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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal 
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér 
menüpont alatt.

Régóta szenvednek a várpalotaiak a vá 
roson átrobogó forgalomtól, ezért – mi
előbbi nyugalmat remélve – türelmet lenül 
várták a 8as főút elkerülő sza  kaszának a 
megépítését, majd pedig az átadását is. 
Megunta a hiábavaló várakozást az MSZP 
elnökhelyettese, Gőgös Zoltán, s 
azt gyanítva, hogy az átadást 
majd a választási kampány 
finisében nagy csinnad
rattával akarja átadni a 
miniszterelnök – addig 
hosszú hónapokra par
lagon hagyva a kész utat 
–, decemberben megkér
dezte a fejlesztési minisz
tertől, hogy mi az oka a várako
zásnak. A minisztériumi válasz szerint a 
beruházás ütemterv szerint halad, így 
aztán leghamarabb márciusban lehet 
szó átadásról – írták. 

Nem kell politikusnak lenni ahhoz, 
hogy „kissé” kampánygyanús legyen az 
időzítés. Látván, hogy a januári őszies 
időben sem dolgozott senki az elkerülő 
környékén, Gőgös képviselő január 8án 
megismételte a kérdését: „Miért nem 
adnak át egy elkészült elkerülő utat?” 

Eközben a közösségi oldalakon élénk 
párbeszéd alakult ki a kész, ám a kihalt út 
kiposztolt fotói láttán, és három képviselő 
– Gőgös Zoltán, Hartmann Ferenc veszp
rémi MSZPs képviselő és Dániel Mária 
Magdolna (MSZP) képviselő asszony – 

sajtótájékoztatót tartott a helyszínen.
Az átadás késleltetése ko

moly gazdasági károkat is okoz 
azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyek a Székesfehérvár–
Várpalota–Veszp rém–Ajka 
ipari tengely mentén he
lyezkednek el és nem ve

hetik birtokba az elkerülő 
szakaszt – mondta a veszprémi 

képviselő a szabadtéri sajtótájé
koztatón.

Aztán, látszólag minden ok nélkül egy
szeriben felgyorsultak az események: ja
nuár 18ára műszaki átadásátvételi el
járást tűzött ki a Nemzeti Infra struktúra 
Fejlesztő Zrt. Várpalotán.Si  keresen lob
biztak volna a képviselők? Vagy véletle
nül éppen most kerül pont egy hosszú 
ideje tartó folyamat végére? Bármi is az 
ok, örülhetnek a várpalotaiak.

Forrás: www.veszpremkukac.hu

Útszéli kampány Várpalotán
Vélhetően kivárta a kormány a kampány kezdetét a 8-as főút várpalotai 
elkerülő szakaszának az átadásával, a beruházás ugyanis már jó ideje el-
készült, amire MSZP-s képviselők többszöri unszolásra végre kitűzték az 
átadás átvételi eljárás időpontját. 

Az Alkotmány utca egészen megtelt a 
diákokkal, akik modern, demokratikus, 
a diákok igényeit figyelembe vevő és 21. 
századi oktatáspolitikáért álltak ki. A de
monstráción részt vett sok ezres töme
get már nem lehet elvitatni, az oktatási 
kormányzatnak figyelembe kell vennie 
végre a diákság véleményét! 

A követeléseket 12+1 pontban az Em 
minek nyújtják át a szervezők, és január 
31ig várunk rá érdemi választ, amennyi
ben nem kapunk, újabb, meglepetéssze
rű akciókkal folytatjuk a meg mozdulást. 

Ez az eset megmutatta: a diákság attól, 
hogy többségében a „nagypolitika” sok
szor acsarkodó és sárdobáló világában 
nem szeret részt venni, igenis van véle
ménye, és kiáll mellette. Az pedig külön 
örvendetes, hogy a diákság mellett a ta
nárok, szülők és rengeteg szimpatizáns 
is kiállt. Hiszen az ügy közvetve minden
kit érint: amilyen a ma oktatása, olyan 
lesz a jövő Magyarországa!

Tarnay Kristóf Ábel
kommunikációs koordinátor, Független Diákparlament

fegyvertelen.blog.hu
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Az Y-generáció lázadása: 
sok ezren a diáktüntetésen

Egy sokszor leírt, apatikusnak és jövője iránt érdektelennek titulált gene-
ráció mutatta meg magát január 19-én a Független Diákparlament társ-
szervezésében lezajlott sokezres diákdemonstráción.

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Mit kíván a magyar diákság?
„Képezze az oktatás alapját a 21. században 
szükséges készségek fejlesztése! Igaz 
ságos, demokratikus és modern oktatást 
minden diáknak!

Neveljenek az iskolában elméleti és 
gyakorlati módon is kritikus gondolkodás
ra és felelős állampolgárságra!
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A Közélet Iskolája Fotózás és aktivizmus címmel indít 
tanfolyamot. Elsősorban érdekvédelmi szervezetek és 
önszerveződő közösségek hátrányos helyzetű tagjait 
várják, akik szeretnék megtanulni a fotózás alapjait és 
azt, hogyan hasznosíthatják a vizuális elemeket a szer-
vezetük kommunikációjában. 

