IX. Családkongresszus
Veszprém, 2018. július 11–15.
Pannon Egyetem
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete
rendezésében
A kongresszus mottója: „Kincsünk a család”
Kedves Nagycsaládos Barátom!
1990-ben Gödöllőn tartottuk első családkongresszusunkat „Egészséges család – egészséges nemzet”
mottóval, amelyet még hét további követett, legutóbb Lakitelken 2012-ben. Hat év elteltével újra
megrendezzük egyik legfontosabb programunkat, melynek ezúttal Veszprém ad helyet. Emellett ez
egy újabb lehetőség számunkra, hogy újra találkozzunk régi ismerősökkel, új várost, tájat ismerjünk
meg, és családunkkal együtt kellemesen töltsük az időt a szabadidős programokon.
Témák, szakmai programok:
Július 12.

Ünnepélyes megnyitó
A nap témája: Családbarát Európa – előadás, beszélgetések nemzetközi szakértőkkel a
családok európai helyzetéről

Július 13.

„Egyszer volt, hol nem volt – magánélet a nagycsaládban”
plenáris ülés(szervezés alatt)
Kiscsoportos beszélgetés Komlósi Piroskával

Július 14.

Mire tanítanak gyermekeink? - plenáris ülés
plenáris ülés(szervezés alatt)
Kiscsoportos beszélgetés Csukás Istvánnal

A kongresszus szakmai programján kívül délutánonként remek programok várják az érdeklődőket:
• Július 12-én a Veszprémi Állatkertbe látogathatunk, nagyon kedvezményes áron
• Július 13-14-én a közeli Cuha-patak völgye csábít kirándulásra, ahol a vezetett kirándulás
mellett, lehet szabadtéren sütni, játszani, élvezni a bakonyi táj nyújtotta szépségeket. A
Cseszneki várat is látnotok kell; ide vonattal szervezünk utakat. A várból belátható szinte az
egész Bakony, s a vár felfedezése is maradandó élmény a család minden tagja számára.
• A Foci VB mérkőzéseit kivetítőn nézhetik a sportbarát családok és családtagok minden nap.
• Vezetett városnézésre mindhárom nap délutánján nyílik lehetőség Veszprémben.
Amíg a szülők a szakmai programokon vesznek részt, a gyermekeket és a fiatalokat sem hagyjuk
magukra. Interaktív játszóház éppúgy várja őket, mint csapatépítő foglalkozás és (kedvezményes
áron) bábelőadás - minden korosztály talál érdeklődése szerinti szórakozást.
• Július 14-én egész napos ifjúsági program Monostorapátiba (busszal). A helyi NOE-sok
vezetésével felmászhattok az Eötvös kilátóra (Szentbékkálla), ahonnan a Balatonra is kilátás

nyílik. Nagyobb ügyességet igényel az Ördög-szikla meghódítása. Bejárhatjátok a faluban
kialakított három útvonalat is. A helyi sportpályán bográcsban főtt ebéd várja a résztvevőket.

Regisztrációs díj: 5 000 Ft/család, melyet kérünk, hogy a 11705008-20109369 számú OTP
bankszámlaszámra utaljatok. Közleménybe írjátok be: CSK, család név, településnév.
A szállásokat rendkívül kedvező áron tudjuk biztosítani: 2.300 Ft/fő/éj (szerény reggelivel)
NOE karszalaggal a veszprémi tömegközlekedés a rendezvény mindhárom napján ingyenes.

SZÁLLÁS:
A Hotel Magiszterben 2x2 ágyas kollégiumi szobában, minikonyhával, fürdőszobával 2 300 Ft/fő/éj
+ idegenforgalmi adó (400 Ft, 18-70 év között), hozott matracon, hálózsákkal (szobánként max. egy
18 év alatti személy) 1 800 Ft/fő/éj.
A szállás árában egy szerény reggelit biztosítunk a családoknak.
A Pannon Egyetem Központi Kollégiumában (3 ágyas szobák, közös fürdővel, közös konyhával)
2 300 Ft/fő/éj + IFA, gyermekeknek 6-12 éves kor között 1 800Ft/fő/éj, 6 éves kor alatt szülővel egy ágyban
ingyenes.
A szállás árában egy szerény reggelit biztosítunk a családoknak.
A szállással kapcsolatban érdeklődni és a szállásra jelentkezni a

veszprem.csaladkongresszus@gmail.com e-mail címen Kapot Ildikónál lehet.
ÉTKEZÉS:
Reggeli - a szállás ára tartalmazza a hideg reggeli csomagot, melyet még a szálláshelyen vehettek át.
Tízórai - 10 óra körül péksüteménnyel kínálunk benneteket (a rendezvényen kapjátok meg).
Szervezett ebédeltetést nem tervezünk, de 950-1.000 Ft-os áron a NOE karszalaggal rendelkezők
több étteremben is kapnak menüt.
Vacsorát a szállások közelében található éttermekben tudtok fogyasztani, karszalaggal több helyen
kedvezménnyel.
JELENTKEZÉS:
A jelentkezési űrlapot a hírben található linken találhatjátok, melyet kérünk, május 15-ig töltsetek
ki.
A szállásárak az esetben érvényesek, ha mind a négy éjszakára igénybe vesztitek a
szálláslehetőséget.
Igyekezzetek regisztrálni, hogy biztosan legyen helyetek! Részletes tájékoztatót csak az előzetesen
jelentkezőknek küldünk.
A kongresszusra szeretettel várunk minden érdeklődő családot (a nem NOE tagokat is!)!
Kardosné Gyurkó Katalin
a NOE elnöke

