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Kedves Összefogás-szimpatizáns!

Az utóbbi időszak nem nélkülözte a nagy közéleti eseményeket, s mi sem
aludtunk téli álmot. Hírlevelünkben összefoglaltuk, mi mindennel foglalkoztunk
az elmúlt hetekben. 

Találhatsz benne híreket a az értékmentő tevékenységünkről, az állampolgársági
törvény legújabb fejleményeiről, felhívást a pályázatunkról, illetve azt is, hogy
miként tudod te is segíteni a munkánk. Fogadjátok szeretettel!

ÉLED A MÚLT IPOLYSÁGON

Zachar Pál és Orosz Örs:
Teljes gőzzel az ipolysági
kolostor megmentéséért!

Öt hónapos tárgyalás után sikerült
rendezni az ipolysági romokban álló

kolostor tulajdonviszonyait. Nagy út áll még előttünk, de ezzel óriási lépést tettünk
az épület megmentése felé.

A telket kitakarítottuk, összegyűjtöttük és szállíttattuk a sittet és a szemetet, majd
egy geo�zikus csapat georadarral végigmérte a teljes területet, udvart, épületeket
és a templom előtti teret. Zajlik az épület történeti kutatása és már meg is
szólítottuk azokat a partnereket, akik segítségével nekikezdünk a felújításnak.

Legutóbb Magyar Levente külügyminiszter-helyettessel és Pacsay-Tomassich
Orsolya államtitkárral tárgyaltunk. Olyan beruházót keresünk, aki a
műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően újítaná fel az épületet. 

TÖBBET SZERETNÉK TUDNI
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ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TÖRVÉNY

Módosították az
állampolgársági törvényt,
érdemi javulás nem történt,
sőt...

A belügyminisztérium által kidolgozott
tervezet szerint csak azok nem
vesztenék el szlovák
állampolgárságukat, akik legalább öt
évig abban az országban laktak,
amelyben honosításért folyamodnak.
Így azokat a magyarokat, akik szimbolikus okból akarják felvenni a magyar
állampolgárságot, továbbra is megfosztanák szlovák állampolgárságuktól. Azok
azonban, akik több mint öt éve külföldön élnek, kérhetik (vissza) szlovák
állampolgárságukat.

RÉSZLETEK

Tetszik amit csinálunk?

Van egy jó ötleted? Te is segítheted a munkánkat! 

Tematizáljunk! - van egy jó téma, hír, újdonság, új rendelet, ami érdekes lehet? Írd
meg levélben, vagy küldd el a hír linkjét nekünk, az ügyeletes kolléga utánajár:
info@osszefogas.sk

Kellenek a szakemberek a közéletbe!  - tudsz olyanról, akit megszólíthatnánk és
erősítené sorainkat? Netán te magad vagy érdekelt közéleti, oktatásügyi,
környezetvédelmi, szociális témákban? Jelentkezz bátran hozzánk, szívesen látunk! 

Szakmai anyagok kidolgozása - önállóan, előre egyeztetett témában örömmel
vesszük írásaitokat, cikkeiteket.

SEGÍTEK

AKTUÁLIS

https://www.facebook.com/osszefogas.spolupatricnost/posts/486696082706524?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=megmentjuek_az_ipolysagi_kolostort&utm_term=2021-03-03
mailto:info@osszefogas.sk
mailto:info@osszefogas.sk


Március 1-jétől változott a
Munka Törvénykönyve.

Kattints a képre az infókért!

Kérünk titeket, osszátok
rendszeresen a népszámlálás
FB oldalának tartalmait

TÁMOGATOM A PETÍCIÓT ÉRDEKEL A KREATÍV PÁLYÁZAT

MENTSÜK MEG A MÉHEKET!

KREATÍV PÁLYÁZAT INDULT A
MÉHEK MEGMENTÉSÉÉRT

Arra buzdítunk mindenkit, támogassa a
„Mentsük meg a méheket és a
mezőgazdasági termelőket!” elnevezésű
Európai Uniós polgári kezdeményezést!

