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Kedves Összefogás-szimpatizáns!
Kifejezetten pozitív változások mennek végbe a pártban, hiszen az Híd és az MKP
platformmal kiegészülve sokkal több mindenre van energiánk és kapacitásunk.
Szinte heti szinten befolásoljuk a törvényhozást, sikerre vittük az egyetemi
reformokról szóló petíciónk, s beléptünk a tárcaközi egyeztetés folyamatába.
Tárgyaltunk a kulturális minisztériummal is a magyar adás növeléséről. Fontos,
hogy hallassuk a hangunk, ha igazságtalanságot érzékelünk!
Hozzászóltunk az abortuszellenes törvényhez, s mindenkit a saját és szerettei
egészségének érdekében oltásra biztatunk.
A kórháztörvény továbbra is elfogadhatatlan számunkra, amíg erőnkből telik,
tiltakozni fogunk a dél-szlovákiai kórházak felszámolása ellen.
Platform elnökségünk tagjai pedig az elmúlt napokban Pesten jártak, egy érdekes
szimuláción a Robert Schuman Intézet rendezésében, hírt adunk arról is, mit
tanultak ott ;)
Görgess tovább a részletekért!

El a kezekkel egyetemek függetlenségétől!

KÖSZÖNET ÉS HÁLA MINDENKINEK, AKI
ALÁÍRTA A PETÍCIÓNK
Gyakorlatilag a szemünk láttára, pár óra alatt, ráadásul péntek este
(!!!) összegyűltek a szükséges aláírások ahhoz, hogy javaslatainkat beadhassuk a
törvényalkotás folyamatába.
Köszönjük, hogy bíztok bennünk és közösen fel tudunk sorakozni most már
sokadjára a jó ügyek mellett.

Miért fontos, hogy függetlenek maradjanak az egyetemek?

November 17-ére emlékeztünk

32 évvel ezelőtt vérontás és erőszak
nélkül sikerült kivívni a szabadságot
Az előző rendszert erőszak nélkül legyőző tereket a szabadságért és demokráciáért
vívott harc napja évfordulóján már második éve lepte el a harag, a verbális és
sajnos a zikai erőszak is.

Megnézem a teljes vidót

Az abortuszok számát megfelelő oktatással, támogatással és családpolitikával
lehet csökkenteni

Bauer Ildikó és Bokor Réka
összefoglalták, mely
területek reformja kell, hogy
egyre kevesebb
terhességmegszakításra
kerüljön sor

A családpolitikán, az oktatáson és a
tájékoztatáson (az anyanyelvi
tájékoztatáson!) múlik nők és magzatok
sorsa. Rugalmas munkaidő,
adókedvezmények, otthonteremtési
támogatás, megfelelő orvosi ellátás és
gyermekfelügyelet biztosítása mellett,
biztosan többen döntenének a szülővé
válás mellett.

Bokor Réka és Bauer Ildikó arról, hogy miért fontos ez az ügy számunkra

Rimaszombatban tartottunk sajtótájékoztatót

A régióknak szüksége van kórházakra!

A Szövetség nem a kórházreform ellen van, mi is látjuk, hogy hatékonyabban
működő kórházakra lenne szükség, ugyanakkor azt is látjuk, hogy ezeknek a
régióknak szükségük van a kórházaikra, ITT HELYBEN! Ugyanez a véleménye annak
a leszakadó régiókban élő több mint 70 000 polgárnak is, akik a petíciókat
támogatták. Köszönjük!
A törvényalkotók feladata az lenne, hogy a kórházak fejlesztéséhez, bővítéséhez
teremtsék meg a szükséges humán és anyagi erőforrásokat.Erről tartottunk
Rimaszombatban sajtótájékoztatót.

Megnézem a sajtót

Megnézem a képgalériát

Újabb napi rekord dőlt meg, közel 3 ezer ember szorul kórházi ellátásra

A Szövetség mindenkit arra bíztat, hogy
oltassuk be magunkat
Az oltással nem csupán magukat, hanem egymást, közösségünket és az ország
működését védjük! Bár Délnyugat-Szlovákia még tartja magát, az előrejelzések
sajnos fekete heteket jósolnak, fogjunk össze, tegyünk meg minden tőlünk telhető
óvintézkedést a vírus ellen!

Megnézem a teljes videót

KIÁLLUNK AZ ORVOSOK ÉS A NŐVÉREK
MELLETT
Az oltás nemcsak minket, de szeretteinket is védi.

Ipolymente is kiáll az
orvosok mellett

Súlyos a helyzet a
Galántai járásban is

Kritikus terhelés alatt az
egészségügy - nincs elég
férőhely, sem lélegeztetőgép.

Óriási krízisben az egészségügy!
Csatlakoztunk az orvosok és
nővérek kéréséhez.

Zachar Pál az oltás fontosságáról

Agócs Gergely oltásra bíztat

Az országban ez az első ilyen
létesítmény

Átadtuk a rozsnyói magyar
szakközép mozgó
tankonyháját

reklámot és hírnevet lehet szerezni.

Az iskola így éttermi szakmai
gyakorlattal, és a rendezvényeken való
megjelenések által is oktathatja diákjait.
A mobilkonyhával bejárva a régiót és a
szomszédos járásokat az iskolának is jó

Elolvasom a teljes bejegyzést

Köszönjük a támogatást!

Megvédtük a közmédiában
nemzetiségi adásokra
vonatkozó status quo-t.
A minisztérium ígéretet tett, a helyi
televíziók a jövőben műsoraikat egy
nyelven - saját közösségük nyelvén - is
sugározhatják.

Megnézem az erről szóló sajtótájékoztatót

Nemzetközi közegben is kipróbáltuk magunkat

V4-es biztonságpolitikai szimuláción
vettünk részt
A Néppárt politikusképző intézményének, a Robert Schuman Instézetnek
köszönhetően részt vehettünk egy hétvégi tréningen, amely a V4 biztonságpolitikai
kihívásairól szólt.
A szimuláció remek lehetőséget nyújtott, hogy politikai etikettről, magatartásról,
érvelési technikákról, érdekérvényesítésről tanuljunk.

Többet szeretnék tudni

Csatlakozzatok hozzánk!

Vár az Összefogás platform!

Alakíts helyi szervezeteket a faludban,
városodban! Ha te is szeretnél
megújítani a magyar képviselet, itt
megteheted. Minden tenni kész
szakembert, aktivistát várunk
sorainkba! Most jött el a cselekvés
ideje! Helyi szinten is szükség van
mindenkire :)

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

Tudsz valakit, akit érdekelhet ez a hírlevél?
Küldd tovább neki is! ;)

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

