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SAJTÓANYAG
Nagycsaládok Európa legtágasabb füves pusztáján
Őszi Találkozó Hortobágyon
Közel 3000 nagycsaládos érkezik szeptember 12-én Hortobágyra az ország minden
pontjáról az egyesület legnagyobb rendezvényének számító Őszi Találkozóra. A
családias jellegű eseményen a NOE közösségéből idén csaknem 650 család vesz részt.
Kulturális és élményprogramok teszik emlékezetessé a különleges helyszínen
megvalósuló programot.
A hagyományos eseményt évről-évre más tájegység és település fogadja be, melyre idén
Hortobágyon kerül sor. A település a lebilincselő szépségű nemzeti park közepén fekszik.
Hortobágy páratlan természeti, valamint kulturális értékeivel a Világörökség része és Európa
egyik legjobb élő hagyományokat őrző helyszíne.
A NOE Őszi Találkozójára csaknem 3000 nagycsaládos regisztrált előzetesen. A szombati nap
reggelén közel ezer fő indul útnak különvonattal az ország három pontjáról: Budapestről,
Miskolcról és Szegedről. A többiek autóbusszal és személyautókkal közelítik meg a
rendezvényt.
Hortobágy Európa legtágasabb érintetlen füves pusztája; a hasonló nevű település szívében
találjuk a híres Kilenclyukú hidat, a Hortobágyi Csárdát és a Pásztormúzeumot. Szomszédjuk
a nemzeti parki Látogató Központ és annak természetrajzi kiállítása és kézműves udvara. A
kiállítóhelyek ingyenes vagy kedvezményes belépést kínálnak a regisztrált családoknak.
A színpad színes kulturális programja mellett vetélkedők és többek között csikós, valamint
solymász bemutatók és ökörfogathajtás gondoskodnak a családok szórakozásáról. A
tájegység természeti szépségei (Hortobágy folyó, Vadaspark, Halas-tavi Kisvasút stb.)
szervezetten látogathatók.
Őszi Találkozónk napja egybeesik a Hortobágyi Vadaspark Napja és a Hortobágyi Pásztorok
és Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások Találkozója rendezvényekkel, így a NOE és a
vendéglátó Hortobágyi Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett programokon túl
„ráadásként” ezeken a rendezvényeken is részt vehetnek a családok.
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
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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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