						

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
2020 évi beszámoló
Előző évi saját rendezvények, szakmai programok:
A 2020-as évünk egyesületi életét jelentősen átírta a COVID 19 vírus járvány és az ennek következtében hozott kormányzati korlátozások. A közösség számára tervezett programok megvalósítását nagymértékben megnehezítette vagy
akár lehetetlenné is tette. Így igazán sikerélménynek számít, hogy két családi rendezvényt is sikerült megtartani, ahol
közel 130 fő lehetett jelen. A Kőbányai Helytörténeti Tárban, szeptemberben Családi napot tartottunk, ennek során
több féle kézműves foglalkozáson (porcelán festés, bőrözés, papírmasé) vehettünk részt. A Helytörténeti Tárban külön
gyermek- és felnőtt tárlatvezetést tartottak számunkra, amit a témába vágó kvíz játék és totó követett a végén a nyertesek számára ajándék sorsolással.
A rendezvény során közösen megfestettünk egy nagyméretű akrilképet is, az egyesületnek.
A napot közös kerti piknikezéssel, beszélgetéssel zártuk. Jó hangulatú, tartalmas együttlétet tudhattunk magunkénak
ez alkalomból. Sajnos, tagjaink közül többen is voltak, akik nem tudtak, vagy nem mertek a nagyobb tömeg miatt
eljönni az alkalomra.
Második családi programunk” A szóda története” címmel lett meghirdetve, de az előadónk elővigyázatosságból
lemondta a programot, helyette viszont Verbai Lajos, a Helytörténeti Tár vezetője révén csodás előadást hallgathattunk
meg az óhegyi szőlőhegyről, csősztoronyról, Kőbányáról.
Ezt követően jó hangulatú beszélgetésben volt részünk miközben finom szörpöt, bort ihattunk helyi gyártású szódával, pogácsázással.
Szokásos nyári családos táborunk Balatonlellén ezúttal júliusban zajlott hat családból 27 fő részvételével.
A Családakadémia nagy hagyományú és népszerűségnek örvendő programunk, a vírushelyzetből adódó óvatosság
miatt, a tagok által leszavazásra került, így ebben az éven nem tartottuk meg.
Novemberben, advent első hétvégéjén tagságunk – Kőbánya központjában – ezúttal is, a hagyományokhoz híven felállította a Betlehemet, és ez évben először mellé egy óriás adventi koszorút helyezett ki. Ebben a nagy munkában szinte
mindenki, teljes létszámmal részt vett, és odaadóan dolgozott, hogy sikeresen, időre felállíthassuk.
A vírushelyzet okozta korlátozások ezúttal nem tették lehetővé az adventi vasárnapokon az ünnepi gyertyagyújtás
meghívott vendégekkel együtt történő bonyolítását, és meghirdetését.
Így ez - a sokak által várt és személyes jelenléttel kísért programunk- át kellett, hogy költözzön a virtuális térbe
A gyertyagyújtási ünnepséget a szereplőkkel, és az egyházi képviselőkkel előzetesen videóra vettük és a szokásos
vasárnap délutáni gyertyagyújtási időben közétettük a kerület nagy létszámú követőre számot tartó média felületein.
Ennek köszönhetően az egy – egy alkalomról szóló közvetítést 250 – 600 fő közötti néző követte.
Ezekre az alkalmakra rövid, az alkalomhoz illő műsort szerveztünk, előadókkal.
A sok éve szokásos közös adventi koszorú készítést is el kellett hagyjuk, csak a hozzávalókat vitték el a családok és a
koszorúk már otthon készültek el.
Tárgyi eszköz gyarapodás:
szakkönyvek a Családakadémia témájához, tréningekhez, táblagép
Pályázatok:
2 sikeres pályázat: NEA működési és program pályázat, NOE belső pályázat
A Kőbányai Önkormányzattól céltámogatást kaptunk a Betlehem melletti óriás adventi koszorú elkészítéséhez, felállításához.
