
Beszámoló a 

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 

legfontosabb tevékenységeiről a 2018-as 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 országos egyesület, a NOE szerepvállalása a közéletben és a közmédiában egyre 

fokozottabb és ennek a hatása érződik a tagegyesületeknél jelentkező családok 

megnövekedő érdeklődésében is. 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 létszáma az utóbbi évben megnövekedett.  

Jelenleg az egyesületünkben 230 tagcsalád fordult meg az egyesület megalakítása óta, 

azaz most a 230. tagkártyát adtuk ki. Ebből az idénre befizetett tagdíjjal rendelkezők 

száma 105 család. Tavaly ilyenkor 101 érvényes tagsággal rendelkező családunk volt. A 

tavalyi évhez képest gyarapodtunk az előző időszakhoz viszonyítva növekvő az 

érdeklődés.  

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

során 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 tovább erősíteni a tagdíjfizetési hajlandóságot, erősíteni az 

egyesülethez való tartozás érzését. 

A NOE kampányában megfigyelhető 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, tartsuk meg őket jövőre is, valamint ha lehet, vonzzunk be 

új családokat a Fészekbe és ezen keresztül a kettős tagság elérésével a NOE-ba. 

A tagsági állapot folyamatos nyomon követésére fontos fejlesztést tett a NOE az adatok 

központi tagnyilvántartóban való naprakész követésével. Már tavaly lehetővé akarta 

tenni minden tagcsalád számára az egyéni hozzáférést a saját adataiknak a 
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megtekintésére a NOE-tagnyilvántartóban, ez azonban még nem valósult meg. 

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 a sok pályázat ellenére is csekély. 

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

egyre nagyobb munkát igényel. 

c. Komoly feladatot adott nekünk a múlt évben bevezetett adatvédelmi törvény. Ehhez a 

feladathoz most már elengedhetetlen nekünk is alkalmazkodni és külön felelőst kell 

kijelölnünk a tagság köréből. 

d. Közösségi Facebook oldalunkat kiválóan működteti pénztárosunk Drávucz Anita. 

 

3. Költségvetés 

a. A tagdíjak továbbra is készpénzben és átutalással egyenlíthetők ki. Szerencsére egyre 

növekszik az átutalók száma, megkönnyítve ezzel a készpénzforgalmat és kifizetési 

bizonylatok kiállítását spórolják meg, nem lehet elhagyni a bizonylatot. 

b. Pályázati eredményességünk folyamatosan emelkedik. 

- NEA TF 18 M 1509 pályázati azonosító számon  770.000,- Ft 

- Önkormányzati civil támogatás    150.000,- Ft 

- Nemzetközi kapcsolatok támogatása Gödöllő  150.000,- Ft 

- A részletes költségvetést külön pénzügyi beszámoló tartalmazza. 

 

4. 2018. 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 1-től folytatódott, de új finanszírozásban az élelmiszermentési projektünk. 

Igen nagy feladatot ró az egyesületre a rendszeres szállítás és osztás 

megszervezése többek között Bonyainé Horváth Noémi vezetésével, de a kisebb-

nagyobb nehézségek ellenére a feladatot tudjuk teljesíteni. Sok családunk részesül 

a rendszeres élelmiszeradományból az önkéntesek munkájának köszönhetően. Az 

utóbbi időben Illésné Marika átvette a feladatot és több sikeres újítást vezetett be, 

amit most Szőke Andrea folytat. 

- Többször megszervezzük Noémi vezényletével a ruhaturi akciónkat. 

- Május 16-án a NOE közgyűlésén két önkéntesünk Noémi és Marika is elismerő 

oklevelet kapott a NOE elnökétől. Emellett elismerték a Solier adományozását is, 

ahol az éttermükben a nagycsaládosoknak gyűjtöttek. 

- Május 18-án Dányi Zoltán előadását szerveztük meg „Hogyan legyek elég jó” a 

családban. 



