Ft csa]ádbarít köZgolldolkodás

népszctisítése
és a rrcnrck kiiziltti jobb eg),üttmiikijClés
eliisegítésc

A költségr etéstiil 1.1] 000 1'orint aZ 19,i, támogatások ijsszege, melvet kös7önüúk. ígt eZZe] iLZ

ósszeggel is tudtuk szinesileni progra :]jainkat,
Tagdijbe\ etelekbiil l .,1]3 eFt jött be az cgycsiilct kass7iiíba.
Tárg}é\ben kapott támogntást aZ cg!csület teljeS egészébcn 1'clhas7niltn,

Agi t].ga kt]zhdsznúsági beszánoló ]0]5 5n0



5. \'agyonl'elhasználá§§nl kapcsol8to§ kimutatá§

Az eg,vesiiletiink táIg},é\,i eredmén.\iJ -] 277 cFt vo]t. Píl},áZataink ere(lmén\esek voItak, A
Szen,czet nindig tijlekszik ana. hog1, az adott é\ ben kapott be\,ételeket tél is hasznáIja,
közhasznú cóljalrrak clórósc ótdckóbcn,

6, Cél slerinti juttatások kimutatá§a

Szcn,ezetünk temlészetberri aclonárr], tbnl áj ában nrúltott cél szeiinti j lLttatást cslládjdilünak,

7. Kimutntá§ a vczető tisztség\ iselőknek nlújtott támogatásról

Eg],.sü]ctiinkbcn a tlsztségviseliik rren kaplak tiilnogalást. cSak lninirnális kiiltségtérítest
\ ettek igénYbe,

8. A közhasznú tevéken},ségről szóló rövid tnrtalnri beszámoló

Az Ága-Boga Ércli Nagycsalácios Egl esiilctnek ] cl.,n]§g ]||b t.ré(5JlJJj r ln. Elclrijl és a
kiim}ezijte]epi]léSekrijl. ebból kiizel 800 tij gvcr ck. jllet\e llatal, AZ eg!,esiilet célj.L a
nag),csilidok eg}l1lást isnel,ó és segitó kö7ijssó8ckké szervezése. a kijzösség működtetése,

Állandó,partnereinkl
- Erd Nlegyei Jogu Valos onkorn'ánl,zata
- _\iijrijsinen!, N,lihál,r, (iimnáziurn

Ercl Kiirbc Kcrókpáros Eg!eslilet
- I'a|kr áI,osi Baptlsta G!ülekelel
- Magl,al FiiLdlelzi lr,lilzerrrn
- Kert\,fios N4agaZD
- onéZin]u,sz Alapit\ in},
- Nlagl,ar Elcilriszcrbank Egt,csület

Alkalmi támogatókI
Soós Póksóg

- Császlrri Csernege
- \'olánbusz
- F1)-Fitr K1'|
- l(ccskcvilág Erd
_ Aldi
_ IKEA
- Auchan
- RóZsa \}omda

Elórt crcdrlónl,cink háío]n csoporlba sorolhatóak:
. kii7óssóg ópítós. kultrrrális tel ékenység, kőzösségi progranlok
. karitatív.szociálistevékenvség
. érdek\édelem

,\!!,R{r,. kii/liás7niNaci lre(7án].lli ]0] 5 6/r0



Megvalósult BragqlqqL2qli

saját rendezvényel! szakmái píogíamok

A tavalyi évben is megszerveztiik hagyományos rendezvényeinket, de sákösebb páyázati
fonások miatt csak kevés egyéb kezdeményezést tudtunl< megvalósítani.

> Húsvétikézműveskedés
A húsvéti iinnepek előtt hagyományosan megszervezzük a kéznűves ,,míihel}t",
alrol a népi hagyományoknak megfelelő díszeLet készíthetnek gyerekek és szúlők
közösen.

} Ága-Boga tavaszváró rerr<iezvény
A rövid farsangi időszak miatt inlóbb egy tavaszváró összejövetelt szerveáünk,
ahol rengeteg játékkal, kézmúves fbglalkozásokkal, zenével és temészetesen
jelmezes felvonulással töltöttiik együtt ezt a délutánt.

