
Beszámoló a 

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 

legfontosabb tevékenységeiről a 2017-es évben 

 

1. Adatok 

a. Egyesület neve:  Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 

b. Egyesület elérhetősége: 2100 Gödöllő, Szabadság út. 23. 

c. Vezetőség tagjai: 

elnök:  Szabó Csaba  (szabo.csaba@mkk.szie.hu, 30/369-3968) 

titkár:  dr. Heltai Miklós (heltai.miklos@gmail.com, 30/474-6732) 

pénztáros: Drávucz Anita          (dravucz.anita@indamail.hu, 20/533-7636) 

 

2. Tagság 

a. Az egyesületünk iránt folyamatos az érdeklődés a város és a közeli környékbeli 

települések nagycsaládosai részéről. Folyamatosan jelentkeznek új családok felvételre, 

azonban folyamatosan vannak olyanok, akik a tagdíjuk be nem fizetésével távol 

maradnak az egyesületünktől. 

A tagsági díjat befizetők között a tendencia folyamatos csökkenést mutat. Egyre 

kevesebben vannak azok a családok, akik rendszeresen befizetik a tagdíjukat és ezzel 

újítják meg az egyesülethez való tartozási szándékukat.  

Jelenleg az egyesületünkben 205 tagcsalád fordult meg az egyesület megalakítása óta, 

azaz most a 205. tagkártyát adtuk ki. Ebből a még aktív családok száma 101. Ebből ez 

év májusáig 87 család rendezte az évi tagdíját. Ez 86 %-os arány. Másképpen 

megfogalmazva az ezévi lemorzsolódás 14 % volt. Régiós titkársági tapasztalatok 

alapján elmondható, hogy ez az arány más, nagy létszámú egyesületre is igaz. A 

kislétszámú egyesületeknél sokkal jobb a megtartó erő. A kislétszámú egyesületek 

leginkább a kisebb településekre jellemzőek, ahol jobban ismerik egymást az emberek 

és ezáltal nagyobb az összetartó erő is. 

Az aktív státusszal rendelkező családokat figyelembe véve a befizetési arány az évek 

során nem sokat ingadozott. Ebből a szempontból a legjobb év 2014 volt, amikor 141 

aktív családból 139 rendezte az arra az évre vonatkozó tagságát, azaz befizette a 

tagdíját. Ezt úgy értük el, hogy nagyon sokszor megkerestük a tagokat email-lel, 

telefonon, és sokszor a személyes beszélgetés segített a befizetéshez. Ez a mód ilyen 

nagyszámú tagság esetén már csak nagyon sok önkéntes munkával lenne elérhető, amit 

nehéz lenne megvalósítani. 

A mostani feladatunk erősíteni a tagdíjfizetési hajlandóságot, erősíteni az egyesülethez 

való tartozás érzését. 

Az újonnan jelentkező családok száma már nem növekszik olyan mértékben, mint 

2016-ban, amikor 40 új családot vettünk fel egy év alatt. Viszont a NOE kampányában 

a cél a tagság igen erőteljes növelése, ami lehet a már meglévő egyesületekhez 

jelentkezők körére vonatkozóan, de lehet egyéni, vagy csoportformában történő 

jelentkezések is. Számunkra ebből az szűrhető le, hogy ne engedjünk el tagcsaládokat, 
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tartsuk meg őket jövőre is, valamint ha lehet, vonzzunk be új családokat a Fészekbe és 

ezen keresztül a kettős tagság elérésével a NOE-ba. Az egyesületünkben a 87 ezévre is 

befizetett tagcsaládból 87 kettős tag, azaz tagja a NOE-nak is. Tehát ebben az évben 

sikerült ledolgoznunk a lemaradásunkat. 

A tagsági állapot folyamatos nyomonkövetésére fontos fejlesztést tett a NOE az adatok 

központi tagnyilvántartóban való naprakész követésével ebben az évben. A jövőben 

pedig lehetővé akarja tenni minden tagcsalád számára az egyéni hozzáférést a saját 

adataiknak a megtekintésére a NOE-tagnyilvántartóban. 

A NOE tagnyilvántartójába való naprakész adatközlés fontos lesz mindenki számára, 

mert már most is vannak olyan adományok és pályázati lehetőségek, amik csak akkor 

vehetők igénybe, ha NOE tag az illető család. E nélkül csak az egyesületi támogatásra 

számíthatnak, ami még nálunk is igen csekély. 

b. Az adatok nyilvántartása, a régiek egyeztetése, az újak bevezetése a nyilvántartóba 

egyre nagyobb munkát igényel. Ezt kiegészíti még a közeli jövőben szigorodó 

adatvédelmi törvény is, aminek nekünk is meg kell felelni. Ehhez a feladathoz külön 

felelőst kell felkérnünk a tagság köréből. 