- Az Erzsébet tábor a nyáron július közepén az erdélyi Ivóra küldhette el a pest 

megyei gyerekeket, ahova az egyesületünkből is jónéhányan elmehettek Rábel 

Ági vezetésével. 

- A testvérvárosi nemzetközi kapcsolatok erősítésére nyert pályázatunkból a Vajda 

család mehetett el Csíkszeredára Dánél Sanyiékhoz, ahol egy hetet töltöttek el 

családostul. Majd pedig ősszel itt Gödöllőn fogadták a házukban az ő családjukat. 

- Július 7-13 között Veszprémben rendezték meg a Családkongresszust ahol a 

Fészek is képviseltette magát. 

- Szeptemberben a Papp László Arénában Böjte Csaba jótékonysági koncertjén 

vehettünk részt 4 fészkes családdal. 

- Szeptember 8-án a hagyományos Civil Utca. 

- Szeptember 28-án az egyetemen a Kutatók éjszakáján is bemutattuk az 

élelmiszermentési programunkat. 

- Szeptember 15-én részt vettünk a tatai NOE Országos Találkozón. 

- Október elején az aszódi CBA gyűjtésen Bangó Andi és Szegedi Erzsi. 

- Október 20-án Babatra hívtuk el az Észak-Magyarországi régió egyesületeit egy 

találkozóra, kellemes hétvégére, ahol kirándultunk, de nem kedvezett nekünk a 

száraz ősz a gombaszedéshez, lovaskocsikáztunk, Sally Gergellyel vadcsapákat 

vizsgáltunk, megnéztük a kutya Flyball tréninget és egy finom szarvas-pörkölttel 

fejeztük be. 

- Október 27-én a Civil Házban megszerveztük a NOE által meghirdetett 

Édesnya… mini konferenciát. Az országos programban minden helyszínen más 

téma került terítékre. Nálunk a „Mi a helyzet a mamahotellel” című előadást és 

utána beszélgetést tartotta a már többször meghívott neves előadónk Majsai 

László. 

 

5. 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 Ház 

működtetésében ebben az évben nem nagyon jeleskedtünk. Az elmúlt években 

többet vettünk részt a téli hóeltakarításban és a kert fűvének,növényzetének 

ápolásában. 

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

együtt tudjuk csinálni. 

- Több ruhaválogatást szerveztünk aminek, szervezője volt több éven keresztül 

Bonyainé Horváth Noémi, Illésné Marika, Bangó Ferencné, Szőke Andrea. 

- Augusztusban új programba is bekapcsolódtunk, az Alvégi Civil Egyesület 

szervezésében vettünk részt egy közösségi gyűjtésen, amin ruhaválogatót és közös 

főzést csináltunk. 



- Rendszeresen kiállítunk a városi Civil Utcán és ott is hirdetjük az 

élelmiszermentési programunkat, aminek révén egyre nagyobb az ismertségünk. 

 

b. Alkalmi és rendszeres támogatók, támogatás módja és mértéke 

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

TF-18-M-1509 pályázati azonosítószámon, élelmiszermentésre 770.000,- Ft 

értékben. Ennek az elszámolása 2019 április végén megtörtént. 

- Egyesületünk a Megújult Nemzedék Alapítvánnyal együtt újabb üzlettel kötötte 

meg a szerződést. A Tesco és a JóKenyér mellett létrejött a kapcsolat az Aldival 

és a KFC-vel. Az MNA-val kötött megállapodásban szerepelt, hogy a KFC-ből 

elszállított élelmiszerekből mi is részesedünk, ennek még nem láttuk nyomát. 

- A TESCO nem csak élelmiszereket ad át, hanem egyre többször alkalom adódik 

tárgyi eszközök átadására is, mint pl. a Civil utcán. 

- Ősszel a veresi CBA kiürítése kapcsán a 11milliót érő árukészletüket 

felajánlották a NOE egyesületeinek, amiből a mi és a környéki egyesületeink 

jártak a legjobban a hűtött és fagyasztott áruk kényszerű gyors kiosztása miatt. 

