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SAJTÓMEGHÍVÓ
„MINDENT KÖSZÖNÖK! –
ÉLETTÖRTÉNETEK AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL” című
SZÉPIRODALMI PÁLYÁZAT DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRE
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete idén tavasszal pályázatot hirdetett „Mindent
köszönök! – élettörténetek az örökbefogadásról” címmel. Örökbefogadó szülők és
(egykori és mai) örökbefogadott gyermekek, valamint a gyermekéről lemondó édesanyák
valós élettörténeteit vártuk pályázatunkra, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy az
olvasók megismerhessék az örökbefogadás lelki és társadalmi vetületeit.
Szépirodalmi kiírásunkra a téma nehézségéhez képest igen szép számmal érkeztek pályázatok.
A neves zsűri tagjai közt szerepel Schäffer Erzsébet, magyar Pulitzer-díjas újságíró, író,
publicista; Röhrig Géza Oscar-díjas színész és költő és Dr. Vassányi Miklós, tanszékvezető
egyetemi docens. A 44 pályamunkából a zsűri a három díjazott mellett négy különdíjas
munkáját emelte ki. A pályaművekből részleteket ad elő: Oberfrank Pál, Jászai Mari-díjas
magyar színművész, színházigazgató.

Szeretettel látjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait!
Időpont:

2018. október 25. (csütörtök) 10:00 – 11:30

Helyszín:

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Díszterem
(1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet)

Köszöntőt mond:

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke
Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára

Résztvevők:

pályázók, nyertesek, zsűri, NOE vezetők (kb. 40 fő)

Közreműködik:

Klasszikus Trió komolyzenei produkcióval

Regisztráció: 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 több
mint 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.
E-mail: noe@noe.hui
iHomepage: http:\\www.noe.hu
iTitkárság (tel/fax): 235-0945
Félfogadási idő: szerda 10-16, péntek 10-13.30

