
A szónokok arról beszéltek, hogy felhá-
borítja őket a szakképzésben és egyete-
men dolgozók elnémítása, kifogásolták 
Balog Zoltán teljhatalmát az iskolaala-
pításokat érintő kérdésekben. Emellett 
tiltakoztak a tankerületek intézmények 
feletti hatalma, az iskolák államo-
sítása és a Honvédelmi Intéz-
kedési Terv ellen, amellyel 
szerintük a kormány össze-
mossa a propagandát az 
oktatáspolitikával.

Majd Vekerdy Tamás 
üze  netét olvasták fel, aki 
szerint csak szabad tanárok, 
szabad emberek nevelhetnek 
szabaddá váló gyerekeket. A sza-
badság azt mondja a gyermeknek: az 
légy, aki vagy. A diktatúra pedig azt, hogy 
légy, akivé én akarlak tenni.

Nagy Blanka a Független Diákparla-
ment (FDP) képviseletében szintén arról 
beszélt, hogy nincs szólásszabadság 

az iskolákban. Szerinte olyan iskolákra 
lenne szükség, ahol a tanárok nem fé-
lelemből végzik a munkájukat és ahová 
a gyerekek nem rettegnek bemenni. Az 
FDP nevében arra is emlékeztetett: a 19-
ei diáktüntetésen 31-éig adtak ultimátu-

mot Balog Zoltánnak, választ pe-
dig azóta sem kaptak.

Bemutatták az Oktatói 
Hálózat és a Tanítanék kez-
deményezését, az Oktatási 
Minimumot, amelyet a pár-
tok oktatási szakértőivel 

kö zösen készítettek. Ennek 
értelmében tehát az ellenzé-

ki pártok olyan oktatáspolitika 
mellett kötelezték el magukat, amely 

személyközpontú, esélyteremtő, és biz-
tosítja az egyenlő bánásmódot. Kiemel-
ten fontosnak tartják az óraszá mok mér-
séklését, a lexikális tudás szá   mon kérése 
helyett pedig a kompeten ciaközpontú 
oktatást és a kritikus gondolkodást he-
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Most a tanárok tüntettek 

Múlt héten a diákok, ezen a hétvégén a tanárok demonstráltak a Parla-
ment előtt a Tanítanék és az Oktatói Hálózat szervezésében. Bemutat-
ták azt az Oktatási Minimum nevű dokumentumot, amelyet az ellenzéki 
pártok szakértőivel közösen dolgoztak ki. A felszólalók között ott voltak a 
Független Diákparlament képviselői is. 

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez
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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.

Több pécsi egyetemi karról és tanszék-
ről is azzal a panasszal keresték meg 
a Szabad Pécset, hogy súlyos anya-
gi terhet ró rájuk a Trinity International 
Communicatons Kft. térnyerése. Mostan-
tól ugyanis már nem rendelhetnek nyom-
tatványokat más, olcsón, de jó minőség-
ben dolgozó kisebb cégektől, 
csak a drága Trinityt bízhatják 
meg, ha az egyetemi nyom-
da kapacitása kimerült.

A Szabad Pécs úgy tud-
ja, hogy elvileg ennek már 
az előző évben is így kellett 
volna lennie. Most azonban 
lejárt a „próbaév”, s nem lehet 
megkerülni a közbeszerzésen 
kiválasztott céget, amely a külügy-
miniszter barátjáé, Kuna Tiboré. A közbe-
szerzést kizárólag a kormány „reklámipa-
ri központja”, a Nemzeti Kommunikációs 
Hivatal írhatta ki. Ennek eredményeként 
nyerte el a Pécsi Tudományegyetem 
2017. és 2018. évi külső kommunikációs 
tevékenységét támogató gyártási, mé-

diatervezési és -vásárlási feladatok teljes 
körét Kuna Tibor cége.

A Szabad Pécs megszerezte a Kuna 
két cégét is tartalmazó konzorciummal 
kötött, keretmegállapodásról szóló vál-
lalkozói szerződést. Ez alapján Kunáék 
akár nettó 350 milliós összegre is szá-

míthatnak a két év alatt, idén év 
végéig. A keretösszeg ugyanis 

245 millió plusz áfa, de van 
egy további nettó 105 mil-
lió forintos opciós rész is a 
szerződésben. 

A Nemzeti Kommuniká-
ciós Hivatal korábban a Mi-

niszterelnökséghez és Lázár 
Jánoshoz tartozott, mostanra 

azonban már a helikopterezésben 
jártas propagandaminiszter, Rogán Antal 
vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda alá 
szervezték. A Young and Partners és a 
Trinity az elmúlt években sorra nyerte az 
állami kommunikációs megbízásokat, így 
pár év alatt tízmilliárddal tudta növelni 
éves bevételeit.

Baráttól kell rendelni az egyetemi 
nyomtatványokat

Csak a külügyminiszter, Szijjártó Péter barátjának, Kuna Tibornak a cé-
gétől rendelhet nyomtatványokat a Pécsi Tudományegyetem, ha saját 
nyomdája kapacitása kimerült. A Trinity International Communications Kft. 
viszont az egyetemi ár sokszorosáért dolgozik. 
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lyeznék előtérbe. Elengedhetetlen a sza-
bad intézményválasztás és átjárhatóság, 
és a pedagógusok adminisztratív terhe-
inek csökkentése, valamint megbecsült-
ségük növelése is. 

