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A KNOÉ vezetősége és több tagja is egyértelműen úgy látja, 
hogy a kormányzat által létrehozott és elképesztő összeggel 
támogatott civil szervezetekkel ellentétben, a diszkriminatív 
intézkedésekkel, furcsa és minősíthetetlen politikával, a 
közvéleményt félrevezetve működő jelenlegi hatalommal szemben 
tevékenykedő civilek, nagyon nehezen tudnak érvényesülni, és 
eredményt elérni. Ilyen szervezet vagyunk mi is. Mi abban 
látjuk ennek okát, hogy a látszat demokrácia mögött, egy 
erősen korlátozó, helyenként diktatórikus lépésekkel operáló, 
és egyéb "héttér" tevékenységet végző hatalom van, mely az 
ellehetetlenítésünkre törekszik! Sajnálatosan még erre is "rá 
lehet tenni egy lapáttal", ugyanis egyes ellenzéki pártok, és 
egyes ellenzéki politikusok sem ennek a változtatására, hanem 
"rákönyökölve a civilekre" igyekeznek fújni a passzátszelet, 
és próbálják meghatározni a sorsunkat. 

Ez azért is szomorú, mert ezek az egyes ellenzéki pártok, a 
jelenlegi kormányzattal szemben semmilyen eredményt nem 
tudtak eddig felmutatni! Mi mindezek ellenére, a "remény hal 
meg utoljára" jelszót szajkózva, a korkedvezményes nyugdíjunk 
visszaszerzése érdekében, de a magánnyugdíj pénztárakkal 
összefüggésben, és egyéb a magyarságot érintő kérdésekben is, 
a magunk nem csekély szakmai tőkéjét felhasználva, helyenként 
keményen lépünk fel, és egyre határozottabban! Első lépésként 
a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatban adtunk ki egy 
közleményt elsők között az MTI-n keresztül, mely olvasható 
itt ezen az oldalon. 

Korábban már nyilatkoztuk, hogy egyes ellenzéki erők, - 
szerintünk egyfajta "gittegyletek" - önmagukat 
professzionális szakembereknek álcázva igyekeznek a jelenlegi 
hatalommal szemben fellépni. Eddig "0" eredménnyel! Mi nem 
ezt szeretnénk! Mi nem szeretnénk, ha ezen egyes ellenzéki 
erők "zseniális szakértői gárdája" okosabbnál-okosabb módon 
értelmezné napjaink történéseit, és ezen értelmezéseket 
"harsogó fanfárok zajának közepette", az eddigi öt évben 
megszokott módon semmilyen hatást kiváltóan fogalmaznák meg! 
A mi álláspontunk szerint ez a szakmaiatlanságon túl, azért 
sem működik, mert az emberek nem értik az ilyen tudományosnak 
álcázott - "terminus technikusokkal" fűszerezett 
parasztvakítást, hanem egyszerűen és közérthetően 
megfogalmazva azt szeretnék hallani, hogy mit tesznek az ő és 



családja problémáinak megoldása érdekében, ha már az ő 
adóforintjából és/vagy tagdíjából élnek ezek az egyes 
politikusok! 

Mi úgy véljük, hogy ez a közérthető, az "egyszerű emberekhez" 
szóló kommunikáció sajnálatosan - a mi ismereteink szerint - 
ismeretlen a fentiekben már említett egyes ellenzéki 
politikában! 

Tekintettel a jelenlegi helyzetre, a KNOÉ a közeljövőben 
lépést vált, és egyre határozottabban fog az emberekhez 
szólni - természetesen az Ő nyelvükön -, és felvéve a 
kesztyűt igyekszünk magunk alá gyűrni az "elfúrt lábú" 
politikai bohóckodást, és hiteles emberekkel együttműködve 
végre elérni azt, hogy ne mondják a választópolgárok, hogy 
nincs alternatíva! 

Célunk az, hogy egy európai demokratikus országban élhessük, 
melynek neve Magyarország, mely országnak stabil a gazdasága, 
jó szomszédi kapcsolatai vannak és egyértelmű a jogbiztonság 
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