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SAJTÓMEGHÍVÓ 
 

„Fiatalok a kisgyermekes családokért” elnevezésű országos adománygyűjt ő 
akció záró sajtótájékoztatójára  

 

Tisztelt Szerkesztőség! 
 

November két hétvégéjén (2019.11.8-10. és 2019.11.15-17.) az ország 23 pontján gyűjtöttek a 

NOE fiataljai és segítőik a fiatal családok számára, főként a CBA és Príma üzletekben.  A gyűjtés 

sikeresen zárult: az ötszáz fiatal önkéntes idén is nagyon jelentős mennyiségű adományt 

gyűjtött össze, amelyek szétosztásáról azok a nagycsaládos egyesületeink (csoportjaink) 

gondoskodtak rászoruló tagjaik körében, amelyek a gyűjtésben részt vettek. Az gyűjtésnek 

köszönhetően nagyon sok kisgyermekes család részesült az adományokból. A CBA 

Kereskedelmi Kft. ez évben további jelentős értékű adományt ajánlott fel a NOE tagok 

számára, melynek családokhoz történő eljuttatására az esemény kapcsán kerítünk sort. 

A sajtótájékoztató 
időpontja: 2019. december 10. (kedd) 11:00 - 12:00 

helyszíne:  Kiskunhalasi Művelődési Központ 
6400 Kiskunhalas, Sétáló u. 8.   

 

A sajtótájékoztatón bemutatásra kerülnek az összegyűlt adományok is, s a helyi családok 

számára itt kerülnek átadásra. Emellett két kiskunhalasi család számára lakhelyükre is 

kiszállítjuk az adományokat, amelyen szintén részt vehetnek a sajtó képviselői. 

 

A sajtótájékoztató résztvevői: 

 
Dr. Illés Boglárka – ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár EMMI 

(f.a.) 
Kardosné Gyurkó Katalin  –  a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke, 

Fodor Attila  – a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója 
 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Sajtókapcsolat: 

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 200 helyi közösséggel és 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. 


