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Kedves Összefogás-szimpatizáns!

A kormány ismét megmutatta, mennyire közömbös számára a magyar régiók
fejlesztése. A vágsellyei elkerülő út egy kulcsfontosságú beruházás lenne, sorsa
mégis bizonytalan. Hírlevelünkben információkat találhatsz arról, miért fontos,

hogy megépüljün ez a fejlesztés. 

Nem jobb a helyzet a kormány háza táján se, folyamatos a kormányválság. 

Szerencsére ettől jobb híreink is vannak. Március 15-ét csendes megemlékezéssel
ünnepeltük. Még mindig folyik a méhek megmentésésért folytatott kampányunk,

buzdítsátok az ismerős gyerekeket, hogy jelentkezzenek a pályázatunkra! 

Görgess tovább a részletekért! 

KORMÁNYVÁLSÁG

Lemondott Krajči és
Krajniak, a SaS kilépéssel
fenyeget

Miközben havonta emberek százai
halnak meg, válságban az egészségügy
és a gazdaság, döcög az oltási program,

a kormánykoalíció tagjai hetek óta csak magukkal vannak elfoglalva. A válságban
határozott vezetésre van szüksége az országnak, nem pedig veszekedésre.  

Minősíthetetlenek a kormányfő és a miniszterek Facebook-megnyilvánulásai,
elítéljük, hogy a politikai konzultáció egymás kölcsönös kommentelésében merüljön
ki. A politikában megegyezni a tárgyalóteremben kell, nem a közösségi médiában
mutogatni egymásra. 

TOVÁBB MÓZES SZABOLCS OLDALÁRA
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Az elkerülőút elkerülhetetlen...lenne,
de nincs rá politikai akarat

Ismét egy dél-szlovákiai beruházást söpörtek le az asztalról! Bizonytalan a
vágsellyei elkerülő jövője, de nem jobb a helyzet a szoroskői alagút, vagy a

komáromi elkerülő esetében sem. A kormánynak nem számítanak a déli és keleti
régiók, pedig az itt élő emberek is egyformán �zetik az adókat.

MÁRCIUS 15.

Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójára
emlékeztünk

Sajnos idén elmaradtak a nagyobb
volumenű megemlékezések, ám ennek ellenére sem feledkeztünk fontos nemzeti
ünnepünkről. 

Az Összefogás elnöksége Pozsonyban Gyimesi Györggyel együtt Pető� Sándor
szobránál, Somorja mellett a Pipagyújtó-emlékműnél, Komáromban pedig  a
honvédemlékműnél rótta le kegyeletét a forradalom hősei előtt. 

Március 15-e közös ünnepünk. Közös felelősségünk, hogy ne csak múltunk, hanem
jövőnk is legyen. A hazai magyarságnak új reformkorra van szüksége, hogy
megmaradásunkat és fejlődésünket biztosítani tudjuk.
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Hol vagytok magyarok? Most már tényleg nincs hova halogatni:
töltsétek ki a kérdőívet, osszátok meg a
népszámlálási kampány Facebook-
oldalát, posztjait! Sok múlik azon,
hányan valljuk magunkat  magyarnak.

MEGNÉZEM A KÉPEKET

AKTUÁLIS

Botrányosan alacsony a magyarlakta községek, városok részvétele a
népszámlálásban
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Nyelvi jogainkat csak így tudjuk
érvényesíteni. 

TÁMOGATOM A PETÍCIÓT ÉRDEKEL A KREATÍV PÁLYÁZAT

Bauer Ildikó: Beszéljünk
közügyekről online

Orosz Örs: A lőcsei vashonvéd
újra állni fog!

ÉN IS HOZOK PLUSZ EGY MAGYART

MENTSÜK MEG A MÉHEKET!

VÁRJUK TOVÁBBRA IS A
PÁLYAZATAITOKAT :)

Egyre nagyobb izgalommal várjuk a
postát, hiszen folyamatosan érkeznek
irodánkba a szebbnél szebb
alkotásaitok. Ne feledjétek, két hét van
még hátra a pályázat végéig! 

Mentsük meg a méheket együtt, hívjuk fel ennek fontosságára a �atalok �gyelmét
is, és legfőképpen, írjuk alá a méhbarát gazdaságot kezdeményező uniós petíciót!

ÚJDONSÁGOK AZ ELNÖKSÉGBŐL
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Úgy gondoltuk, amellett, hogy
természetesen egyéb

időpontokban is rendelkezésre
állunk, keresünk egy idősávot,
ami kifejezetten arra hivatott,

hogy a kérdéseitekre,
meglátásaitokra reagáljunk.

Kérdezz bátran az aktuális
közéleti történésekről minden

hétfő este 18:30 és 19:00 között! 

Kozsár Sanyi barátunk pelsőci
öntödéjében (Concordia Casting

s.r.o.) a minap újraöntöttük a
lőcsei vashonvéd 150 éve

felállított és 102 évvel ezelőtt
ledöntött egészalakos szobrát. 

Már el is kezdődött a darabok
összeillesztése és hegesztése.

Tovább Bauer Ildikó bejegyzésére Tovább Orosz Örs bejegyzésére

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

Baráti üdvözlettel,

az Összefogás csapata
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ÖSSZEFOGÁS
Duna rakpart 12, 945 05 Komárom, Szlovákia

Dunajské nábrežie 12, 945 05 Komárno, Slovensko

info@osszefogas.sk

Amennyiben nem érdekel a mozgalmunkkal kapcsolatos
további hírek és történések, nem szeretnénk a terhedre

lenni. Bármikor leiratkozhatsz hírlevelünkről az alábbi linkre
kattintva.

Leiratkozom az ÖSSZEFOGÁS hírleveléről
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