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Közhasznúsági jelentés 

 
 

Készítette: „Ága-boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 

Időszak: 2020.01.01-2020.12.31. 

 

2021. május 18. 
 

 

 

Bogatin Attila  

elnök 

 

 

Az Ágaboga Nagycsaládosok Érdi Egyesület 

Közhasznúsági jelentése 2020-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 

Tóth Andor – 2015-2017 

 

Elnökségi tagok: 

Elnök: Bogatin Attila 

Elnökhelyettes: Molnárné Bognár Éva   

Gazdasági elnökhelyettes: Réti Olga  

További Elnökségi tagok: 

Kovács Levente  

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 2020. évben. 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 egy számítógépes program segítségével. A körzetvezetők 

az egyesület munkáját a tagfelvételek intézésében, a tagcsaládok összefogásában, kapcsolat tartásban 

is segítik. A tagok nyilvántartása a NOE tagnyilvántartásán keresztül is nyomon követhető. 

 

Tagság létszámának alakulása:  

Nyilvántartásunk szerint egyesületünknek 2020. év végére 145 családja volt. Tagcsaládjaink többsége 

érdi, de számosan a környékbeli településeken (Diósd, Tárnok, Martonvásár, Budapest) élnek. Az 

elnökség számára nem a mennyiség, hanem a minőség a cél, hogy egyesületünk aktív tagcsaládokból 

álljon. Belépő családjaink az újságból, ismerősöktől, barátoktól hallottak rólunk, egy részük már 

régebb óta ismerte a Nagycsaládosok Országos Egyesületét (NOE).  Sok olyan család van, akiknél az 

egyesület tíz éves fennállása alatt nőtt fel egy generáció.  
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2. Költségvetés 

Számviteli beszámoló 

Egyesületünk a 2020. évben, gazdálkodásáról, a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak 

megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A beszámoló leadási és feltöltési 

határideje az OBH rendszerébe 2021.05.31. Alábbiakban előzetes mérleg adatokat közlünk: 

mérleg fő összege: 7589 e Ft,  

saját tőke: 6728 e Ft 

A részletes kimutatást OBHGEPI-PK-542 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 2020. évben kapott támogatások: 

NEA pályázat útján egy nyertes pályázatunkból kaptunk 4752 e Ft-ot. 

A költségvetéstől 127 200 forint az 1% támogatások összege, melyet köszönünk, így ezzel az 

összeggel is tudtuk színesíteni programjainkat. 

Tagdíjbevételekből 1143 e Ft jött be az egyesület pénztárjába. 

Tárgyévben kapott támogatást egyesületünk részben felhasználta programjaira. Két pályázat 

megvalósítási idejét hosszabbították, így a járványhelyzet miatt több elmaradt 2020. évi program 

későbbi időpontban lesz megtartva. 

 

Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

Az egyesületünk tárgyévi eredménye 685 e Ft volt. 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, IKEA-tól, egyéb 

szervezetektől kapott adomány) nyújtott cél szerinti juttatást családjainknak. 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 

Egyesületünkben a tisztségviselők nem kaptak támogatást. 

 

 

 

3. Megvalósult programok 2020 

 
Az elmúlt év egy rendkívüli év volt az egyesület életében is a Covid 19 járványhelyzet kialakulása 

miatt. Számos, hagyományosnak tekinthető programot nem tudtunk megvalósítani, de rengeteg új 

lehetőség nyílt, mely segítette közösségünk épülését. 

 

Saját rendezvények, szakmai programok 

A 2020. évben az alábbi programokat valósítottuk meg, ahol a közösségépítésre helyeztük a fő 

hangsúlyt. 
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➢ Bajmóci kirándulás – január 11. 

