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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
„Az emberi élet immunrendszerének központja a család”
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közleménye
a Családok Nemzetközi Napja alkalmából
Kedves Kolléga!
Egyesületünk elnöke - Kardosné Gyurkó Katalin - videóüzenetben köszöntötte a családokat,
május 15., a Családok Nemzetközi Napja alkalmából.
https://www.youtube.com/watch?v=kkW_hOS93as&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dIBoqic1ubGqzrgGvsvSit3
SIOwttvnMqxaMe5N1YWTf87rlkkG4kK-4

Az üzenet szövege:
Kedves Családok!
Számunkra, akik gyermeket nevelünk, minden pillanat, minden élethelyzet a gyermekeinkről,
az ő jövőjükről szól. Ez a jövőre figyelő hozzáállás sok nehézségen átsegített bennünket, s így
meg is erősített. Ez az időszak is ilyen. Ám ismét sok hasznos tapasztalattal lettünk
gazdagabbak.
A legfontosabb talán az, hogy örülni tudjunk a ténynek: nem vagyunk egyedül a bajban.
Számíthatunk egymásra, a gyerekekre, a párunkra, más nagycsaládosokra, a barátainkra.
Biztos vagyok abban, hogy ebben a rendkívül megterhelő időszakban is a gyermekeink, a
családunk a legfőbb energiaforrásunk: értük és velük érdemes küzdeni. Velük együtt vagyunk
egészek, velük együtt lehetünk erősek. Hiszem, hogy az emberi élet immunrendszerének
központja a család, az abból származó erő, a megbonthatatlan szeretetforrás, amely egy életre
köt össze bennünket. Bárhol is éljünk a világban.
Isten éltesse a családokat!
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke
További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó
+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.
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