
Tisztelt tagunk! 
 
 

 

Egyesületünk 2016. április 1.-jén pénteken közgyűlést és évnyitó konferenciát rendez, melyre Önt nagy 
tisztelettel 

 
 

m e g h í v j a ! 

 

 

 

A rendezvény helyszíne: 1211 Budapest, Központi út 17. 

Időpont: 2016. április 01. 1030 

GPS: 47°25'54" É, 19°3'41" K 
 
 

  

 

 
 

Ahogy az elmúlt 

évben is, 

rendezvényünk 

helyszíne a volt 

Csepel Művek 

területén van 

Ez volt a bejárat, de 

most az épület 

hátulján kell 

bemenni 

Tehát a bejárat nem 

itt van, a 

rendezvény az 

épület másik 

oldalán hátul lesz 

Tehát a bejárat itt 

van, ezen az ajtón 

lehet bemenni, mely 

a rendezvény idején 

nyitva lesz 

Az ajtón belépve 
pont szemben van a 

lépcső, melyen 

felhaladva található 

meg a 

rendezvényünk 

helyszíne 

  
 

 
 

A bejárati ajtó 

melletti falon 
többek között a 

MIKRO Kft. felirat 

olvasható. Ott kell 

az ajtón bemenni! 

A bejárat előtt van 

parkolási lehetőség 

is, igaz csak 
korlátozott 

formában, de a 

környéken lehet 

parkolni 

Az épület bejárata 
távolabbról nézve. 

Jól látható az épület 

formája és színe 

Az épületre a 

Szérűraktár utca 
feliratú tábla van 

elhelyezve. A 

táblán 3 <-- 1 felirat 

is látható 

Az épületen a tábla 

pont azon a sarkon 
látható, ahol a 

bejárat van, tehát itt 

távolabbról nézve 

 
Közgyűlés napirendi pontjai: 
 

1. 2015. év értékelésének megvitatása és elfogadása. Az értékelés honlapunkon elérhető 
http://www.knoe.hu/2015_ev.php itt! 

2. 2015. év beszámolójának elfogadása. Egyesületünknek egyszerűsített beszámolót kell készíteni! A 
beszámoló olvasható a tagi felületen 

3. Tagjaink által tett észrevételek, kritikák megvitatása, a szükséges döntések tükrében 
 
Amennyiben a 09 órára meghirdetett közgyűlésen megjelentek létszáma nem éri el a határozatképességet, az új 

közgyűlést 1030 órára hirdetjük meg, ahol a közgyűlés jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes 

lesz. 
 

A közgyűlés befejezését követően megkezdjük évnyitó konferenciákat 

A meghívottak nevéről folyamatosan tájékoztatást adunk 

 
Eddigi meghívottak: 
 

http://www.knoe.hu/2015_ev.php


Meghívottak: 

 

 
 

 

 

Somogyi Zoltán 

politikai elemző 

Székely Sándor a 

Szolidarítás 

Elnöke 

Kónya Péter független 

országgyűlési 

képviselő 

Kerék-Bárczy Szabolcs 

politikus 

Kuti László házigazda a 

KNOÉ elnöke 

 
Somogyi Zoltánt a jelenlegi magyar helyzetről kérdezzük, ahogy egy professzionális politikai elemző látja 

Székely Sándorral a Szolidaritás elnökével, az együttműködés lehetőségeiről beszélgetünk 

Kónya Pétert az országgyűlésben még nem kiaknázott, esetleges lehetőségeinkről kérdezzük 

Kerék-Bárczy Szabolcstól aktualitásokat kérdezünk és kérjük, hogy adjon tájékoztatót Békesi Lászlóval készített 

intejúról. 

 

Kuti László tájékoztatást ad a folyamatban lévő ügyekről mind az Európai Unió, mind az Emberi Jogok Európai 
Bírósága vonatkozásában 

 

Szeretnénk kérdéseket feltenni meghívott vendégeinknek arról is, hogy ők, és az általuk képviselt szervezetek 

tudnak-e tenni bármit, a jelenleg Magyarországon általánossá vált megtévesztő, az emberek félrevezetésére 

törekvő, hazug tájékoztatással szemben, az igazság, a valós helyzet megismerése érdekében? 

 

Egyesületünk vezetése komoly problémának véli, hogy az emberek nem kapnak megfelelő tájékoztatást sem 

Magyarországon sem a külföldön történtekkel összefüggésben! Bár több tudós vitatja a mondás eredetét, de 

sokan Mark Twain, eredeti nevén Samuel Langhorne Clemens amerikai író, újságíró, humoristának tulajdonítja a 

mondást, mely szerint : "It`s easier to fool people than to convince them that they have been fooled." 

Egyesületünk elnökének fordításában, magyarul ez így hangzik: "Könnyebb az embereket bolonddá tenni, mint 
meggyőzni, hogy bolonddá tették őket" 

 

A KNOÉ által képviselt réteg vonatkozásában is érvényesült ez a félrevezető kommunikáció! 

Eddigi szokásunkhoz híven, hogy senki ne maradjon éhen, főzünk egy bográcsgulyást! 
 
 
 
 
Tisztelettel:  
 
 
A KNOÉ Egyesület vezetősége 


