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2012. évben lezajlott programjaink  

 

Időpont Esemény 

január 17. Elnökségi ülés 

január 14. BNE RUHABÖRZE 

január 21. NOE választmányi ülés – régiós szekciós ülés  

január 28. A FALU DISZNÓTORA 

február 02. Elnökségi ülés 

február 11.  BNE RUHABÖRZE 

február 11. Házasság világnapja PÉCS 

február 12. 
NAPOK A HÁZASSÁGRÓL c. rendezvénysorozat 

Benyus családi koncert és beszélgetés 

március 06. BOGÁRMESE (RaM Colosseum)  

március 08. Elnökségi ülés 

március 09.-11 Fővárosi Nagycirkusz 

március 10. BNE RUHABÖRZE  

március 15. Nemzeti Ünnep - Városi fáklyás felvonulásra és megemlékezés 

március 21. BNE Közgyűlés– BNE Emlékplakett 

március 24. 

NAPOK A HÁZASSÁGRÓL c. rendezvénysorozat  

Róka Szabolcs: A pórul járt farkas,  

Családfa rajzpályázat eredményhirdetése,  

Süveges Gergő: Média és a család - pódiumbeszélgetés Nánási Tamással 



Babuka játszócsoport: kézműves sarok 

március 29. Elnökségi ülés 

április 05. HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS – KÉZMŰVES NAP 

április 14. BNE RUHABÖRZE  

április 14. NOE Közgyűlés 

április 22. Föld napi szemétgyűjtés a Barackvirág utcától a 100 lépcsőig 

április 28. 
NAPOK A HÁZASSÁGRÓL c. rendezvénysorozat  

Pál Feri atya: Hogyan legyünk boldog házasok? 

május 03. Elnökségi ülés 

május 05. Városi Sportnap 

május 12. Budavidék Zöldút biciklitúra Tájvédő Kör szervezésében 

május 19. NOE CSALÁDNAP (25. éves évforduló) Orczy park (Választmányi és régiós ülés) 

május 26. CSALÁDI NAP – Városi gyereknap közösen a Faluházzal 

június 02. 

NAPOK A HÁZASSÁGRÓL c. rendezvénysorozat 

Fűtő Robert: Béküljünk ki - de hogyan? – előadás filmvetítéssel 

Gyermekfelügyelet: BABUKA játszócsoport 

június 07. Elnökségi ülés 

június 09. BNE RUHABÖRZE  

június 23-24. VÁROSÜNNEP -TESTVÉRVÁROSOKKAL 

június 30. BNE kirándulás a Ferihegy Repülőgép Emlékparkba 

július 12-15.  NOE Családkongresszus Lakitelek 

augusztus 20. Nemzeti Ünnep - SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPI MŰSOR 

augusztus 25-26. NOE Őszi találkozó Gyulán 

augusztus 28. Elnökségi ülés 

szeptember 15. BNE RUHABÖRZE 



szeptember 15. NOE választmányi ülés – régiós szekciós ülés 

szeptember 21. 

NAPOK A HÁZASSÁGRÓL c. rendezvénysorozat  

Dr. Pálhegyi Ferenc: Házasságunk lenyomata gyermekeink lelkén 

Gyermekfelügyelet: BABUKA játszócsoport 

szeptember 22. Herceghalmi NE vendégnap 

szeptember 25. Elnökségi ülés 

október 13.  

NAPOK A HÁZASSÁGRÓL c. rendezvénysorozat 

Lackfi házaspár: Vágyni arra, ami a miénk 

Gyermekfelügyelet: BABUKA játszócsoport 

október 13. PONT ITT ÉLSZ! - 2. Ifjúsági Közösségi Tér 

október 13.  BNE RUHABÖRZE 

október 16. Elnökségi ülés 

október 28. 

