
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
National Association of Large Families 
Landesverein Kinderreicher Familien 

Association Nationale des Familles Nombreuses 
1056 Budapest, Március 15. tér 8., I. em. 

Számlaszám: OTP Budapest V. 11705008-20109369 
Adószám: 19024471-1-41 

                           
 

 

E-mail: noe@noe.huHomepage: http:\\www.noe.hu 

Titkárság (tel/fax):  235-0945 

Félfogadási idő: szerda 10-16, péntek 10-13.30 

S A J T Ó M E G H Í V Ó 

ÜNNEPI AJÁNDÉKKÖNYVCSOMAG  
TÖBB EZER NAGYCSALÁDNAK 

 
 

Két kiváló könyvkiadó – a Magyar Napló és az Orpheusz Kiadó – összefogott a 
nagycsaládok érdekében, hogy a járvány sújtotta időszak alatt se maradjanak irodalmi 
élmények nélkül. Az egyedülálló akció keretében a két kiadó összesen 10 ezer könyvet 

adományoz ingyenesen 21 millió forint értékben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
tagcsaládjainak. A kötetek főleg hazai kortárs szerzők munkái, de vannak köztük kortárs 

világirodalmi művek is. Az országos akció keretében a családok még advent előtt 
megkapják a könyvcsomagokat. A kb. kétezer családot mesék, szépirodalom, albumok és 

antológiák repítik az irodalom világába. 
 

Szeretettel várjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait!  
 

Időpont:   2020. november 18. (szerda) 11:00 – 12:00 
 

Helyszín:  NOE KÖZPONT 
(1056 Budapest, Március 15. tér 8.) 

 
A sajtótájékoztató résztveői:  
 

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke  
 

Erős Kinga, az Orpheusz Kiadó vezetője, a Magyar  Írószövetség elnöke  

Zsiga Kristóf, a Magyar Napló Kiadó vezetője 

 

Eseményünkön kizárólag a sajtó résztvevőt fogadjuk. Kérjük, tartsák be a járványügyi 
védekezési szabályokat. Maszkot és kézfertőtlenítést biztosítunk. Köszönjük! 

 
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, hetvenezer taggal, és 
csaknem 15.000 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. 


