
Tisztelt Tagjaink! 

 

Úgy véljük, hogy rendkívülien fontos arról beszélnünk, hogy kik is azok akik érdekében 

eljárunk? Vagy fogalmazzunk úgy, hogy kik is vagyunk mi? Persze arcátlan durva kérdésnek 

tűnhet ez! Mi is tagjaink személyes megnyilvánulásai, a hozzánk beérkező üzenetek? Mik ezek a 

vélemények? Valljuk meg, hogy ezen vélemények számunkra néha megdöbbentőek, vagy nagyon 

tanulságosak. 

Ezen vélemények, észrevételek, megjegyzések közül ismertetünk néhányat: 

 Egy tagunk a Facebookon azt kifogásolta, hogy miért nem a korkedvezményes nyugdíj 

visszaszerzésével összefüggően harcolunk éjjel-nappal, hogy merünk bulizni? Az ingyen 

gulyással pedig ne szórakozzunk, az nem szívesség, nem kedvezmény a tagságunknak, mert 

csak az Ő általa befizetett tagdíjból egy egész ezredet lehetne megetetni! A név 

mellőzésével jegyezzük meg, hogy mint minden tagunk, ez az illető is évi 2.000 Ft tagdíjat 

fizet. A szóban forgó személy 3 év alatt fizetett be 6.000 azaz hatezer forint tagdíjat. 

 Egy másik tagunk, azt fogalmazta meg, szintén a Facebookon, hogy Szima Juditnak, a 

Tettrekész rendőrszakszervezet főtitkárának börtönbüntetését 5 évre súlyosbították és ez 

nagyon felháborító, pedig Ő volt az egyedüli, aki a korkedvezményes nyugdíj 

megszüntetése ellen, érdemben fellépett! 

Mi tagjaink véleményét maximálisan tiszteletben tartjuk, sőt amennyiben nekünk írnak, 

kérdeznek, észrevételeket, javaslatokat tesznek, vagy kritikát fogalmaznak meg, a lehető 

legrövidebb időn belül reagálunk válaszolunk, véleményt fogalmazunk meg. Mi, az egyesületünk 

vezetői úgy véljük, hogy egyikünk sem tévedhetetlen, nem vagyunk "polihisztorok" mindenhez 

értő és mindent jól látó zsenik, hanem a vállalt funkciónkat, képviseleti tevékenységünket, melyet 

ingyen sőt "saját zsebből is áldozva" csináljuk, úgy véljük, hogy a nem az egyesületnek írt, nem 

nekünk, hanem máshol, pl. közösségi Internetes portálon megfogalmazott vélemények, írások, 

mely a zavarkeltésre az ellenérzések kiváltására, késztet embereket, borzalmasan káros! Jó ez 

nekünk? 

Szerintünk nem! Mindezekkel összefüggésben hadd fogalmazzuk meg véleményünket: 

 Mi úgy véljük, hogy a valótlan információkon alapuló írások vélemények szánalmasak. 

6.000 Ft 3 év alatt befizetett tagdíj hogy lehetne elég egy ezred étkeztetésére? Ezzel 

összefüggésben nem gondoljuk, hogy bármilyen részletet ismertetni kellene! Tagjainktól 

azt várjuk el, hogy tényeken alapuló korrekt információkat közöljenek! Ha valamit nem 

tudnak, nem értenek, akkor pedig kérdezzenek!! 

 Szima Judit tevékenységét minősíteni, értékelni nem szeretnénk, de a leghatározottabb 

módon cáfoljuk azt az állítást, hogy Ő volt az, aki a legtöbbet tette a korkedvezményes 

nyugdíjak elvétele ellen! Tényleg így volna? Ez hazugság! Semmilyen eljárás nincs 

folyamatban, melyet Szima Judit személyesen vagy az általa vezetett szakszervezet 

kezdeményezett! Akkor mit is mondunk? A KNOÉ két eljárása is folyamatban van! Mi nem 

tettünk semmit? Éjjel-nappal dolgozunk! Éjjel-nappal! 

KNOÉ vezetősége 