25 éves a NOE  

Irodalmi és zenés ünnep a Szt. Margit Gimnáziumban, 

ünnepi szónok: Áder János köztársasági elnök Úr 

november 20. Elnökségi ülés 

november 23. JÁTÉKBÖRZE 

november 24. NOE választmányi ülés – régiós szekciós ülés 

november 24. BNE RUHABÖRZE 

december 01. KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS – KÉZMŰVES NAP 

december 01. VÁRJUK EGYÜTT A MIKULÁST! 

december 08-09. Angyalfia Vásár 

december 21-23. Fővárosi Nagycirkusz – Cirkuszi kavalkád c. előadása 



Beszámoló a 2012-es év tevékenységéről 

A 2012. évet a NOE kérésére a BNE alapszabályának módosításával illetve annak 

lebonyolításával kezdtük. E döntés szerint 2012. közgyűlésétől a BNE elnökségében, 

felügyelőbizottságában, és vezetőségében csak tényleges nagycsaládosok vehetnek 

részt. A szokásos közgyűlés előtti fluktuáció mellett a több személyi változást hozó 

intézkedést külön nehezítette, hogy két elnökségi tagunk összeférhetetlenség 

következtében kellett lemondania. Ez szám szerint azt a megoldandó feladatot jelentette 

számunkra, hogy a 15 fős BNE elnökségi és felügyelőbizottsági tagból távozott 9 

személy, helyét pótolni kellett. Mindeközben próbáltuk megszervezni a soron következő 

programokat, adományosztásokat és óriási munkával készültünk az egyesületünk 

Közgyűlésére, amelyet március 21-én tartottunk. 

Megalapítottuk a BNE Emlékplakettet, amelyet azoknak a vezetőknek adtunk és adunk át 

a jövőben is, akik a Biatorbágyi nagycsaládosok érdekében és az Egyesület működésében 

különösen sok áldozattal járó munkát végeztek.  

Bevezettük - a NOE több tagegyesületénél már régóta jól működő - Önkéntes kártyát, 

amelyet minden családnak kiosztottunk. Az egész évben összesen 4 önkéntes órát kellett 

összegyűjteni ahhoz, hogy a következő évre a tagcsalád jogosultságot szerezzen egyes 

programokra és bizonyos típusú adományokhoz. Nagy örömünkre szolgál, hogy az év 

végéig tagcsaládjaink többségének sikerült ezt teljesíteni! 

A Közgyűlést követően a Húsvéti kézműves délelőttünket szerveztük meg, ahol a 

következő programok várták az érdeklődőket: 

- Igazi, kifújt tojás díszítés egyedi technikákkal. A kifújt tojásokat az egyesület 

biztosította az alkotásokhoz.  

- Színes papírnyuszi készítés ablakdísznek 

- Tavaszi papírvirág készítés krepp papírból 
- papír naposcsibe készítés a legkisebbeknek  

A programok mellé, szörpöt, pogácsát, és gyümölcsöt biztosítottunk. 

Mint minden évben, 2012-ben is részt vettünk a Föld napja alkalmából szervezett április 

22-i Szemétgyűjtésen, a Barackvirág utcától a Száz lépcsőig, azokkal a tagcsaládokkal, 

akiknek fontos a környezetük védelme és szépítése. 

Részt vettünk a NOE 25. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat több állomásán, így 

az elsőn is, az Orczy-kertben megrendezett NOE családi napon. 9 család regisztrálta 

magát a rendezvényre, amelyen lehetőségünk volt a NOE egyes régiói segítségével 

kézműveskedni, színvonalas előadásokat nézhettünk szintén a NOE tagságából fellépő 

családok részvételével. Kedvezményesen látogathattuk a Füvészkertet, a Kalandparkot, 

és a Magyar Természettudományi Múzeumot, az előre regisztrálók sportvetélkedőkön 

vehettek részt. A tűzoltók közreműködésével az érdeklődők a magasból tekinthettek le a 

környékre, illetve kipróbálhatták a tűzoltófecskendőt is, amivel akár egymást frissíthettük 

a nagy melegben. Ügyességi feladatok megoldása után sorsoláson vehettek részt a 

gyerekek, ahol jobbnál-jobb ajándékokat nyerhettek. 

Aki ellátogatott az Orczy-kertbe, egy igen tartalmas napot tudott eltölteni ott. 

2012-ben a BNE tagsága ugrásszerűen növekedett. Az év végére a tagcsaládok száma a 

2011. évhez képest megduplázódott, azaz 120 fölé emelkedett.  



