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Kedves Összefogás-szimpatizáns!

Történelmi kongresszus után vagyunk! Több mint egy év tárgyalásai után a

három párt egyesült.  

Görgess tovább a részletekért! 

Mit jelent a Szövetség?

Nem leszünk többé oldott kéve

Csak közös célért dolgozva lehet eredményt elérni. Ahogy egy irányba kezdünk

húzni, négyzetre emeljük lehetőségeinket, erőnket, hitünket és hangunkat.
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A Szövetség I.

kongresszusa

A Szövetség elnökének

beszéde

Sajtótájékoztató a

Kongresszus után

Meghallgatom Mózes Szabolcs kongresszusi beszédét

További részletek

Csatlakozzatok  hozzánk!
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Az Összefogás platformja

megtartotta alakuló ülését

Platformunk elnöke Orosz

Örs. Kibővítettük az elnökségünket, sok

�atalt is sorainkba vettünk, így

elnökségünk átlagéletkora 33 év.

Érdekelnek a részletek

Ha te is szeretnél csatlakozni a magyar képviselet reformját és megújítását

képviselő csapathoz, itt megteheted, minden tenni kész szakembert, aktivistát

várunk sorainkba! Most jött el a cselekvés ideje! Helyi szinten is szükség van

mindenkire :)

Csatlakozni szeretnék

Az egységpárt felépítéséről,

működéséről

MÓZES SZABOLCS A PÁTRIA

RÁDIÓBAN

Mózes Szabolcs szeptember 18-án a

Pátria Rádió vendége volt, többek között
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Szabolcs a Szövetség felépítéséről Szabolcs az aktuálpolitikáról

Október 1. - az állatok

világnapja

Vissza kell fognunk az

ökoszisztéma

pusztítását

Halljuk meg a szakma hangját,

halljuk meg a jövőjüket és

gyermekeik sorsát féltő szülők és

a környezettudatos �atalok

hangját. Az Összefogás

Szlovák ia nem segítette a dél-

szlovák iai mezőgazdászokat

eléggé

Az agrárszektor

hiányosságaiból ne

legyen szlovák-magyar

kon�iktus!

Nem az EU-s vállalkozásokat kell

korlátozni, hanem a hazaiakat

kellően támogatni,

a Szövetség felépítéséről, működéséről

és a benne létrejövő platformok

autonómiájáról is szó esett.

Meghallgatom a teljes adást

AKTUÁLIS
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platformja teljes mellszélességgel

kiáll a környezetvédelem mellett. 

Mózes Szabolcs

Korčok továbbra sem száll le

a magyar témáról

Ivan Korčok elfogadhatatlan

megnyilvánulásaitól feszült a szlovák-

magyar viszony. Az európai

kisebbségvédelmi kezdeményezés

megtámadása, a feszültség növelése a

somorjai emlékműátadás utáni

hecckampánnyal - az elmúlt pár hónap

termése. Ma már világos, a fentiek nem

egyedi esetek voltak. 

Elolvasom a teljes bejegyzést

Az Új Szó Stúdióban jártunk Hogyan kezeljük a szenzitívnek tartott

témákat? Mik legyen a program

alapkövei? Milyen legyen a

Milyen legyen a Szövetség programja?
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programalkotás folyamata?

Egyebek mellett erről is beszélgettett a

Szövetség alelnöke, Mózes Szabolcs és

Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője az

Új Szó Stúdióban.

Drága, nem bírják befejezni,

elszabták, egyesek jól

megszedték magukat rajta,

Hetek óta mindenki azon mérgelődik

vagy röhög, hogy a D4-es legfontosabb

része, a D1-es és a D4-es sztrádák

összekapcsolása nemhogy nem épült

meg időre, de a projekt öt éve alatt még

Megnézem a teljes videót

Zárva marad az R7-es, újabb szerencsétlenkedés
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Beneš szellemét is

felélesztették miatta. Mi ez?

csak meg sem rendelték az építését! A

mostani sorban a negyedik miniszter,

amelyik tud a problémáról, de nem

kezelte. 

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 k idolgozása - 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
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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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