
Pestszentimre Nagycsaládos Egyesület 2016. évi működése 

 

2016-ban folyamatosan működni tudott az adománybolt, melyet önkéntesek segítségével 

tudtunk megoldani. 

2016-ban 2 gyűlést tartottunk. Egyiket még januárban egy Rendkívüli gyűlést, és a 

másikat márciusban az Évi Egyszeri Közgyűlést.  

Programok ebben az éven e-képpen alakultak: 

Februárban tartottuk az első farsangi mulatságunkat, az egyesületben, rendezvényház 

biztosította számunkra a helyszínt.14 család érezte magát nagyon jól. Sokak be is 

öltöztek.  Különböző játékokat szerveztünk nekik pl.: székfoglaló, kvíz,keresztrejtvény, 

ezen kívül rengeteg tréfás gyerek játék,amiket a szülők is nagyon élveztek. 

Április.2:Anyák napi készülődést tartottunk (a PIK művelődési házban), ahol a  

gyermekek,Nikolettek segítségével rengeteg szép ajándékot, meglepetést készítettek 

anyukájuknak, nagymamájuknak.  

Május.7: Anyák napi ünnepséget tartottunk (rendezvényházban), ahol a gyermekek 

szüleiket verssel, énekkel, meglepetés ajándékaikkal és cserepes virággal köszöntötték 

anyukájukat, nagymamájukat. A szülők finom süteménnyel készültek eme napra a 

gyereknek. 

Augusztus.13: Kirándultunk Tabajdra a mezítlábas parkba, külön busszal, amire a 18.-dik 

kerületi önkormányzattól kaptunk támogatást. Ebédeltetésünkben az egyik kerületi 

húsfeldolgozótól kaptunk hamburger pogácsát, a másik nagy segítség ugyan így kerületi 

sütődétől, ami a Besence utcában található, hamburger zsemlét kaptunk. A többi 

hozzávalót egyesületi pénzen vásároltuk meg. A kirándulásra meghívtuk és elvittük a 

Saláta utcai gyermekotthon gyermekeit és egy nevelőt. Eme kirándulás mindenki számára 

ingyenes volt.  

Október 22-én eljött a várva várt tők faragás, amit minden család nagyon szeret.  Faragás 

helyszínét Pásztor József biztosította nekünk az Imre udvar egyik helységében. 15 család 

vett részt rajta. Remek alkotások születek. Eme program is teljesen ingyenes volt. 

Eljött a másik várva várt nap, a mikulás napja. December 09-én a Rendezvényházban. 

Furcsa módon mikulás nélküli mikulást tartottunk. Remekül sikerült, hogy a télapó segítői 

osztották ki az ajándékokat. Minden ajándékhoz volt írva pár sor a gyermekről, amit 

felolvasva Magára kellett ismerni. Itt is készültünk kvízzel meg keresztrejtvénnyel, s 

különböző játékokkal, nagy sikert aratott a beugró játék, a Twister, s az elmaradhatatlan 

székfoglaló.  Nagy visszhangja volt , hogy máskor is csináljuk. 

December 16-án tartottunk egy elő karácsonyi beszélgetős kézmüveskedős estét a 

Rendezvényházban. Ahol a gyermekek karácsonyfadíszeket csináltak, kedves szülök meg 

beszélgetek az élet nagy dolgairól.  Este folyamán kalapból húztunk ki neveket, akik 



kaptak egy nem kis értékű karácsonyi csomagot. eme szép hagyományt szeretnénk 

minden évben folytatni, hogy minden családra sor kerüljön. 

44 tagcsalád volt ebben az évben. 15 alkalommal osztottunk adományt családjainknak és 

a rászoruló családoknak. Iskoláknak, s több egyesületnek is adtunk az adományokból. Az 

év folyamán  a Magyarországi Szamaritánus Társaság és egy pékáruval foglakozó 

cégtől,s egy másik egyesülettől. 

        Nagyné Lauth Tünde 


