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Kedves Összefogás-szimpatizáns!
Folytatódnak a hárompárti tárgyalások, ám közben nem feledkeztünk meg a
kitelepítettek emléknapjáról sem.
A hírlevélben részleteket találsz arról, mi a véleményünk az elhúzódó Szputnyikválságról, az óraátállítás körüli indulatokról, illetve a készülő banki törvényről.
Sikeresen lezárult a méhek fontosságát hangsúlyozó,
gyelemfelkető kampányunk. Mi magunk is meglepődtunk, mennyi gyönyörű és
kreatív pályamunka érkezett be.
Görgess tovább a részletekért!

SZÖVETSÉGRE LÉPTÜNK!

A közös fellépés által
erősebb a hangunk
Tovább folynak a tárgyalások a három
magyar párt fúziójának részleteiről. A
jogi és technikai kérdések végső
rendezéséig is zajlik a közös tartalmi
munka. A három partnerpárt közösen, a
Szövetség zászlaja alatt kommentálja az eseményeket. Itt fontos szerep fog hárulni
az Összefogásra, amely a szakmai és tartalmi munka szervezésére is szerződött a
Szövetségbe.
Az országnak új kormánya lesz, közösen mondtuk el, magyar szempontból mit
kellene tartalmaznia az új kormányprogramnak. A 15 pontos listát elküldtük a
koalíciós pártoknak is.

MEGNÉZEM A KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT

Mózes Szabolcs

Szputnyik-cirkusz: tegyük
félre az érzelmeket és
nézzük a lényeget!

Tudtad, hogy március 1-től
Szlovákiában lehetséges Szputnyikkal
oltani? Oltás helyett mégis tovább tart a
koalíciós és mediális cirkusz.
Ki a felelős az eddigi csúszásért és mik
a legfontosabb gondok? Nyolc kérdés
felelősségről és kormányzásról Mózes
Szabolcs, az Összefogás elnökének
tollából.

TOVÁBB MÓZES SZABOLCS CIKKÉRE

ÁPRILIS 12. - A KITELEPÍTETTEK
EMLÉKNAPJA

Tisztelet eleinknek, akiket
magyarságuk miatt üldöztek

1945 után a felvidéki magyarság a teljes
jogfosztottság állapotában találta
magát – a magyarokat (és németeket)
megfosztották állampolgárságuktól és
bármikor elhurcolhatták őket
munkaszolgálatra. A rendeletek
emellett lehetővé tették a földjeik
elkobzását, elbocsátásukat állásukból,
hivatalos nyelvhasználatuk és kulturális
egyesületeik betiltását. A kitelepítés az
etnikai tisztogatás egyik eszközeként 9610 családot érintett, közel 50 ezer embert
393 községből 17 járásból. Az áttelepítésre kényszerítettek körében
felülreprezentáltak voltak az értelmiségiek és a módosabb reformátusok. Az
értelmiség kivonásával a magyar közösségekből a csehszlovák kormánynak
tulajdonképpen sikerült lefejeznie a felvidéki magyarságot.
Közösségünk itt Szlovákiában éppen összetartásával, egymás iránti
felelősségvállalással, nemzetiségünk vállalásával és továbbadásával adózhat a
magyarságuk miatt üldöztetett felmenőink emléke előtt.

ELOLVASOM A BEJEGYZÉST

AKTUÁLIS

BANKTITOK

El a kezekekel a
bankszámlánktól!

Belügyminisztérium komoly harcot
hirdetett a pénzmosással
szemben. Ennek azonban olyan
formáját tervezi, ami leginkább a
kisemberek alaptalan zaklatását jelenti,
arról nem is beszélve, hogy a
készülőben lévő széleskörű
monitorozás még Brüsszelben sem
elvárás.

EZT MIND KONTROLÁLNI SZERETNÉK

Témák, melyekre nem jut elég

gyelem

Az Összefogás különös gyelmet szentel a nemi egyenlőség és a
környezetvédelem témaköreinek. Olvasd el híreinket a “láthatatlan
munka”, a Nemzetközi Dúlahét és az erdők világnapja alkalmából!

Vegyük észre a láthatatlan
munkát!

Március végén zajlott a
Nemzetközi Dúlahét

A házimunka, az idős, beteg vagy

Legyenek az anyák a terhesgondozás és

fogyatékkal élő rokonról vagy
ismerősökről való gondoskodás is
munka!

szülés alatt biztonságos, támogató
közegben!

Meglepő statisztikák

Mi is egy dúla feladata?

Az erdész az erdőt a dédunokáinak ülteti

Erdeink állapota katasztrofális, amiért a múltban vétett erdőgazdálkodási hibák, a
gyors klímaváltozás és a szakemberek kéréseinek, javaslatainak gyelmen kívül
hagyása is közrejátszik. Azonnali és szakmai megoldások kellenek!

Mit tehetünk az erdőkért?

NE CSAK 100 NAPON LEGYEN ESTE
VILÁGOS!

Ön a téli vagy a nyári
időszámítást hagyná meg?
Az EU elkaszálta azt, hogy továbbra is
megtartsuk mindkettőt, így a

tagállamoknak választaniuk kell a kettő
közül.
Nagy József, az Összefogás alelnöke a
nyári időszámítás mellett tesz voksot,
olvasd el, miért.

TOVÁBB NAGY JÓZSEF BEJEGYZÉSÉRE

ÚJDONSÁGOK AZ ELNÖKSÉGBŐL

Zachar Pál: Megéri eladósítani
Ipolyságot egy

Orosz Örs: Egyre többet
láthatunk a pálosok gombaszögi

kistornateremért?

kolostorából

Az egész tervet hibásnak,

Sikerrel folytattuk le

hiányosnak és kártékonynak

Gombaszögön a pálos kolostor

tartom. A projekt pofátlanul túl

ásatásának negyedik évadát, a

van árazva, ahhoz képest, amit
kapunk végeredményként.

feltárások folytatódni fognak!
Az ásatás attól volt igazán

Nem beszélve arról, hogy a

különleges, hogy míg az egyik

korábbi hitelekkel együtt így
egy év alatt a város vezetése 2

talicskát verőfényes napsütésben,
a másik furikot már hóesésben

millió eurónyi hitelt akasztana az

raktuk meg. :)

ipolysági lakosok nyakába!

Tovább Zachar Pál bejegyzésére

Tovább Orosz Örs bejegyzésére

HAMAROSAN ÉRTÉKELÜNK

Lezárult a méhbarát
gazdaság témájában indított
pályázatunk!

Majd kicsattanunk az örömtől, hogy
már ennyi szemet gyönyörködtető és
elgondolkoztató alkotást kaptunk
tőletek! A pályázat lezárult, de még
mindig támogathatod az Európa Uniós
petíciót a méhbarát gazdaságokért.

ALÁIROM A PETÍCIÓT

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.
Vár az Összefogás-platform!

SEGÍTEK

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

