
 

 

Egyedülálló Szülők Klubja Szeged 

Beszámoló 

 

 

Nagy-Bán Zsuzsanna vagyok, az Egyedülálló Szülők Klubja Szeged klubvezetője. 

2020. október 16-án csatlakoztam a budapesti Egyszülős Központhoz, azzal a céllal, hogy 

segítsek a Csongrád-Csanád Megyében élő, gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, a 

sorstársaimnak. A Facebook oldalunkat a központtól kapott grafika birtokában 2020. 

október 25-én hoztam létre. A Covid-19 által okozott járványügyi helyzetre való tekintettel 

nagyon szűkös keretek között indult meg a klub szervezése, jóformán kizárólag a 

Facebook segítségével.  

2020. december 7-én tartottuk a Vidéki Egyszülős Klubvezetők Találkozóját Zoom 

meeting formájában. Itt még jómagam csak a kezdeti lépésekről tudtam beszámolni. 

Facebook oldalunk akkor még alig több mint 40 kedvelést kapott. A személyes 

találkozások hiánya miatt lassabb a klub megismertetése. 

 

  



 

Nagyon sok lendületet és ötletet adott az online találkozó, melyben 

megismerhettem Nagy Annát és a többi vidéki klub vezetőjét is. Igyekeztem minél több 

lehetőséget kihasználni az online térben, így jelentősen nőtt az oldalunk statisztikája. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenleg 95 oldalkedvelése van a Facebook oldalunknak, ami folyamatosan, napról 

napra nő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020. december hónapban több mint 200 kg tartósélelmiszer adományt kaptunk 

magánszemélyek felajánlásával, melyből mintegy 180 kg-t ki osztottam még karácsony 

előtt. Nagyon hálásan fogadták az anyukák ezeket a csomagokat, melyek tartalmaztak 

lisztet, cukrot, tésztákat, rizst, olajat, zabkását, pudingport és szaloncukrot is. Ezúton is 

köszönjük az adományokat a magánszemélyeknek. 

A karácsonyi adománykiosztás lendületét megtartva a két ünnep között 

megkerestem a Pizzamonster Streetfood & Grill vezetőségét, melynek eredményeként 

2021. január 4-én 26 db pizzát szállítottam ki 10 családnak. Igazán felemelő érzés volt 

látni a gyermekek és anyukák mosolyát. Ezúton is köszönjük Mizsikné Nagy Anikó 

Gabriellának ezt a csodálatos felajánlást. 

Nap, mint nap megkereséseket kapok magánszemélyektől, szakemberektől, 

melyben a segítségüket ajánlják fel a klub szervezésében és működésével kapcsolatban. 

Számost ötlet érkezett és érkezik folyamatosan a tagoktól arra vonatkozóan, hogy 

mire tartanak igényt: igényeknek megfelelő tanácsadás, könyvklub, filmklub, futóklub, 

tanácsadás- beszélgetőkör tinédzser gyermek nevelésével kapcsolatos kérdésekben és 

általában véve közösségi alkotó programok. 

További terveink között szerepel, hogy minél több kulturális intézményt, 

szolgáltatót, céget és vállalkozót keressünk meg Csongrád-Csanád Megyében, akik az 

Egyszülős Kártya birtokában kedvezményt biztosítanak a gyermeküket egyedül nevelő 

családoknak. 

Minden nap teszünk azért, hogy folyamatosan tovább bővítsük ezt a közösséget. 

Minden klubtagunk nevében mondhatom, hogy nagyon várjuk azt, hogy lehetőségünk 

legyen megtartani első, megalakuló rendezvényünket és személyesen is találkozhassanak 

egymással a klubtagok – melyre nagy szeretettel várjuk Nagy Annát, az Egyedülálló Szülők 

Klubja Alapítvány kuratóriumi elnökét, az Egyszülős Központ megálmodóját. 

 

 

Szeged, 2021. január 5. 

 

 

NAGY-BÁN ZSUZSANNA 

klubvezető 

 

 

Egyedülálló Szülők Klubja Szeged 

36 (70) 427 50 22  

egyedulalloszulokklubjaszeged@gmail.com 
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