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SAJTÓMEGHÍVÓ 
 

A NOE GYERMEKJOGI KONFERENCIÁJÁRA 
„A gyermeknek joga van anyához és apához” címmel 

 
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Gyermekjogok Világnapja alkalmából szakmai 
konferenciasorozatot rendez „A Gyermeknek joga van anyához és apához” címmel. Az 
eseménysorozat Budapesten, és további négy vidéki helyszínen, - Győrben, Debrecenben, 
Pécsen és Orosházán - egy időpontban zajlik.  
 
A konferenciasorozat budapesti főeseményének tervezett előadói között szerepelnek olyan 
szakértők (gyermekjogokkal foglalkozó, pszichológus, szociológus, családszervezetek 
képviselői), akik a téma mélyebb megértését segítik. Fontos számunkra a családok egységének 
megerősítése, a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődésének biztosítása. Hisszük, 
hogy a szocializáció alapvető egysége a család, melyben a gyermek a férfi és női szerepek 
elsajátítása során készül fel az egészséges párkapcsolatra és a későbbi szülői (édesapai, 
édesanyai) feladatokra. Szeretnénk, ha ez a konferencia összegyűjtené, és bemutatná azokat a 
szakmai, tudományos kutatásokat, tapasztalatokat, melyek a család egészének értékét, a tagok 
egységét erősítik. 
 
Időpont:   2018. november 20. (kedd) 10:00-13:00 
Helyszín:  Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért  

(KINCS, 1016 Budapest, Sánc u. 3/B) 
Köszöntőt mond:  Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke 
  Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára 
  Fűrész Tünde, a KINCS elnöke 
Résztvevők: családszervezetek képviselői, NOE szakértők, NOE egyesület- és 

csoportvezetők, védőnők  
Előadók: Dr. Surján László, egykori NOE elnökhelyettes 
 Dr. Gellén Márton, igazságügyi módszertani irányításért felelős 

helyettes államtitkár 
 Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója 
 Dr. Szántóné Sorompó Anett, gyermekvédelmi, szociális- és oktatási 

osztályvezető, Bethesda Gyermekkórház 
 

FIGYELEM, A RÉSZVÉTEL EL ŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! 
A regisztráció 2018. november 19-e 12 óráig lehetséges: 

Lódi Viktória, +39 70 318 0207, lodi.viktoria@noe.hu elérhetőségeken. 

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. 


