
"Ne hagyd magad zsarolni!" 
békés, tiltakozó demonstrációt tartunk  

2010. december 12-én 14.00 órától  

a Hısök terén  
• a nyugdíjcélú megtakarítások 

védelmében,  

• az állami nyugdíjrendszerbe 
való visszakényszerítés ellen,  

• valamint a kormány 
demokratikus jogainkat sértı 
magatartása és felelıtlen 
intézkedései ellen! 

A rendezvény internetes oldala: 
 http://azennyugdijam.blog.hu  

E-mailen elérhetıek vagyunk a következı címen: 
azennyugdijam@hotmail.com  

Kísérje figyelemmel a megjelenı közleményeket, 
információkat, tájékoztatókat a Stabilitás Pénztárszövetség 
www.stabilitás.hu oldalán, és www.maradok.hu 
internetes oldalon. 

Amennyiben céljainkkal Ön is egyetért, tőzzön kabátjára 
kék színő szalagot, amit a magán-nyugdíjpénztári 
megtakarításaink védelmében, egyben a demokrácia és a 
jogállamiság lerombolása elleni tiltakozás kifejezésére 
viselünk. 

A demonstráció pártoktól független. Kérjük, ezt mindenki tartsa 
tiszteletben, és ne hozzanak pártjelvényeket! 
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