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Készítette: „Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31. 

 

2022. május 31. 
 

 

 

Bogatin Attila  

elnök 

 

Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 

Közhasznúsági beszámoló 2021-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 2021. szeptember 23-ig 

Darvas Krisztina  2021. szeptember 23-től 

Szatmáryné Szász Anikó   2021. szeptember 23-től 

    Körzetekért felelős elnökségi tag: 

    Riszterer Ágnes  2021. szeptember 23-ig 
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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 2021. 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. A körzetvezetők az egyesület munkáját a tagfelvételek 

intézésében, a tagcsaládok összefogásában, kapcsolat tartásban is segítik. A tagok nyilvántartása 

számítógépes programmal történik. 

 

Tagság létszámának alakulása:  

Nyilvántartásunk szerint egyesületünknek 2021. év végére 155 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).  A járványhelyzet óta sok család 

érezte szükségét, hogy tartozzon egy helyi közösséghez.   
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2. Költségvetés 

Számviteli beszámoló 

Egyesületünk a 2021. évben, gazdálkodásáról, a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak 

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

határideje az OBH rendszerébe 2022.05.31. Alábbiakban előzetes mérleg adatokat közlünk: 

mérleg fő összege: 7044 e Ft,  

saját tőke: 6836 e Ft 

A részletes kimutatást OBHGEPI-PK-742 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 2021. évben kapott támogatások: 

NEA pályázat útján két nyertes pályázatunkból kaptunk 1739 e Ft-ot, valamint a NOE belső 

pályázatán 150 e Ft-ot nyertünk. 

A költségvetéstől 264 e forint az 1% támogatások összege, melyet köszönünk, így ezzel az összeggel 

is tudtuk színesíteni programjainkat. 

Tagdíjbevételekből 1515 e Ft jött be az egyesület pénztárjába. 

Tárgyévben kapott támogatást egyesületünk részben felhasználta programjaira. Az elnyert 

pályázatok összege elsősorban az alkalmazott bérét fedezte, az egyesület kisebb költségvetéssel 

valósította meg programjait. 

Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

Az egyesületünk tárgyévi eredménye 108 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, egyéb 

szervezetektől kapott adomány) nyújtott cél szerinti juttatást családjainknak. 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 

Egyesületünkben a tisztségviselők nem kaptak támogatást. 

 

 

 

3. Megvalósult programok 2021 

 
A 2020-as – a Covid 19 járvány miatt kialakult helyzet miatt- rendkívüli évet követően a 2021-es év 

a megújulás éve volt az egyesület életében. Számos, hagyományosnak tekinthető programot másként 

valósítottunk meg és rengeteg új lehetőség nyílt, mely segítette közösségünk épülését. 

 

Saját rendezvények, szakmai programok 

A 2021. évben az alábbi programokat valósítottuk meg, ahol a közösségépítésre helyeztük a fő 

hangsúlyt. 
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⮚ Házasság hete – február 7-14. 

Magyarországon immár 14. alkalommal megrendezésre kerülő Házasság hete országos 

rendezvénysorozat 2021. február 7. és 14. között zajlott – a vírushelyzetre való tekintettel 

rendhagyó körülmények között. Az események többnyire az online térben zajlottak.  

Egyesületünk ebben az évben is csatlakozott a Házasság hete programhoz, melynek célja, hogy 

segítségével is hozzájáruljunk közösségünk és környezetünkben élő családok boldogulásához.  

A Házasság hetét lezáró program a Záró Est ebben az évben sem maradt el. Házhoz szállított 

borok mellett online borkóstolón vehettek részt a házaspárok. 

⮚ Virággal a méhekért kampány – március 6. 

A méhek megmentésére létrehozott, a Zöld program újabb kampánya a “Virágzó Családok” 

Virággal a méhekért néven ismert. Ennek keretében évelő tavaszi virág mixet kaptak a családok, 

melyet kertjeikben, teraszaikon, balkonládáikban elültetve, elősegítik a méhek életterének 

növekedését. Gyermekek érdeklődése ezzel könnyen felkelthető a probléma viszonylag egyszerű 

visszafordítására, a gondoskodás fontosságára, a Föld és az egészséges élet ilyen irányú 

védelmére. 

