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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
Tizenhat családszervezet részvételével tartotta meg immár tizedik
alkalommal a Családszervezetek Konferenciáját a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete november 3-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A rendezvény
kiemelt vendége ezúttal Dr Bólya Boglárka, az IM európai kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára volt. A konferencia témája a családok és az
Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat volt.
A konferenciát Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében felhívta a
figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy a családszervezetek hallassák hangjukat mind
hazai, mind nemzetközi színtéren, mert csak így tudják hatékonyan képviselni a családok
értékeit és érdekeit. Így fogalmazott: „Ahogy nem tűr halasztást, amikor a legkisebb gyermek
felsír, úgy nem tűr halasztást az sem, ha a család, mint érték mellett kell kiállnunk.” Kiemelte,
hogy rendkívül fontos az ágazati tematikák kapcsán folyó párbeszédekben történő részvétel,
mert a családokat ezek mindegyike közvetlenül érinti, akár a fenntartható fejlődésről – amely
kapcsán nemzetközi konferenciát szervezett a NOE idén júliusban –, akár a közlekedés, az
oktatás vagy az egészségügy kérdéseiről van szó. Ezért is tartja fontosnak, hogy az Európa
jövője konferenciasorozat részleteit megismerhették a konferencia résztvevői helyettes
államtitkár asszony prezentációjában.
Bólya Boglárka, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára előadásában hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a családszervezetek részvétele az
Európa jövőjéről szóló összeurópai diskurzusban. Mint fogalmazott: Európa jövője a
családokon múlik. A háromgyermekes családanya társadalmunk alapvető és elengedhetetlen
alapköveinek nevezte a családokat, amelyek a nemzet fennmaradásának kulcsát jelentik. Ezt
követően a helyettes államtitkár a társadalmi fejlődés egy sokkal mélyebb dimenziójára hívta
fel a jelenlévők figyelmét: „a gyermekek értékrendje a jövő társadalmának értékrendje is, ezért
akinek ráhatása van a gyermekek értékrendjére, annak a jövő társadalmára is ráhatása lesz.”
Hangsúlyozta: „Mi Európa jövőjét nem elvont és veszedelmes ideológiákra kívánjuk alapozni,
demográfiai kihívásait pedig nem bevándorlók betelepítésével kívánjuk orvosolni. Mi a
családokban, és a gyermekekben látjuk a jövő kulcsát.” Valljuk a Nemzetek Európájának
eszméjét, azaz erős nemzetállamokon alapuló erős Európában hiszünk, amely – tette hozzá –
hisz a tradicionális közösségekben, valamint a családokat és a nemzeteket is megóvandó
értékként kezeli.
Bólya Boglárka a konferenciasorozat hivatalos honlapjával kapcsolatban örömmel tájékoztatott,
hogy Magyarország uniós összehasonlításban a második helyen áll a regisztrált rendezvények
számát illetően, ami azt jelenti, hogy népességarányosan a legtöbb rendezvényt a magyarok
szervezik. Zárásként elmondta: Európának és Magyarországnak szüksége van a családokra,
ezért arra kért minden jelenlévőt, hogy regisztráljanak platformon és mondják el, hogy milyen
Európában szeretnének élni!
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További információ:
Forgács Laura, NOE sajtó
+36 70 417 7508, forgacs.laura@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 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.

E-mail: noe@noe.huHomepage: http:\\www.noe.hu
Titkárság (tel/fax): 235-0945
Félfogadási idő: szerda 10-16, péntek 10-13.30