Egyesületünk alapszabályában is megfogalmazott célja, ösztönözni tagcsaládjainál, elsősorban 

a fiatalokban a magyarság közösségi érzsének megerősítését, a hazai és határon túli csoportok 

egységének hangsúlyozását, hogy a magyarságtudat egy életre szóló ösztönző erőt jelentsen 

mindannyiunk számára. Egyesületünk többek között e célból Bajmócra szervezett kirándulást 

2020 januárjában. 

Bajmóc egyike azon magyar főnemesi lakhelyeknek, melyek képesek valamennyit megmutatni 

a monarchia uralkodói pompájából és azokból a történelmi időkből, melyben születtek. A 

szemünk előtt jelenik meg a teljes magyar történelem. Királyaink képe néz vissza ránk a kastély 

egyik terméből, miközben a másfél órás vezetett séta keretében szállunk alá a középkor 

rejtelmeibe, sőt még egy cseppkőbarlangba is. Mindez Szlovákia leglátogatottabb 

idegenforgalmi nevezetességében, a Bajmóc felett magasodó kastélyban, amely Közép-Európa 

egyik legszebb épülete. 

Résztvevő családjaink nagy örömére - több akadályt leküzdve - egy fantasztikus napot 

töltöttünk együtt. 

➢ Környezetvédelmi programok – Madáretető készítés – január 25. 

A Zöldebb jövő környezetvédelmi program keretén belül az első szervezett programunk a 

madáretető készítés volt, melyet a Közösségi Házban tartottunk. Megnéztünk egy kisfilmet a 

madáretetésről és különböző alapanyagokból elkészíthettük saját madáretetőinket. Kicsik és 

nagyok nagyszerű időt töltöttek el együtt. 

➢ Házasság hete – február 10-16. 

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 óta szervez Érd és környékén elérhető programokat, melyek sok 

házaspárnak nyújtanak kellemes minőségi időt.  

A Házasság hetét lezáró program a Záró Est, ahol szintén a házaspároké a főszerep. Közös 

játék, évfordulós házaspárok köszöntése, eszem-iszom, valamint tánc mellett az asztali 

beszélgetések színesítik az együtt töltött időt. 

➢ Környezetvédelmi program – Használt olaj hasznosító üzem látogatása – február 29. 

Egyesületünk látogatást tett a Money Trade Kft. martonvásári üzemében a Zöld program 

keretében, hogy képet kapjunk arról, hogyan dolgozzák fel a leadott használt sütőolajat. A cég 

tulajdonosa személyes fogadott minket és osztott meg velünk rengeteg hasznos információt, 

melyek segítik a környezettudatos életmódra való törekvésünket. 

➢ Faültetés a Közösségi Háznál – 2020. május 25. 

A TreeDependent program keretében facsemetéket kaptunk, melyeket részben a Közösségi 

Ház udvarán, részben családok saját kertjükben ültettek el. 

Fák ültetésével nem csak a klímaváltozás hatásait tudjuk mérsékelni, de hozzájárulunk a 

biodiverzitás megőrzéséhez, a fa gyümölcsöt teremhet, élőhelyet és táplálékot biztosít 

állatoknak, árnyékol, közvetlenül hűti a környezetét, valamint szerepe van a környezeti 

nevelésben is. 
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Továbbá a fák a TreeDependent program keretében társadalmi célokat is szolgálnak: 

hozzájárulnak oktatási, közösség fejlesztési, közösség építési célok megvalósulásához is. 

➢ Jobbagyféltekés rajztanfolyam – 2020. július 18-19. 

Egyik tagtársunk kezdeményezésére több családunk részt vehetett egy intenzív két napos 

jobbagyféltekés rajztanfolyamon. Megismerhettünk különböző rajztechnikákat és eszközöket, 

és az erőltetett menet mellett jó hangulat és fantasztikus munkák születtek. Mindenki 

elégedetten és élményekkel telve búcsúzott. 

➢ Tanszergyűjtés az Auchanban – aug. 13-16. és 27-30. 

