
 

M e g h í v ó 
 

 
 
a Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete, közösen a Szolgálat és 
Becsület Mozgalommal évzáró, jótékonysági rendezvényt tart Budapesten, a Bécsi úton! 
 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
A rendezvény időpontja 2013. december 20. A rendezvényt 10:00 órakor kezdjük, az 
adományok és az étel elfogyásakor fejezzük be! 
 
Nagy mennyiségű alsó felső, férfi női ruhát osztunk a rászorulóknak és ingyen adunk egy 
tányér ételt. 
 

Kérünk mindenkit, akinek van használt ruhája és/vagy más használati tárgya és szívesen 
odaadná a rászorulóknak hozza magával! 
 
Aki pénzadománnyal szeretne hozzájárulni rendezvényünkhöz, az a KNOÉ bankszámlájára 
utalhatja, a közleménybe kérjük feltüntetni: „2013.12.20 adomány” 
 
Felszólítjuk tagjainkat, hogy saját lakókörnyezetükben a rászorulókat értesítsék, hogy jöjjenek 
el, vagy vigyenek nekik ruhát! Úgy véljük, hogy nagyon sok honfitársunknak nem futja 
megfelelő ruhára, mi ezt szeretnénk pótolni és a rendelkezésünkre álló ruhaneműkkel őket 
segíteni. 
 

A helyszín megegyezik a 2013. november 15.-én tartott konferencia helyszínével! A 
helyszínen parkolási lehetőség ingyenes, az étel ingyenes, a ruhákat pedig a rászorulóknak 
lehet elvinni!  
 
Úgy véljük, hogy a kormányzat az ellenségnek vagy ellenfélnek vélt társadalmi csoportok 
ellehetetlenítésére törekszik, míg a számára kedves társadalmi csoportoknak aránytalanul 
osztogat, a közpénzek terhére.  
 
A Konferenciánk jelmondata: 
  
A Kormány a miénkből osztogat sajátjainak, mi pedig a sajátunkból osztogatunk azoknak, 
akik rászorulnak!  
 
A rendezvényen részt vesz: 
 
Dr. Gurmai Zita Európai Parlamenti képviselő 
Dr. Vadai Ágnes DK alelnöke 
Kerék-Bárczi Szabolcs a DK Elnökségének a tagja 
 
A konferencia helyszíne: 
 
A helyszín 1037 Budapest, Bécsi út 351-355. Budapest belterület 19913/7. szám alatt lévő 
fűtött épület. 
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földrajzi koordináták északi szélesség /lat keleti hosszúság /lng 
fok 47.561528 19.0242359 
fok° perc' másodperc" 47°33'41.5"N 19°1'27.2"E 

 
A könnyebb megközelítés érdekében fényképeken mutatjuk be a helyszínt! 

 
A Bécsi úton Budapestről kivezető irányba haladva, jobb oldalon a Lidl Áruház, közvetlen 
mellette AGIP benzinkút. Rendezvényünk helyszíne, közvetlenül az AGIP kút után következő 
bekerített terület. 

 
Tehát itt: 

 
A rendezvény ebben az épületben kerül megrendezésre. 
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Parkolási lehetőség:  
 

 
A parkoló 

 
Az autóval érkező vendégeink ingyenesen és kényelmesen tudnak parkolni! Jól látszik, hogy a 
parkoló közvetlenül az Agip benzinkút mellett található. A kapu a rendezvény idején nyitva 
lesz a belső területen a parkoló bal illetve jobb oldalán lehet megállni! A parkolót csak a 
KNOÉ rendezvényre érkezők használhatják! 
 
 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
 
Üdvözlettel: 
 
 
A rendezvény szervezői 
 


