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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
Újabb kedvezmények a nagycsaládosok számára. Kedvezményesen látogathatják a
nagycsaládosok a Budapesti Planetáriumot, az Uránia Csillagvizsgálót, valamint
kedvezményesen fizethetnek elő tudományos és ismeretterjesztő lapokra
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
(TIT) között ma aláírt együttműködési megállapodás keretében.
Tisztelt Szerkesztők!
2018. március 22-én Kardosné Gyurkó Katalin a NOE elnöke, és Dr. Hámori József a TIT
elnöke közös értékeiken alapuló, hosszú távú, aktív együttműködésre vonatkozó
együttműködési megállapodást írt alá.
A megállapodás keretében a szervezetek kölcsönösen támogatják egymás tevékenységét.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vállalta, hogy Intézményeikben (a TIT Budapesti
Planetárium és a TIT Uránia Csillagvizsgáló újranyitásától kezdődően) kedvezményes
belépőjegyeket biztosít a NOE tagkártyával rendelkező családoknak. Újságjaikkal
kapcsolatosan (Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság) 10% előfizetési
kedvezményt biztosít érvényes NOE tagkártyával rendelkező nagycsaládosainknak.
Emellett a TIT nyelvvizsgák és nyelvtanfolyamok tekintetében az országszerte működő
kb. 50 nyelvvizsgahelyükön kedvezményt biztosítanak az érvényes NOE tagkártyával
rendelkező nagycsaládosok részére. A budapesti központ tanfolyamaira vállalják a
10% kedvezmény biztosítását a NOE tagoknak. További táborok, programok, cikkpályázatok és
vetélkedők esetén is kedvezményt nyújtanának nagycsaládos tagjainknak.
Az együttműködés keretében a NOE vállalta, hogy a 12 ezer példányban megjelenő NOE
Levelek című magazinban hirdeti a TIT lapjait és programjait, valamint a kedvezményes
előfizetés lehetőségét. A TIT programjait email alapú kultúra-listáján, hírlevelében és honlapján
népszerűsíti. Emellett a nagyobb NOE rendezvényekbe a TIT is bekapcsolódik
(Családkongresszus - Veszprém; Őszi Találkozó - Tata).
Budapest, 2018. március 22.
További információ:
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
12.000 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.
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