⮚ Tisztítsuk meg az országot projekt – március 13-14. 

Az IFKA által kiírt Tisztítsuk meg az országot pályázaton elnyert projektben szereplő három 

területet több, mint 15 család aktív részvételével az Érdi Hulladékkezelési Zrt-vel közösen 

végigjárták, feltérképezték és az ott talált hulladékot összegyűjtötték. 

Az Egyesület célul tűzte ki, hogy aktívan részt vesz a környezettudatosság a környezetvédelem 

erősítésében mind a családok, mind a környezetünk körében. 

⮚ Érdikumok nyomán kirándulás a Fundoklia-völgyben – április 24. 

Szombaton egy másfél órás kirándulást tettek a családok az Érdikumok közé tartozó Fundoklia-

völgyben és megismerkedni történetével, természeti értékeivel egy tagtársunk fantasztikus 

vezetésével. 

Az egyesület célul tűzte ki az Érdikumok bemutatását, hogy a családok hónapról hónapra 

megismerhessék a lakóhelyükhöz igen közel található természeti és kulturális értékeket. 

⮚ Czabai-kert látogatása – május 8. 

Gyönyörű napsütéses időben a Madarak és fák napja alkalmával volt lehetőség meglátogatni 

Érd-Parkvárosban a több mint fél hektárnyi, zárt területen fekvő, az Érdikumok közé tartozó 

Czabai-kertet. Személyesen a tulajdonos, Czabai Balázs vezetett minket végig a kertben és 

mesélte el a történetét, osztott meg érdekességeket. A kert legjellemzőbb fái az 14-22 m magas, 

közel száz éves kocsányos és kocsánytalan tölgyes, melyek hűen őrzik az egykori Hamzsabégi-

erdő örökségét. Egy csodálatos oxigéngyár Érd szívében. 

A Czabai-kertet 1977-ben helyezték természetvédelmi oltalom alá, azzal a céllal, hogy „őrizze a 

táj régi állapotát tükröző tölgyállományt, biztosítsa a környék madárvilágának zavartalan 

fészkelését, nyújtson lehetőséget az erdő természetes fejlődésének megfigyelésére, nyújtson a 

látogatónak maradandó esztétikai élményt, és adjon lehetőséget az 

értékes tölgymakktermés erdősítésre való felhasználására.” 

⮚ Közösségi Ház udvar rendezés – június 12. 

Családok segítségével szépült a Közösségi Ház udvara, valamint a játszótér körüli terület. Egy 

eredményes és kellemes délelőttöt töltöttek együtt a résztvevő családok munkával, 

beszélgetéssel, játékkal és finom ebéddel egybekötve. 
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⮚ Tanszergyűjtés – augusztus 5-8. és 18-21. 

A NOE idén negyedik 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. A járványhelyzet során megtapasztalt adakozási kedv 

nem maradt el ebben az esetben sem. Egyesületünk ezt az akciót sikeresnek könyvelte el annak 

ellenére, hogy a gyűjtés mindkét időpontban ugyanazon a helyszínen történt. 

⮚ Őszi Találkozó Nyíregyházán – október 9. 

A NOE és a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) támogatásának köszönhetően az egyesület 

családjai számára buszkirándulást szervezett Nyíregyházára a NOE Őszi Találkozójára. A 

programon résztvevő családok egy fantasztikus napot tölthettek el együtt, ahol nem csak közös 

élményeket szerezhettek, de rengeteg színes program várta a Sóstói Múzeumfaluban és sokaknak 

régóta dédelgetett álma valósult meg, hogy eljuthattak az ország legnagyobb állatkertjébe, a 

Nyíregyházi Állatparkba.  

Családjaink a kirándulás alkalmával többek között megismerhették Nyíregyháza történetét, kik 

azok a tirpákok, hány alfaja van a zsiráfnak, hogyan élnek a szitatungák, sétálhattak a 

lombkorona szintjén, alászállhattak az óceánnak, megkóstolhatták az igazi szabolcsi almát. 

⮚ TeSzedd őszi szemétszedési akciója – október 23. 

