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SAJTÓMEGHÍVÓ
Egyesületünk 2017-ben ünnepli harmincadik születésnapját. Büszkék vagyunk a
mögöttünk álló három évtizedre, így az évfordulónk kapcsán szervezett jubileumi
eseményünkre várjuk a NOE hajdani alapítóit, jelenlegi és korábbi elnökségi tagjait,
egyesületi és csoportvezetőit, valamint korábbi szakértőinket, munkatársainkat. A NOE
nagy közössége a Várkert Bazárban ünnepel, majd sétahajózáson vesz részt.
Az esemény keretében mutatjuk be Nagycsaládos lettem! című szépirodalmi, és
Nagycsaládban élni jó! című jubileumi köteteinket. Előbbiben nagycsaládosok írják le,
miért vállalták a nagycsaládos életformát; a kötet 15 szerző írásait tartalmazza. A kötet
anyagát képező pályázatokat Schäffer Erzsébet, Ugron Zsolna és Süveges Gergő bírálta el.
A Nagycsaládban élni jó! kötet a NOE történetét dolgozza fel. Az eseményen sor kerül a
NOE nemzetközi díjainak átadására is.

Szeretettel várjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait!
Időpont:

2017. október 14. szombat, 11 óra

Helyszín:

Várkert Bazár (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4.)

Díszvendég:

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége

Köszöntőt mond:

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke
Dr. Beneda Attila, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár

Moderátor:

Süveges Gergő, újságíró, televíziós műsorvezető

Mellékeljük az esemény programtervét.
Budapest, 2017. október 11.
További információ és a részvételi szándék jelzése:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000
tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az
1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet
védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét, és országos, valamint helyi rendezvényein
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.

E-mail: noe@noe.hui
iHomepage: http:\\www.noe.hu
iTitkárság (tel/fax): 235-0945
Félfogadási idő: szerda 10-16, péntek 10-13.30