Közös beszerzések: papíráru, száraztészta
Részvétel a NOE 2020. évi programjain: szervezett, közös megjelenés nem volt a tavalyi programokon, elnökünk a
balatonfüredi Család kongresszuson részt vett, a NOE közgyűlésein képviseltettük magunkat.
A NEA pályázatnak köszönhetően a működési költségek jó részét (banki költség, könyvelői munkadíj, vírusirtó prog-

ram) finanszírozni tudtuk. A családos rendezvények költségeire is jutott ebből (vendéglátás, ajándékok, reprezentáció,
anyagköltség, kellékek). Mivel voltak betervezett, és elmaradt programjaink, így az évet pozitív pénzügyi mérleggel
zárhattuk. Bízunk benne, hogy ebben az évben ezt is közös programokra tudjuk fordítani.
Adminisztratív tevékenységek:Megtörtént az egyesület közhasznúvá tétele, így már a 2020-as évi adóbevallásnál gyűjthettük az 1%-okat.
Elkészült az egyesület web lapja, és megtörtént a tartalommal való feltöltése (www.kobanyainoe.hu)
Tagkártya ügyek rendezése, éves díjfizetés, tagdíj rendezés a NOE felé
Könyvelésünket továbbra is a Korona Könyvelő Iroda végzi
A NOE nyilvántartási rendszerében a tagnyilvántartás aktualizálása
Az egyesületi Facebook profiljának kezelése és tartalommal töltése (Kőbányai Nagycsaládosok)
Instagramm profil létrehozása, működtetése (NKSZLE)
pályázatok megírása, adminisztrálása, elszámolása
programok tervezése, meghívók készítése, kiküldése
programokra partnerek, meghívottak értesítése
Új együttműködések jöhettek létre az elmúlt évben, így a Kőbányai Szociális Védegylettel, a Helytörténeti Tárral és a
Kőbányai Polgárőr Egyesülettel. Rendezvényeinken ők is részt vállaltak a programok támogatásában, vagy szervezésében, bonyolításában.
A Kőrösi Kulturális Központtal, a hozzá tartozó Kőbányai Helytörténeti Tárral valamint a Szent László Plébániával és
a Kőkert Zrt.-vel a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is több közös tevékenységünk volt, támogatták egyesületünket.
Közösségi tevékenységek:
Az egyesületi tagok mindegyike részt vállalt valamelyik, vagy akár több program előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. Az egymásért, közösségünkért végzett munka, feladatvállalás tette lehetővé a lebonyolított eseményeket. Vannak nagyobb aktivitást vállaló tagtársaink, akik évek óta visszatérően, 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 előreviszi az éppen soron levő alkalom sikerét. Az
együtt végzett munka, utána a közös programon való részvétel mindenki örömére szolgál.
A vezetőség tagjai a vírus helyzet miatt szintén nem találkozhattak, de e-mailben, vagy telefonon többször cseréltek
véleményt, hoztak közös döntéseket az éppen soron következő ügyekben.
Az egyesület 2021. évre tervezett programjai
Programnaptár:
Fiataloknak szakmai előadás (online)
február, március
Jobb agyféltekés rajzolás tanfolyam		
április, május
Kőbányai séták
(Kőbánya templomai) 		
május
Szent László napokon megjelenés		
június
Befőzés a nagyival (barack)			
július
Balatoni családi tábor 				
augusztus
Családi piknik, Helytörténeti Tárban		
szeptember
Young Feszt, tinédzserek kihívás napja		
szeptember
Családakadémia tematikus tréning		
október
Befőzés nagyival (savanyúság)			
október
Betlehem állítás/gyertyagyújtás			november/december
Az elmúlt év fontosabb eseményeiről az egyesület honlapján, a Galériában lehet fényképeket találni.
https://www.kobanyainoe.hu/galeria
Koós Judit 							Budapest, 2021. május 16. 				
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