Időpont: 2018. március 3-4. A képzésen a részvétel 
ingyenes! Jelentkezési Jelentkezési határidő: 2018. 
február 15. 

További információk: 
kozeletiskolaja@gmail.com 

Forrás: www.kozeletiskolaja.hu

Ingyenes képzés civil szervezeteknek 

Rögzítsék a diákok kötelező óraszá
mának maximumát heti 30 órában a kö
zépiskolában, 25 órában az általános is
kolában!

Ne legyen kötelező a szakmai érettsé
gi! Tegyék lehetővé az előre hozott érett
ségit minden tantárgyból! A törvények
nek megfelelően a továbbiakban minden 
érettségivel kapcsolatos változtatást fel
menő rendszerben vezessenek be!

Állítsák vissza a korlátozás nélküli 
szabad tankönyvválasztást!

Rendelkezzenek vétójoggal a diákön
kormányzatok a diákokat érintő kérdé
sekben, választhassák meg szabadon a 
diákönkormányzatot segítő tanárt!

Ne korlátozzák az oktatási intézmé
nyek a diákok és tanárok szólásszabad
ságát! Ne fenyegessék őket sem formá
lisan, sem informálisan!

Semmilyen formában ne növeljék a 
tanév hosszát!

Töröljék el a nulladik órákat, ne kez
dődjön a tanítás reggel 8 óránál korábban!

Ne lehessen az oktatásból kirekeszte
ni a 18 éven aluli diákokat!

Támogassák a diákok tudományos si
kereit és versenyeredményeit! Jutalmaz
zák ezeket többletponttal és magasabb 
ösztöndíjakkal!

Hozzanak létre minden intézményben 
névtelen tanárértékelő rendszert, az ered
ményeket tegyék hozzáférhetővé!

Állítsák vissza a felsőoktatási keret
számokat legalább a 2011es szintre a 
továbbtanulási esélyegyenlőség érdeké
ben!

+ 1 Tegyék elérhetővé minden diák 
szá   mára a világnézetileg semleges okta
tást! 

Kezdjenek két héten belül miniszteri 
szinten, érdemi, sajtónyilvános egyezte
tést a Független Diákparlamenttel!”

Magyarországon ma a szavazásra jogo
sultak több mint fele nő, ugyanakkor a 
választók érdekeit képviselő nők ará
nya országunk parlamentjében mesz
sze elmarad ettől, csak alig 10 százalék. 
(Egy augusztusi ENSZfelmérés szerint 
ezzel az aránnyal a 158. helyen állunk a 
világ országainak rangsorában!) A ME
NŐK hosszú távú célkitűzése, hogy az 
Országgyűlésben és a helyi önkormány

zatokban a nők képviseleti aránya elérje 
az 50 százalékot. Fontosnak tartják, hogy 
minden szavazókör szavazatszámláló bi
zottságában legyen a szavazási eljárást 
ismerő civil képviselő. 

Csatlakozás: 
jelentkezem@szamoljuk  egyutt.hu 
email címen

Forrás: www.menok.eu

Számoljuk együtt! – 
Szavazatszámlálókat keresnek

A MENŐK – a Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület – szavazatszámlálókat 
toborzó „Számoljuk együtt a szavazatokat!” mozgalmat indított, azzal a céllal, 
hogy aktív részvételre ösztönözze a nőket az országgyűlési választásokon.

Miközben a Fidesz támogatottsága az 
elmúlt egy hónapban nem változott, to
vábbra is 26 százalékon áll az összes 
megkérdezett körében, addig az MSZP 
és a Jobbik tábora kétkét százalékpontot 

növekedett, így mindkettő 11 százalék, ez 
azt jelenti, hogy mindkét párt elmozdult 
mélypontjáról – derül ki a Publicus Intézet 
közvéleménykutatásából, amelyet a Va
sárnapi Hírek megbízásából készítettek. 

A legnépszerűbb politikus Karácsony 
Gergely (Párbeszéd), de még Széll Berna
dett (LMP) is jóval megelőzi Orbán Viktort.

Amikor azt kérdezték, hogy marad
jone a Fideszkormány, vagy menjen, 
akkor csak 33 százalék szeretné továbbra 
is Orbánnal folytatni, míg a megkérdezet
tek  53 százaléka leváltaná a kormányt. 

Forrás: www. vasarnapihirek.hu

A választók 53 százaléka leváltaná 
az Orbán-kormányt

Sokan borúlátók azzal kapcsolatban, 
hogy megbuktatható-e az Orbán-kor-
mány, de a számok mást mutatnak. 
Az ellenzék együtt sokkal erősebb, 
mint a Fidesz, és már két politikusa is 
népszerűbb a miniszterelnöknél. 

53%

33%

13%

Ön minek örülne jobban, ha 2018 után:

továbbra is a Fidesz 
kormányozna

    más venné át
a kormányzást

nem tudja


