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SAJTÓANYAG
Babaköszöntő
elnevezésű hagyományteremtő rendezvényünkről
„Ha gyermek születik a világra, család is születik”
Ezt mottót adtuk a Hajógyári szigeten május 8-án megrendezett programunknak,
amelyen a tavaly született több mint 300 újszülöttet köszöntötte a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete. Hagyományteremtő szándékkal hívtuk életre ezt az eseményt,
hogy évről évre köszönthessük azokat a családokat és gyermekeiket, ahol igent
mondanak egy-egy újabb életre.
A Babaköszöntő volt az első olyan nagy esemény, amelyet már a NOE április végén
megválasztott új vezetése szervezett, s amely szimbolizálja az Egyesület szellemiségét, azt a
segítő szándékot, amellyel a NOE a gyermeket vállaló családok felé fordul.
Az esemény díszvendége Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége volt, aki megható
szavakkal köszöntötte az újszülötteket és szüleiket.
Életre szólóan szülővé válunk egy-egy gyermek érkezésekor. Határtalan az öröm, amikor
megérkezik, amikor kézbe foghatjuk, szerethetjük gyermekeinket. Öröm a családnak, öröm a
közösségnek, ami mellettük áll – mondta köszöntő beszédében Kardosné Gyurkó Katalin, a
NOE áprilisban megválasztott új elnöke, aki hangsúlyozta: a rendezvényt hagyományteremtő
céllal hívta életre.
Elnök asszony az elnökség tagjaival a 2015-ben született babáknak és nagycsaládos
szüleiknek emléklappal és babacsomaggal gratulált.
A Babaköszöntőt színes gyerekprogramok tették a gyerekek számára még izgalmasabbá.
Budapest, 2016. május 8.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
További információ:
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 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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