} Érd Körbe
Vost már hagyomrinlosnak mondhaló. hog1 az Érd Körbe lavz§,/i é. o§l
megmozdulásain le\ ekm}en ré.7I \ e§7 ldmogatókent 97 Ága-Boga, +

korábbiaknak megfelelően a mi ,,1bladatunk" volt a kerekezők zsíros kenyérrel
való megvendégelése és a húsítő víZ osztása. Tagcsaládjaink aktívan segédkeztek
aZ előkészítésben és a kenyérkenésben, valamint fiatalabbak gondoskodtak a
folyamatos friss vízellátásról. 

i.
} Te Szedd

A májusi országos szervezésű hulladékgyújtésben ismét sok nagycsaládos vett
résztjelezve, hogy számunkra 1bntos a kömyezetiink tiszta§ága, az élhctő jövő
biztosítása gyermekeink és unokánk számára. Kiemelten 1bntos a családi
részvétel a fiatalabb generációk felé töfténö pcldamutatás szempontjábó1. amely
sokkal erő§ebb nevelő hatassal reídelkezik. mint aZ elméleú Bar évről é\'Te
elkc§ereJiinJ,,r lapas./IJlI á]lapoloklól. dc e/ inkább csak nöreli a
felelősségteljesen gondolkodó tagjainkban cZ elsZántságot, hogy lendszelescn
legyiink \alamil d tiszla köm)c,/clófl, rrd e§,/ak-ke|eli részén szedrt]nk összc
Iengeteg hulladékot. ,

> GyeTeknap
AZ Aga-Boga több éves hagyomáíyához híven, 2015-ben is színvonalas
programokkal vfuta a Földrajzi Múzeun ketjéberr a szórakozni vágyó családokat
és temészetesen elsősorban a gyerekeket, Bár aZ időjárás borongós volt, néha
szenerkélő esővel ijeságetett bennünk, de elae is 1él tudtunk kószülni.
Kézműves foglalkozással (karkötő kószítése, gyöng}"r'asalás, só-lisá g}urmá7ás,
színezők, Iagasztott képck készitése,...), futóbiciklis akadállpályával, célba
dobással, ügyességi játékokkal, festékpörgetős kcp kés7ítésével, arcfestéssel
vfutuk a kilátogatókat, így minden gyerek megtalálta a neki megfelelő
elfoglaltságot, Eközben a Tranzit Zenekarjátszott ismerős gr,errnekdalokat, majd
később a Diósdi Naplózsafa táncegyüttes adta elő a Kolontos Palkó cimű táncos
mesedarüát, illetve ezt kövctőcn közös táúcolásla invitalta ajelenlévőket.
Aki közben megéhezett, zsíros kenyeíet, almát talált asztalainknal, illetve minden

,iga Boga kij7hdsznil\ági beszá o]ó ]0]5 ,7l10



aíajíró g,vück.t ]!cga.Jándékozlrattunk egl,kis gabonapchc11_,"c1. mc1l,ct
tárnoqatónk ajánlott 1el,

> N,lúZeum Látogatás Csonka János Vlúzcum
Tagosaládok saját éldeklóclése és kezclemén},c7ósc crcdfiónyckóppcn kis
csoportban neglátogatták a Csonka Jál1os MúZeumot a technikai dol8(rk Lltán

érdeklijdók.

; Ága-Boga karácson1
A nlál szokásosnak rnonc]ható ór,zárli lendcz\,ón!ünklc c7útta] is a \ ;;r,iisnlir1]

GimnázirrInba r árluk tagcsa]ádiaink aprqját. nag},ját,

országos mesencrndli \,alscn!,en g\óZtes itjú tagunk kezdte a népes csapat
szól,akoztatáSiit. lIag1,onrárryairrkal lb1},latva aZ é\ Solán SzüLetett kicsiket és

családjaikat kijszijnti]ttiik. lnajd aZ .{ga-Boga Zenekal Zenéll és az énekl<anal
kicgószülve sztirakoztatta aZ eg}óc8}iilt.ket.
Elek után a Pa]ánta bálrcsopofi éftékes. tanírságos clőadása tbll,tatta a plogfamot,
majd kószöntöltúk a ]0 ] 5 é\. soI'tn sZiiletett ,.új. kicsi tagjainkaf' ós s7ü]cjkct,
Eli kö\eióen kéZnií\,cs tilglaLkozásokon múlathatták aZ idijt a g!,erekek. illetr e

