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Kedves Összefogás-szimpatizáns!
A Szövetség bejelentése után több közös sajtótájékoztatót is tartottunk, ezek
közül a legfontosabb az volt, melyben Dél- és Kelet-Szlovákia újabb
diszkriminációjára hívtuk fel a gyelmet. Nem hagyhatjuk, hogy a magyarlakta
járások folyamatosan mellőzve legyenek!
A referendumtörvényre is komoly módosítások férnek rá. A kormánynak
kezdeményeznie kell a népszavazásról szóló törvény jogszabály módosítását,
hogy csak olyan kezdeményezéshez lehessen aláírást gyűjteni, amely
alkotmányosan rendben van.
A Föld napja alkalmából immár tizedszer hirdette meg Nagy József alelnökünk a
dél-szlovákiai szemétszedő akciót.
Elindult a népszámlálás második szakasza, hírlevelünkből azt is megtudhatod,
mit kell most tennie azoknak, akik még nem töltötté ki az online kérdőívet.
Görgess tovább a részletekért!

SEMMI ÚJ A NAP ALATT

Dél és kelet fejlesztése ugyanmár!
A lakosság közel 70 százaléka
elégedetlen a kormány regionális
politikájával.
A kormány közlekedési fejlesztési prioritásoka magában foglaló dokumentumból
nyilvánosságra került hírek szerint Dél- és Kelet-Szlovákiát ez a kormány a
következő 10-15 évre teljesen leírja
„Elhibázott a koncepció, korábban arra hivatkoztak, hogy utakat kell építeni, ami
vonzza majd a befektetőket, most pedig ugyanazokban a régiókban akarnak
fejleszteni, mondván, ott vannak a befektetők, vállalatok, szükség van a fejlesztésre”
– magyarázta az Összefogás elnöke.

MEGNÉZEM A KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTTUNK A COVID-ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL

A következő hónapban már nem az lesz a probléma, hogy nincs oltóanyag, hanem,
hogy nincs elég érdeklődő. Szerintünk szükség van az oltás népszerűsítésére
felvilágosító kampányra, természetesen ennek a kampánynak magyar nyelven is
zajlania kell. Fontos, hogy az állam beszálljon a hoaxok elleni harcba is.

MEGNÉZEM A KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT

600 ezer aláírás egy alkotmányellenes népszavazáshoz?

A referendum Fico
menekülése a felelősségre
vonás elől

Az előrehozott választásokról szóló
referendum most Ficóék érdekeit védi
és ha kiírják, eredménytelen lesz, mert
nem sikerül több mint 50%-os
részvételt elérniük.
Ettől függetlenül a kormánynak
kezdeményeznie kell a népszavazásról
szóló törvény jogszabály módosítását,
hogy csak olyan kezdeményezéshez
lehessen aláírást gyűjteni, amely
alkotmányosan rendben van és így az
államfő köteles lesz kiírni.

TOVÁBB AZ ÖSSZEFOGÁS BEJEGYZÉSÉRE

MÓZES SZABOLCS FICO POLITIKAI PORHINTÉSÉRÖL

AKTUÁLIS

KÖRNYEZETVÉDELEM

5000 kesztyűvel támogattuk
a szemétszedő akciókat

Teljes gőzzel zajlanak a Föld napja
apropójából meghirdetett szemétszedő
akciók. Közel 100 önkormányzat, iskola,
óvoda, társadalmi szervezet és 5000
önkéntes csatlakozott idén is a
kezdeményezéshez. Szlovákiát már
eddig is több tonna szeméttől sikerült
megtisztítani.

MEGNÉZEM A KÉPEKET A SZEMÉTSZEDÉSRŐL

HA NEM TÖLTÖTTED KI MÉG A NÉPSZÁMLÁLÁSI ÍVET

A népszámlálás asszisztált szakaszába léptünk
A népszámlálásba két módon lehet csatlakozni 2021. május 3. és június 13. között.
1. A településeken létrehozott kapcsolattartó pontokon (kontaktné miesto). A
kitöltéshez itt biztosítják a szükséges technikai eszközöket, de akár a népszámlálási
asszisztens is segíthet az adatok bevitelében. Fontos, hogy a bejelentett lakóhelyen
kívüli kapcsolattartó pontokat is igénybe lehet venni.
2. Egy mobil asszisztens segítségével, akivel telefonos úton lehet kapcsolatba lépni
és aki előre egyeztetett időpontban otthonaikban keresi fel a polgárokat az adatok
felvétele érdekében. A mobil asszisztens elérhetőségéről a helyi önkormányzatok
kötelesek tájékoztatást adni.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

ÚJDONSÁGOK AZ ELNÖKSÉGBŐL

Bauer Ildikó: A Komáromi járás

Agócs Gergely: Hagyományt

lista hátsó felében szerepel

akarunk teremteni

Tovább nőtt az országos átlagtól

A Föld napja apropójából

való leszakadás a magyarlakta

köszöntöttük a tavaly született

járásokban a munkanélküliség
terén, így sokkal nehezebb lesz

gyermekeket és családjaikat,
minden újszülött tiszteletére fát

majd a járvány előtti állapothoz

ültettünk el az Öreg Feketevíz

való visszatérés.

partján. A lányoknak piroslevelű
bükköt, a úknak nyári tölgyet

Kelet és Dél-Szlovákiát ezért
pozitív diszkriminációban kell
részesíteni a forráselosztások,
beruházások, infrastrukturális

Ezzel hagyományt szeretnénk
teremteni, remélem évről évre
több fát kell majd kiültetnünk.

fejlesztések terén!

Tovább Bauer Ildikó bejegyzésére

Tovább Agócs Gergely 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.
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