A NOE idén harmadik 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 

annak ellenére, hogy minden gyűjtőnek maszkban kellett lenni, amely jelentősen 

megnehezítette a kommunikációt. 

➢ Őszi Találkozó Balatonfüreden – 2020. szeptember 26. 

NOE az Őszi Találkozót a Romantikus Reformkor Fesztivál lázában égő Balatonfüreden 

tartotta. Az időjárás nem volt ugyan kegyes a résztvevő csapathoz, mert nagyon lehűlt a levegő. 

Ennek ellenére a hosszú bezártság után élveztük egymás társaságát a parti sétányon, a vízen, a 

csodás épületek közt, a fesztiváli kavalkádban, és igyekeztünk megkóstolni a Balaton ízeit a 

megszokottnál is jelentősebb nagycsaládos kedvezménnyel. 

Volt családunk, aki csatlakozott a felhíváshoz és maga is korabeli ruhákat magukra öltve 

vonult. A tartalmas két nap után, kellemesen elfáradva, sok szép élménnyel feltöltődve 

indultunk haza busszal.   

➢ Kirándulás Ópusztaszerre – 2020. október 17. 

Egynapos buszos kirándulás keretében meglátogattuk a skanzent, végigjárjuk a parkot, 

megnézzük a Festy körképet és a fiatalokkal egy múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt 

vettünk, ahol megismerkedhettünk különböző lovas szerszámokkal, fegyverekkel, valamint 

volt lehetőség íjászkodni is. A Festy körkép megtekintése felért egy nosztalgiázással, mert egy 

évvel előtte több család élőben láthatta azt a tájat. 

➢ Karácsonyi élelmiszergyűjtés – 2020. november 27-29. 

Egyesületünk minden évben részt vesz a karácsonyi tartós élelmiszergyűjtésben. Idén egy 

hétvégén, két helyszínen gyűjtöttünk az Élelmiszerbank által szervezett áruházakban. 

Összesen 1626 kg élelmiszert tudtunk szétosztani családjaink között és más rászoruló, 

környezetünkben élő családoknak, családsegítő szervezeteknek, idősotthonoknak. 

➢ Karácsonyi ajándékozás  – 2020. december 16. 

A járványügyi intézkedés miatt szokásos Évzáró ünnepségünk elmaradt. Egyesületünk egész 

évben odafigyel tagcsaládjai és környezetünkben élő családok szükségeire, azonban a szeretet 

ünnepéhez közeledve igyekszik külön kedveskedni családjainak. A karácsonyi 

élelmiszergyűjtésből és az IKEA jóvoltából egy kisebb szeretetcsomaggal ajándékoztuk meg 

családjainkat és a hagyományos adventi koszorú készítésre is lehetőséget biztosítottunk, mely 

ebben az évben rendhagyó módon, családi körben valósult meg. 
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Részvétel NOE programokon, tapasztalatok 

Egyesületünk több alkalommal vesz részt NOE által szervezett programokon, illetve képviselteti 

magát választmányi ülésen és közgyűlésen.  

A 2020-as évben a járványhelyzet miatti nehézségek ellenére családjaink szinte minden programon 

részt vettek: 

➢ 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.  

➢ Tanszergyűjtés az Auchanban – 2020. augusztus 13-16 és 27-30. 

A NOE idén harmadik 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 

annak ellenére, hogy minden gyűjtőnek maszkban kellett lenni, amely jelentősen 

megnehezítette a kommunikációt. 

➢ Őszi Találkozó Balatonfüreden – 2020. szeptember 25-27. 

Saját rendezvények menüpont alatt található. 

➢ Szeretet íze program – Ünnepi átadó – 2021. október 24. 

Befőző automatát kaptunk, melynek segítségével családjaink könnyebben, egyszerűbben 

készíthetik el a lekvárokat, befőtteket. Családjaink a szeretet íze program keretében örömmel 

ajánlottak fel saját készítésű termékeket rászoruló egyesületek részére, melynek ünnepi átadása 

Dinnyésen volt, ahol a helyi egyesület vendégszeretetét élvezhették a részt vevő családjaink. 
 

