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S A J T Ó M E G H Í V Ó 

 

Jótékonysági Nagycsaládos Hétvége a Margitszigeten 
 

 

Jótékonysági akció keretében a Bringóhintó Kft. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

(NOE) „Családjainkért Alapítvány” részére gyűjt Nagycsaládos Hétvége elnevezésű 

rendezvényén 2020. március 7-8-án. A több mint 300 általános iskola részére korábban 

eljuttatott ingyenes jegyek segítségével a Bringóhintó Kft. hatszáz gyermeket vendégül is lát.  
 

A Bringóhintó Budapest több mint 300 általános iskolájából intézményenként két nagycsaládot lát 

vendégül ingyenesen. Az ingyenjegyeket az iskolák igazgatóinak juttatta el azzal a szándékkal, hogy a 

legrászorultabb, többgyermekes családok kaphassák meg azokat. Részükre a járművek használata 

teljesen ingyenes, és persze ugyanúgy minden gyermek ajándékot kap, illetve részt vesz a sorsoláson. A 

Bringóhintó Kft. és a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a bringóhintózni vágyó gyermekes 

családokat ingyenes gyerekprogramokkal, kedvezményekkel és ajándékokkal várja.  

 

Nagycsalád – Megakedvezmény  

 
Minden, a meghívottakon túl a programra látogató család annyiszor 10% kedvezményt kap a 

bringóhintónál kölcsönözhető járművek kölcsönzési díjából, ahány gyermekkel érkezik (nem csak saját 

gyermek hozható). A helyszínen a rendezvény ideje alatt a rendezvény résztvevői bringóhintózás után 

óriásperecet és üdítőt vásárolhatnak fél áron. 

 

Egész nap ingyenes szabadidős programok, ajándéksorsolás 

 

A bringózás után minden gyermek izgalmas, gondolkodtató programokon vehet részt: 

• rajzversenyen, ahol megrajzolhatják élményeiket 

• meseíráson, ahol megfogalmazhatják vágyaikat, gondolataikat 

• kézműves programon, ahol alkothatnak,  

• korosztályos sakk feladványokon, ahol kibontakoztathatják logikai képességeiket.  

 

A programon kapott pecsétgyűjtő lapokkal minden gyerek benevezhet a Szerencsekerék játékba: itt 

mindenki nyer. A résztvevők ezen felül egy sorsoláson is részt vehetnek, ahol értékes ajándékok 
találnak gazdára (ajándékcsomagok, belépőjegyek stb.). 

 

Fődíj: Visegrádi Silvánus Hotel, 2 éjszaka, félpanziós ellátással, egy négyfős család részére. 

A sorsolás időpontja: 2020. március 8. 17 óra 

 

A kétnapos rendezvény teljes bevételét a Bringóhintó Kft. a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 

„Családjainkért Alapítvány” részére ajánlja fel. Az ezt jelképező csekket vasárnap délután a NOE elnöke, 

Kardosné Gyurkó Katalin veszi át, aki egyben a fődíjat is átnyújtja. 
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Főbb információk:  

 

Időpont:   2020. március 7-8-án, 9.00-17.00 óráig, Margitszigeti Nagycsaládos Napok 

 

Szervező:   Bringóhintó Kft. 

Rendezvény védnöke:  Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke 

Helyszín:   Margitsziget, Bringóvár  

 

Rendezvényünk 27 éve működik sikeresen, gyermek és felnőtt vendégeink legnagyobb 

megelégedésére. Szeretnénk az Önök együttműködését, támogatását kérni abban a reményben, hogy 

minél többen értesüljenek rendezvényünkről, és minél több gyermek élvezhesse a lehetőséget. 
 

Kérjük, lehetőségeihez mérten támogassa rendezvényünk népszerűsítését! 

Bármilyen kérdésével, észrevételével, örömmel állunk rendelkezésére. A sajtóanyag változtatás nélkül 

közölhető! 

 

A NOE és a Bringóhintó Kft. valamennyi munkatársa nevében köszönettel: 

 

Szabó László    ügyvezető     06-20 422-2024  

Hirsch Boróka  projektvezető   06-20 454 5205    

 
 

További információ és a részvételi szándék jelzése: 

Lódi Viktória, NOE sajtó; +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. 

 

 

 

Budapest, 2020. március 3.  
 
 


