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SAJTÓMEGHÍVÓ
Aranylakodalmassal ünnepeljük a Házasság hetét!
Az „Aranylakodalmas” a Házasság Világnapjához kapcsolódó kiemelt
rendezvényünk. Célja, hogy felmutassa, a házasság életszövetsége az egyén
kiteljesedésének lehetősége. Az eseményen hangsúlyozottan az 50.
évfordulójukat ünneplő aranylakodalmas házaspárokat köszöntjük!
A rendezvény fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A rendezvény védnöke Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.
„Fontosnak tartom, hogy pozitív példákon keresztül mutassuk meg a fiataloknak, hogy
házasságban élni igenis jó, biztonságot és olyan hátteret ad, amiben sokkal könnyebb az élet
hozta akadályokat legyőzni. Kik tudnák ezt hitelesebben képviselni, mint a rendezvény
díszvendégei, azok a házaspárok, akik 50 éve kitartanak egymás mellett, ahogyan egykor
megfogadták: örömben, bánatban, egészségben és betegségben?”
(Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége)

Szeretettel várjuk Önt és szerkesztőségének munkatársait! Szívesen segítséget nyújtunk
megszólaltatásra érdemes riportalanyok keresésében is!
Időpontja:

2016. február 13. (szombat) 15,00-18,00
Megnyitó: 15,00-15,30
Aranylakodalmasok köszöntése: 15,30-16,00

Helyszín:

Néprajzi Múzeum (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.)

Köszöntőt mond:

Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára
Székely Hajnalka, a NOE elnöke

Előadást tart:

dr. Purebl György, Házasság mint egészségvédő faktor címmel
Keresztes Ilona, Karrier és család címmel vezet moderált
beszélgetést házaspárokkal
További információ és a részvételi szándék jelzése:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu

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

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
MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
2007.

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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