
M E G H Í V Ó 

 
A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete és a Szolgálat és 

becsület Mozgalom közös konferenciát tart a Margitszigeten! 

 
A KNOÉ és az SZB a kormányzat több megnyilvánulásával továbbra sem ért egyet, hangot 

ad meglátásainak, megfogalmazza tagsága véleményét és ellenzéki összefogásra buzdít, a 

félretájékoztatás, az európai elszigetelődés ellen, valamint a valós gazdasági fellendülés, a 

Magyarország érdekeit képviselő politizálás, a jogbiztonság és a demokrácia helyreállítása 

mellett! 
 
 
 

2013. július 19.-én 14
00

 
órai kezdettel, a Szolgálat és Becsület Mozgalommal közösen 

konferenciát tartunk, 

 
melyre tisztelettel, 

 

 

m e g h í v j u k, 

 

 
és számítunk kérdéseire, észrevételeire! Határozott meggyőződésünk, hogy csak akkor 

állíthatjuk sikeresen vissza a demokráciát, akkor lehetünk teljes értékű tagjai az 

Európai Uniónak, akkor lehet szilárd, versenyképes és európai a magyar gazdaság, ha 

nem hazugságokkal, statisztikai csalásokkal, az emberek félrevezetésével tesszük ezt, 

hanem őszinte, építőjellegű intézkedésekkel, hatásos gazdaságélénkítő törvénykezéssel, 

és elutasítjuk a futószalagon gyártott, mindenféle hatástanulmányt nélkülöző, 

jogbizonytalanságot okozó törvénykezést! 

 

Úgy véljük, hogy az a szellemi tőke, melyet a KNOÉ és az SZB tagsága képvisel, nem 

ignorálható, sőt nem pótolható politikusi ambíciókkal, a hozzá nem értést szóvirágokkal 

pótoló látványtervezéssel, hanem csak a szakmaiság rehabilitációjával, a párbeszéddel és a 

valós gondok megismerésével!  

 

Konferenciánkon részt vesz Bajnai Gordon az ellenzéki mozgalom egyik vezéralakja, akivel 

szeretnénk megosztani véleményünket és tapasztalatainkat, és meghallgatni elképzeléseit, 

célkitűzéseit! A beszélgetést vezeti Németh Péter a Népszava főszerkesztője, az 

Újságíróklub műsorvezetője! 

 

Tekintettel arra, hogy a rendezvény zártkörű, jelentkezni az info@knoe.hu e-mail címen lehet 

 
A rendezvényt Budapesten, a Margitszigeten tartjuk, a volt „Summer Jam” kerthelyiségben! 

mailto:info@knoe.hu
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Rendezvényünk, a nemzeti felemelkedést célul kitűző politikusoknak, politikai erőknek, 

civilmozgalmaknak, kívánja rendelkezésére bocsátani szellemi tőkéjét és egy szakmai 

konferencia formájában felhívni a figyelmet a magyar társadalmi összefogás fontosságára és 

hazánk eddig elhanyagolt különböző szegmenseinek életre keltésére!  Idézzük a Rui 

Tavares 31 oldalas jelentésének, mely lesújtó véleményt alkot a magyar kormány eddigi 

tevékenységéről, szép gondolatát: „There is no homeland where there are no rights” azaz: 

„Haza csak ott van, hol jog is van” 
 
Petőfi Sándor  
Pest, 1846. június – augusztus 

 

A NÉP 

 

Egyik kezében ekeszarva,  

Másik kezében kard, 

Így látni a szegény jó népet, 

Így ont majd vért, majd verítéket,  

Amíg csak élte tart. 

 
Miért hullatja verítékét? 

Amennyit ő kiván 

Az eledelbül és ruhábul: 
Hisz azt az anyaföld magátul 

Megtermené talán. 

 
S ha jő az ellen, vért miért ont? 

Kardot miért foga? 

Hogy védje a hazát?... valóban!...  

Haza csak ott van, hol jog is van,  

S a népnek nincs joga. 
 

 
 
 
 
 

Mindenkit, aki egyetért velünk, elítéli a populista, a népet 

félrevezető, önmagukat viszont egekig magasztaló, kormányzati 

attitűdöt, jöjjön el és hallassa hangját! Mi meghallgatjuk! 
 

Az autóval érkező vendégeink a Margitszigeten csak fizető parkolóban tudnak parkolni! A 

helyszín az Árpád hídról közelíthető meg a sziget északi csúcsán van. Mind Budáról, mind 

Pestről gyalog is meglehet közelíteni, a lejáró a híd közepén található! A könnyebb 

megközelítés érdekében fényképeken mutatjuk be a helyszínt! 

 

 

 

A részvételi díj 900 Ft 
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Margitszigetről nézve, a bejárat a Pesti oldal 

irányában a jobb oldalon 

 

Pesti oldalról nézve, a Margitsziget északi 

csúcsa, a rendezvényünk helyszíne! 

A Budai oldalról nézve, a konferencia helyszíne 

 

Margitszigetről nézve, a bejárat a Pesti oldal 

irányában a jobb oldalon a sziget szélén, Fekete 

vasrács a kapu 

Műhold felvételen a Margitsziget északi csúcsa, a 

rendezvényünk helyszíne és az Árpád híd szigeti 

lejárója 