A BNE elnökségére nehezedő terhek és az ésszerűsítés mellett, kiemelten a színvonal 

emelése végett, az idén a Családi napunkat összevontuk a Városi Gyereknappal, és a 

Faluházzal közösen összefogva, rendhagyó módon a Fő téren szerveztük meg. A városi 

szinten meghirdetett program a következő volt: 

- egész napos kézműves foglalkozás és játéklehetőség a Fő téren, 

- 10.00-10.30 Szabadkai Zsuzsa – Játékos torna gyerekeknek, 

- 11.00-11.50 Ládafia Bábszínház – Krisztus Urunk és az obsitos 

- 11.50-12.30 Népi körjátékok, 

- 14.30-15.30 ARCtsműhely Táncstúdió gyerek korosztályának bemutatója 

- 15.00-16.00 „Örülünk, hogy megszülettél” emléklap átadása a Faluházban 

- 16.30-17.30 Katáng koncert  

Az egészen kicsik szórakoztatásáról és felügyeletéről a Babuka játszócsoport 

gondoskodott különféle bébi- és készségfejlesztő játékokkal. A KRESZ-parkban 

trambulin, gyerekeknek szervezett futball- (négy fős csoportokban lehetett jelentkezni a 

helyszínen) és deszkás bemutató várta az odalátogatókat. A Biatorbágyi Nagycsaládosok 

Egyesülete goffrival és limonádéval, az Őszidő Nyugdíjas Klub nagymamái lángossal 

várták a finomságra vágyókat. A BNE tagcsaládjainak és - jószomszédi viszonyokat 

ápolva - meghívott Herceghalmi NE tagcsaládjainak, korábbi hagyományainkat folytatva 

ingyenes ebéddel kedveskedett, a menü babgulyás volt. A Herceghalmi NE tagcsaládjai 

külön kézműves programokkal segítették a rendezvényt, melyek közül a legnépszerűbb a 

lufiból hajtogatott állatfigurák készítése volt. 

Június 23-24-én ismét képviseltettük magunkat a Városünnepen és Testvérvárosi 

Napokon, 14.00—19.00-ig gyermekfoglalkozásokat: gyöngyfűzést, spirálozást, 

textilfestést, dekupázst és arcfestést kínálva az odalátogatóknak. Az idei évben óriási 

sikert aratott - különösen az apukák körében - az egyesületünk sátrában a foci EB 

óriáskivetítős közvetítése. 

Népszerű nyári programunk volt a Ferihegy Repülőgép Emlékparkba szervezett 

kirándulásunk is, ahol megtekinthettük a kiállított repülőgépeket, helikoptert, reptéri 

járműveket, eszközöket, és részt vettünk egy buszos túrán, amely a repteret volt 

hivatott bemutatni. Miután mindenki egyénileg jutott el a helyszínre, mint egy méhraj 

megszálltuk a parkot. Gyermekeink közül volt, aki kissé megriadva a hatalmas 

gépmonstrumoktól inkább anya szoknyája alá bújva merészkedett csak a repülőgépek 

közelébe, de a többség egymást túlkiabálva próbálta tudtunkra adni milyen érdekes és 

csodás dolgok találhatók itt. Lehetőségünk nyílt egy egykori pilóta élménybeszámolóját 

meghallgatnunk, aki érdekes információkkal látott el minket és a gyermekek illetve a 

felnőttek kérdéseire is készségesen válaszolt. Miután kiszaladgáltuk és kinézelődtük 

magunkat előkerültek a hátizsákokból az elemózsiák és mindenki neki ált falatozni. 

Egyesületünknek köszönhetően mindenki kapott egy frissítő gyümölcsitalt. Ezek után 

megérkezett a busz, amely bevitt minket a reptér területére. Mintha igazi repülőútra 

mennénk, át kellett mennünk a felszállásokat is megelőző vizsgálaton. Jó néhányunknál 

becsipogott a kapu és riadt ábrázattal vettünk részt a motozáson. A busz körbe vitt 

minket a reptéren, ahol is testközelből láthattuk a le- és felszálló repülőket, 

tűzoltóállomásokat, üzemanyag-tárolót, az irányítótornyot, valamint a felszállópályát és 

különböző épületeket, amelyek mind a reptér működéséhez szükségesek. Rengeteg 

érdekes információt kaptunk, hogyan működik egy ilyen hatalmas rendszer. A busztúra 

végeztével még néhányan maradtunk a parkban, mert a gyermekek nem bírtak 

elszakadni a repülők mellől. Élményekkel és rengeteg új információval gazdagon 

indultunk haza a nap végén. Reméljük lesz még lehetőségünk újabb kirándulást 

szerveznünk ide, hogy a többi tagcsalád is részesülhessen ebben az élményben. 



