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SAJTÓMEGHÍVÓ
„Ha gyermek születik a világra, család is születik”

BABAKÖSZÖNTŐ
elnevezésű rendezvényünkre
Tavaly jóval több, mint 400 újszülöttel gyarapodott egyesületünk. Eseményünkön évről
évre köszöntjük azokat a családokat és gyermekeiket, ahol igent mondanak egy-egy újabb
életre. A gyermek érkezésekor szülővé válunk. Életre szóló hivatás kezdete ez. Határtalan
öröm a megérkezés és később a tanítás, nevelés, családi együttlét, és az útra indulás is.
Öröm a családnak, öröm a közösségnek, mely mellettünk áll. Az út kezdetén ünnepséggel,
zenés-táncos gyerekprogrammal szeretne a NOE ennek az örömnek évről évre részese
lenni. Az esemény díszvendége nagy örömünkre idén is Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége, valamint vendégül látjuk Hölvényi György Európa Parlamenti képviselőt is.

Szeretettel várjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait!
Tavalyi rendezvényünk képekben: https://noe.hu/galeria/babakoszonto-budapest-majus-5/

Időpont:

2019. május 4. (szombat) 10:30 – 13:30

Helyszín:

Szekér Csárda (1033 Budapest, Hajógyári sziget)
(A helyszínen média box nem áll rendelkezésre.)

Megnyitó:

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke

Köszöntőt mond:

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége
Hölvényi György, Európai Parlamenti képviselő, egyike az első
vidéki nagycsaládos egyesület megalapítóinak

Program:

MELLÉKELVE

További információ és a részvételi szándék jelzése:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens, +36 70 318 0207, lodi.viktoria@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy
12.000 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.

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

