SAJTÓMEGHÍVÓ

Hagyományt teremtünk!
Családszervezetek ünneplik a Nagyszülők Világnapját
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), a Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom és a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) közös rendezvényt szervez a Nagyszülők
Világnapjához kapcsolódóan, amelyen bemutatkozik a NOE frissen alakult Nagyszülői
Tagozata.
A Nagyszülők Világnapját már a Föld számos országában (Pl.: Nagy Britannia, Egyesült
Államok, Lengyelország, Olaszország, Ausztrália) megünneplik szeptember első vasárnapján.
A világnap célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az idős emberek - köztük saját
nagyszüleik- megbecsülésének fontosságára, a generációk közti együttműködés jelentőségére.
Magyarországon a három családszervezet immár második alkalommal fog össze, hogy egy
ünnepség keretében köszöntse a nagyszülőket és rávilágítson a családok életében betöltött
fontos szerepükre. Hiszünk a nagyszülői segítség „házasságvédő szerepében” és abban, hogy
a támogatásuk a kívánt gyerekek megszületéséhez is jelentős mértékben hozzájárul.
Ugyanakkor nem csak hozzájuk szeretnénk szólni, hanem – ami legalább ennyire fontos –
szeretnénk meghallgatni is őket, hiszen épp az ő tapasztalataik azok, amelyek hasznos
tanulságokkal szolgálhatnak valamennyiünk számára.

Az esemény időpontja: 2016.szeptember 2. (péntek) 10-12 óra között
Helyszín:Danubius Hotel Flamenco Budapest (1113 Budapest, Tas Vezér u. 3-7.)

Program:
9.30 – 10.00 Érkezés, regisztráció
10.00 – 10.55 Ünnepi köszöntők:
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár köszöntő levele
Fülöp Attila- nemzetiségi- és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Kardosné Gyurkó Katalin- a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke
Asztalosné Zupcsán Erika- a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) Nagyszülői
Tagozatának vezetője
Király Nóra- a Fiatal Családosok Klubjának (FICSAK) alapítója, Újbuda alpolgármestere
Skrabski Fruzsina- a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elnöke
moderátor: Németh Szilvia, a FICSAK szóvivője
10.55- 11.05szünet
11.05- 12.00 Több generációs beszélgetés, tapasztalatcsere a közönség bevonásával
Több, mint 50 éve boldog házasságban élő nagyszülők árulják el a titkot, hogy „hogyan
őrizték meg” évtizedeken át az egymás iránti tiszteletet, szeretetet, aztán a „Közünk van
1máshoz” kezdeményezés fiatal kitalálói mesélnek arról, hogy mi volt a céljuk a „Szelfizz a
nagyival!”akcióval.
Vendégek:
Asztalosné Zupcsán Erika- Nagyszülői Tagozat vezető, NOE
Szebeni Olivér a „Hogyan őriztük meg…” című pályázati antológiába, a szakmai zsűri által
bekerült szerző, valamint Ónody Éva, a „Visszhangok” című élet- és családtörténeti pályázat
díjazott írásait tartalmazó antológia szerzője.
Galambos Attila- projekt menedzser, Közünk van 1máshoz mozgalom
moderátor: Torkos Matild, újságíró
Sajtó regisztráció: ficsak@gmail.com
Bővebb információ: Németh Szilvia +36 20 432 39 85

Budapest, 2016. augusztus 29.