A közös nevező részét képezi az is, 
hogy évente a GDP 6 százalékát fordítsa a 
kormány a költségvetésből az oktatásra, és 
a fontos döntéseket kivétel nélkül széles 
körű társadalmi egyeztetés előzze meg.

Forrás: www.merce.hu

Luxus magángéppel közlekedik Euró-
pában Mészáros Lőrinc felcsúti polgár-
mester és bizalmasa, Szijj László, aki a 
milliárdos közbeszerzéseket elnyerő 
Duna Aszfalt tulajdonosa – számolt be 
a Hír TV Célpont című műsora.

A Célpont több hónapig 
figyelte a repülőgép moz-
gását, és számos olyan utat 
talált, amely Mészároshoz 
kapcsolódik. Kedden pél-
dául a gép Malagára repült, 
amikor éppen ott játszott 
edzőmérkőzést egymással 
Mészáros Lőrinc két focicsa-
pata, az Eszék és a Puskás 
Akadémia.

Az osztrák felségjel alatt 
repülő, három milliárd forintot 
érő, ma tízéves Bombardier 
Challenger 605-ös utasai 
luxus  bőrfotelekben ülnek, 
és a gép egy tankolással akár 
Amerikáig is elrepülhet. 

A Célpont információi szerint a gép 
tulajdonosa egy olyan osztrák cég, amely 
ahhoz az üzleti csoportosuláshoz tartozik, 
amely az MKB Bank privatizációjában is 
részt vett.

Forrás: www.444.hu

Luxus magángéppel repked 
Európában Mészáros Lőrinc

Az osztrák felségjel alatt repülő, hárommilliárd forintot érő, ma tízéves 
Bombardier Challenger 605-ös utasai luxus bőrfotelekben ülnek, és a gép 
egy tankolással akár Amerikáig is elrepülhet. Egy egyszerű gázszerelő is elér-
heti az álmait, ha Orbán Viktornak hívják a barátját. 

„Orbán Viktor és veje egy lépéssel kö-
zelebb került a börtönhöz” – reagált 
Hadházy Ákos, az LMP társelnöke a  hi-
vatal jelentésére, melyben súlyos sza-
bálytalanságokat tártak fel az Elios Zrt. 
által 2011 és 2015 között elnyert, uniós 
forrásból fizetett közbeszerzésekkel 
kapcsolatban. A cég uniós pénzből az 
utcai közvilágítást modernizálta több 
városban. Az OLAF szerint olyannyira 
szabálytalan voltak a Tiborczék által el-
nyert közbeszerzések, hogy a hivatal azt 
javasolta, kötelezzék Magyarországot 40 
millió euró visszafizetésére. 

Hadházy Ákos, a trafikbotrány egyko-
ri kirobbantója két éve folyamatosan, he-
tente mutat be korrupciógyanús ügyeket 
a Korrupcióinfó címmel (Orbánék „Kor-
mányinfó”-jával többnyire egy napon, 
csütörtökönként) tartott sajtótájékozta-
tókon. A civilben állatorvosként  dolgo-
zó ellenzéki politikus annak idején még 
fideszes önkormányzati képviselőként 
döbbent rá: a korrupciós visszaélések 
nem egyszeri, rendkívüli esetek, hanem 
a jelenlegi rendszer lényegét jelentik.  
A Szekszárdon élő Hadházy az egykor 
Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak 
az érdekeltségi köréhez tartozó cég 
helyi közvilágítási megbízása kapcsán 
még fideszesként szembesült a baráti 

cégek napi gyakorlattá lett „helyzetbe 
hozásával”.

Hadházy így fogalmazott: „Először 
azt mondták, hazudok, aztán azt, hogy az 
egy-egy kivételes korrupciós eset  rend-
szerhiba, márpedig meggyőződésem, 
hogy nem más, mint szervezett csalás-
sorozat folyik a közpénzek lenyúlására. 
Ráadásul a  választókat sem lehet meg-
vezetni: friss közvélemény-kutatás is 
igazolta, hogy az emberek tisztában van-
nak azzal, hogy a legmagasabb szintek-
ről vezérlik ezeket az ügyeket”. Ezeknek 
az  ügyeknek – a politikus szerint – igen-
is lesz jogi következményük: „A Tiborcz-
féle közvilágítási ügynek is: ugyanis, ha 
vissza kell fizetnie Magyarországnak a 
13 milliárd forint uniós támogatást, akkor 
az annyit jelent, hogy minden magyar ál-
lampolgárnak 1300 forintot be kell dob-
nia a miniszterelnök fiának a bulijába...”

Milliárdos ügyben nyomoznak Orbán 
Viktor vejének volt cégénél

A Pest Megyei Főügyészség nyomozást rendelt el az Elios Innovatív Zrt. ügyé-
ben, az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) javaslatára. A cég korábban 
Orbán Ráhel  férjéhez, Tiborcz Istvánhoz volt köthető. A házaspár egy alka-
lommal öntudatosan kikérte magának, hogy vagyonukat Orbánnak köszön-
hetik, állításuk szerint ők a saját lábukon állnak. 
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