
Tisztelt Tagunk! 

2016. évi júliusi hírlevelünk előtt szeretnénk meghívni Önt és társát a következő rendezvényünkre: 

Egyesületünk 2016. július 08.-án pénteken találkozót rendez! 
Helyszín: 1039 Budapest, Attila u. 20. 
Részletek itt: https://www.knoe.hu/2016_ev_tajekoztat.php 
Időpont: 2016. július 08. 10-11.00órától 
GPS: 47°34'56" É, 19°2'58" K 

Rendezvényünk ugyanott lesz a III. kerületben az Attila Hotel kerthelyiségében, ahol a júniusi 
rendezvényünk volt, tehát az Attila u. 20. szám alatt 

Több tagunk vetette fel, hogy miért hívunk meg állandóan külső vendégeket minden 
rendezvényünkre, miért nem lehetünk csak magunk, hogy kötetlenül kommunikáljunk, az 
egyesületi tagok a vezetőséggel és egymással zavartalanul beszélgetni tudjanak. Az egyesület 
vezetése úgy döntött, hogy július 8.-án egy ilyen kötetlen baráti találkozót szervezünk, 
beszélgetünk és mindezek mellett jól érezzük magunkat! 

Nincs tervezett program! 

Tagjainkat társukkal együtt várjuk! Ők is a vendégeink! 

Elfogyasztjuk a helyszínen megfőzött eddig nagyon bevált, ízletes bográcsgulyást, amit mindenki 
ingyen kap, és minden résztvevő tagunkat újra meglepjük, egy egyesületünkre felfigyelt Írországi 
cég által készített "KNOÉ Egyesület" feliratú tollal! 

És ez még nem semmi! Egyesületünk vezetése és az Attila Hotel tulajdonosa Bárdosi Ferenc közös 
meglepetésre készül, melyet az alábbiakban ismertetünk: 

MEGLEPETÉS! 

Vidékről érkező tagjaink és házastársaik között, péntektől egy napra, kisorsolunk két szobát az 
Attila Hotelben, ahol ingyen és bérmentve eltölthetnek egy éjszakát. Ingyen kikapcsolódhatnak, 
kirándulhatnak, körbenézhetnek Budapesten. 

Hírlevél! 

1. 2016. évi tagdíj befizetési határideje lejárt! Aki előző évben sem tett eleget fizetési 
kötelezettségének a tagi felületet nem éri el. A 2016. évi tagdíjjal elmaradt tagjainknak 
2016. július 15. napjától a tagi felület elérését felfüggesztjük. Amennyiben 2016. augusztus 
1. napjáig sem kerül rendezésre a tagdíj a nemzetközi eljárásokból kérjük törölni a nevét, a 
tagsági jogviszony megmaradása mellett. 

2. A tagság nem kötelező, kérjük, hogy aki nem akar tag lenni, egyértelműen akár egy e-
mailben írja le, hogy kéri a tagsági jogviszonyának a megszüntetését. Amennyiben valaki 
már kérte és ennek ellenére a neve és e-mail címe a levelező listánkból nem került törlésre 
szintén jelezzen, hogy ezt az adminisztrációs hibát javítani tudjuk! 

3. Kérjük, hogy aki nemzetközi eljárásban továbbra is szerepelni szeretne és hiányosak az 
adatai vagy nem küldött nyilatkozatot, mely a kártérítési eljáráshoz szükséges és bíróság 
kéri, pótolja. 

4. Kérjük továbbá, hogy senki ne kérdezze meg e-mailben, hogy minden tagdíjat kifizetett-e 
vagy megvan-e a nyilatkozata. Nézze meg a tagi felületét és ott minden információt 
megtalál! 

5. A kedvezményes telefon előfizetésre is lehet jelentkezni! A részletek a tagi felületen 
olvashatóak, fenn van a szerződés is, tehát senki nem írjon olyan levelet, hogy részletes 
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tájékoztatást kér! Sajnálatosan egyesületünk nem tud ügyfélszolgálatot fenntartani, nincs rá 
sem anyagi sem személyi feltételünk! Tagjainkat továbbra is az Interneten tájékoztatjuk! 

6. Végezetül kérjük, hogy tagjaink tájékozódjanak a honlapunkon, tájékozódjanak a tagi 
felületükön. Sajnálatosan kapunk olyan leveleket is, hogy adjunk tájékoztatást, mert Ő csak 
két-három havonta lép be a honlapunkra és akkor sem olvas el mindent. Mi úgy gondoljuk, 
hogy az információk fontosak, ezért gyakrabban célszerű a tájékozódás. 

7. Jelenleg az EJEB előtt is és az EP előtt is folyamatban van az ügyünk. A tagi felületen 
látható, hogy minden más szerveződés petícióját elutasította az EP Szakbizottsága, de a 
mienk folyamatban van! Köszönet nemzetközi és magyar szakember segítségeinknek! 

 

Üdvözlettel: KNOÉ 

 