Az ősszel a herceghalmi NE egész napos vendégszeretetét és ellátását élvezhették 

tagcsaládjaink a VII. Budaörsi Kistérségi Fesztiválon, ahol gazdag programkínálatból 

választhattunk.  

2012-ben először szerveztük meg a Faluház Aulájában és Nagytermében a 

JÁTÉKBÖRZÉT, amely lényege, hogy a gyerekek elhozhatták ajándékba kapott, nem 

tetsző vagy megunt, feleslegessé vált, de új, vagy alig használt, jó állapotban lévő 

játékaikat, sportszereiket és könyveiket. A Játékbörze végén sokan éltek az általunk 

kínált lehetőséggel és a megmaradt játékokat otthagyták adománynak, hogy azokat első 

sorban helyi rászoruló gyermekeknek osszunk ki a Családsegítő Központ segítségével, 

illetve a maradékot a BNE vezetősége személyesen szállította el a Bicskei 

Gyermekotthonnak Karácsonykor. A november 23-i játékbörzénk egy jó döntés volt, 

mivel sokan másnap a Ruhabörzén is a gyerekjátékokat keresték. Sokan kérdezték, 

húsvét előtt is tartunk egy ehhez hasonló tavaszi játékbörzét? 

Adventi kézműves napunkat ebben az évben is teltházzal tartottuk a Faluházban, ahol a 

megnövekedett érdeklődésre való tekintettel már két helyszínen rendezhettük 

programunkat. Annak ellenére, hogy az ünnepi munkarend miatt szombati munkanapon 

került sor az eseményre, tagcsaládjaink közel fele jelen volt, nem beszélve a külsős 

családokról. 

A Faluház Kiállító teremében lehetőség nyílt a tagcsaládok részére (előzetes 

regisztrációval), hogy a karácsonyi asztalra kerülő koszorú minden darabját az egyesület 

biztosítsa részükre. Ezzel a lehetőséggel mintegy huszonöt család élt. A többiek saját 

koszorúalapot és gyertyát hoztak, amelyet aztán közösen díszítettünk fel. Öröm volt látni 

a sok ügyeskedő apró kezet, amint nem csak a családi, hanem a nagyszülőknek, 

keresztszülőknek szánt koszorút készítik. 

Aki nem fért a rengeteg fenyőág mellett a koszorúkhoz, annak a Faluház Aulájában 

lehetősége volt egyéb apró karácsonyi díszt, ajándékot készíteni az önkéntes óráikat 

töltő szülők segédkezése mellett. 

Ezek után a - nem mindig oly ügyes, azonban - roppant lelkes szülői kezek mellett a sok 

apróság kezéből kikerült szebbnél szebb színes díszek, ajándékok töltötték meg a 

szatyrokat és kosarakat. 

Vendégeinknek rendezvényünk alatt többféle édes és sós süteménnyel, gyümölccsel és 

szörppel kedveskedtünk. Az egészen kicsik szórakoztatásáról és felügyeletéről ismét a 

Babuka játszócsoport gondoskodott, különféle bébi- és készségfejlesztő játékokkal. 

A városi Angyalfia vásáron ebben az évben kizárólag családjaink házi készítésű 

süteményeit kínáltuk önkéntes adományért a standunkra látogatóknak. Simon András 

grafikusművész könyveinek, naptárainak nagylelkű felajánlásával idén is támogatta 

egyesületünket. A tagcsaládjainkat nagy erőkkel mozgósítottuk, mind a sütemények 

elkészítésére, mind a standunkon való 1-1 önkéntes órára az adománygyűjtés 

lebonyolításához.  