csopo okban ]chctijség n),ílt a gimnáZiull]i teüáliuln negtekintéséle.
A tagcsa]ádok 1t]tB] készitett siitenón!,ekkel. szeid\icsekliel. liissítaikkel
rncgt.rítctt as7talok ki'rii1 pedig 1chctősóg volt eg},-eg.vjó beszélgetesre r,
Aki elindlLlt liaza. aniak a nrcgórkezéskor 1cadott alándókos cipiis dobo7okbó]
Lelretett \,álaszlani eg},ct. rninte31,,.,zsákbanlacska" ajándókot. hogv cgl, kis
izgalrnat is csenpésSZúnk a7 é\,et lezál(i ünncpségünk vógórc.

Közösségi fórunrok
i F4c,el)OoL j.lc let

o Aga,Boga 1'acebook olda]
o szar azz a csaliidra
o \l.r-rlr 5,k<rck
o Agr - Boga Zöld progrem :,

Részvét€l NoE progranlokon. tapa§ztalatok

.\ 20l5-us é\ ben is sok osa]ádul1k vett íós7t a N()E píogíamjainI
- régiós lallilkozó A tagszcrTczetck kijZötti e3}iittmiiködóst cs kon1munikiiciól
scgítcttc,
, HáZasság hete

- Róg]ós g),crcknap Biatoóág1,

- Ószi \agl,csaláclos Feszli\ á1 Ilortobág),

- NoE Kaficson"1

8/l0Ága Bog,] kőzhi]sznúsígi tes7áinoló 2015



civil együttműködó§ - Partnerek é§ közös úgyek

Minden évbcn több alkalmunk íyílik együttmúködni hell és országos szervezetekke1,
kezdonenyczósekkel, melyek az egyesület egyéni céljain 1élü1 a társadalmi 1'elelősségvállalást
és tágabb közössóg epítését hívatottak szolgálni.
- Városi gvereknap A városi gyereknap szerves lészeként nyújfunk évről-éwe

szerteágazó §zínvonalas szórakozási és művelődési l€hetőséget a vilros lakóinak.
- Te szedd - Ebben M évben is részt vettiink áZ or§Zá8os akcióban, ahol Erd egy

küelölt szakaszát valázsoltuk tisztává, adfuk vissza a természetnek.
- Erd Körbe Evről-évre eg).re több családunk vállalkozik, nem csak segítőként, de

Iésztvevőként is aZ elői1 távok teljesítésére, bizonyitva a §port szeretetét.
- Érd Város települé§fejlesztó§i terYe Kepviseltettiik egyesúletiinket a

tel epülésfejl esáési terv kidolgozásában.
- Eídi Esélyegyenlőségi Kerekasztal - Egyesületiink kiildötte rendszelesen részt vesz

a kerekasztal,,Gyermekek Munkacsoport' üésein.
- KEF Kábítószerügyi E§/eztető Fórum Egyesületí]nk tagja !észt vesz a Fórum

munkájában.

Közhasznú tevékenységek - karitativ és szociáüs szerepvállalá§

Egyesü]etünk kiemelt 1bnto§§ággal kezeli mind a szervczetiinkön belüli, mind azon kívüli
karitatív és szociális tevékenY§é,{eket, amelynek több módját, fomáját beépítettük
mindennapi működésünkbe, i'

. Fg}esii]elen belüi a(ciól
o Tagcsaládj aink köZt kiilön figyelmet fordítunl< a úszorulók rendszeres

m€gsegítésere élelmiszcr és cgyób adományok, illetve más, rászorultságtól
iiiggő scgítséggel, Erre sajnos - volt lehetősége a tagságnak, mert három
tagcsalád is nehéz élethelyzetbe került, amelyet a köZös§égi t]ímogatás tudott
jelcn{osen en}hírmi. ?

o Komatál rendszelt indítottunlq amelynck keretcin b€lül 3zon tagcsaládot
segítji_ik kb. 3 héten Leresztül ncpi etel szá]litásáva1. ahol ülszülött baba
érkezett, EZt 4 család is igénybe vehette aZ év során.

o Több alkalomma| rendszerescn sikerül olcsóbb termékek beszerzését
megszeivezni, ami a Iászoruló családoknak segítséget jelentett. (hááartási
papíráru, mosó- és mosogatószerek,. , .)

o Közö§ségi háZunkban lendszeres lehetőségct biaosítunk a használt, de mégió
áIlapotban lévií ruhák. qyerekiátékok. babafelszerelések cseréiérc,
hozzáj utásrára.