Egyesületünk a TeSzedd országos szemétszedési akción igyekszik minden alkalommal részt 

venni. Idén a tavasszal pályázat útján megtisztított területet járták végig családjainkkal az 1006. 

számú Marianum Cserkészcsapat tagjaival. Szomorú megtapasztalás volt, hogy sajnos nem 

vigyázunk kellőképpen környezetünkre. Gyönyörű napsütéses időben 38 zsák szemét gyűlt össze 

az út széléről, a bokrok aljából. Az akció keretében a résztvevő családok körbejárták a Fundoklia-

völgyet és egy rögtönzött  kirándulással egybekötve az ott kallódó szemetet is összeszedték. 

⮚ Szabó Üveg Kft. látogatása – november 4. 

Egy tárnoki tagtárs szervezésében az egyesület több családja meglátogatta a tárnoki 

karácsonyfadísz készítő üzemet, ahol lehetőség volt vásárláson kívül betekintést nyerni, hogyan 

is készülnek a szebbnél szebb karácsonyi üvegdíszek, valamint készíthettek saját díszt is. 

⮚ Karácsonyi élelmiszergyűjtés – november 5-7., 12-14. és 19-21. 

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

hétvégén, három helyszínen gyűjtöttünk a NOE és az Élelmiszerbank által szervezett 

áruházakban. Összesen 3 tonna élelmiszert tudtunk szétosztani családjaink között és más 

rászoruló, környezetünkben élő családoknak, családsegítő szervezeteknek, idősotthonoknak. 

 Adventi világító ablakok – december 1 -23. 

Egyesületünk legújabb hagyományteremtő kezdeményezése az Ága-Boga Adventi Ablakok 

játék. Több városban, községben tartanak már "Világító adventi kalendárium" vagy "Élő adventi 

kalendárium" játékot, amely szerint a vállalkozó családok december 1. és 23. között lakásuk 

ablakában különleges, egyedi díszítést készítenek és világítanak ki, amit mások megkereshetnek, 

gyönyörködhetnek benne. A játék 2015-ben indult és futótűzként terjedt el az országban, már 

több mint 300 település csatlakozott és játssza saját városában az adventi időszakban. 

Ezek alapján egyesületünk idén először szervezte meg az Adventi Világító Ablakos játékot, mely 

hatalmas élményt nyújtott mind a készítőknek, mind a kereső családoknak. A főszervező, az 

egyik elnökségi tag az utolsó ablaknál meglepetéssel várta a játékban lelkes résztvevőket. 
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⮚ Évzáró ünnepség – december 12. 

Évzáró ünnepségünket ebben az évben a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében tartottuk. Azok a 

merész családok, akik vasárnap délután a fagyos és szeles idő ellenére ellátogattak 

rendezvényünkre, igazi adventi hangulatnak lehetettek részesei. Angyalkát készíthettek, többet 

megtudhattak a Mikulásról, sőt találkozhattak is vele, meggyújtottuk a harmadik gyertyát a 

koszorún, fát (pontosabban fekvő tuját) díszítettünk. Mindezt finom meleg almalé és forralt bor 

fűszerezte, valamint zenei aláfestés. Egyik tagcsaládunk kedveskedett nekünk, báboztak és élő 

zenével vezették a közös éneklést. Ismét egy remek alkalom kerekedett és a családok igazi 

szeretetközösséget élhettek meg. 

Részvétel NOE programokon, tapasztalatok 

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

magát választmányi ülésen és közgyűlésen.  

A 2021-es évben a járványhelyzet miatti nehézségek ellenére családjaink szinte minden programon 

részt vettek: 

⮚ Házasság hete – február 7-14. 

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 – augusztus 5-8. és 18-21. 

A NOE idén negyedik 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. A járványhelyzet során megtapasztalt adakozási kedv 

nem maradt el ebben az esetben sem. Egyesületünk ezt az akciót sikeresnek könyvelte el annak 

ellenére, hogy a gyűjtés mindkét időpontban ugyanazon a helyszínen történt. 

⮚ Őszi Találkozó Nyíregyházán – október 9. 

Saját rendezvények menüpont alatt található. 

⮚ Szeretet íze program – Ünnepi átadó – október 24. 