 

4. Civil együttműködés 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

Az Ága-Boga Érdi Nagycsaládos Egyesületnek 2020 év végén 145 tagcsaládja van, Érdről és a 

környező településekről, közel 500 fő gyermek, illetve fiatal. Az egyesület célja a nagycsaládok 

egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése. 

Elért eredményeink négy csoportba sorolhatóak: 

• közösség építés, kulturális tevékenység, közösségi programok 

• környezetvédelem (pl. használt elem és olaj begyűjtés, szemétszedés, faültetés) 

• 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 mindennapi 

működésünkbe. 
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A 2020-as év sok család életét megváltoztatta. A járványügyi helyzet mindannyiunk életében egy 

óriási kihívásként jelent meg és rendkívüli év volt az egyesület életében is. Számos program 

elmaradt, de családjaink ismét megtapasztalhatták, milyen egy egymást segítő közösségben 

lenni.  

 

• 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 2 - 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 Több tagcsaládunk saját készítésű szájmaszkokat ajánlottak fel családjainknak. 

o Közösségi házunkban az évben többször van lehetőség különböző élelmiszer és egyéb 
adományok osztására. 

o Közösségi házunkban rendszeres lehetőséget biztosítunk a használt, de még jó állapotban 
lévő ruhák, gyerekjátékok, babafelszerelések cseréjére, hozzájutására. 

• Egyesületen kívüli, társadalmi szerepvállalások 

o Rendszeres és kölcsönös támogatást nyújtunk az Érdi Tanodának, a LEA Otthonnak, 
valamint a diósdi Családsegítőnek. Az intézmény vezetőivel folyamatos a kapcsolattartás. 

o Évente szervezünk 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 NOE által kezdeményezett ACSSZ (Angyalküldő Szolgálat) részesei vagyunk minden 

évben, ahol lehetőségünk van mások által megajándékozni néhány tagcsaládunkat, 

valamint az egyesület, illetve az egyesületi tagok is állítanak össze csomagot más 

rászoruló családok számára.  

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. 

 

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. Onézimusz Alapítvány 
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g. Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

h. Epicentrum Rendezvényközpont 

i. Vass Gyógyszertár 

j. IKEA 

k. Festál Étterem 

Alkalmi támogatók: 

l. Bikepatika 

m. Kecskevilág Érd 

n. Vedd együtt (kedvezményes zöldség-gyümölcs vásár (bevétel 5%-a az egyesületé) 

o. Rózsa Nyomda 

 

 

5. Helyi érdekképviseletek 

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. 

- 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 Ága-Boga „zöld” program facebook oldalunkon is rendszeresen jelennek meg 

környezetvédelemmel kapcsolatos cikkek, hírek, programok. 

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 történéseivel 

kapcsolatban.  

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. 

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

nagycsaládok számára. 
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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. 

Szülőkkel való foglalkozást is szeretné folytatni az egyesület a Házasság hete programmal, a 

Szülők iskolájának további szervezésével. 

Alapszabályunkat módosítottuk a magyarságtudat erősítésére vonatkozó kiegészítéssel. 

Határon túli kapcsolatépítést segíti elő, hogy idén másodszor pályázhattunk határon túli 

társpályázóval.  Pályázatunkkal nyertünk, így egyesületünk szeretné megvalósítani a pályázatban 

szereplő programokat a járványhelyzet miatt kialakult változások, körülmények figyelembe 

vételével. 

Az egyesület a fókuszt a következő időszakban a Közösségi Ház megújítására, a Zöld 

programokra, a helyi értékek, Érdikumok felkutatására, megismerésére, a közös kirándulásokra és 

a rászoruló családok támogatására helyezi. 

 

 

 

Bogatin Attila  

      elnök 


