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A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete és a Szolgálat és becsület 

Mozgalom újabb közös konferenciát tart a Margitszigeten! 

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

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. október 04.-én 11
00

 
órai kezdettel, a KNOÉ és a  

Szolgálat és Becsület Mozgalom közös konferenciát tart, 

 

melyre tisztelettel, 

 

m e g h í v j u k ! 
 

A rendezvényen részt vesz: 

 

  
Hannes Swoboda Osztrák EP képviselő, az 
Európai Parlament Szocialista frakciójának 

vezetője 

dr. Tabajdi Csaba EP képviselő, 

delegációvezető 
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További meghívottak: 

 

Gurmai Zita EP képviselő  
 Tóbiás József országgyűlési 

képviselő az MSZP 

frakcióigazgatója 

 Kerék-Bárczy Szabolcs a 

Szabadság és Reform 

Intézet Igazgatója 

 

Kongresszusunkra több politikai párt és civil szervezet vezetője és egyéb közéleti személy is eljön!  

A konferencián a beszélgetést vezeti: 

 

Breuer Péter külpolitikai szakújságíró 

 

A rendezvényen 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! Nem utolsó sorban pedig visszaszerezhetjük elvett jogainkat! 

 

Hannes Swoboda EP frakcióvezető úr előzetes tájékoztatta a KNOÉ elnökét, hogy a 

kongresszus elején köszöntőbeszédében támogatásáról és szolidaritásáról biztosítaná a 

méltóságukban megsértett, visszamenőleges törvénykezéssel sújtott szolgálati nyugdíjasokat! 

 

Mi töretlenül és egyre határozottabban úgy véljük, hogy az a szellemi tőke, melyet a KNOÉ és a 

társzervei tagsága képvisel, sem a magyar kormány, sem más politikai erő által nem ignorálható, sőt 

nem pótolható politikusi ambíciókkal, a hozzá nem értést szóvirágokkal helyettesítő 

látványtervezéssel, félretájékoztatással! A magyar nép felemelkedését, a megcsorbított, elvont 
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jogok visszaadása, a sajtószabadság visszaállítása az igazi gazdasági növekedés hozhatja csak el. 

Összességében elmondhatjuk, hogy olyan országban szeretnénk élni, amely jó kapcsolatokat ápol a 

szomszédjaival, ahol a demokratikus országokban hatékonyan működő „fékek és ellensúlyok” 

rendszere megakadályozza, hogy az éppen hatalmon lévő politikai párt vagy pártok, öncélúan 

visszaéljenek hatalmukkal, és szakszerűtlen a saját hatalmukat kiterjesztő,  jogállami normákkal 

ellentétes eszközökkel és módszerekkel kényszerítsék ideológiájukat a másképp gondolkodókra!  

 

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! 

 
 

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

önmagát viszont egekig magasztaló, kormányzati magatartást, jöjjön 

el és hallgasson meg minket, és fejtse ki a saját véleményét! Mi 

meghallgatjuk! 
 

 

A részvételi díj 900 Ft melyet a helyszínen kell fizetni! A részvételi díj tartalmazza a 

helyszínen gulyáságyúban főzött mangalica gulyás árát is. A gulyást Nagy Gábor Váli Völgyi 

festőművész főzi, aki a helyszínen kiállítja képeit. A helyszínen büfét is működtetünk. A 

kellemes hőmérsékletet 7 hő-gomba biztosítja, tehát senki nem fog fázni! 

 

Konferenciánk jelmondata:  

Karthágót a jelenlegi hatalommal kicserélve vesszük kölcsön a régi római Marcus Portius Cato 

Maior questor majd praetor mondását: „Ceterum censeo potestas deligationem esse delendam!” 

Magyarul: Egyébként azt tanácsolom, a jelenlegi hatalomnak mennie kell!  

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

az Árpád hídról érhető könnyen el és 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! 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Üdvözlettel: 

 

A konferencia szervezői 

 

 

 

 

mailto:info@knoe.hu
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Műhold felvételen a Margitsziget északi csúcsa, a 

rendezvényünk helyszíne és az Árpád híd szigeti 

lejárója 

Pesti oldalról nézve, a Margitsziget északi 

csúcsa, a rendezvényünk helyszíne! 
Margitszigetről nézve, a bejárat a Pesti oldal 

irányában a jobb oldalon 

 

Margitszigetről nézve, a bejárat a Pesti oldal 

irányában a jobb oldalon a sziget szélén, Fekete 

vasrács a kapu 

A Budai oldalról nézve, a konferencia helyszíne 

 


