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S A J T Ó M E G H Í V Ó 

„FIATALOK A KISGYERMEKES CSALÁDOKÉRT” 
c. adománygyűjtő akció 

 
ÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRE 

 
Az országban egyedülálló kezdeményezésként tavaly „Fiatalok a kisgyermekes 

családokért” címmel hirdetettünk országos adománygyűjtő akciót. A 
kezdeményezés újdonsága az volt, hogy Magyarországon első alkalommal a fiatalok 

(családszervezetek tagjai, önkéntesei) gyűjtöttek adományt a kisgyermekes 
családosok számára. 

 

2017-ben is a CBA-val együttműködve tudtuk megvalósítani gyűjtésünket a Három 
Királyfi, Három Királylány Mozgalom partnerségével. Idén elsősorban a CBA Príma 
üzletekben vártuk az adományozókat november két hétvégéjén: november 10-12-én és 

november 17-19-én. A 25 helyszínen 28 szervezetünk, közel 600 önkéntese gyűjtött, és az 
eredmény magáért beszél: 12,6 tonna adomány gyűlt össze.  

 
Célunk az volt, hogy az ünnepek közeledtével minél több családnak tudjunk segíteni 

gyűjtésünkkel. 
 

Szeretettel várjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait!  
 

Időpont:   2017. december 11. (hétfő) 12:00 ˗ 13:00 
 

Helyszín:   NOE Központ (1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. emelet) 
 

Megnyitó:  Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke 
 

Köszöntőt mond:  dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős 
helyettes államtitkár 

 

Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 
elnöke 
Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója 

 

További résztvevők: az adományt átvevő családok 
További információ és a részvételi szándék jelzése: 

Lódi Viktória, NOE sajtó; +36 70 318-0207, lodi.viktoria@noe.hu  
 

Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel, hetvenezer taggal, 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. 