 

3. 2017. évi programok 

a. Rendezvények, szakmai programok: 

- Február 3-án tartottuk Fészek Farsangi mulatságunkat a Civil Házban, ahol 

ebben az évben is több család apraja nagyja jó hangulatban szórakozott, játszott, 

ismerkedett egymással. 

- Április 15-től elindult az élelmiszermentési projektünk. Igen nagy feladatot ró az 

egyesületre a rendszeres szállítás és osztás megszervezése Bonyainé Horváth 

Noémi vezetésével, de a kisebb-nagyobb nehézségek ellenére a feladatot tudjuk 

teljesíteni. Sok családunk részesül a rendszeres élelmiszeradományból az 

önkéntesek munkájának köszönhetően. 

- Március 12-én a Budapest 17. kerületi egyesület szervezésében elszállítják tőlünk 

a felgyülemlett ruhákat, amit Tiszaburára vittek el a rászorulóknak. Az egész 

évben rendszeres a ruha-turi, ahol a felajánlott ruhákat, játékokat egyéb 

eszközöket lehet elvinni térítésmentesen. A Civil Ház garázsának a lebetonozására 

nem kaptunk pénzbeli támogatást a NOE belső pályázatán, így még nem történt 

meg a raktárunk kialakítása. Ehelyett a pincében kaptunk lehetőséget a ruhák és 

egyéb eszközök tárolására, ahol a rend fenntartása nem zökkenőmentes. 

Törekednünk kell arra, hogy megteremtsük a lehetőségét a saját kezelésű raktár 

kialakítására, ahol rendszerezetten lehetne tárolni a dolgokat. 

- Április 29-én 3 család vett részt az Elsősegély tanfolyamon, amit a NEA pályázat 

pénzéből finanszíroztunk. 

- Május 6-án Somoskőre látogattott el pár Fészek családunk a régiós találkozóra. 

- Május 7-én az anyák napi gongatáson a kitüntetett személy egyesületünkből lett 

kiválasztva Bódis Emese személyében. 



- Május 25-én képviseltük egyesületünket a Nemzetközi Családok 

Világtalálkozóján Budapesten. 

- Június 25-30 között 10 gyermeket tudtunk elküldeni a Fonyódligeti Erzsébet 

táborba Illésné Marika áldozatkész segítségének köszönhetően. 

- Július 14-én Beregszászon adtuk át a két év alatt összegyűjtött adománypénzt a 

Kárpátalján, Macsolán élő Gerics család számára, akiknél a mi 

pénzadományunkból tudták kicserélni a házuk ablakait, aminek eredményeképpen 

kevesebb fűtési költségük lehet a télen. Az adományátadás második ütemében 

70.000,- juttatott el személyesen Heltai Miklós és Szabó Csaba. Az átadással 

egyidőben részt vettünk a beregszászi központú KMNE székházának átadási 

ünnepségén is. 

- Az országos vándortábor tesztre jutott el kis csapatunk 19 fővel aug. 14-20 

között a Mátrába, ahol felejthetetlen emlékeket szereztünk. Igazi összekovácsoló 

hetet éltünk meg a túrázás örömeivel együtt. 

- Aug. 26-án rendeztük meg a Civil Ház kertjében a családi napunkat. 

- Részvétel a Gödöllői Belvárosi Napok - Civil utca rendezvényén 2017. 

szeptember 9-én. A hagyományosan civil egyesületek részvételével megrendezett 

szórakoztató fesztivál aktív résztvevői vagyunk. A városi polgárok előtt tudunk 

bemutatkozni, tájékoztatni az érdeklődőket. Ilyenkor rendszeresen sok 

nagycsaládos keresi fel standunkat érdeklődve az egyesületünk tevékenységéről és 

belépési lehetőségekről. Ebben az évben az élelmiszermentési projektünket 

szerettük volna demonstrálni az élelmiszerek látványos kiosztásával, de a Tesco 

sztrájk miatt nem tudtuk megvalósítani. 

- Szeptember 24-én egy busznyi Fészek családdal vettünk részt a NOE 30 éves 

jubileumára megrendezett Szarvasi Országos Találkozón. 

- November két hétvégéjén (nov 10-12 és nov 17-19) is részt vettünk a „Fiatalok a 

kisgyermekes családokért” című gyűjtési projektben, ahol a szadai CBA-nál 

gyűjtöttünk összesen 470 kg-nyi tartós élelmiszert és osztottunk szét a családok 

között. 

- December 9-én Dunakeszin köszöntötte a NOE az aktív önkénteseit, ahol 

Bonyainé Horváth Noémi, Illés Lászlóné, Drávucz Anita és Bangó Ferencné 

kapott elismerést az egyesületben folytatott munkájukért. 

- Több családunk vett részt az Erkel Színházban megrendezett Diótörő előadáson, 

amit a NOE szervezett a tagcsaládok karácsonyi ráhangolódására és 

megajándékozására. 

