2013-as év beszámolója

Az elmúlt évben a nagycsaládosok egyesülete rengeteg rendezvényen vett részt, és nagyon
sok programot szervezett. A taglétszámunk folyamatosan b vül! Nemcsak új családokkal,
hanem a már tagjaink közt tudható családok b vülésével is.
Az els nagy megmozdulásunk a farsang volt, ahol néhány család beöltözve közösen töltött el
sok szép órát. Volt játék, vetélked , beszélgetés, kézm veskedés, evés, ivás. Helyben
készítettünk Miki egeres goffrit és mini fánkot a gyerekek nagy örömére.
Közben a háttérben is tevékenyek maradtunk. Elkészítettük a 2012-es beszámolót, az idei
programtervet, megírtunk sok pályázatot, adminisztrációt, beszámolót. Egyeztettük a nyári
tábor helyszínét, és összeállítottuk a programját.
Részt vettünk a májusfa állításon, a majálison, és segédkeztünk a virágosztásban is.
Szerveztünk több bolhapiacot. Sajnos az id járás nem kedvezett, de ennek ellenére a
vásározók egy része lelkesen jött, és jó hangulatban, sikeresen tért haza. Több alkalommal
segítettünk, dolgoztunk közösen a vállalkozókkal a Disznó forrásnál, hogy egy szép új hely
kialakítása után a falu apraja és nagyja igénybe vehesse kirándulásra, játékra, bográcsozásra.
Ennek a munkálatai az idei évben is folytatódnak. A csúszdák már megvannak. Remélhet leg
még a jó id el tt sikerül is ket beépíteni, hogy minél hamarabb használhassák a gyerekek.
A tagcsaládjaink sok alkalommal eljutottak színházba, múzeumba. Hol külön-külön, hol
együtt. Voltunk a Skanzenben, kirándultunk a gyerekvasúton, játszottunk közösen a
Kerekhegyi- játszótéren. Bicikliztünk és bográcsoztunk több alkalommal.
A nyári táborunk Kemencén volt, ahol 1 hétig senkinek nem jutott eszébe, hogy mást is
lehetne csinálni, mint közösen kirándulni, kézm veskedni, játékos vetélked n részt venni,
lovashintózni, biciklizni, éjszakai túrázni, bátorság próbán, ügyességi játékokon,
sportvetélked n, süti ev versenyen részt venni. És ha a közös reggeli, ebéd vagy vacsora
után megéhezett volna valaki még mindig talált mindent, ami szem-szájnak ingere!
Bográcsban készült lángos, pörkölt tésztával, szalonna, goffri, fánk, vattacukor,
csokiszök kút. Szeretnénk itt is megköszönni a hozzávalókat az önkormányzatnak, az Auchan
áruháznak és a vállalkozóknak.
Nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze, akik azóta is közösen járnak kirándulni, együtt
ünneplik a szülinapokat és névnapokat.
A nyári tábor után újult er vel kezdtünk neki az év hátra lév részének!
Augusztus utolsó napján megszerveztük az Auchan áruházban az iskolakezdési támogatáshoz
egy gy jtést, ahol nagyon sok hasznos dolgot kaptunk. Így a családoknak füzeteket,
iskolaszereket és tartós élelmiszereket tudtunk kiosztani.
Augusztusban tettünk egy közös kirándulást a Tarzan parkba, ahol a gyerekek (és mi is)
nagyon jól éreztük magunkat.
A támogatásoknak köszönhet en minden gyerek ingyen vehetett részt a programon.
Az id járás nem volt kegyes a solymári búcsú idején, de azért vasárnap (lelkes kis csapatunk
közremüködésével) nagyon jó kézm ves foglalkozást tartottunk.
Több alkalommal megrendeztük a bolhapiacot. Sajnos nagyon sok vásározót elrisztott, hogy
csak a szabadtéren tarthatjuk! Úgy látszik ez a probléma is megoldódik, mert az újonnan
nyitott Játszóházban kapunk helyet erre a célra!
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Szeptembert l egy nagy projektet kezdtünk el, és mára már nyugodtan mondhatom, hogy
sikerült. Megépült és elkészült a Hagyományok Tanodája, ahol januárban a hivatalos átadás
után elkezd dhetnek a tanfolyamok.
Szeretettel várunk mindenkit aki f zni sütni szeretne tanulni, vagy akár tovább szeretné adni a
tudását. Lehet itt tartani kisebb baráti társaságoknak közös f cskézést, csapatépítést és akár
gyerekeknek a szülinapi felkészülést is meg lehet oldani ebben a konyhában. Oktatásra is
alkalmas helyiségünkben akár délutáni tanulást vagy kézm ves foglalkozás tartását is
megszervezzük.
Az év utolsó hónapjai sok kirándulásról, színház látogatásról is szóltak.
Megszerveztük a cip sdoboz akciót és a karácsonyi m sort. Ismét osztottunk adományt a
község rászoruló lakosainak. Több esetben segítettünk bútorok elhozatalában, rászorulóknak
való adományozásában. Sok könyvet örököltünk, aminek egy részét a bolhapiacon lehetett
elvinni.
Egy részével a solymári könyvtárat gyarapítottuk. Kaptunk sok fehér blúzt, inget.
Ezzel is támogattuk a solymári rászorulókat. Vittünk vidéki iskolákba, a gyerekvasútra és egy
kis faluba is,ahol nagy örömmel fogadták.
Decemberben is volt adománygy jtés az Auchanban, amib l ismét támogathattuk a rászoruló
nagycsaládosokat.
Részt vettünk különböz szakamai programokon, továbbképzéseken. Képviseltem a solymári
nagycsaládosokat a parlamentben.
Az elmúlt év utolsó bolhapiaci napja igencsak szelesre és hidegre sikeredett. A vásározók id
el tti távozása ellenére megtartottuk a Mikulás ünnepséget. Így viszont a vásári forgatag
elmaradt, de az ajándékok kárpótolták a gyerekeket.
A karácsonyi programunk ismét nagyon színvonalasra sikerült!
Volt színházi el adás, éneklés, közös kézm veskedés, evés-ivás és ajándékozás. A játszóház
jóvoltából 20 család részesülhetett egy felejthetetlen 3 órás játszóházi kikapcsolódásban, ahol
nem csak a gyerekek hanem a feln ttek is nagyon jól érezhették magukat. Merem ezt állítani
azokról a családokról akikkel közösen használtuk fel. Remélem a többi család is hasonló jó
élményekkel tért haza.
A családjaink novemberben és decemberben több alkalommal részesültek adományban.
A 2014-es év els napjait kedvezményes cirkuszi látogatással kezdtük, ami a cirkusz
fesztiválra szólt! Nagyon színvonalas 3 és fél órás el adást láthattunk.
A jó kezdet után mindenkinek kívánok hasonlóan szép évet!

Kovács Erika
Nagycsaládosok Solymári Egyesülete
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