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AZ ELSŐ NAGYCSALÁDOS FESZTIVÁL
Az ENSZ Családévének 20. évfordulóján az I. Nagycsaládos Fesztivál fő üzenete a család
pozitív értékeinek eleven példa általi közvetítése, hogy „Családban élni jó!”. Célunk a
NOE családias jellegének megízleltetése másokkal.
Az I. Nagycsaládos Fesztivál egy kulturális fesztivál, mely hagyományaiban a NOE
hagyományos Őszi Találkozóinak jellegét viszi tovább, ám gazdagítja azt új tartalommal is. Az
eseménynek Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti emlékparkja, a Vasúttörténeti Park ad
otthont. A rendezvény fővédnöke: Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
A nagy érdeklődésre tekintettel a fesztivál szeptember 13-án zártkörű lesz a NOE tagcsaládjai
számára. Szeptember 14-én rendezvényünk nyitott, az érdeklődő családok számára a legjobb
választás a tartalmas időtöltésre, szórakozásra! Információk: http://fesztival.noe.hu/.
A parkban mindkét napon, több helyszínen várják színes programok a látogatókat. Az Orient
Csarnok színpadát zenés, táncos, irodalmi és színházi produkciók töltik meg. A csarnok
területén egyesületünk régiói is bemutatkoznak kézműves játszóházakkal és kulturális
programokkal. A NOE a NAKVI-val szoros együttműködésben szervezi az eseményt, és
egyúttal a versenyképes tudást adó agrár-szakképzési rendszerben tanuló diákok is lehetőséget
kapnak a bemutatkozásra. Kiállítóként részt vesznek partnereink, az ország minden területéről
érkező magyar gazdák, nagycsaládos gazdaságok, valamint kulturális partnereink.
A fesztivál egyedi hangulatát az adja, hogy békés, családias légkörben találkozhatnak az ország
egész területéről érkező, hasonló érdeklődésű, generációról generációra értékeket közvetítő
nagycsaládosok. A résztvevők között sok olyan család is van, akik a segítségünk nélkül el sem
jutnának a Vasúttörténeti Parkba. A rendezvényre a két nap alatt 6-8 ezer látogatót várunk.
Szeptember 13-án mintegy 3000 nagycsaládos érkezik különvonattal az ország különböző
vidékeiről!
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000
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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