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S A J T Ó M E G H Í V Ó 

A NOE Családbarát Önkormányzat Díj  
átadó ünnepségére  

 
A Családok Évében, három év után ismét, megújult, a nemzetközi sztenderdeket is 
figyelembe véve hirdette meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a legrangosabb 
önkormányzatoknak ítélhető civil elismerést, a CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT 
DÍJat. A pályázati határidőig 44 magyarországi település önkormányzata adta be 
pályamunkáját. A díjátadó nemzetközi jógyakorlatok megismerésére is lehetőséget nyújt, 
hiszen vendégül látjuk Luciano Malfert, a trentói Agenzia per la Famiglia 
vezérigazgatóját, hogy bemutassa a kimagasló olasz családbarát kezdeményezést. 
 
Első alkalommal a NOE 2006. július 11-én, a Népesedés Világnapján a pozitív példák 
megerősítése céljával adta ki a „Családbarát Önkormányzat” díjat . Ahogy akkor, ma is azt 
gondoljuk, hogy a Magyarországot és egész Európát érintő demográfiai helyzet miatt 
kiemelkedően fontos minden olyan program, szándék, intézkedés, ami a családok 
biztonságérzetét növeli, annak érdekében, hogy merjenek gyermekeket vállalni. 

 

Szeretettel látjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait!  
 

Időpont:   2018. október 19. (péntek) 10:00 – 13:00 
 
Helyszín:   Országház, Vadász terem (Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3, 1055) 

 
Köszöntőt mond:  Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke 

Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára 

Pogácsás Tibor (a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára) 
Résztvevők: pályázó önkormányzatok vezetői, képviselői, NOE szakértők, vezetők 

(100 fő) 

Közreműködik:  Szvorák Katalin, Kossuth-díjas népdalénekes, előadóművész 

 

FIGYELEM, A RÉSZVÉTEL ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!  
 

A regisztráció 2018. október 17-e 12 óráig lehetséges: 
Lódi Viktória, +36 70 318 0207, lodi.viktoria@noe.hu 

 
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 200 helyi közösséggel és mintegy 

12.000 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. 


