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Kedves Összefogás-szimpatizáns!

Tiszta lappal indulunk!  

Másfél éve tettünk egy ígéretet, hogy platformot hozunk létre az új magyar
képviselet egységesítésére, s ez az ígéret végre teljesült!

Március 23-án az MKP-val és a Híddal közös sajtótájékoztatón jelentettük be
hogy egy szövetségbe fúzionálunk. A Szövetségbe.  

Görgess tovább a részletekért! 

Összefogunk!

A sokszínű Szövetségbe
fúzionál a szlovákiai magyar
politikum

Közösségünk helyzete rendkívül
sajátos: ahhoz, hogy a Szövetség a
parlamentben a déli és keleti régiók

hangja lehessen, a magyarok 70%-nak támogatása kell. Míg a szlovák pártok
számára elég, ha az össztársadalom 5%-nak bizalmát bírják, nekünk
hatványozottan nehezebb a dolgunk.

Sok munkára, nagy adag toleranciára, elszántságra és közösségünk iránti elhivatott
áldozatkészségre van szükség ahhoz, hogy a Szövetség sikeres legyen. A
megegyezésért megdolgoztunk, most kezdődjék a szakmai, közös munka!

 Az új párt teljes neve Szövetség: Magyarok, Nemzetiségek, Régiók lesz. A párton
belül három platform működik majd. Az új formáció elnökét az MKP, az Országos
Tanács elnökét a Híd, a szakmai alelnökét pedig az Összefogás adja majd. Az
országos elnökségen belül 9:5:4, az Országos Tanácson belül 5:3:2, a járási
elnökségeken belül 3:2:1-es arány fog megvalósulni.
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A munka java csak most jön Az egyezségért megdolgoztunk

Hogy mit jelent számunkra a Szövetség?
Kiegyezést. Felelősségvállalást. Közös

képviseletet.

ELNÖKSÉGI REAKCIÓK
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Mózes Szabolcs: Egy
évtizedes megosztottság

és szembenállás ért
véget a mai nappal

A holnapot már nem kezdhetjük a
régi sérelmek felemlegetésével,
mert azzal mindnyájan veszítünk.
Holnaptól megszűnnek a külön-
külön pártérdekek, megszűnik az
eddig uralkodó vélt vagy valós
ellenségkép, holnaptól végre
mindenki számára a közösség
érdeke kell, hogy az iránytű
legyen.

Orosz Örs: Sok munkára,
toleranciára és

áldozatkészségre van
szükség

Közösségünk helyzete rendkívül
sajátos: ahhoz, hogy a Szövetség
a parlamentben a déli és keleti
régiók hangja lehessen, a
magyarok 70%-nak támogatása
kell. Míg a szlovák pártok
számára elég, ha az
össztársadalom 5%-nak bizalmát
bírják, nekünk hatványozottan
nehezebb a dolgunk.

Tovább Mózes Szabolcs bejegyzésére Tovább Orosz Örs bejegyzésére

MARCINKÓ ADRIÁN

Kezdjünk el dolgozni, és
bizonyítani, hogy volt
értelme a bejelentésnek!

Embert próbáló időszak volt, főleg mert
zöldfülűként csöppentem a történet
közepébe. Az átlag választópolgárnál

jobban bele láttam a folyamatba, de sokszor én magam sem tudtam mi lenne a
megoldás. Még most sem tudom, ahogy senki sem! (...)  Most jön a neheze,
mindenkinek bizonyítania kell. (...) 

Hiba lenne azt gondolnunk, hogy megszültük a tökéletes megoldást az elmúlt
évtized töketlenkedésére. Hiba volna azt gondolnunk, hogy célba értünk, miközben
csak tegnap dördült el a startpisztoly. Hiba volna azt gondolni, hogy mára eltűnt
minden problémánk. Vissza kell találni a helyes útra, térkép nélkül a dzsungelen
keresztül. Én a magam részéről továbbra is az arcom helyett a munkámmal
próbálom segíteni a haladást. Amíg látom értelmét és tudok parányit is hinni
benne. 

TOVÁBB MARCINKÓ ADRIÁN BEJEGYZÉSÉRE
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Minden magyar szavazat
összevonására szükség van

Nagy József: Nagy
vállakozás, de nem

lehetetlen

Amit HIBA lenne: az egység
érdekében megengedni, hogy a
SZÖVETSÉG egy íztelen-szagtalan,
homogén, megalkuvónak tűnő,
csak az etnikai választóra számító
párttá decimálódjon.

Ellenkezőleg, bátran, a
mindenároni megfelelési
kényszert mellőzve fel kell
karolnunk a vegyes
házasságokban élők, a magyar
érzelműek és a többi kisebbség
érdekeit és érzelmeit is. 

A mindenkori magyarországi
vezetés sem tud egy ilyen
rendszerben egyeseket kiemelt,
elmozdíthatatlan helyzetbe
hozni.

A remény és az elszántság kell
legyen útitársunk

Bokor Réka: Ez volt a
generációnk feladata

Az egységben rendkívüli erő
rejlik, de törékeny.

Segítsük, támogassuk hát
mindazon közéleti szereplőket,
akikben bízunk, vagy
csatlakozzunk mi magunk, hogy a
mai napon bejelentett három
párt fúziójából létrejövő
Szövetség a Szlovákiában élő
magyarok javára
munkálkodhasson.

Amikor mindenki gyűlölködik,
kritizál és hibáztat, mi rázzuk le
magunkról mindezt, és lássuk
meg a másikban az embert -
létünk minden küzdelmével,
esendőségével és
magasztosságával együtt.

Tovább Nagy József bejegyzésére Tovább Bokor Réka bejegyzésére

A politika nem csak úri huncutság
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Szakembereket várunk a csapatba!

 Ha van egy jó témád, kapuink nyitva állnak előtted is. Ha szeretnél tenni
közösségünkért, számodra fontos egy-egy téma és úgy látod, politikailag nincs ki

képviselje, csatlakozz csapatunkhoz. Ne feledd, a tudásod érték! Vár az Összefogás
platform. 

CSATLAKOZOM

Baráti üdvözlettel,

az Összefogás csapata

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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