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Kedves Összefogás-szimpatizáns!

Az Összefogás közgyűlése elfogadta az új magyar egységpárt, a Szövetség
alapszabályát. Történelmi pillanatra került sor a Duna Menti Múzeumban múlt

hétvégén: 12 év megosztottsága után létrejött a magyar egység. 

Görgess tovább a részletekért! 

Megalakul a Szövetség, elfogadtuk az alapszabályzatot

Teljesítettük ígéretünket az egységről

Minden követ meg fogunk mozgatni azért, hogy létrejöjjön egy egységes magyar
párt - ezt ígértük két éve. Ez az ígéret teljesült a hétvégén azáltal, hogy az
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Az utolsó kongresszusunk
Összefogásként

Mi mégsem sírunk, hiszen ez volt a
célunk! Meghaladtuk azt, ami minden
közösséget, nemzetet meggyengít: a
széthúzást. 

Összefogás közgyűlése a partnereinkkel való megegyezés értelmében elfogadta az
új magyar egységpárt, a Szövetség alapszabályát.

Megnézem a videót

Megnézem a teljes képgalériát
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Ott voltunk a pápánál

Ferenc pápa üzenet a
szeretetről és

elfogadásról szól

Nálunk járt Szili Katalin

A találkozó fő témája az
önkormányzatiság volt

Szili Katalin miniszterelnöki

Érdekelnek a részletek

A kongresszus fontos, de messze nem az egyetlen esemény volt a közelmúltban. A
járványhelyzet romlik, a pápa Szlovákiába látogatott, találkoztunk Szili Katalinnal,
illetve Mózes Szabolcs elnökünk részt vett egy konferencián, melyen elsősorban

Dél-Szlovákia jövője került a középpontba. 

Jusztícia lefejezése?

Most rabolják el újra az
igazságtételt...!

Az elmúlt hónapok “rendőrháborúja”
után sokak számára követhetetlen lett,
kit miért visznek el, hol az igazság?

A belügyminiszter teszetosza, Matovič
pedig lényegtelen célpontokra lövöldöz. A politikai ma�a által kihasznált belső
ellenőrzés (“inspekció”) a belügyminiszter hatáskörébe tartozik, ő viszont a
rendcsinálás helyett alibista módon hátradőlt. A volt kormányfő pedig egy éven át
Sulíkkal háborúzott, miközben a cinikus Boris és családja egyszerre gyűjtögeti a
kormányzás előnyeit (bevételeit) és védi a korábbi politikai ma�a rendszerét (és
vélhetően saját magát is), ezzel pedig építi a partnerséget Ficóval és Pellegrinivel. 

Elolvasom a teljes bejegyzést

AKTUÁLIS
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Ez tehet erőssé minden embert
és közösséget!

megbízottal találkoztak a magyar
pártok elnökei.

A kórházainkat nem adjuk!

Petíció a nagykürtösi
kórházért

Nem engedjük, hogy leépítsék a
magyarlakta régiók kórházait!
Partnereinkkel közös petíciót
kezdeményeztünk a veszélyeztetett
helyzetbe került nagykürtösi kórház
ügyében. A kormány
kórházreformja a legalacsonyabb,
"közösségi kórház" kategóriába
sorolná a nagykürtösi kórházat,

Milyen fejlesztésekre van
szüksége Dél-Szlovákiának?

"Délnyugat-Szlovákia jövője" - ezzel a
címmel szervezett szakmai konferenciát
a Trend magazin és az Új Szó, amely
többek között a mezőgazdaság, a

Aláírom a petíciót

A MI FELADATUNK, HOGY MEGTALÁLJUK A KIAKNÁZATLAN LEHETŐSÉGEKET
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koronavírus okozta gazdasági válság
kihívásaival és ezek helyi
jellegzetességeivel foglalkozott.

Fokozódik a járványhelyzet,
maradjunk elővigyázatosak!

A jelenleg kórházban fekvő COVID-19
fertőzöttek 91%-a nincs beoltva. Az
oltottak aránya csupán 9%, ők
jellemzően idősebbek, átlagéletkoruk
67 év.

Megnézem a videót az eseményről

A delta variáns erősebb
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TOVÁBB A RÉSZLETEKRE

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
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lenni. Bármikor leiratkozhatsz hírlevelünkről az alábbi linkre
kattintva.

Leiratkozom az ÖSSZEFOGÁS hírleveléről
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