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S A J T Ó K Ö Z L E M É NY
Az Év Családja Pest megyében – Népesedés Világnapja
A Népesedés Világnapján, július 11-én adja át Pest Megye Önkormányzatával közösen
alapított díját a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a Pest Megyei Önkormányzattal
együttműködve pályázatot hirdetett az „Az Év Családja Pest megyében” díj
odaítélésére, amelyre Pest megyében lakó magánszemélyek és Pest megyei székhelyű
civil szervezetek jelölhettek családokat.
Olyan Pest megyei családokat (3 vagy több gyermeket nevelők) jelölhettek a díjra, akik
mindennapi életükkel, gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik gondozásával,
munkálkodásukkal és közösségi szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a Pest megyében
élő nagycsaládos közösségek elé. A beérkezett ajánlások alapján a NOE és PMÖH tagjaiból
álló zsűri megosztott első díjról, és további három különdíj odaítéléséről döntött. A fődíj a Pest
Megyei Önkormányzat által felajánlott ötvenezer forint, és az alsópáhoki Kolping Hotel által
felajánlott hétvégi pihenés. A különdíjasok húszezer forint értékű könyvjutalomban
részesülnek, valamint - Vári Ferenc és Vári Emőke felajánlásával - hétvégi üdülésre is
lehetőségük lesz Kondoroson. A jeligés pályázaton az alábbi eredmény született:
Év Családja Pest megyében díjat megosztva kapja: Szüle család (Cegléd), Lehel család
(Biatorbágy)
Különdíjban részesül: Földváry család (Vác), Fejér család (Budaörs), Vladár család (Monor)
A díjakat Kardosné Gyurkó Katalin a NOE elnöke és Szabó István a Pest Megyei
Önkormányzat elnöke személyesen viszi el díjazottakhoz a Népesedés Világnapján. A
világnap jelentőségére, a gyermekvállalás fontosságára és örömére, ezzel a díjjal is szeretné
felhívni a figyelmet a NOE és az önkormányzat, hiszen fontos számukra, hogy megmutassák:
a több gyermek nevelésével járó nehézségek mértéke sohasem éri el annak örömét, amit a
gyermekek jelentenek, a belőlük folyamatosan áradó szeretet pedig kiapadhatatlan
energiaforrást jelent.
Budapest, 2016. július 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,
hetvenezer taggal, 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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