
      

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
2021 évi beszámoló

Előző évi saját rendezvények, szakmai programok:
A 2021-es évünk egyesületi programjaink megvalósítását esetenként akadályozták a COVID 19 járvány miat-
ti korlátozások, és az év első felében a terveinktől való eltérésre kényszerítettek bennünket.
Első nagyobb lélegzetű programunkat június utolsó hetében tudtuk megtartani. Ez a Kőbányai Szent László 
napokon való kitelepülésünk volt, június 26-án. Itt kézműves foglalkozással, kvíz játékkal és logikai játékok-
kal vártuk a gyermekeket, felnőtteket egyaránt. A szülőket ajándék relaxációs masszázzsal pihentettük, míg 
gyerekeik elkészíthették Szent László király pajzsát. Ezen a napon több mint 100 fő kereste fel sátrunkat.
A következő napon a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény kiállítására vezetett látogatásra hívtuk a csalá-
dokat. Ezt követően a múzeum udvarán további gyerek programokkal, lufi hajtogatással fogadtuk a résztve-
vőket, és uzsonnával vendégeltük meg. Erre az alkalomra közel 70 fő látogatott el meghívásunkra. 
Júliusban több tagcsaládunkból felnőttek és gyermekek egyaránt, öt napos vándor kerékpár táborban vett 
részt az Észak- Magyarországi régióban. A táborozók nagy sikerről és sok élményről számoltak be.
Szintén ebben a hónapban családjaink fiatal felnőtt gyermekei számára egy hétvégi önismereti és kommu-
nikációs tréninget tartottunk Cserkeszőlőn. A Covid 19. után a fiatalok erre fogalmazták meg igényüket az 
eredetileg tervezett Young Feszt helyett, így került sor az elmélyültebb, önfejlesztő programjukra. 
Május, június folyamán egyesületi tagok és külsős résztvevők számára 25 órás Jobb agyféltekés rajztanfolya-
mot szerveztünk és bonyolítottunk 20 fő részvételével, nagy megelégedésükre. A tanfolyam második részét a 
2022-es évre kellett átcsoportosítsuk.

A Családakadémia nagy hagyományú és népszerű programunkat a 2022-es év tavaszára halasztottuk, a vírus-
helyzetből adódó óvatosság miatt. 
Szeptember folyamán közös befőzési alkalmakat tartottunk, a NOE pályázatán elnyert befőző automata 
használatával. Ennek során többféle befőzményt is elkészítettünk, amiket részben az egyesületi tagok között 
osztottunk szét, részben pedig 55 üveggel adományba adtunk a NOE által szervezett „A szeretet íze” prog-
ram keretén belül. Így ebből az alkalomból októberben 11 családnak juttathattunk 5 – 5 üveg befőzményt.
November 11-én, Márton napján a Kőbányai Ó-hegy parkban a kerületi családok számára Márton napi 
lámpás felvonulást szerveztünk, a Kőbányai Kőrösi Kulturális Központtal együttműködésben. A programra 
több mint 300-an jöttek el, saját készítésű lampionokkal vonultak fel a résztvevők. Felhívásunkra a gyerme-
kektől a témába vágó rajzokat, kézműves alkotásokat vártunk és több mint 30 alkotást jutalmazhattunk könyv 
ajándékkal. A jelenlevőket libazsíros kenyérrel és pogácsával vendégeltük meg.

Novemberben, advent első hétvégéjén tagságunk – Kőbánya központjában – ezúttal is, a hagyományokhoz 
híven felállította a Betlehemet, és mellé az óriás adventi koszorút. Ebben a nagy munkában szinte minden-
ki, teljes létszámmal részt vett, és odaadóan dolgozott, hogy sikeresen, időre felállíthassuk, hiszen a kerület 
lakói, gyermekes családjai sokan várták tőlünk ezt az évek óta szokásos adventi programot.
Az adventi hétvégeken a gyertyagyújtási alkalmakra rövid műsorral kedveskedtünk a jelenlevőknek. Ezeket az 
ünnepi alkalmakat videón megosztottuk az egyesület Facebook felületén (https://www.facebook.com/Kőbá-
nyai-Nagycsaládosok-Nkszle), valamint a Kőbányai Híradó című önkormányzati hírcsatorna felületén. Ennek 
köszönhetően alkalmanként 600 – 2000 fő közötti nézettséget ért el a gyertyagyújtási ünnepi alkalmunk. Az 
adventi időszakra 10 támogatott család számára ajándékoztunk adventi koszorút. 
Karácsony előtt az egyesületünknek juttatott adományokból 14 családnak ajándékcsomagot tudtunk eljuttatni 
tartós élelmiszerrel, édességgel, piperecikkekkel, tisztálkodási- fertőtlenítő szerekkel, gyermekjátékokkal és 
könyvekkel. Az adománycsomagok tartalmát részben a NOE karácsonyi adománya, részben pedig az egyesü-
letünknek adományozó magánszemélyek összegyűjtött adakozásából állt össze. Önkéntes segítőink az ünnep 
előtt házhoz vitték az adománycsomagokat.



