
       

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete  

Adószám: 18186983-1-42 

 

Kiegészítő melléklet a 

2021 évi beszámolóhoz 

 

Az egyesületünk a 2021-es évben az alábbi támogatásokat kapta: 

1.) 

NEAO-KP-1-2021/10-000156 számú, a „Generációk összefogásából merítjük az erőt” 

című pályázatunkkal 2.350.000 Ft támogatást nyertünk. 

 

A pályázat megvalósítási ideje 2021. április 01. volt. A Covid 19. miatti korlátozások még 

későbbre tolták a tervezett programjaink megvalósítását, illetve részben módosítást is kellett 

azokban alkalmazzunk, a helyzethez igazítva. 

Első programunk egy nyitott program volt, június 26-án a Kőbányai Szent László napok 

rendezvényeiben vettünk részt sátoros kitelepüléssel. A programunkkal gyermekes családokat 

szólítottunk meg, kézműves foglalkozás keretében Szent László pajzsát, kardját készíthették 

el a gyermekek. Ez idő alatt a szülők relaxáló hátmasszázst vehettek igénybe profi 

dögönyözőtől, ami a mi ajándékunk volt a hozzánk betérők számára. Kvízjátékkal, tesztekkel 

ajándékokat nyerhettek a rendezvény során. 

Ennek a programnak a költségvetése:  

kézműves szakember 20.000 Ft,  

Masszőr: 50.000 Ft, kézműves alapanyagok:  

15.000 Ft,  

Az önkéntes segítőknek ásványvíz, pogácsa: 10.000 Ft 

A rendezvényre készült el az egyesület logójával a két cápazászló, ennek költsége 65.000 Ft, 

plusz grafikai tervezés: 20.000 Ft 

Június 27-én a Helytörténeti Gyűjteménybe hívtuk a kerületi családokat, játékos 

tárlatvezetésre az egyesület vendégeként külön a gyermekeknek és külön a felnőtteknek. A 

gyermekeket profi lufihajtógató szórakoztatta, és uzsonnával kínáltuk a résztvevőket.  

Ennek költségei: 

múzeumpedagógiai előadó: 20.000 Ft 

lufi hajtogató:            34.000 Ft 

uzsonna, szörp:          20.000 Ft 

A két rendezvény plakátjai, nyomtatványai, szórólapjai 26.000 Ft. 

 

A nyár folyamán az egyesületi családok fiatal felnőtt (18 – 25 éves) gyermekei számára 

szakember által vezetett tréning hétvégét tartottunk Cserkeszőlőn. A program részbeni 

költségeit fedeztük pályázati keretből: edző, étkezési alapanyagok, stb. 100.000 Ft 

 

Következő programunk a közös befőzés volt, melynek során a NOE-tól előző éves pályázaton 

elnyert befőző automata használatával befőzményeket készítettünk. Ekkor készítettünk 

lekvárokat, befőtteket, savanyúságokat. Ezeket részben szétosztottuk az egyesületi tagok 



között, részben adományba adtunk a NOE „a szeretet íze” programba. 55 üveg befőzményt 

adományoztunk, amit 11 családnak osztottak ki.  

Az alapanyagok jó részét az egyesületi tagok adták össze, tartósítószert, ízesítőkét, egyéb 

kiegészítőket vásároltunk pályázati keretből a programhoz 12.000 Ft értékben. 

Következő nagyobb programunk a Családakadémiás hétvégén volt, amikor Cegléden, a 

Termál Apartman házakban töltöttük a hétvégét az egyesülettel összesen 36-an. Itt a 

programunk része volt egy önismereti, önbizalom erősítő tréning, valamit a gyógyfürdőben 

fürdőzés. 

A program teljes költsége (étkezés, szállás, fürdőbelépő, edző, terembérlet) 700.000 Ft volt, 

amit pályázati pénzből fedezettünk.    

 

 

2.) 

A Kőbányai Önkormányzattól céltámogatásként a Betlehem felállítása, javítási- 

fenntartási kiadásaira, valamit az adventi programjaink támogatására 200.000 Ft 

támogatást kaptunk. 

 A Kőbányai Önkormányzat céltámogatásként nyújtott összegből az egyesületünk 

gondozásában levő életnagyságú Betlehem tavaly adventi időszakra eső költségeit rendeztük. 

A Betlehemet évente (tavaly évben 12. alkalommal) az adventi időszakban állítjuk fel a került 

központjában (Szent László téren), és minden adventi hétvégén gyertyagyújtási ünnepséget 

szervezünk a Betlehem előtt az óriás adventi koszorú körül. A Betlehem bábui, egyéb építési 

elemei az évek során elhasználódnak, kisebb javítási munkálatokat elengedhetetlenül el kellett 

végezni rajtuk a kihelyezhetőség érdekében. A támogatási keretből fenyőágat is vásároltunk, 

adventi koszorúkat készítettünk, amiket az önkéntes segítőinknek valamint támogatott 

családjainknak adományoztunk. 

A gyertyagyújtási ünnepségeinken műsort adó meghívottjainknak (gyermekkórusok, felnőtt 

előadók) apró ajándékokkal köszöntük meg a munkájukat.  Az önkormányzat felé a 

támogatási összeg elszámolása 2022. április hónapban megtörtént.  

A gyertyagyújtási ünnepségeinkről videófelvétel készült, mely megosztásra került az 

egyesület Facebook felületén, pl. 

https://www.facebook.com/kobanya/videos/1579314725739020, valamint az önkormányzat 

Facebook oldalán is https://www.facebook.com/page/245749695541164/search/?q=betlehem. 

Ezek a megjelenési lehetőségek nagy nézettséget, követést hoztak a programunknak még a 

vírushelyzet okozta korlátozások ellenére is. Több mint 2000 nézője volt a heti gyertyagyújtó 

ünnepségünknek. 

  

 

Tárgyi, immateriális eszköz beszerzés: 

Grillsütőt vásároltunk az egyesületi összejövetelekhez közös használatra       40.000 Ft 

Elektromos palacsintasütőt vásároltunk a nyári, családi táborozásokhoz sütéshez:     9.000 Ft 

Online képzési lehetőséget vásároltunk a tagoknak (lelki egészség hete)                 16.000 Ft 

Szakmai képzést vásároltunk egyesületi vezetőknek                   26.000 Ft 

Szakirodalmat vásároltunk a közös befőzéshez, tartósításhoz       15.000 Ft 

Az adminisztrációs munkához nyomtatót vásároltunk        54.000 Ft 

 

Budapest, 2022. május 

 

         Koós Judit  

           elnök 

 

https://www.facebook.com/page/245749695541164/search/?q=betlehem