A méhek védelme, a kisgazdálkodások
támogatása egy igen nehéz küzdelem. Összefügg az élelmiszerellátással, a
mezőgazdaság gazdasági fenntarthatóságával, a támogatási rendszerekkel. A
szintetikus peszticidek elhagyása és az ökogazdálkodásokra való átállás egy hosszú
és komplex folyamat, azonban ezzel a petícióval felhívhatjuk a �gyelmet a téma
fontosságára!

Hogy a gyermekek és �atalok is csatlakozni tudjanak e kampány üzenetéhez és
sikeréhez az Összefogás rajzpályázatot hirdet az 5-20 éveseknek.

Bármely technikával készített rajz, festmény, gra�ka, ragasztott kép, batikolás,
montázs, vegyes technika, fénykép stb. beküldhető az alábbi témákban: 
1. Milyen lenne a Föld méhek nélkül?
2. Mit tennék, ha méh lennék?
3. Mit tesznek értünk a méhek?

Jó alkotást mindenkinek!
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Mózes Szabolcs: Hitvita a
Szputnyikról

Beteges, hogy sokan egy ilyen
döntést is csak geopolitikai

szemüvegen keresztül vizsgálnak.

Hasonlóan krónikus diagnózis,
amikor valakik a megmentőt

keresik az oroszokban…

Orosz Örs: Idén 2,5-szer annyian
haltak meg a régiónkban, mint

tavaly januárban

Őszintén nem értem Szlovákia
egyes "vezetőit".  Hahó, ez itt

most nem a választási kampány!
Szükségállapot van, tessék

cselekedni! Dél-Szlovákiában
ezrek vannak a várólistákon és
várják az oltást. Mindegy, hogy

melyiket!

Tovább Mózes Szabolcs bejegyzésére Tovább Orosz Örs bejegyzésére

BIZONYTALANSÁG AZ OLTÁS KÖRÜL

Miközben emberek halnak meg, egyesek az orosz vakcina beszerzése miatt politikai
válságot generálnak. A világ nem fekete-fehér! 

Olvasd el politikusaink véleményét a témában: 
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Arra kértük szimpatizánsainkat NE írják alá a SMER és a HLAS referendumát az
előrehozott választásokról. 

Bár a kormány számtalan hibát elkövet a járványhelyzet kezelése során, az előző
kormány bűnei oly nagyok és megbocsáthatatlan, hogy azokra nem árt magunkat
újra és újra emlékeztetni.

A SMER visszatérési kísérletére hangos nemet kell mondanunk!

ÖNKORMÁNYZATOK

EGY LÉPÉS A ZÖLDEBB
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
FELÉ

Az utóbbi években több
törvénymódosítás is érvénybe lépett a
települések hulladékgazdálkodásával
kapcsolatban.

Az idei évben a biológiailag lebomló
konyhai hulladék témája a
legaktuálisabb, mivel az év elejétől
kezdve a falvak és városok számára

kötelezővé vált lehetővé tenni a lakosok számára a lebomló konyhai hulladék külön
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Durica Katarina, felvidéki
írónő könyvét színpadra viszi
a Vígszínház

A kulturális élmények hiányát immár
másfél éve viselnünk kell. Ezt
enyhítendő szeretnénk �gyelmetekbe
ajánlani egy fantasztikus programot.

Durica Katarina, somorjai írónő A
rendes lányok csendben sírnak c.
könyvének színpadi adaptációját
megnézhetjük online, otthonainkból a
Vígszínház online előadásán. Március
13-án a VígStreamHáz felületén
nézhetjük az ősbemutatót!

Csak 18 éven felülieknek! 

tárolókba való elhelyezését. Ugyanez vonatkozik az elhasznált zsírokra és étolajakra
is, amely más hulladékkategóriába van besorolva.

KULTÚRA

JEGYVÁSÁRLÁS

Baráti üdvözlettel,

az Összefogás csapata

ÖSSZEFOGÁS
Dunajské nábrežie 12, Komárno

Slovakia

info@osszefogas.sk

Amennyiben nem érdekel a mozgalmunkkal kapcsolatos
további hírek és történések, nem szeretnénk a terhedre
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lenni. Bármikor leiratkozhatsz hírlevelünkről az alábbi linkre
kattintva.

Leiratkozom az ÖSSZEFOGÁS hírleveléről
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