Tárgyi eszközgyarapodás: 
    • szakkönyvek a Családakadémia témájához, tréningekhez,
    • egyesületi logóval készült két db. óriás cápazászló
Szellemi termékgyarapodás:
    • online elérhető tréning anyagok megvásárlása a „Lelki egészség hete” program sorozat szakmai anyagaiból

 Pályázatok:
2 sikeres pályázat: 
NEA működési és program pályázat : 2.350.000 Ft ( megvalósítás 2021. április 01. és 2022. december 31.) 
Kőbányai Önkormányzat céltámogatás a Betlehem és adventi koszorú javítási működtetési költségeire : 
200.000 Ft ( megvalósítás 2021. november 15. és 2022. március 31. )

Közös beszerzések: papíráru, száraztészta, 
A NEA pályázatnak köszönhetően a működési költségek jó részét (banki költség, könyvelői munkadíj, víru-
sirtó program, web lap fenntartás, domain név jogdíj) fedezni tudtuk. A családos rendezvények költségeire is 
jutott ebből (vendéglátás, ajándékok, reprezentáció, anyagköltség, kellékek). Mivel voltak betervezett, és elma-
radt programjaink, és a pályázati idő még folyamatban van, így az évet pozitív pénzügyi mérleggel zárhattuk. 
Bízunk benne, hogy ebben az évben ezt is közös programokra tudjuk fordítani.

Adminisztratív tevékenységek:-
    • Folyamatosan zajlik az egyesületi weblap karbantartása (www.kobanyainoe.hu), Facebook profiljának 
(Kőbányai nagycsaládosok) valamint Instagramm profiljának kezelése ( NKSZLE) aktualizálása
    • Tagkártya ügyek rendezése, éves díjfizetés, tagdíjrendezés a NOE felé 
    • Könyvelésünket továbbra is a Korona Könyvelő Iroda végzi
    • A NOE nyilvántartási rendszerében a tagnyilvántartás időszerűsítése 
    • pályázatok megírása, adminisztrálása, elszámolása 
    • programok tervezése, meghívók készítése, kiküldése, menedzselése
    • programokra partnerek, meghívottak értesítése 
    • új együttműködő partnerek felkutatása, kapcsolatépítés, 
    • Közösségi szolgálatos diákok fogadása, irányítása, feladatvégrehajtásaik felügyelete
    • új, az egyesületbe tagságra jelentkező családok fogadása, kapcsolatépítés velük, a tagfelvétel előkészítése ( 
Óhegyi nagycsaládos csoport tagok átjelentkezési szándéka) 
Új együttműködések jöhettek létre az elmúlt évben, így az Életrevaló Egyesülettel, valamint a Kőbányai KEF 
szervezetével, és a Bárka Humánszolgáltató Központtal.  Rendezvényeinken, programjainkon alkalmanként 
partnerként vettek részt a folyamatokban. 
A Kőrösi Kulturális Központtal, a hozzá tartozó Kőbányai Helytörténeti Tárral valamint a Szent László Plé-
bániával és a Kőkert Zrt.-vel a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is több közös tevékenységünk volt, többféle 
módon támogatták egyesületünket.

Közösségi tevékenységek: 
Az egyesületi tagok mindegyike részt vállalt valamelyik, vagy akár több program előkészítésében, szerve-
zésében, lebonyolításában. Az egymásért, közösségünkért végzett munka, feladatvállalás tette lehetővé a 
lebonyolított eseményeket. Vannak nagyobb cselekvési kedvet vállaló tagtársaink, akik évek óta visszatérő-
en, rendszeresen végeznek meghatározó munkákat, teszik bele önkéntes, a közösséget szolgáló munkájukat 
a programjainkba. Ilyen a Betlehem állítást végzők, a rendezvényeken önkénteskedők. Mindenki munkája 
fontos, és előre viszi az éppen soron levő alkalom sikerét. Az együtt végzett munka, utána a közös programon 
való részvétel mindenki örömére szolgál. Az év során, a különféle programokon egyesületi tagjainkból és 
külső segítőkből 22 fő összesen 205 munkaórát dolgozott önkéntes munkában.
Rendezvényeinken közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok segítették a munkánkat. 6 fiatal összesen 72 óra 
közösségi szolgálatot teljesített egyesületünkben.



Az egyesület 2022. évre tervezett programjai

Programnaptár:

Családakadémia március

Fúziós piknik új tagokkal április/június

Jobb agyféltekés rajzolás tanfolyam május - június

Kőbányai séták (Óhegyi séták) május, szeptember

Befőzés a nagyival július

Fiataloknak önismereti tréningek július, szeptember 

Balatoni családi tábor  augusztus

Fiataloknak prevenciós nap szeptember

Magyar Zene Házban látogatás szeptember

Befőzés nagyival (savanyúság) október

Betlehem állítás/gyertyagyújtás november/december

Egy napos kirándulások ( javaslat szerint)

Egyesületi tematikus összejövetel  negyedévente egy – egy alkalom

NOE őszi találkozón részvétel, Sobri szabadidőparkban szeptember

Az elmúlt év fontosabb eseményeiről az egyesület honlapján, a Galériában lehet fényképeket találni.
https://www.kobanyainoe.hu/galeria

Budapest, 2022. május 14.      Koós Judit 
         Elnök 