Befőző automatákat, melynek segítségével könnyebben, egyszerűbben készíthetők el a lekvárok, 

befőttek, ebben az évben is több család szívesen használta. Családjaink a Szeretet íze program 

keretében örömmel ajánlottak fel saját készítésű termékeket rászoruló egyesületek részére. Az 

ünnepi átadás idén is Dinnyésen volt, ahol a helyi egyesület vendégszeretetét élvezhették a részt 

vevő családjaink. 

⮚ Jótékonysági vásár – november 28. 

A NOE Lakitelken megrendezett választmányi ülésével egybekötve volt lehetőség 

jótékonykodni. Egyesületünk évről évre készül erre az alkalomra és készít szebbnél szebb 

alkotásokat, melyeket felajánl jótékonysági célokra. 

⮚ ACSSZ – advent 

Egyesületünk részt vesz minden olyan programban, ahol rászoruló családoknak kell segítséget 

nyújtani. A NOE által koordinált Angyali Csomagküldő Szolgálatba is bekapcsolódtunk, hogy 

minél több nagycsaládhoz érkezzen segítség az adventi időszakban. 
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4. Civil együttműködés 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

Az Ága-Boga Érdi Nagycsaládos Egyesületnek 2021 év végén 155 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 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 mindennapi 

működésünkbe. 

A 2020-as év sok család életét megváltoztatta, mely folytatódott a 2021-es évben is. A járványügyi 

helyzet mindannyiunk életében egy óriási kihívásként jelent meg és rendkívüli éveket eredményezett 

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 (pl. betegség, házastárs vagy 

munkahely elvesztése). 

o Több alkalommal, rendszeresen sikerül olcsóbb termékek beszerzését megszervezni, ami 

a rászoruló családoknak segítséget jelentett. (háztartási papíráru, mosó- és 

mosogatószerek, termelői zöldségek, gyümölcsök…) 

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 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, 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,  
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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. Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

c. Érd Körbe Kerékpáros Egyesület  

d. Parkvárosi Baptista Gyülekezet 

e. Magyar Földrajzi Múzeum 

f. Festál Étterem 

g. Epicentrum Rendezvényközpont 

h. Vass Gyógyszertár 

i. Onézimusz Alapítvány 

 

A Magyar Élelmiszerbank 2021. évben összesen 10 649 kg élelmiszert adott át egyesületünk 

számára 13 847 255 Ft értékben. Nyilvántartás szerint ez 17 287 Ft/fő értékű támogatást jelentett 

a személyeknek 2021-ben. 

Alkalmi támogatók: 

j. Thallo-Food  

k. Bikepatika 

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

m. IKEA 

n. 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 „kerékpáros felvonulás” – 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. 
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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. 

 

 

 

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. 

A Közösségi Ház ruharaktár része megszűnt, helyette egy konyha kialakítása van folyamatban. Cél 

továbbra is a Közösségi Ház átalakítása, hogy ne elsősorban „raktárként” üzemeljen, hanem egy 

olyan közösségi tér kialakítására törekszünk, ahol a családok, fiatalok szívesen töltenek el időt 

együtt. 

Az egyesület továbbra is külön figyelmet fordít a fiatalok bevonására az egyesület életébe. 

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

kapcsolatok építésére. 

Szülőkkel való foglalkozást is folytatja az egyesület a Házasság hete programmal, a Szülők 

iskolájának további szervezésével. Fontosnak tartjuk megmutatni, példával szolgálni, hogy 

nagycsaládban élni jó, csodálatos, megajándékozott állapot annak minden nehézségével együtt. 

Zöldebb jövő programunk folytatásával az egyesület a környezettudatos szemléletet szeretné tovább 

erősíteni a családoknál.  Környezetvédelemmel kapcsolatos programok széles választékát 

igyekszünk lehetővé és elérhetővé tenni a következő években. 

Az egyesület elnöksége célul tűzte ki az Érdikumok megismerését, megismertetését, valamint az 

egyesület Érdikumokhoz történő csatlakozását. 

Az egyesület idén ünnepli 15. születésnapját. Ehhez szeretnénk egy egész éves keretet adni és 

hangsúlyozni a családok szerepét. 

Az egyesület a fókuszt a következő időszakban a Zöld programokra, a közös kirándulásokra, a 

születésnapra és az Érdikumok megismertetésére helyezi. 

 

 

 

Bogatin Attila  

                elnök 


