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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY 
 

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének közgyűlése ismét  
Kardosné Gyurkó Katalint választotta az egyesület elnökének,  

és az esemény keretében átadták az egyesület díjait 
 

Kedves Kolléga! 
 

Tisztújító közgyűlést tartott a budapesti Szent Margit Gimnáziumban 2020. szeptember 5-én a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete.  A közgyűlésen nagy többséggel (9300-ból 8924 
szavazattal) újraválasztották az egyesület elnökének Kardosné Gyurkó Katalint, aki 2016 óta 
vezeti az egyesületet, melynek korábban főtitkára volt. A NOE 2020-ban megválasztott új 
elnökségi tagjai: Herbert Gábor, Kapot Ildikó és Péterné Novák Krisztina. Szeretettel 
gratulálunk megválasztásukhoz! 

Az újraválasztott elnök elmondta, hogy 2016 óta sikerült jelentősen növelni az egyesület 
tagságát, így mára 14.700 család alkotja az egyesületet. Kiemelte az új programok – mint a 
Babaköszöntő, a Családszervezetek konferenciája, a 7ülésesHétvége program, és két 
áruházlánccal is működő adománygyűjtés – elindítását, és az önkéntesek köszöntését. A 
sikerek között említette a családi autóvásárlási kedvezményt és a négy gyermek után járó 
SZJA- kedvezményt is, ahogy a személyes kapcsolatok erősítését, a támogatók körének 
jelentős bővítését, s a tagkártya utáni kedvezmények körének ötszörösére emelkedését is. 
Kiemelte, hogy több alkalommal is kiálltak a családi értékek mellett mind itthon, mind pedig 
nemzetközi környezetben. Úgy fogalmazott: „A NOE azonban mindvégig egy értékalapú 
közösség maradt, bennünket a gyermekvállalás, az élet szeretete köt össze, s úgy tűnik a sok új 
csatlakozó családból is, hogy értékeink, elveink vonzóak tudnak lenni. Köszönet ezért nektek, 
köszönet az alapítóknak, köszönet a korábbi vezetőknek, az önkénteseknek és a 
szakértőknek!” 

A közgyűlés emellett elfogadta az egyesület 2019. évi beszámolóját, valamint 2020. évi 
tervezett költségvetését is. Az eseményen átadták a NOE díjat, a Hűség díjat és a Bölcső 
díjakat, valamint Elismerő okleveleket az Egyesületért végzett sokéves, kiemelkedő munkáért. 
Ez évben a pandémia idején azonnali segítséget nyújtó támogatókat és önkénteseket szintén 
kitüntették áldozatos munkájukért. 

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 
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védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein 
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.  


