
Tisztelt Tagunk! 

  

Egyesületünk tovább halad az eltervezett úton, tehát változatlanul szeretnénk megvalósítani 
célkitűzéseinket, tagjaink megbecsülését, jogaink biztosítását! Ennek érdekében Egyesületünk 
változatlanul politikai elkötelezettség nélkül folytatja a párbeszédet, mind magyarországi, mind 
pedig minden demokratikus ország, jogállamiság mellett elkötelezett politikusa vonatkozásában. 
Ehhez pedig elengedhetetlen a tagság véleménye, meglátása, észrevétele és javaslata. Ezek 
szellemében, újabb konferenciát tartunk, 

2016.09.09.-én 11.00 órakor a 1039 Budapest, Attila u. 20. sz. alatti Attila Hotelben.  

  

GPS: 47°34'56" É, 19°2'58" K 

  

A rendezvényre szeretettel meghívjuk Önt és partnerét! 

  

Tervezett program: 

• Egyesületi aktualitások, elképzelések, tervek és kérdések 
• Meghívott vendégeink véleménye, tapasztalata, észrevétele javaslata 
• Kérdések - válaszok 
• Kötetlen beszélgetés 

  

Meghívott vendégeink: Bertha Szilvia,  a Jobbik volt  országgyűlési képviselője és  Kónya Péter 
jelenleg aktív független országgyűlési képviselő 

Bertha Szilvia 2016. év májusában kilépett a Jobbikból, jelenleg pártonkívüliként "A Munka 
Becsületéért Alapítvány" elnöke. Korábban országgyűlési képviselőként, többek között a 
korkedvezményes nyugdíjak megvonása ellen lépett fel. Tevékenysége néhány pontban, a teljesség 
igénye nélkül: 

  

• Meg fogja-e szüntetni, illetve tervezi-e csökkenteni a kormány a szolgálati járandóságot? 
(írásbeli kérdés) 

• Meg fogja-e szüntetni a kormány a szolgálati járandóságot? (írásbeli kérdés) 
• Számíthatnak-e a szolgálati járandóságban részesülők arra, hogy maximalizálják számukra 

a járandóságot? (írásbeli kérdés) 
• Miért szüntette meg a kormány a korengedményes nyugdíj lehetőségét? (szóbeli kérdés) 
• A korengedményes nyugdíj mindenkinek jó volt, miért kell megszüntetni? (felszólalás) 
• A kormány a korkedvezményre jogosultságban is csak az elvétel és csökkentés szót ismeri! 

(publikáció) 

  



 Egyesületünk ezen alkalommal is vendégül lát mindenkit egy gulyáslevesre. A gulyást ezúttal is a 
bevált recept alapján készítjük! 

  

Mindenkit szeretettel várunk! 

  

Tagjainknak szóló hírlevél: 

  

1. Egyesületünk és a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
között létrejött szerződés értelmében meglehetősen kedvezményes tarifacsomag 
igénybevételére kaptunk lehetőséget. Sok tagunk kötött már az általunk kiadott igazolás 
alapján szerződést és eddig mindenki meg van elégedve. Ezt a tarifacsomagot tagunkon 
kívül két családtag is igényelheti. Az igény egyesületünknél kell bejelenteni, kiállítjuk az 
igazolást és a lakóhelyhez legközelebbi Telekom üzletben megköthető a szerződés. A tagi 
felületen elolvasható minden részlet. Aki még nem igényelte, mérlegeljen és kérje az 
igazolást! 

  

1. Néhány tagunk, még el van maradva az ez évi tagdíjjal, kérjük őket, hogy továbbra is 
tudjunk működni ezt pótolják! A tagi felületen, illetve a belépéskor látszik a be nem fizetett 
összeg! 

  

  

Budapest, 2016. augusztus 31. 

  

  

Nagy Tisztelettel: 

   

KNOE vezetősége 

 