Az 2012. évben a tavalyi nagy érdeklődésre tekintettel a Közösségi Házból a Faluházba 

vittük át Ruhabörzéinket, melyeken az árusítók számát így is limitálni kellett. Az év első 

börzéjét januárban tartottuk. Megpróbáltuk minden hónapban egységesen ugyanarra a 

hétvégére tenni, amikor a Faluházban gyermekprogram volt. Legnagyobb sikere a 

szeptemberi piaccal együtt tartott alkalomnak volt. A rendezvényekre már előre elfogytak 

az asztalok. Egyre többen jönnek és már, mint visszatérők hozzák az ismerősöket is és 

foglalnak asztalt, mivel mindenkinek van pár holmija, amitől szeretne megválni vagy 

felajánlaná az Egyesület rászoruló családjainak. Az ilyen felajánlások adtak ötletet, hogy 



keressünk olyan intézményt, aki a gyerekruhákat szívesen fogadja és el is tud jönni érte, 

mivel az egyesületnek nincs raktára. Novemberi börzénk ideje alatt így előre 

meghirdetve gyűjtöttünk adományt az egyik Anyaotthonnak, ami sikeresen lezajlott, és a 

kapott adományokért nagyon hálásak voltak. 

2012-ben kétszer tudtunk kedvezményesen részt venni a Fővárosi Nagycirkusz 

színvonalas előadásain. A támogatáson elnyert összeg egy részét a Fővárosi Nagycirkusz 

– Cirkuszi kavalkád c. kedvezményes előadás díjának külön támogatásával, sikerült a 

tagcsaládoknak minimális kiadással járó, rendkívül színvonalas programot kínálni. 

Karácsony előtti napokban, így lehetőség nyílt egy kis kikapcsolódásra, melyet nemcsak 

a gyerekek, a szülők legalább annyira élveztek. A gazdag programkínálatban láthattunk 

számos díjnyertes produkciókat. Létra- és egyensúlyozó művészeket, etióp artistákat, 

légi akrobatákat, ügyes páviánokat és játékos fókákat, papagájokat és még számos 

állatsereget. A humorról és kacagásról egy francia bohóc és egy spanyol dobos 

gondoskodott. Nem utolsó sorban láthattuk a világ egyik legjobb kötéltáncosát is, Simet 

Lászlót. A mai karácsonyi bevásárlós, rohanós, kapkodós kifordult világban, jó eső érzés 

volt mindannyiunk számára ez a minden igényt kielégítő szórakozás.  

Több alkalommal lehetősége nyílt családjainknak színházi előadások ingyenes 

megtekintésére a RAM Colosseum jóvoltából. 

Számos helyi civil szervezettel működtünk együtt, több rendezvényt közösen 

készítettünk elő és bonyolítottunk le. 

Ebben az évben már - az önkormányzati pályázat által nyújtott támogatásnak 

köszönhetően – rendszeresen szerveztük meg a „Napok a házasságról” elnevezésű 

rendezvénysorozatunkat a BÖME és a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvánnyal közösen. 

Az elnyert támogatásból a BNE Pál Feri atya: Hogyan legyünk boldog házasok c. 

előadását a Közösségi Házban és Róka Szabolcs: A pórul járt farkas c. előadását a 

Faluház Nagytermében szervezte teltházas közönség előtt, a BABUKA játszócsoport 

gyermekfelügyeletének közreműködésével. 

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az óvodai és ebben az évben először a 

bölcsődei felvételeket elbíráló bizottság 2012-es munkájában is részt vállaltunk. 

A saját szervezésű programokon túl számos más lehetőségre is felhívtuk tagcsaládjaink 

figyelmét. Meghirdettük a NOE különböző programjait, és rendszeresen hívtuk a 

családjainkat a Faluház, és a többi helyi szervezetek rendezvényeire, a családokat érintő 

előadásokra, az új helyi Piacra. Különféle akciókra (pl. alma, barack, paradicsompüré, 

füzet, egészségügyi papírtermékek, stb.) hívtuk fel a figyelmet. 

Az adományosztás terén Aldinak és Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően nagyon 

pozitív évet zártunk 2012-ben is. 

A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 2012.01.19. és 2012.01.26. napokon az Aldi 

Magyarország Élelmiszer Bt.-től 1900 kg tömegű édességadományt kapott ajándékba. 

Azzal a kéréssel kaptuk ezt a felajánlást, hogy lehetőség szerint a biatorbágyi és 

Biatorbágy vonzásterében élő nagycsaládosok és a különböző hátrányos helyzetű, ill. 

rászoruló családok között legyen kiosztva. Szervezetünk felkereste az érintett biatorbágyi 

szociális civil szervezeteket, ill. a környékbeli települések NOE (Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete) tagegyesületeit, ill. csoportjait. A vegyes, nagyon sokféle típusú és különféle 

mennyiségű édességeket a dobozokból külön szatyrokba csomagoltuk úgy, hogy egy–egy 

család a lehetőségek szerint azonos értékű, mennyiségű adományt kapjon. Külön 



törekedtünk arra is, hogy a csomagok tartalma, minden család számára kielégítő, 

komolyabb mennyiség legyen. 