. Egyesületen kíviili, társadalmi szerepvállalások
o Evel<Ie visszamenő kapcsolatot ápolunk a szentmátonkátai családseqítő

szolqálattal, me1)4]ek keretében év végén élelmiszelekből, ruhákbóI és
lehetőségeinknek megfelelő és rendelkezésünkre álló adományokból
összcáilított csomagot küldiink, melyet a kómyékükön lévő rászoiirlók közt
osllandk ki.

o Hasonlóan rcndszeres támogatást nyújfunk a családok átmeíeti otthonlínak,
ahol az év végi élelniszer és gyerekjáték adományok biztosítása mellett ,

esetenkénti akciókat is szerveziink, amennyiben valamelyik bent lakó család
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nagyon szorult helyzetbe kerül, A7 intéznény vezetőjével 1blyamatos a
kapcsolattafiás.

o A Katolikus Kalitász hell és tárnoki képvisclőjével is tartjuk a kapcsolatot és
tóbb (]setben nyújtottunk segítséget lászoluló családoknak élelmiszer vagy
ruhcadumány lr-rrmájábrn,

o Evente szervezúnk a KöZösségi Há7ünkban 4yjtl4k!é!i!4pqi!, mel}mek
keretén belüi a íe1n tagcsaládok is bátran jöhetnek és válogaüatnak a ruhák és
cipők között, Az információt megpróbáljuk a rendelkezésrc álló csatomáinkon
keresztiil a rászoíulókhoz eljuttatni.

o lden a Topaly ]I9q] jdó§gL_altb9@ is bekeíiilt a kapcsolatainl< közé. Több
alkalommal tudfunk ruhával segíteni nekik, illetve egyszer használatos
1epedőket tudtunk a r€ndelkezésükre bocsájtani,

o Egyes|lletünt< jjltékokat adományoz (Ófalusi és a
Harkály) gyereknap alkalmábó]

o A vésztői ELJADA alapítván}t tudtuk se,.íteni több alkalommal bútor és
ruhanernű adományokkal, amelyeket a békésmegyei és erdélf halmozottan
hátrányos hel}zetű családokat támo8atjak, valamint lendszereseí végeznek
cigán}pas7tor5ciól,

o Minden évben részt vcszünk az Elelmiszerbank országos év végi gyűitésén,
amellnek erednrerryeképpen ósszegyűjtött tartós élelmiszerekct a
tagcsaládiaink közt osztjLtk szét. Azoíban jellernző módon sok családunk
felajánlotta a részét - csak úgy, mint az évközi adományokból sok esetben a
fent említett szeflezeteknél vagy látókörüntben található rászoruló
csáládoknak.

o Tagságunl szociális ázékenyséee és kapcsolatrendszere eredményeképpen
rendszeresen kerülnek látókörünkbe szorult hel}zetbe kbrült családok, akiket
all€lmanként vagy hosszabb-rövidebb ideig tiimogatunk nem csak eseti
adorr-rányokkal, de cgyéb természetbeni segítségnyújtással.

Egyesületiink vezetősége a jövőberr is kiemelten szeretné kezelni szervezetiint szociális és
karitatív tevékenységét, ezáltal a tagcsalddjaink es gyetmekcink ily.en irányú ézékenységének
fejle./lé.él. atlivilá§anal nö\elesét, ? 

'

Nyilvánosság biztosítása
. Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesiilete tevékeoységéről foiyamatosan

tájékoztatja a közvélemén}t honlapján kelesztü (rvwrv.aqaboga.hu').
. AZ Eg}e.L]lel rendszeresen e5 Áli\an vesz részt Érd város kö/élelehcn.

rendezvényein, képviselteti magát a viirosi iinnepségeken,
. Az Egyesillet által szerr'ezett fendezvények nltottak a még nem tag, órdcklődő

nagycsaládok szá,nára.

elrrijk
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