- Több középiskolával kötöttünk együttműködési szerződést diákok közösségi 

szolgálat végzésére. A diákok leginkább az élelmiszermentésünkben tudnak részt 

venni, de az aktivitásukat lehetne még fokozni. 

- Adományokat 2018-ben a NOE közreműködése révén is kaptunk. Az MNB 

felajánlásával gyereknapi és karácsonyi csomagot kapott nálunk is 10 család. 

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

projektben, de mivel a hozzánk közelebbi szadai CBA bezárt, ezért Aszódig 

kellett elmenni. A legaktívabb gyűjtők Bangó Andi és Szegedi Erzsi. 

- Augusztus végén részt vettünk az Auchan tanszergyűjtő kezdeményezésében. 

Ezt az akciót ezen nyár végén is meg akarják rendezni, készüljünk rá. 

- Adományok fuvarozásában új fejlemény a közösségi furgon beszerzése, amihez 

egyesületünk 300.000,- Ft-tal járult hozzá NEA pályázati pénzből, ami egyébként 

erre lett betervezve. 

- A furgont használjuk az élelmiszermentés mellett a Lokátor utcai Élelmiszerbank 

raktárából való szállításra, valamint most a tavasszal jelentős mennyiségű vitamin 

készítményt kaptunk. A működtetéshez szükséges források megteremtéséhez még 

sok feladat vár ránk, bár az önkormányzat is jelentős összeggel járul hozzá. 

 

6. Helyi érdekképviseleti munka 

a.  Témák, fórumok, álláspont 

- A Városi Civil Fórumon egyeztetünk az adományok egyenletes elosztásáról. 

- A kormány családpolitikai támogatásának népszerűsítését és tájékoztatást 

szerveztünk Rada Tünde segítségével. 

 

 

 



7. Tervek, javaslatok 

- A tagnyilvántartáshoz, közösségi levelezőrendszerünk működtetéséhez szükséges 

lenne egy állandó önkéntesre. 

- Továbbra is szeretnénk előadásokat szervezni a családban előforduló nevelési 

tanácsok témakörében. 

- Ebben az évben visszatérünk az Arbofeszt-re a régiós találkozóval és önkéntes 

köszöntővel. 

- Az Erzsébet tábori üdültetéseket ebben az évben újra ki tudjuk használni. Tavaly a 

EU-s korlátozások miatt nem küldhetett gyerekeket Zánkára egész Pest megye. 

Viszont ezen a nyáron újból igénybe veheti az Erzsébet táboroztatást 21 

egyesületi gyerekünk. Ezen felül 9 családi hétvégére lehetett jelentkezni 

családoknak, amit sokan ki is használtak. 

- A NOE országos rendezvényein célszerű részt venni. Ebből kiemelkedik az Őszi 

Országos Találkozó Szentendrén. 

- A garázs raktárnak való igénybevételéhez a lebetonozását a tavasszal el kellett 

halasztani, mert a németországi cserkész gyerekek máshol kaptak megbízatást. 

- Szeretnénk bevonni a tagcsaládjainkban nevelkedő fiatalokat az egyesületi életbe. 

- Továbbra is nagy feladatot vállalunk az élelmiszermentési projekttel. A projekt 

további finanszírozását az MNA vállalta fel, bár a NEA-ba beadott pályázata nem 

nyert. A forrást a „Jó Ügyekért” kampány elindításával kívánjuk biztosítani. 

- Az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatokat erősítő pályázatán elnyert 200.000,- 

Ft-ból tovább folytatjuk megkezdett programunkat, miszerint Kárpátalja és 

Csíkszereda után Zentára küldünk egy családot. 

- A Rákóczi Szövetség pályázatán elnyert 250.000,- Ft segítségévvel pedig egy 

busznyi nagycsaládosnak lesz lehetősége a nyáron megismerni a zordon 

Kárpátokat, eljutni egészen a Vereckei hágóhoz. 

 

 

 

 

Gödöllő, 2019 május 20. 

Szabó Csaba 

Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 

elnök 