A visszajelzések alapján nagyon sikeres, pozitív fogadtatás volt mindenki részéről! Az 

iskolák és óvodák számára a nagy mennyiségű, jól osztható szaloncukor és apró töltött 

karácsonyi csokoládé figurákat (dobozában) adtuk, amelyeket étkezések után 

desszertként osztottak szét az intézmények. Az osztás igazolásáról a különböző 

dokumentumokat és fényképes beszámolót szintén mellékeltük az adományozónak. 

Az adományokból 14 szervezet tagcsaládjai és intézetek gyermekei részesültek: 

- Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 

- Torbágyi Karitász Csoport 

- Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátója Biatorbágy 

- Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

- Biatorbágyi Általános Iskola 

- Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 

- Premontrei Női Kanonokrend által fenntartott Biatorbágyi Szociális Családi Napközi 

- Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona 

- Érdi Ága-Boga Nagycsaládos Egyesület 

- Herceghalmi „Mosolysziget” Családosok Egyesülete 

- Mányi NOE Csoportja 

- Sóskúti NOE Csoportja 

- Pusztazámori NOE Csoportja 

A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 2012.05.15. napon az Aldi Magyarország 

Élelmiszer Bt.-től 860 kg tömegű húsvéti édességadományt kapott ajándékba: 

„A legutóbbi pozitív tapasztalatokból kiindulva, úgy döntött a felső vezetés, hogy ismét lehetőséget 

adunk a biatorbágyi nagycsaládosok szervezetének egy adományozási akció lebonyolítására.” 

Az adományt a korábbi osztásokhoz hasonlóan a biatorbágyi és Biatorbágy 

vonzásterében élő nagycsaládosok és a különböző hátrányos helyzetű, ill. rászoruló 

családok között osztottuk ki. Az adományok összesen 2760 kg élelmiszer mozgatását, 

rendszerezését és az osztás lebonyolítását jelentette, mely munka jelentős többlet 

terheket rótt ránk ebben az évben. 

A Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően három alkalommal, áprilisban, júniusban és 

augusztusban kaptunk tárgyi adományokat, amelyeket csak Tagcsaládjaink között 

engedélyeztek kiosztani. A különböző értéket képviselő tárgyi adományoknál 

kidolgoztunk egy igazságos osztási rendszert. Eszerint minden család bejelölheti a 

mellékelt űrlapon, hogy mely tárgyakra tart igényt. Az egyes tárgyakat a jelentkező 

családok között sorsolással osztottuk ki úgy, hogy mindegyik tárgy mellett áll egy listás 

ár. Ennek az a jelentősége, hogy próbálunk arra figyelni, hogy minden család azonos 

értékben részesüljön az adományokból. Pl. ha a legnagyobb értékű tárgy 35.000 Ft, 

akkor az lesz az összeghatár, ahova minden családot föl fogunk zárkóztatni. Aki már 

elérte, csak akkor részesülhet újra tárgyi adományban, ha ezt az összeget már a többi 

tagcsalád is elérte. 



Hírleveleinkben helyt adtunk a Faluház által szerkesztett Biatorbágyi programfüzetnek, a 

családoknak szóló programokat külön kiemelve.  

Honlapunkat folyamatosan fejlesztettük-fejlesztjük. Szakemberek bevonásával azon 

dolgozunk, hogy a naprakész információkon kívül az elektronikus kapcsolattartás egyik 

fontos eszköze lehessen, segítséget nyújtson információk beszerzéséhez. Közzétesszük a 

programjainkon készített fényképeket, valamint az egyesület működésével kapcsolatos 

iratokat. A 2012. évben új rovattal bővült a menüsor, a Piaccal, amely lehetőséget nyújt 

a családoknak a nem használt, feleslegessé vált tárgyaik adományozására, 

értékesítésére. 

Úgy érezzük, hogy a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete az alapszabályában 

megfogalmazott elvekkel összhangban végzi tevékenységét, különös hangsúlyt fektetve a 

közösségteremtésre, érték- és érdekvédelemre, valamint a rászorulók segítésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


