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SAJTÓMEGHÍVÓ  
 

„Fiatalok a kisgyermekes családokért” 
elnevezésű országos adománygyűjt ő akció 

sajtótájékoztatójára 
 
Tisztelt Szerkesztőség! 
 
A „Fiatalok a kisgyermekes családokért” címmel meghirdetett kezdeményezés nagy sikerrel 
zajlott 2016 novemberében. A gyűjtés résztvevői úgy gondolták, hogy idén, immár több 
helyszínen és több gyűjtő bevonásával ismét megszervezik a gyűjtést. A program újdonsága, 
hogy a fiatalok (családszervezetek tagjai, önkéntesei) gyűjtenek adományt a kisgyermekes 
családosok számára.  
A fiatalok által kezdeményezett adománygyűjtésben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
és a  Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom  fiataljai közösen gyűjtenek 
adományokat november két hétvégéjén, huszonnégy helyszínen (Időpontok: november 10-12.; 
november 17-19. – péntek 13 órától vasárnap zárásig). A gyűjtést, melynek a CBA-, illetve a 
Príma üzletei biztosítanak helyet, a magyar üzletlánc támogatja. 
 

A sajtótájékoztató időpontja: 2017. november 9. (csütörtök) 11:00 óra 
Helyszín: Corvin Pláza (1085 Bp., Futó u. 35-37.) -1-es szint,  

Príma üzlet előtti terület  
 

A sajtótájékoztató résztvevői: 
 

dr. Illés Boglárka – ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár EMMI, 
Kardosné Gyurkó Katalin  –  a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, 

Fodor Attila  – a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója, 
Skrabski Fruzsina – a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elnöke, 

 
Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Sajtókapcsolat: 

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 200 helyi közösséggel és mintegy 
11.000 tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hat 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. 