 

4. Civil együttműködés  

a. Partnerek és közös ügyek felsorolása 

- A városban egész évben több olyan program kerül megrendezésre, ahol együtt 

működünk a többi civil szervezettel. Munkájukat ismerjük, egyre többen több 

egyesületbe is belépnek. Együtt működtetjük a Civil Házat. 



- A NEA pályázat révén támogatott élelmiszermentési projektet az MNA-val 

együtt tudjuk csinálni. 

- Több ruhaválogatást szerveztünk aminek, szervezője volt a kulturális 

közfoglalkoztatottakon kívül Bonyainé Horváth Noémi, Illésné Marika, Bangó 

Ferencné. 

 

b. Alkalmi támogatók, támogatás módja és mértéke 

- Pályázatot nyertünk a NEA Civil szervezetek működési célú támogatásán a NEA-

TF-17-M-1515 pályázati azonosítószámon, élelmiszermentésre 770.000,- Ft 

értékben. Ennek az elszámolása megtörtént. 

- Egyesületünk a Megújult Nemzedék Alapítvánnyal együtt kötötte meg a 

szerződést az Élelmiszerbankkal és a Tesco-val az Élelmiszermentési 

programra. 

- Már több középiskolával kötöttünk együttműködési szerződést diákok közösségi 

szolgálat végzésére. A diákok leginkább az élelmiszermentésünkben tudnak részt 

venni, de az aktivitásukat lehetne még fokozni. 

- Adományokat 2017-ben a NOE közreműködése révén kaptunk. Az MNB 

felajánlásával karácsonyi csomagot kapott nálunk 11 család. 

- Részt vettünk a CBA „Fiatalok a kisgyermekes családokért” című gyűjtési 

projektben. 

- Rendszeres segítőnk a Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. (VÜSZI), amely többször segített adományok fuvarozásában. 

- Az NMI-vel kötött megállapodásban 2017-ben is tudtunk foglalkoztatni olyan 

személyeket a kulturális közfoglalkoztatási feladatkörben, akik a Fészek tagjai. 

A szerződés megkötésére azonban már csak a Gödöllői Civil Kerekasztal jogosult, 

mert az Önkormányzat csak vele tudott együttműködési megállapodást kötni 

közművelődési feladatok elvégzésére. 

 

5. Helyi érdekképviseleti munka 

a.  Témák, fórumok, álláspont 

- Az önkormányzat szociálpolitikai képviselőjével egyeztetünk a városban élő 

nagycsaládos rászorultság mibenlétéről, elismeréséről. Adatbázisainkat 

folyamatosan frissítjük. 

- A Városi Civil Fórumon egyeztetünk az adományok egyenletes elosztásáról. 

- A GYET-en lévő anyukák elhelyezkedési lehetőségeinek erősítése érdekében 

aktív tagunk segítségével eljárunk a Munkaügyi Központnál és különböző 

vállalatoknál. 



 

6. Tervek, javaslatok 

- Szeretnénk több családot megtartani az egyesületi tagságban, valamint a városban 

élő nagycsaládok alapján van még lehetőség több tag felvételére. 

- Szeretnénk előadásokat szervezni a családban előforduló nevelési tanácsokból, 

valamint annak látogatottságát növelni. 

- Szeretnénk több számítástechnikai ismeretterjesztő előadást tartani, hogy 

megkönnyítsük tagcsaládjaink számára a könnyű és etikus információkezelést. 

- Ebben az évben szeretnénk visszatérni az Arbofeszt-re. 

- Az Erzsébet tábori jelentkezések szűk lehetősége miatt reménykedünk, hogy 

ebben az évben is tudunk jelentkezni. 

- Jó és hasznos kezdeményezés volt a Solier családi menu-programja, ahol az 

étteremben a vendégek olyan menüből is választhattak, amelynek az árából a 

Fészek 400,- ft-ot kapott megrendelt menünként. Ebből már 47.000,- Ft-ot 

kaptunk februárban. 

- Szeretnénk tovább építeni a kapcsolatrendszerünket a Vállalati Társadalmi 

Felelősségvállalás programban. 

- Szeretnénk befejezni a garázs lebetonozását, hogy raktárat tudjunk ott kialakítani. 

- Szeretnénk bevonni a tagcsaládjainkban nevelkedő fiatalokat az egyesületi életbe. 

- Szabó Csaba - kiegészítés: támogatás érkezett pályázat útján a az 

Önkormányzattól és a NEA pályázatból. A működésen túl ezekből beruházni is 

sikerült, egy projektort. A pénzügyi elszámolást nehezíti, hogy a 2016 júniusi 

bankszámla kivonat, a Civil Ház felújítása közben elveszett. 

- Továbbra is nagy feladatot vállal fel egyesületünk az élelmiszermentési projekttel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gödöllő, 2018 május 10. 

 

 

Szabó Csaba 

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 

elnök 


